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                                                              RESUMO 
 
 
ALENCAR, Alexandre Auto de. Amicus curiae: possibilidades e limites como mecanismo 
de democratização do controle de constitucionalidade das leis. 2006. 195 f. Dissertação de 
Mestrado – Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade 
Federal de Pernambuco, Recife. 
 
 
 
O aumento de países democráticos no mundo foi acompanhado do crescimento no número de 
tribunais constitucionais, fazendo com que ganhasse relevância a discussão, na teoria 
constitucional, da legitimação democrática da atividade de controle de constitucionalidade das 
leis. Em países de constituição rígida como o Brasil, os juízes, ao contrário dos parlamentares, 
não são eleitos diretamente pelo povo e têm a prerrogativa de anular as leis feitas pelos 
representantes eleitos. Em se constatando, a partir daí, que há um déficit democrático nessa 
atividade da jurisdição constitucional, a pesquisa analisa alguns modelos de sistema político 
que tentam compatibilizar de forma mais equânime os princípios constitucional e democrático 
além das teorias que criticam ou tentam legitimar a atividade da jurisdição constitucional 
sobre bases democráticas. Em seguida, é analisado o papel do instituto do amicus curiae em 
tal contexto, enfatizando-o como mecanismo de legitimação democrática do controle de 
constitucionalidade das leis. Nessa trilha, é estudado o papel do amicus curiae na Suprema 
Corte Americana, bem como o modelo previsto no Brasil. Além dos objetivos democrático-
participativos, são enaltecidos os aspectos utilitários do amicus curiae na formação da decisão 
pelo tribunal constitucional, além, ainda, de relevantes questões processuais tratadas pelas 
doutrinas nacional e estrangeira. 
 

 

 

 
 
 
 
 
Palavras-chave: AMICUS CURIAE. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. 
DEMOCRACIA.  
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                                                            ABSTRACT 
 
 
 
ALENCAR, Alexadre Auto de. Amicus cur iae: possibilities and limits as democratizacion 
mecanism’s of the judicial review of legislation. 2005. 195 f. Master Degree dissertation - 
Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife. 
 
 
The growing numbers of democratics countries in the world was followed closely by the 
growing of the numbers of constitucional courts. This phenomenon growed the discussion in 
constitucional theory about the democratic legitimacy of the judicial review of legislation 
activitie’s. In strong constitucionalism countries as Brazil, the judges, as opposed to the 
members of the parliament don´t be elects. Testyfing that there is a democratic deficit in that 
activity of the judicial review, the research analises some models of political systems that tries 
to accommodate the democratic and the constitucional principles and the scholar´s opinions 
that criticizes or tries to legitim the judicial review on democratic grounds. After that, is 
analised the role of the amicus curiae institute in that context, enphatizing it as mecanism of 
the democratic legitimation of the judicial review. In that way is estudied the role of the 
amicus curiae at US Supreme Court, and the brazilian’s model. Furthermore of the 
participatives democratic goals, are analised too relevant processual questions treated by the 
national and foreign doctrines.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: AMICUS CURIAE. JUDICIAL REVIEW OF LEGISLATION. DEMOCRACY. 
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Introdução: a previsão do amicus curiae pela Lei 9.868/99 representou uma 

democratização do controle de constitucionalidade das leis no Brasil ?  

 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal analisar a figura do amicus 

curiae no controle de constitucionalidade brasileiro, dando-se ênfase ao seu papel como 

elemento de democratização da jurisdição constitucional no país.  

A partir da discussão corrente na doutrina que trata da relação entre a 

democracia e o constitucionalismo, bem como do papel do controle de constitucionalidade 

dentro de tais paradigmas, a pesquisa ingressa no exame do amicus curiae, introduzido 

formalmente no processo constitucional brasileiro pela Lei 9.868/99. 

                     O instituto que em tese veio com o objetivo ajudar o tribunal a resolver a 

controvérsia constitucional com o apoio de maiores informações ao Supremo Tribunal 

Federal, é analisado aqui com destaque ao seu papel como instrumento de democratização do 

controle de constitucionalidade brasileiro, fazendo-se, também, algumas comparações com o 

seu semelhante previsto no direito norte-americano, além de questionamentos de ordem 

processual já tratados pela doutrina brasileira. 

                     De logo ficará constatado nos primeiros capítulos da dissertação que o 

constitucionalismo rígido se encontra em permanente tensão com a democracia, ainda mais se 

esta for concebida como uma técnica de definição de decisões coletivas a partir da chamada 

“ regra da maioria” . E é assim porque a previsão de direitos fundamentais imodificáveis no 

texto constitucional representa um limite às decisões tomadas pela maioria eleita pela 

população.  

O debate aumentará de questionamento e complexidade, na medida em que, em 

países que adotam o modelo de revisão judicial da constitucionalidade das leis, juízes não 
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eleitos pelo povo podem decidir pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade de leis que 

são feitas por representantes eleitos, o que não seria compatível, para alguns, com o regime 

democrático, ainda mais quando os julgadores lidam muitas vezes com conceitos vagos como, 

por exemplo, “vida” , “ liberdade”, “ isonomia” , “ interesse público” , “devido processo legal” , 

dentre outros, termos com espaço amplo de interpretação pelo julgador, atividade esta 

exercida por vezes a partir de critérios pessoais, sem que haja um coeficiente democrático de 

racionalidade. 

Se por um lado a democracia representativa apresenta inúmeras falhas na sua 

atividade primordial para a qual foi instituída, ou seja, alçar a vontade geral do povo ao poder, 

torná-lo soberano, como em Rousseau, o constitucionalismo social no Brasil também ficou 

apenas “nas promessas” , já que o país ainda tem – e está longe de ficar livre – uma das piores 

distribuições de renda do mundo, com o desemprego e a miséria imperando nos grandes 

centros urbanos do país. 

 Para tentar modificar essa situação e já que o Executivo e o Legislativo não 

têm cumprido de forma satisfatória as promessas sociais da Constituição de 1988, surge no 

país, em grande parte da doutrina constitucional, uma espécie de intimação do Poder 

Judiciário a exercer este papel, na figura contemporânea de “guardião das promessas”  da 

Constituição, assim como a Suprema Corte Americana exerceu, em alguns momentos da 

história, um papel importante na diminuição das desigualdades sociais e das liberdades 

públicas nos Estados Unidos da América, apesar das falhas sociais ainda lá existentes. 

Ocorre que a cúpula do poder judiciário brasileiro não parece tão entusiasmada 

com essa atribuição. É corrente o questionamento da ausência de uma postura mais ativa do 

Supremo Tribunal Federal na concretização dos direitos fundamentais previstos na Carta 

Magna, e de sua independência em relação ao Poder Executivo.  
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A falta de uma postura menos conservadora, por exemplo, no tratamento do 

mandado de injunção frustrou aqueles que observavam no Supremo Tribunal Federal a grande 

esperança na concretização dos valores e dos objetivos sociais previstos na Lei Maior. 

Por outro lado, como se verá, também não é pacifica na doutrina a entrega 

desta atividade a um tribunal não eleito pela população como já dito, em cujas atribuições se 

inclui a possibilidade de declarar a inconstitucionalidade da legislação feita por parlamentares 

que, ao contrário dos juízes, são eleitos de forma direta.  

O crescimento da atividade de um tribunal constitucional tende a esbarrar neste 

aspecto de legitimidade democrática já que, em países de Constituição rígida e deveras 

analítica como o Brasil, praticamente não há legislação feita pelo Congresso Nacional ou até 

pelos Estados, que não possa ser questionada, pelo menos em tese, no Supremo Tribunal 

Federal, quanto à sua constitucionalidade. A abertura interpretativa de determinadas 

disposições da Constituição freqüentemente dá espaço para questionamentos da 

compatibilidade do texto legal com uma ou algumas das disposições do texto constitucional. 

 O tema não é novo, mas nem por isso é descartável. O exemplo da história 

constitucional americana é paradigmático para entendê-lo de forma mais concreta, já que lá a 

Corte Suprema exerceu historicamente importante papel tanto na involução como na evolução 

dos valores democráticos daquele país. 

Como será visto, se é desejável, como quer boa parte da doutrina brasileira, que 

o Supremo Tribunal Federal tenha uma postura mais ativa na atividade de guardião da 

Constituição, não se pode deixar de examinar os aspectos atinentes à sua legitimidade para o 

exercício de tal mister. 

 Para que seja conferido ao Supremo tal leque de atribuições, parece, à primeira 

vista, que o espaço amplo de interpretação dado aos juízes para o exercício do controle de 

constitucionalidade não conta com uma boa justificação democrática, ainda mais quando a 
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Corte tem a prerrogativa da última palavra sobre a interpretação das normas da Constituição, 

sem que fique sujeita a qualquer controle de outro poder nessa atividade, a não ser pela 

mudança da Constituição, quando possível. 

Fora isso, ao consagrar em seu texto de forma expressa o princípio 

democrático, em tese essa atividade jurisdicional de interpretação deveria se sujeitar também 

a tal paradigma. Em se conferido tais poderes de forma ampla, sem qualquer controle, haveria 

aí o que se têm chamado de “déficit”  ou “ risco”  democrático da jurisdição constitucional, 

problema também denominado às vezes de “dificuldade” ou “objeção”  contra-majoritária.  

Para corrigir essas falhas cresce na teoria política o anseio de uma democracia 

mais participativa, o anseio de que a vontade geral do povo prevaleça em todas as decisões 

políticas. Para que isto aconteça ou, para que o Estado exerça de fato a vontade do povo, são 

necessários novos mecanismos de ligação entre a vontade popular e os espaços de decisão 

existentes no Estado.  

E da mesma maneira, se se pretende que o Supremo Tribunal Federal tenha 

uma postura mais ativa na consecução das promessas da Carta Magna, para que seja conferida 

maior legitimidade a sua atuação, também são necessários novos mecanismos participação da 

sociedade, tanto na formação da Corte, como na atividade de interpretação das normas 

constitucionais.                                         

A partir dos questionamentos e principais posicionamentos relativos ao debate 

acima mencionado, a pesquisa adentrará, como já dito, no instituto do amicus curiae.  

Previsto na Lei nº 9.868/99, tal entidade jurídica dá oportunidade de acesso a 

instituições e órgãos da sociedade nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal em controle 

concentrado de constitucionalidade, além dos já formalmente previstos na Constituição 

Federal. 
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O objetivo principal foi fazer uma dissertação de mestrado, porém, com o 

objetivo de enriquecê-la tentou-se, além de falar da literatura existente sobre o assunto, 

colocar questionamentos no início para ao final extrair resultados que sirvam para o público 

em geral.  

Os principais questionamentos propostos são os seguintes: O amicus curiae 

tornou ou tornará mais democrática a jurisdição constitucional brasileira? Quais os limites e 

possibilidades do instituto como mecanismo de democratização do controle de 

constitucionalidade das leis no Brasil? No seu aspecto processual, o amicus curiae se 

confunde com alguma espécie de intervenção de terceiros prevista no processo civil pátrio? É 

semelhante ao previsto nos Estados Unidos? 

No capítulo 1, são abordadas questões gerais acerca do constitucionalismo e da 

democracia, dando ênfase ao aspecto histórico, com menção à doutrina de alguns artífices que 

contribuíram a evolução dos princípios que fundamentam a democracia. Em seguida, passa-se 

à análise do surgimento e consolidação das idéias de estado de direito com sua evolução tanto 

no constitucionalismo clássico como no contemporâneo até chegar ao momento atual, quando 

se eleva na ciência política o questionamento da legitimação democrática da jurisdição 

constitucional. 

No capítulo 2, são examinados posicionamentos relacionados ao conflito entre 

o constitucionalismo e a democracia e alguns modelos constitucionais que tentam 

compatibilizar de forma mais equânime os princípios constitucional e democrático, como, por 

exemplo, o Canadá, a Suécia e Portugal.  

Após examinar o posicionamento de Jeremy Waldron, talvez o principal crítico 

atualmente do constitucionalismo e do judicial review, são analisados de forma mais 

específica os principais posicionamentos doutrinários que tentam compatibilizar a atividade 

da jurisdição constitucional sobre bases democráticas, com ênfase nas concepções 
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procedimentalistas de John Hart Ely e Jürgen Habermas, além do chamado “substancialismo” 

de Ronald Dworkin.  

No mesmo capítulo, é vista a concepção dita “dualista”  de Bruce Ackerman, 

além das opiniões de Hans Kelsen, Ernest Böckenforde e Peter Häberle, cada um com sua 

peculiaridade em relação ao tema.  

                        No Capítulo 3, a pesquisa chega ao Brasil, onde se constatará, com base em 

opiniões de juristas brasileiros, a opção brasileira por uma concepção comunitária de 

democracia constitucional, em cujo eixo, como será visto, é necessária a participação da 

sociedade na tomada das decisões políticas. 

                        Após, será feito breve esboço histórico sobre a evolução da abertura da 

interpretação constitucional no controle de constitucionalidade brasileiro, findando o capítulo 

com a previsão da figura do amicus curiae pela Lei 9.868/99. 

No capítulo 4, será examinada a previsão do amicus curiae na Suprema Corte 

Americana e seu papel naquele tribunal dos Estados Unidos, país onde reconhecidamente o 

instituto mais se desenvolveu, valendo ressaltar sua relevância como meio de informação da 

Corte acerca da opinião dos entes da sociedade sobre os temas que são levados a julgamento.  

Neste mesmo capítulo, será feita breve abordagem sobre as peculiaridades da Suprema Corte 

norte-americana, a fim de que o leitor possa ter melhor entendimento sobre a 

operacionalização do amicus curiae naquele país.   

Após, no capítulo 5, ao chegar ao Brasil, a pesquisa aprofunda a previsão do 

amicus curiae em terras tupiniquins, onde são ressaltados os aspectos processuais já tratados 

pela doutrina brasileira, além do entendimento jurisprudencial e largueza que o Supremo 

Tribunal Federal tem dado ao instituto. 

No capítulo 6, são analisados os principais papéis desempenhados pelo amicus 

curiae no controle de constitucionalidade brasileiro, notadamente quanto aos seus objetivos 
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democrático-participativos, sem deixar de lado sua utilidade como mecanismo de 

aperfeiçoamento, com maiores informações, da decisão do tribunal constitucional.  

No mesmo capítulo, são vistas ainda algumas questões ainda não tratadas de 

forma mais aprofundada pela doutrina pátria que tratou do amicus curiae, como, por exemplo, 

a questão da legitimação democrática das entidades participantes do processo constitucional e 

uma provável mutação, com a inserção de componentes fáticos, na concepção de processo 

“abstrato” , sem contraditório, de controle concentrado. 

Ao final da dissertação, no capítulo 7, são expostas conclusões acerca dos 

objetivos iniciais propostos nesta introdução.  

A dissertação tentou seguir de forma rigorosa as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT com a adoção do sistema completo de citação, em 

notas de rodapé, das obras estudadas, ao invés do sistema autor-data.   

A opção fundamenta-se na praticidade do sistema completo em relação ao 

autor-data, evitando que o leitor tenha que recorrer constantemente à bibliografia para aferir 

qual é o título da obra do autor, dificuldade inexistente no sistema aqui adotado. 
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CAPÍTULO 1 – O desenvolvimento das idéias de democracia e estado de direito e a cr ise 
atual na legitimação democrática da jur isdição constitucional.  
 

1.1 Grécia e Roma.   

 

                   É pacífico que a idéia de democracia, ou sua idealização, surgiu na Grécia antiga, 

onde, nas chamadas cidades-Estado (Pólis), as decisões mais importantes de governo eram 

tomadas diretamente pelo povo em assembléias. 

                   Dentre as cidades-Estado, destacava-se a democracia vigente em Atenas, cidade 

que, em 507 a.C., foi instituída uma forma de governo que veio perdurar por quase dois 

séculos, até que a mencionada pólis fosse invadida pela Macedônia, por volta de 321 a.C. Na 

época, através de Drácon, em 621.a.C. e depois com Sólon, em 593 a. C.,  as idéias de 

Constituição (politéia), de lei (nomos) e de jurisdição (diké) já haviam ganhado uma 

consistência que superava em qualidade todas as tentativas de ordenamento jurídico 

formuladas em outras cidades-Estado. 

                   Em Atenas, havia a assembléia do povo, ou eclésia, que dispunha de todos os 

poderes e podia facilmente se reunir na ágora, onde os habitantes decidiam até por mãos 

erguidas. Havia, ainda, a bulé, um conselho limitado a quinhentas pessoas de todas as classes 

de cidadãos, conhecido pela sabedoria de seus pareceres, os estrategos, equivalente ao atual 

poder executivo e, a heliéia, que era um tribunal composto de aproximadamente seis mil 

cidadãos1.  

                  Os cidadãos tinham a capacidade de participar ativamente da vida pública, valendo 

ressaltar que nem as mulheres, nem os escravos, nem os metecos (estrangeiros domiciliados 

em Atenas) gozavam de cidadania2. 

                                                 
1 FABRE, Simone Goyard. O que é democracia?: a genealogia filosófica de uma grande aventura humana. 
Trad. Cláudia Berliner.  2. ed. São Paulo:Martins Fontes, 2003, p. 10. 
2 FABRE, Simone Goyard. O que é democracia?: a genealogia filosófica de uma grande aventura humana. 
Trad. Cláudia Berliner.  2. ed. São Paulo:Martins Fontes, 2003. Nota na p. 10. 
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  Na reunião da assembléia os cidadãos tinham, mediante uma espécie de sorteio, a 

possibilidade de serem escolhidos para gerir as atividades da cidade-Estado. Segundo Robert 

Dahl, um cidadão comum tinha uma boa chance de ser eleito, pelo menos uma vez na vida, 

para servir como o funcionário mais importante a presidir o governo3. 

                   Em Roma, aproximadamente na mesma época, também foi instituída uma forma 

de governo popular que os romanos preferiam chamar de “República” .  

          A “vantagem” do império Romano em relação a Atenas é que os habitantes das 

nações conquistadas pelo império adquiriam o status de cidadão e podiam participar das 

decisões coletivas. Ocorre que, para participar destas reuniões os cidadãos-estrangeiros 

tinham que se deslocar à sede do Império, na península itálica, pois todas as deliberações 

democráticas eram tomadas em Roma, o que dificultava muito, se não impossibilitava, a 

participação dos povos conquistados nas decisões políticas4.  

                    Na antiguidade, o debate principal entre os filósofos da época era se a democracia 

era uma boa forma de governo. Discutiam-se basicamente as diferenças, vantagens e 

desvantagens da democracia em relação à monarquia e à aristocracia.  

                   Platão e depois Aristóteles criticavam severamente a democracia. Denunciavam 

que o povo não tinha competência suficiente com o trato dos assuntos públicos, havendo 

sempre uma tendência anárquica num regime em que, como todos têm a pretensão de 

comandar, ninguém obedece5.   

      A democracia era vista como uma forma de governo ideal, mas muito difícil de 

implementação na realidade e com forte tendência a se tornar uma anarquia.  

                                                 
3DAHL, Robert. Sobre a democracia. Trad. Beatriz Sidou. Brasília:Editora Universidade de Brasília, 2001, p. 
22. 
4DAHL, Robert. Sobre a democracia. Trad. Beatriz Sidou. Brasília:Editora Universidade de Brasília, 2001, p. 
23-24. 
5 FABRE, Simone Goyard. O que é democracia?: a genealogia filosófica de uma grande aventura humana. 
Trad. Cláudia Berliner.  2. ed. São Paulo:Martins Fontes, 2003, p. 11. 
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                  A República romana durou bem mais tempo que a democracia ateniense, tendo 

começado a enfraquecer por volta de 130 a.C. com guerras, corrupção e também por um 

decréscimo no espírito cívico que existira nos cidadãos, sucumbindo com a ditadura de Júlio 

César6. Após o assassinato de Júlio César, Roma passou a ser comandada por imperadores.  

                 Durante o medievo de Tomás de Aquino e Marsílio de Pádua, passando depois por 

Maquiavel, Bodin e Rousseau o problema principal também era comparar as vantagens de 

cada um dos regimes: a democracia, a monarquia e a aristocracia. Era como se o principal 

problema da filosofia política fosse estabelecer uma classificação lógica e axiológica dos 

modos de governo7. 

 

1.2 A ascensão da burguesia a partir do séc. XI e o retorno do ideário democrático na 

Europa. 

 

                  Após as experiências da antiguidade, a idéia de governo popular passou por um 

sono de mais de dez séculos, começando a acordar em algumas cidades do norte da Itália por 

volta de 1.100 d. C., com a participação de nobres e grandes proprietários na tomada das 

decisões de governo8.  

               Como tais cidades começavam a se desenvolver, ia surgindo um tipo hoje da 

chamada “classe média”  e, assim, novos ricos, pequenos artesãos, soldados da infantaria 

comandados por cavaleiros passaram a pleitear a participação nas decisões políticas. 

                                                 
6DAHL, Robert. Sobre a democracia. Trad. Beatriz Sidou. Brasília:Editora Universidade de Brasília, 2001, p. 
24. 
7 FABRE, Simone Goyard. O que é democracia?: a genealogia filosófica de uma grande aventura humana. 
Trad. Cláudia Berliner.  2. ed. São Paulo:Martins Fontes, 2003, p. 36 
8 DAHL, Robert. Sobre a democracia. Trad. Beatriz Sidou. Brasília:Editora Universidade de Brasília, 2001, p. 
25. 
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                Tais indivíduos eram mais numerosos que as classes superiores e tinham boa 

capacidade de organização, razão pela qual, segundo Robert Dahl, com a possibilidade da 

ocorrência de rebeliões, obtiveram o direito de participação nos governos locais.9  

  Além das guerras, da corrupção, da conquista e tomada de poder por governantes 

autoritários, por volta da metade do Séc. XIV tais cidades começaram a entrar em decadência 

em virtude do surgimento de um ente maior, o estado nacional, o país.  

                       As vilas e cidades passaram a ficar subordinadas e a esta entidade, cuja maior 

extensão de território dificultava a unificação das decisões sobre uma base democrática10. 

                      No século XVI, mediante idéias de filósofos, juristas e panfletários o discurso 

democrático volta a ganhar força.  

                       Simone Goyard Fabre salienta que nesta época começou a ser ensinado no sul 

da França o direito romano, o que fez retornar à mente a noção e o conceito de cidadania: 

“passou-se a recusar conceber a relação entre o comando dos reis e a obediência dos súditos como 

uma sujeição ou servidão. A necessidade de liberdade dos cidadãos, outrora entrevista na cidade 

ateniense e na república romana, renasceu11” .  

  Surge, então, a idéia de democracia que se confundia com um ideal de liberdade. 

Havia uma necessidade de libertar do povo da opressão e colocá-lo novamente como ator das 

decisões políticas, na formulação pensada originariamente nas democracias gregas. Contudo, 

como se adequaria o ideário grego às peculiaridades daquela época, completamente diversa da 

realidade existente na idade antiga. Como se faria a democracia agora, em contexto 

completamente diverso de Grécia e Roma?  

                                                 
9DAHL, Robert. Sobre a democracia. Trad. Beatriz Sidou. Brasília:Editora Universidade de Brasília, 2001, p. 
25. 
10DAHL, Robert. Sobre a democracia. Trad. Beatriz Sidou. Brasília:Editora Universidade de Brasília, 2001, p. 
26. 
11FABRE, Simone Goyard. O que é democracia?: a genealogia filosófica de uma grande aventura humana. 
Trad. Cláudia Berliner.  2. ed. São Paulo:Martins Fontes, 2003, p. 99. 
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  Apesar de começar a florescer a idéia de “governo do povo” , antes de tudo era 

necessário colocar o povo no governo.  O absolutismo representou uma vitória sobre o 

feudalismo, contudo se tornou cada vez mais vulnerável na medida em que eclodiam guerras 

entre os estados e crescente movimento econômico marcado pelo mercantilismo, além das  

descobertas da ciência antropológica12. 

                 Ao mesmo tempo em que, com Descartes, descobriam-se as capacidades racionais 

da natureza humana, também eram enfatizados os limites e imperfeições do homem pois, 

“com a impossível perfeição da natureza humana, o poder político, por conseguinte,  não poderia ter 

nem a completude nem a excelência de uma autoridade absoluta13” .  Com isso, o absolutismo em 

sua fundamentação filosófica e antropológica mostrava que estava baseado numa fraude. 

                   Assim, em meados do século XVIII o ideário democrático estava ligado, além do 

ideal de liberdade, à necessidade de limitação do poder do monarca, extremamente forte, tanto 

na doutrina como na realidade. 

                  A partir daí começam a florescer as bases institucionais da democracia moderna: 

as idéias de representação, de poder político com o consentimento do povo e a necessidade de 

uma Constituição que, ao organizar os poderes do estado, garante o respeito à legalidade14, 

como se verá adiante. 

    

1.3 Locke e a constituição do poder político.                   

 

                        Ao escrever a obra “Segundo tratado sobre o governo” , John Locke (1632-

1704) dá grande impulso à teoria democrática à época, ainda que a palavra democracia 

                                                 
12FABRE, Simone Goyard. O que é democracia?: a genealogia filosófica de uma grande aventura humana. 
Trad. Cláudia Berliner.  2. ed. São Paulo:Martins Fontes, 2003, p. 126. 
13FABRE, Simone Goyard. O que é democracia?: a genealogia filosófica de uma grande aventura humana. 
Trad. Cláudia Berliner.  2. ed. São Paulo:Martins Fontes, 2003, p  127. 
14FABRE, Simone Goyard. O que é democracia?: a genealogia filosófica de uma grande aventura humana. 
Trad. Cláudia Berliner.  2. ed. São Paulo:Martins Fontes, 2003, p. 127.  
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praticamente não tenha sido mencionada em seu livro.  Em sua obra, editada em 1690, Locke 

propugnava a formação do corpo político, mediante a doação, pelos homens, de parte da 

liberdade existente no estado de natureza, para transferir esse poder à comunidade15. Locke 

também é responsável um pouco pela formulação de um esboço da teoria da separação de 

poderes, sendo que nesta parte foi melhor desenvolvida por Montesquieu. 

                  Segundo Locke, os homens deveriam sair do estado de natureza para formar a 

sociedade política. O estado de natureza, para ele, era aquele “ total estado de liberdade para 

ordenar-lhes o agir e regular-lhes as posses e as pessoas de acordo com sua conveniência, dentro dos 

limites da lei da natureza, sem pedir permissão ou depender da vontade de qualquer outro homem16” .  

               Segundo Locke, o homem no estado de natureza era governado pela lei da razão, e 

esta, por sua vez, ensinava que nenhum dos homens pode prejudicar outrem na vida, na saúde, 

na liberdade ou nas posses17. 

      A lei da natureza importaria na paz de e na preservação de toda a humanidade e, para 

impedir a invasão dos direitos alheios pelos homens, o que levaria, ao final, à sua própria 

destruição, seria necessário que a lei da natureza fosse posta “nas mãos de todos os homens, por 

virtude da qual todos têm o direito de castigar os transgressores dessa lei a ponto de impedir sua 

violação, pois a lei da natureza seria vã (...) se não houvesse alguém nesse estado de natureza que não 

tivesse poder de executá-la e assim preservasse o inocente e restringisse os ofensores18” .    

                                                 
15LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo:ensaio relativo à verdadeira or igem, extensão e objetivo 
do governo civil. Trad. Alex Marins. São Paulo: Martin Claret, 2002, § 89, p. 70.  
16 LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo:ensaio relativo à verdadeira or igem, extensão e objetivo 
do governo civil.. Trad. Alex Marins. São Paulo: Martin Claret. 2002, § 4º, p. 23. 
17LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo: ensaio relativo à verdadeira or igem, extensão e objetivo 
do governo civil. Trad. Alex Marins. São Paulo: Martin Claret, 2002, § 6º, p. 24. 
18LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo:ensaio relativo à verdadeira or igem, extensão e objetivo 
do governo civil. Trad. Alex Marins. São Paulo: Martin Claret, 2002, § 7º, p.25. 
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     Surge aí, portanto, uma das maiores características do Estado Liberal e que perdura 

até hoje entre nós, que é a constituição do poder político para a defesa dos chamados direitos 

“naturais”19.  

                  Conforme ressalta Paulo Bonavides, é justamente nesta parte que a doutrina de 

Locke ganhou maior prestígio, tendo sido o responsável pela doutrina que formulou até hoje 

os direitos e liberdades individuais como oponíveis à sociedade política.20  

       A confiança nessa atribuição de poder já implicava, que o poder seria responsável e 

submetido ao controle do povo. Com sua anuência ao poder, o povo se investiria de uma 

função constituinte. Para Locke, na opinião de Alan Touraine, o poder político tinha como 

objetivo assegurar uma sociedade pluralista com o respeito à diversidade de opiniões, 

interesses e valores21.  

               O povo reunido em corpo político, nas palavras de Locke, “autoriza a sociedade ou, o 

que vem a dar no mesmo, o poder legislativo dela, a elaborar leis para ele, dentro da exigência do bem 

da sociedade22” .  

             Como se vê, segundo o paradigma lockeano, a formação da comunidade política 

importava na necessidade de atribuição do poder a representantes do povo que serão 

responsáveis pelo seu exercício23. Ao contrário de Rosseau, Locke dava crédito aos 

representantes do povo. A idéia de representação, porém, foi melhor desenvolvida por 

Thomas Hobbes, como será visto a  seguir. 

 

                                                 
19 LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo:ensaio relativo à verdadeira or igem, extensão e objetivo 
do governo civil. Trad. Alex Marins. São Paulo: Martin Claret, 2002, § 123, p. 92. 
20 BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado social. 7 ed. São Paulo:Malheiros, 2004, p. 47. 
21 TOURAINE, Alain. O que é a democracia. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1996, p. 170. 
22 LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo:ensaio relativo à verdadeira or igem, extensão e objetivo 
do governo civil. Trad. Alex Marins. São Paulo: Martin Claret, 2002, § 89, p. 70. 
23 “os homens saem do estado de natureza para entrarem no de comunidade, estabelecendo um juiz no mundo 
com autoridade para deslindar todas as demandas e reparar os danos que atinjam a qualquer membro da 
comunidade; juiz esse que é o legislativo, ou os magistrados por ele nomeados” . LOCKE, John. Segundo 
tratado sobre o governo:ensaio relativo à verdadeira or igem, extensão e objetivo do governo civil. Trad. 
Alex Marins. São Paulo: Martin Claret. 2002, § 89, p. 70. 
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1.4. A idéia de representação em Thomas Hobbes. 

 

                  Thomas Hobbes (1588-1679) não seria, como disseram muitas vezes, o defensor 

obstinado de um monarquismo baseado exclusivamente no arbítrio do príncipe. Para Fabre, é 

sem dúvida um dos principais responsáveis pela formulação da idéia de representação que 

será responsável pela fundamentação da democracia representativa ou parlamentar no 

futuro24.  

                 No Leviatã (1651), partindo do conceito de pessoa, Hobbes tenta personificar a 

multidão em um só indivíduo, o representante, que “necessita do consentimento de cada um dos 

que constituem a multidão”25.                   

                 De acordo com Hobbes, no Estado-Leviatã o poder soberano é fraco se não 

consistir na representação do povo como corpo político. Nessa representação é que o poder 

soberano, inclusive do príncipe, retiraria sua força26.  

                 Para Fabre, Hobbes “preparava o postulado fundamental do direito público nos regimes 

democráticos: a identidade jurídica entre o povo-nação e seus representantes; pressentira que a 

legitimidade dos governantes só poderia ser buscada no acordo e assentimento do povo27” . 

                  No mandato imperativo o representante tinha o compromisso de agir de acordo 

com o que tinha sido estabelecido anteriormente pelo representado, agia em nome e no lugar 

                                                 
24  FABRE, Simone Goyard. O que é democracia?: a genealogia filosófica de uma grande aventura humana. 
Trad. Cláudia Berliner.  2. ed. São Paulo:Martins Fontes, 2003, p. 129. 
25 “Uma multidão é transformada em uma pessoa quando representada por um só homem ou pessoa, de maneira a que 
tal seja feito com o consentimento de cada um dos que constituem essa multidão. É a unidade do representante, e não a 
unidade do representado, que faz com que a pessoa seja una. O representante é o portador da pessoa e só de uma 
pessoa. Esta e a única forma como é possível de entender a unidade da multidão. Posto que a multidão naturalmente 
não é ‘uma’ , representando ‘muitos’ , eles não podem ser entendidos como um só, mas como muitos outros, de cada 
uma das coisas que o representante diz ou faz em seu nome”. HOBBES, Thomas. Leviatã ou matér ia, forma e 
poder  de um estado eclesiástico e civil Trad. Alex Marins. São Paulo: Martin Claret, 2005, Cap. XVI, p. 125.   
26 “Graças à autoridade que lhe é dada por cada indivíduo é-lhe atribuído o uso de gigantesco poder e força que o 
terror assim inspirado o torna capaz de conformar as vontades de todos eles, no domínio da paz em seu próprio 
país, e da ajuda mútua contra os inimigos estrangeiros” . HOBBES, Thomas. Leviatã ou matér ia, forma e 
poder  de um estado eclesiástico e civil. Trad. Alex Marins. São Paulo: Martin Claret, 2005, Cap. XVI, p. 131. 
27FABRE, Simone Goyard. O que é democracia?: a genealogia filosófica de uma grande aventura humana. 
Trad. Cláudia Berliner.  2. ed. São Paulo:Martins Fontes, 2003, p. 131. 
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dele: “ impõe ao representante respeitar a promessa feita àquele ou àqueles de quem é o porta-voz e a 

quem deve prestar contas28” .   

                   Já o mandato representativo, para Hobbes, diferiria daquele pelo fato do 

representante atuar em nome de todo o povo e não do particular que o elegeu; consistiria, nas 

palavras de Fabre, “um mandato coletivo outorgado pelo corpo do povo ao conjunto dos eleitos que 

o representarão” .  

        Até a utilização da palavra “mandato”  era questionável, porque mesmo a 

Constituição francesa de 1791, conforme anota Goffredo Telles Júnior, preceituava de forma 

expressa que aos representantes do povo “não lhes poderá ser concedido nenhum mandato”29. 

                        Assim, a representação implicaria na subordinação à “vontade geral”  do povo, 

e não à vontade da pessoa ou das pessoas que outorgam o mandato ao representante, como era 

característica do mandato imperativo. O eleito agora representaria a “nação inteira”  e não o 

seu representado.  

             A representação a partir daí deixará de ter a idéia de um mandato individual 

para passar a ser um mandato do povo ou da nação em seu conjunto, noção que perdurará até 

os dias de hoje, como teremos a oportunidade de examinar mais adiante.  

 

1.5 Montesquieu e as idéias de virtude cívica, separação de poderes e pluralismo político.  

 

         O Barão de Montesquieu (Charles Louis de Secondat:1689-1755) é bem 

conhecido por ter formulado as bases práticas da teoria da separação de poderes, porém, foi o 

pioneiro na época moderna na formulação de uma das principais idéias da teoria democrática 

até hoje, sem a qual, como ficou provado historicamente, a democracia tende a enfraquecer. 

                                                 
28FABRE, Simone Goyard. O que é democracia?: a genealogia filosófica de uma grande aventura humana. 
Trad. Cláudia Berliner.  2. ed. São Paulo:Martins Fontes, 2003, p. 128. 
29 Conf. TELLES JR. Goffredo. O povo e o poder : o conselho de planejamento nacional.São Paulo:Malheiros, 
2003, p. 73.   
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      E essa idéia é a idéia de virtude cívica, que irá fundamentar também parte da 

doutrina do republicanismo30; significara, na obra de Montesquieu, o princípio básico da 

democracia, assim como era a honra na monarquia e o terror no despotismo. 

                   Sem virtude cívica o regime democrático faleceria, atributo desnecessário tanto na 

monarquia como na tirania, já que, para a primeira, bastaria a força da lei e, para a segunda, o 

“braço do príncipe que sempre erguido, tudo regula e tudo contém”31. 

                Montesquieu retorna à Grécia para dizer que na época os políticos gregos só 

reconheciam a virtude como força que os poderia manter no governo. Para Montesquieu, a 

virtude era o amor à pátria, o amor à igualdade. Não era uma modalidade de virtude moral, 

nem de virtude cristã; era a virtude política, que “é a mola que faz mover o governo republicano, 

assim como a honra é a mola que faz mover a monarquia”32. 

         No livro V, capítulo III, do “Espírito das leis” , Montesquieu divaga sobre a 

virtude que, para ele, representaria numa democracia “o próprio amor à democracia; e o amor da 

democracia é o amor pela igualdade”33. 

                   A virtude cívica consistiria, ainda, resistir à tentação da corrupção e aos assaltos 

das funções que sempre serviram de forças destrutivas da política34.   

         No Livro XI do Espírito das Leis, o autor tratou do tema pertinente às leis que 

formam a liberdade política e tratou da necessidade de separação dos poderes para 

constituição da liberdade no Estado.  

                                                 
30 Em livro sobre o tema, Walber Agra tenta resumir as características principais do Republicanismo: “a) 
negação de qualquer tipo de dominação, seja través de relações de escravidão, de relações feudais ou assalariada; 
b) defesa e difusão das virtudes cívicas; c) estabelecimento de um Estado de direito; d) construção de uma 
democracia participativa; e) incentivo ao auto-governo dos cidadãos; f) implementação de políticas que atenuem 
a desigualdade social, através da efetivação da isonomia substancial” . AGRA, Walber de Moura. 
Republicanismo. Porto Alegre:Livraria do Advogado, 2005, p. 16.   
31MONTESQUIEU, Charles de Secondat. Do espír ito das leis. Trad. Jean Melville. São Paulo:Martin Claret, 
2004, Liv. III, Cap. 3, p. 35.  
32MONTESQUIEU, Charles de Secondat. Do espír ito das leis. Trad. Jean Melville. São Paulo:Martin Claret, 
2004, prefácio do autor, p. 16. 
33MONTESQUIEU, Charles de Secondat. Do espír ito das leis. Trad. Jean Melville. São Paulo:Martin Claret, 
2004, Livro V, Cap. 3, p. 56. 
34 FABRE, Simone Goyard. O que é democracia?: a genealogia filosófica de uma grande aventura humana. 
Trad. Cláudia Berliner.  2. ed. São Paulo:Martins Fontes, 2003, p. 137. 
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                  Apesar de Montesquieu não ter intencionado fazer um esboço de um regime 

democrático, a separação de poderes foi uma das contribuições mais relevantes para os 

doutrinários da democracia representativa ou parlamentar35.  

 Em passagem de sua obra, cuja transcrição pela relevância se faz necessária, 

Montesquieu afirmou que “quando em uma só pessoa, ou em um mesmo corpo de magistratura, o 

poder legislativo está reunido ao poder executivo, não pode existir liberdade, pois se poderá temer que 

o mesmo monarca ou senado criem leis tirânicas para executá-las tiranicamente. Também não haverá 

liberdade se o poder de julgar não estiver separado do poder legislativo e do executivo. Se o poder 

executivo estiver unido ao poder legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria 

arbitrário, pois o juiz seria o legislador”36.  

           A democracia, assim, não podia ser um regime de liberdade total, até mesmo 

nela a liberdade do povo teria que ser construída juridicamente, com a divisão do poder 

público e distribuição de suas funções a órgãos diversos37. Assim, o “poder parando o poder”  

seria a configuração de um governo moderado, único apto a construir um regime de 

liberdade38. 

              Montesquieu aperfeiçoou a teoria da separação de poderes inicialmente 

pensada por Locke, diferenciando-se deste porque Locke ainda acreditava na possibilidade de  

atribuição de parcela do poder ao monarca.  

                      Para o “Barão” , ao contrário, conforme ensina Paulo Bonavides, não havia 

qualquer otimismo em relação à monarquia e sua doutrina decorreu de “um sentimento radical 

de reação ao absolutismo”  não podendo “condescender com as formas mitigadas de poder”39.  

                                                 
35 FABRE, Simone Goyard. O que é democracia?: a genealogia filosófica de uma grande aventura humana. 
Trad. Cláudia Berliner.  2. ed. São Paulo:Martins Fontes, 2003, p. 138. 
36 MONTESQUIEU, Charles de Secondat. Do espír ito das leis. Trad. Jean Melville. São Paulo:Martin Claret, 
2004, Liv. XI, cap. 6, p. 166. 
37 Até parece que já vimos esse filme antes na democracia brasileira, cujo excesso durante os últimos governos 
na proliferação de Medidas Provisórias desvirtua a democracia brasileira para ficar parecendo com um governo 
autoritário.  
38 FABRE, Simone Goyard. O que é democracia?: a genealogia filosófica de uma grande aventura humana. 
Trad. Cláudia Berliner.  2. ed. São Paulo:Martins Fontes, 2003, p. 139. 
39BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado social. 7 ed. São Paulo:Malheiros, 2004, p. 49. 
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            As formulações de Locke acerca da separação de poderes também são 

conhecidas pelo caráter teórico-filosófico, enquanto Montesquieu aprofunda mais a sua 

operacionalização prática. 

           De acordo com Montesquieu, para a limitação do poder seriam necessários 

também o pluralismo político e a liberdade de expressão os quais, em face da diversidade de 

opiniões, tendências e vontades, vão assegurar a liberdade e a capacidade de limitar o poder. 

E isso porque a existência de diversas correntes sobre como o governo deve proceder impede 

a existência do chamado “partido único” . 

                  Afirmava o Barão que “para gozar da liberdade, cumpre que cada qual possa dizer o que 

pensa, um cidadão, nesse estado, diria e escreveria tudo o que as leis não lhe tenham expressamente 

proibido de dizer e escrever (...). Em uma nação livre, é muitas vezes indiferente que os cidadãos 

raciocinem bem ou mal: basta que raciocinem; daí decorre a liberdade que garante os resultados desses 

mesmos raciocínios”40. 

            Com as idéias de separação dos poderes, liberdade de expressão e pluralismo 

político, Montesquieu  tem a intuição de um regime de partidos múltiplos, ou a legalidade da 

convivência da ‘oposição’  e um modo de poder no qual a opinião da maioria impõe sua 

vontade à minoria41. 

          Para Fabre, a idéia de virtude cívica, equilíbrio entre os poderes e pluralismo 

partidário são algumas das idéias básicas da democracia ocidental atual42, apesar de  

Montesquieu  não ter desejado fazer uma teoria democrática. 

 

 

 

                                                 
40 MONTESQUIEU, Charles de Secondat. Do espír ito das leis. Trad. Jean Melville. São Paulo:Martin Claret, 
2004, Liv. XIX, cap. 27, p. 325 e 330.  
41 FABRE, Simone Goyard. O que é democracia?: a genealogia filosófica de uma grande aventura humana. 
Trad. Cláudia Berliner.  2. ed. São Paulo:Martins Fontes, 2003, p. 140. 
42FABRE, Simone Goyard. O que é democracia?: a genealogia filosófica de uma grande aventura humana. 
Trad. Cláudia Berliner.  2. ed. São Paulo:Martins Fontes, 2003, p. 140. 
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 1.6. Rousseau e a soberania popular. 

 

     Apesar de Rousseau (1712-1778) ser conhecido e consagrado como um dos 

principais teóricos da democracia, é também conhecida a frase feita pelo filósofo genebrino 

de que “governo tão perfeito [a democracia] não convém aos homens”43.  

                  Em “O contrato social”  (1762), Rousseau confere à democracia uma perfeição tão 

grande que seria inalcançável aos homens viabilizá-la.  

                 Para ele, seria muito difícil implantar a democracia porque esta necessitaria de  

elementos muito difíceis de reunir. Só poderia existir democracia, como ele disse, “em um 

Estado muito pequeno, no qual seja fácil reunir o povo e onde cada cidadão possa sem esforço 

conhecer todos os demais; (...) uma grande simplicidade de costumes, que evite a acumulação de 

questões e as discussões espinhosas; depois, igualdade entre as classes e as fortunas (...)”44.  

                  De logo é de se rechaçar que Rousseau tenha se pronunciado a favor de qualquer 

esboço de democracia representativa, pois já para ele o governo do povo só poderia ser 

exercido pelo povo mesmo e poderia ser outorgado a representantes. Em frase que revela tal 

concepção, disse o genebrino que “a corrupção do legislador é conseqüência infalível dos desígnios 

particulares45” .  

  Para Rousseau, a intervenção de representantes não solucionaria as 

dificuldades de se implantar um regime democrático. Em sendo a soberania una e indivisível, 

ainda que o corpo público fosse numeroso, a democracia não poderia ser representada, da 

mesma forma que também não poderia ser alienada46.  

                                                 
43ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social ou princípios do direito politico. Trad.de Lourdes Santos 
Machado. Coleção Os pensadores. Vol 1. São Paulo:Nova Cultural, 1997, Liv. III, cap. II, p. 151. 
44 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social ou princípios do direito politico. Trad.de Lourdes Santos 
Machado. Coleção Os pensadores. São Paulo:Nova Cultural, 1997, Liv. III, cap. II, p. 150. 
45ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social ou princípios do direito politico. Trad.de Lourdes Santos 
Machado. Coleção Os pensadores. São Paulo:Nova Cultural, 1997, Liv. III, cap. II, p. 150. 
46ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social ou princípios do direito politico. Trad.de Lourdes Santos 
Machado. Coleção Os pensadores. São Paulo:Nova Cultural, 1997, Liv. III, cap. XV, p. 186. 
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                      Para ele, seria nula toda lei que o povo não pudesse diretamente ratificar. Esta, 

em absoluto, não seria lei. No instante em que um povo se dá representantes, deixa de ser 

livre; virando escravo do representante.47 

                      Rousseau enfatizava a soberania popular, com a autodeterminação do povo na 

tomada das decisões políticas. O princípio da soberania popular se apoiaria na idéia de que ao 

povo mesmo é reconhecida a instituição do poder político, um poder pleno para definir a 

configuração da ordem política e social.  

                     Segundo ele, a soberania do povo não poderia ser alienada e era também 

indivisível, sendo nada menos que o exercício da vontade geral. O soberano só poderia ser 

representado por si mesmo. Para ele, a vontade geral do povo seria sempre certa e tenderia 

para o benefício público, porém, o povo poderia ser enganado e somente nessas ocasiões 

pareceria desejar o que é mau48. 

                      Na formação da sociedade política, Rousseau, ao contrário de Locke, 

questionava a prevalência de direitos naturais, uma vez que o bem comum perseguido pela 

sociedade civil se chocaria com os interesses particulares do indivíduo, decorrentes do estado 

de natureza49.          

                     Para o genebrino, as cláusulas do contrato social “deveriam ser reduzidas a uma 

só” , que era “a alienação total de cada associado, com todos os seus direitos à comunidade toda, 

porque, em primeiro lugar, cada um dando-se completamente, a condição é igual para todos, e, sendo a 

condição igual para todos, ninguém se interessa por torná-la onerosa para os demais”50. 

                                                 
47 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social ou princípios do direito politico. Trad.de Lourdes Santos 
Machado. Coleção Os pensadores. São Paulo:Nova Cultural, 1997, Liv. III, cap. XV, p. 187. 
48 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social ou princípios do direito politico. Trad. de Lourdes Santos 
Machado. Coleção Os pensadores. Vol. 1, São Paulo:Nova Cultural, 1997, Liv. II, caps. I, II e III. 
49“O que o homem perde pelo contrato social é a liberdade natural e um direito ilimitado a tudo quanto aventura 
e pode alcançar. O que ele ganha é a liberdade civil e a propriedade de tudo que possui” . ROUSSEAU, Jean-
Jacques. Do contrato social ou princípios do direito politico. Trad. de Lourdes Santos Machado. Coleção Os 
pensadores. São Paulo:Nova Cultural, 1997, Liv. I, cap. VIII, p. 77.  
50ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social ou princípios do direito politico. Trad.de Lourdes Santos 
Machado. Coleção Os pensadores. São Paulo:Nova Cultural, 1997, Liv. I, cap. VI, p. 70. 
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   Em sendo alienados todos os direitos à comunidade política, não haveria que 

se falar na existência quaisquer direitos naturais, mas apenas aqueles direitos reconhecidos 

pelo povo soberano. Todos os direitos deveriam ser alienados ao Estado, inclusive o direito à 

vida.  

                         Para Rousseau, “quando o príncipe lhe diz ‘é útil ao Estado que morras’ , deve 

morrer, pois foi exatamente por essa condição que até então viveu em segurança e que sua vida não é 

mais mera dádiva da natureza, porém um dom  condicional do Estado”51.  

  Ao contrário de Locke e Montesquieu, Rousseau não se preocupou dar 

qualquer limitação ao poder político e a doutrina da soberania popular absoluta, segundo 

Bonavides, era mais adequada a um pensamento monista de poder, não sendo aplicável ao 

pluralismo pensado, por exemplo, por Montesquieu52. 

              Essa concepção de Rousseau também vai de encontro à de Locke, para quem 

“os homens juntam-se com os outros que estão já unidos, ou pretendem unir-se, para a conservação 

recíproca da vida, da liberdade e dos bens a que chamo de ‘propriedade’53” . 

  É do conflito entre as concepções de Locke e Rousseau que surgirão as bases 

da querela entre o constitucionalismo e o princípio da soberania popular.  

                       O constitucionalismo com a previsão de direitos individuais, salvos de 

disposição por obra do legislador e a soberania popular, através da qual cabe ao povo mesmo 

decidir o seu destino sem a imposição de limites de ordem divina ou natural.  

                        Na ciência política, a discussão democrática ficará durante muito tempo 

dividida entre “ liberais”  e republicanos” , concepções com visão diversa acerca de como 

devem ser tratados os direitos individuais.   

                                                 
51 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social ou princípios do direito politico. Trad.de Lourdes Santos 
Machado. Coleção Os pensadores. São Paulo:Nova Cultural, 1997, Liv. I, cap. VI, p. 101. 
52 BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado social. 7 ed. São Paulo:Malheiros, 2004, p. 52. 
53 LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo:ensaio relativo à verdadeira or igem, extensão e objetivo 
do governo civil. Trad. Alex Marins. São Paulo: Martin Claret, 2002, § 123, p. 92 
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                        Antes de adentrar nas concepções atuais de democracia, é necessário passar 

para o outro lado da discussão que é o desenvolvimento da noção de estado de direito, uma 

das bases do constitucionalismo. 

 

1.7 O constitucionalismo liberal e o surgimento do Estado legislativo de direito. 

 

  A idéia de estado de direito (Rechstaat) surge na Alemanha no século XIX e 

representa a oposição ao estado sob regime de força (Machsstaat), característico do Séc. XVII 

e ao estado sob regime de polícia (Polizeistaat), peculiar ao século XVIII.  

                     De acordo com Ernest Böckenforde, o estado de direito (Rechstaat) era a idéia 

que consagrava político-institucionalmente os princípios da racionalidade humana; era o 

estado do direito “ racional” ; não era uma nova forma especial de Estado ou de governo, 

representava, sim, “um novo espírito”  a ser dado ao Estado. O estado de direito seria o ente 

“que realiza os princípios da razão em e para vida em comum dos homens”54.  

                 Os conceitos que se opuseram ao conceito de estado de direito não eram a 

monarquia ou a aristocracia, sistemas cuja comparação com a democracia era comum desde a 

antiguidade, como visto anteriormente. Na verdade, o estado de direito ia de encontro à 

teocracia e ao despotismo, que não se fundamentavam em princípios da razão humana55. A 

teocracia tinha como princípio o domínio de uma religião baseada na fé e o despotismo era 

alicerçado pela vontade arbitrária de quem exerce o domínio56 57.  

                                                 
54BÖCKENFORDE, Ernest Wolfgang. Origem y câmbio del concepto del estado de derecho. __________. 
Estudios sobre el estado de derecho e la democracia. Trad. Rafael Agapito Serrano. Madri:Trotta, 2000, p. 19. 
55 BÖCKENFORDE, Ernest Wolfgang. Origem y câmbio del concepto del estado de derecho. __________. 
Estudios sobre el estado de derecho e la democracia. Trad. Rafael Agapito Serrano. Madri:Trotta, 2000, p. 22 
56 BÖCKENFORDE, Ernest Wolfgang. Origem y câmbio del concepto del estado de derecho. __________. 
Estudios sobre el estado de derecho e la democracia. Trad. Rafael Agapito Serrano. Madri:Trotta, 2000, p. 22. 
Adverte Böckenförde, por outro lado, que o despotismo não se dá apenas sob a forma arbitrária da monarquia 
absoluta, mas que pode aparecer também nas formas de uma democracia absoluta ou sem limites. Como 
exemplo, nos Estados autoritários do período entre-guerras, alguns juristas qualificavam tais regimes também 
sob a designação de “Estado de direito” . E isso se devia ao fato de nesta concepção o conceito estar vinculado 
tão-somente à primazia da lei, independentemente do seu conteúdo, sujeito à inclusão de inúmeros atos 
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                   No século XIX, as constituições se caracterizavam, basicamente, pela instituição 

do princípio da separação dos poderes e previsão dos chamados direitos civis e políticos, 

também denominados, posteriormente, de direitos de primeira geração ou dimensão.  

                   O Estado de Direito na época era o “Estado legislativo de Direito”58 ou, nas 

palavras de Bonavides, o “Estado constitucional da separação de poderes59” . Neste, a regra 

prevalente era a liberdade do particular e limitação da atividade do Estado, o princípio da 

legalidade exercia função primordial e a lei era a principal, ou senão praticamente, a única 

fonte do direito reconhecida.  

                     Na lei, havia o reconhecimento de direitos básicos da cidadania, tais como o 

reconhecimento da liberdade civil (proteção da liberdade pessoal, de fé e consciência, 

liberdade de imprensa, liberdade de locomoção e liberdade de contratação e aquisição), a 

igualdade jurídica e garantia da propriedade (adquirida) e um governo constitucional 

responsável60. 

  O Estado de Direito do século XIX (Rechstaat) também era caracterizado pela 

concepção da lei como ato deliberado de um parlamento representativo, manifestado através 

da: a) supremacia da lei sobre a Administração, na qual o Estado não ficaria acima do direito, 

mas no direito; b) a subordinação à lei, e apenas à lei, dos direitos dos cidadãos e indivíduos, 

com exclusão, portanto, de que poderes autônomos da administração possam incidir sobre 

                                                                                                                                                         
autoritários, excessos públicos e privados. Era o Estado de Direito em sentido formal, em contraposição ao 
Estado de Direito em sentido material. BÖCKENFORDE, Ernest Wolfgang. Origem y câmbio del concepto del 
estado de derecho. __________. Estudios sobre el estado de derecho e la democracia. Trad. Rafael Agapito 
Serrano. Madri:Trotta, 2000, p. 23. 
 
 
 
58 FERRAJOLI, Luigi. Pasado y futuro del estado de derecho. CARBONNEL, Miguel (org.). 
Neoconstitucionalismo(s). Trad. de Pilar Allegue. Madri:Trotta, p.15. 
59 BONAVIDES, Paulo. Teor ia do estado. 5. ed. São Paulo:Malheiros, p. 37-39. 
60 BÖCKENFORDE, Ernest Wolfgang. Origem y câmbio del concepto del estado de derecho. __________. 
Estudios sobre el estado de derecho e la democracia. Trad. Rafael Agapito Serrano. Madri:Trotta, 2000, p. 20. 
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eles; c) a presença de juízes independentes com competência para aplicar apenas a lei às 

controvérsias surgidas entre os cidadãos e, entre estes e a Administração do Estado.61 

  O Estado constitucional da época era, portanto, um estado legislativo que se 

fundamentava através do princípio da legalidade. Não poderia, em princípio, ser oposta pelos 

juízes qualquer outra forma de manifestação do direito, mediante invocação de um direito 

natural ou tradicional, ou, ainda, o poder do Rei e da Administração, em nome de uma 

hipotética “ razão de estado”62.  

                    Era, nas palavras de Luigi Ferrajoli, um “estado legislativo de direito”  porque se 

contrapunha ao estado “pré-moderno” , no qual as fontes do direito emanavam de várias 

instituições da sociedade63. A lei agora era a fonte que manifestava a soberania popular. 

    Ferrajoli identifica nesta época três mudanças nos paradigmas do direito: a) 

uma mudança de paradigma na natureza e estrutura do direito; b) na natureza da ciência 

jurídica; c) na natureza da jurisdição64. 

  Com relação ao primeiro dos aspectos, na modernidade, somente o Estado 

detinha o monopólio ou, pelo menos, a pretensão de monopólio da produção jurídica, motivo 

pelo qual o princípio da legalidade se firmou como critério exclusivo de identificação do 

Direito existente e válido, independente de ser ou não justo65. 

                  Antes da época moderna, não existia um sistema exclusivo e exaustivo de fontes 

positivas do direito, já que as fontes eram ditadas por várias instituições diferentes e 

concorrentes – o Império, a Igreja, os príncipes, os Municípios, as corporações -, sem que 

qualquer delas detivesse o monopólio da produção jurídica.  

                                                 
61ZAGREBESLK, Gustavo. Del estado de derecho al estado constitucional._________. El derecho dúctil. Trad. 
Marina Gáscon. Madri:Trotta, 1999, p. 23. 
62ZAGREBESLK, Gustavo. Del estado de derecho al estado constitucional._________. El derecho dúctil. Trad. 
Marina Gáscon. Madri:Trotta, 1999, p. 24. 
63 FERRAJOLI, Luigi. Pasado y futuro del estado de derecho. CARBONNEL, Miguel (org.). 
Neoconstitucionalismo(s). Trad. de Pilar Allegue. Madri:Trotta, p. 15. 
64FERRAJOLI, Luigi. Pasado y futuro del estado de derecho. CARBONNEL, Miguel (org.). 
Neoconstitucionalismo(s). Trad. de Pilar Allegue. Madri:Trotta, (?), p. 15. 
65 FERRAJOLI, Luigi. Pasado y futuro del estado de derecho. CARBONNEL, Miguel (org.). 
Neoconstitucionalismo(s). Trad. de Pilar Allegue. Madri:Trotta, (?), p. 16. 
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                 O direito comum decorria da atualização das tradições do direito romano, com base 

em elaborações doutrinárias e jurisprudenciais. Na época anterior à modernidade, a validez 

não dependia da forma da produção do direito, mas da racionalidade ou justiça inerente aos 

seus conteúdos66. 

  Observa Ferrajoli que a visão legalista do Século XIX  modificou também o 

paradigma da ciência jurídica em relação à época “pré-moderna” , já que, anteriormente, o 

Direito era uma ciência normativa recebida pela tradição e constantemente reelaborada pela 

sabedoria dos doutores. Posteriormente, com a afirmação radical do princípio da legalidade, o 

Direito passou a ser uma disciplina meramente cognoscitiva, cujo objetivo era apenas a 

explicação do direito positivado67. 

                   Assim, o Direito se resumia ao conceito de “ciência da legislação positiva”  ou, a 

sua redução a tudo o que está na lei. A atividade dos juristas se resumia praticamente à busca 

da vontade do legislador.  

                   A ciência do direito não tinha condições de subsistir por muito tempo assim, pois, 

três palavras retificadoras feitas pelo legislador tinham a capacidade de transformar ou 

inutilizar bibliotecas inteiras68. 

  Observa Ferrajoli, ainda, uma mudança no paradigma da jurisdição, uma vez 

que o direito deixa de ser uma produção jurisprudencial e somente a lei e o princípio da 

legalidade vigoram como fontes de legitimação.  

                  No direito “pré-moderno” , era o direito natural que valia, como sistema de normas 

as quais se supunha intrinsecamente verdadeiras ou justas, como Direito comum, ou seja, 

como parâmetro de legitimação tanto da tese da doutrina como da prática judicial69.   

                                                 
66 FERRAJOLI, Luigi. Pasado y futuro del estado de derecho. CARBONNEL, Miguel (org.). 
Neoconstitucionalismo(s). Trad. de Pilar Allegue. Madri:Trotta, (?), p. 15. 
67FERRAJOLI, Luigi. Pasado y futuro del estado de derecho. CARBONNEL, Miguel (org.). 
Neoconstitucionalismo(s). Trad. de Pilar Allegue. Madri:Trotta, (?), p. 16. 
68ZAGREBESLK, Gustavo. Del estado de derecho al estado constitucional._________. El derecho dúctil. Trad. 
Marina Gáscon. Madri:Trotta, 1999, p. 33. 
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  Agora não, aos juízes se resumia a função de “boca da lei” . Era a época do 

“ juiz-executor”  que apenas executava passivamente a vontade da lei. São características dessa 

fase, segundo Celso Campilongo, a baixa autonomia política e baixa criatividade da 

magistratura70.  

                  A legislação estava vinculada em tese a um contexto político-social definido e 

homogêneo, embasadora de uma sociedade, segundo a concepção dominante, “sem muitos 

antagonismos”, cujos valores eram definidos pela burguesia. As forças políticas contrárias, 

como o proletariado e seus movimentos geralmente se encontravam neutralizadas e não 

encontravam expressão na lei; eram mantidas à margem do Estado, com a concessão, 

basicamente, apenas do direito ao voto71 . 

  Assim, o ordenamento jurídico manifestava certa “coerência”  em virtude do 

monopólio político da legislação, dominado pela burguesia. E para os movimentos sociais que 

se insurgiam contra os valores do Estado Liberal, os Códigos já previam a possibilidade de 

intervenções de exceção, para conter os protestos políticos e “garantir a homogeneidade” 

substancial do regime constitucional liberal72. 

                  A noção de estado de direito na França, Alemanha e no geral, na Europa 

continental se diferenciava muito do seu paralelo inglês, o rule the law73, como se verá no 

tópico seguinte. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
69FERRAJOLI, Luigi. Pasado y futuro del estado de derecho. CARBONNEL, Miguel (org.). 
Neoconstitucionalismo(s). Trad. de Pilar Allegue. Madri:Trotta, (?), p. 17. 
70 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Política, sistema jur ídico e decisão judicial. São Paulo:Max Limonad, 
2002, p. 50. 
71ZAGREBESLK, Gustavo. Del estado de derecho al estado constitucional._________. El derecho dúctil. Trad. 
Marina Gáscon. Madri:Trotta, 1999, p. 32. 
72 ZAGREBESLK, Gustavo. Del estado de derecho al estado constitucional._________. El derecho dúctil. 
Trad. Marina Gáscon. Madri:Trotta, 1999, p. 33. 
73 ZAGREBESLK, Gustavo. Del estado de derecho al estado constitucional._________. El derecho dúctil. 
Trad. Marina Gáscon. Madri:Trotta, 1999, p. 25. 



39 

 

1.8 Rule of law britânico. 

 

  Rule of the law and not of the men manifestava a idéia aristotélica que era 

melhor o governo das leis do que o governo dos homens, bem como a luta histórica que o 

parlamento desempenhou contra o absolutismo insular74.  

  Cem anos antes da Europa continental, o parlamento inglês tomou para si a 

tarefa de ser o órgão responsável pela tutela dos direitos contra o absolutismo. 

                    Na Inglaterra, o principio da legalidade se assemelhava mais com a idéia de lei 

como “produto de justiça”  diferentemente do direito continental, cuja tradição representava 

mais a idéia de lei como “vontade política soberana”.  

                    Essa concepção inglesa de justiça do rule of the law pode surpreender aos que 

não tem familiaridade com os aspectos do direito inglês, porém, se justificava pelo fato de o 

parlamento inglês ser originário dos Conselhos que o Rei consultava para melhorar o direito 

existente75. 

                    A natureza do parlamento inglês assemelhava-se mais com uma função 

“ jurisdicional”  do que “ legislativa” . A consulta ao parlamento decorria de eventuais maus 

resultados do sistema do common law aplicado aos casos concretos.  

  A idéia de due process surge no parlamento inglês, já que as consultas feitas 

implicavam a garantia das partes de poderem valer suas razões (audiatur et altera pars) em 

procedimentos imparciais76.  A função legislativa do parlamento era resultado dessa atividade 

de exame empírico da resolução dos casos; era um aperfeiçoamento do direito existente, não 

                                                 
74 ZAGREBESLK, Gustavo. Del estado de derecho al estado constitucional._________. El derecho dúctil. 
Trad. Marina Gáscon. Madri:Trotta, 1999, p. 25 
75 ZAGREBESLK, Gustavo. Del estado de derecho al estado constitucional._________. El derecho dúctil. 
Trad. Marina Gáscon. Madri:Trotta, 1999, p. 26. 
76 ZAGREBESLK, Gustavo. Del estado de derecho al estado constitucional._________. El derecho dúctil. 
Trad. Marina Gáscon. Madri:Trotta, 1999, p. 26. 
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decorria de dedução lógica de grandes princípios racionais e imutáveis, mas sim da 

experiência empírica resultante dos casos (iuris prudentia)77. 

  Assim, já nessa época havia grandes diferenças entre o estado de direito 

continental e o rule of law britânico. 

  Na sua origem, o rule of law decorreu dessa dialética do processo judicial, 

mesmo que desenvolvido pelo parlamento, onde a formação do direito é um processo 

inacabado, mutável, que vai se aperfeiçoando com as circunstâncias observadas nos casos. Já 

o Rechstaat, tinha nessa época uma concepção de direito universal e atemporal, por advir de 

uma concepção jusnaturalista78.  

                   Enquanto no rule of law o direito resultava de experiências sociais concretas, o 

Rechstaat tinha um direito formado a partir de premissas das quais se extraiam conseqüências, 

desenvolvendo-se a partir da constatação da insuficiência do direito existente, ou, como nos 

diz Zagrebelsk, da prova da constatação da sua injustiça no caso concreto79.  

                O Rechstaat tinha como ponto de partida um ideal de justiça abstrata, enquanto a 

preocupação com a injustiça é que fundamentava o rule of law. Vale dizer, ainda, a grande 

importância que o direito legislativo ainda tem no rule of law britânico, em face da soberania 

do parlamento, ainda que não chegue a se destacar mais que o common law. 

                No século XX, observa-se uma mudança na concepção de estado legislativo de 

direito para representar a idéia de “Estado Constitucional de Direito” . Essa nova concepção 

representará uma profunda transformação que irá afetar novamente alguns paradigmas do 

direito80.  

                                                 
77 ZAGREBESLK, Gustavo. Del estado de derecho al estado constitucional._________. El derecho dúctil. 
Trad. Marina Gáscon. Madri:Trotta, 1999, p. 24 
78ZAGREBESLK, Gustavo. Del estado de derecho al estado constitucional._________. El derecho dúctil. Trad. 
Marina Gáscon. Madri:Trotta, 1999, p. 26. 
79 ZAGREBESLK, Gustavo. Del estado de derecho al estado constitucional._________. El derecho dúctil. 
Trad. Marina Gáscon. Madri:Trotta, 1999, p. 26 
80 ZAGREBESLK, Gustavo. Del estado de derecho al estado constitucional._________. El derecho dúctil. 
Trad. Marina Gáscon. Madri:Trotta, 1999, p. 37. 



41 

                  É o desenvolvimento cada vez maior do constitucionalismo como mecanismo de 

contenção e programação política das ações do Estado. Nessa fase, a Constituição passa a ter 

bem mais importância do que a lei e há, também, uma modificação nas atribuições do Estado, 

com o surgimento, principalmente na Europa, da doutrina do Welfare State (Estado de Bem 

Estar social). 

 

1.9 O surgimento e desenvolvimento do Estado Constitucional de Direito. 

 

                    A partir do crescimento dos movimentos sociais proletários, do pensamento 

anarquista e socialista, ocorreu a necessidade de mudança da configuração do Estado, que saiu 

de uma posição de mero garante de direitos individuais liberais, para passar a intervir em 

âmbitos onde não havia qualquer intervenção, como educação, saúde e previdência social, por 

exemplo81.  

                    Há uma grande modificação na forma de se conceber a legislação, pois no Estado 

constitucional do séc. XX a lei muda de posição com relação ao seu grau de importância. A 

lei agora terá sempre que ser submetida a uma necessidade de pertinência e subordinação ao 

texto constitucional. 

                     A legalidade está agora subordinada à rigidez e à supremacia do texto 

constitucional. Mudam as condições de validez das leis, já que dependem não apenas da sua 

forma de produção mas, também, da coerência material com os princípios da Constituição.  

                   Como diz Ferrajoli, no paradigma “paleopositivista” , a existência ou validez das 

normas independia de sua justiça. No estado constitucional de direito, era possível agora que 

                                                 
81ZAGREBESLK, Gustavo. Del estado de derecho al estado constitucional._________. El derecho dúctil. Trad. 
Marina Gáscon. Madri:Trotta, 1999, p. 34. 
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uma norma fosse válida e vigente, porém, materialmente inválida pelo seu contraste com as 

normas constitucionais82. 

                    É o surgimento do constitucionalismo do Estado Social, no qual o princípio da 

legalidade começou a dar sinais de fraqueza, em comparação ao século anterior. A relação da 

lei com o indivíduo e com o Estado sofre grande mudança, pois, no séc. XIX, como foi visto, 

a regra era a liberdade do particular e limitação da autoridade do Estado.  

                    No século XX não, ao invés de ter como objetivo proteger a liberdade e 

segurança dos indivíduos, o estado emite leis agora que têm como pressuposto a limitação da 

liberdade dos indivíduos em favor de um suposto interesse da coletividade ou, do “bem 

comum”.  

                    Para realizar as novas atividades de gestão de serviços públicos foi preciso 

instituir uma série de novos regramentos para viabilizar as tarefas a que o Estado se dispôs a 

desempenhar. 

                   Assim, aparecem novas ordens normativas de âmbito restrito a órgãos estatais 

como, por exemplo, regras de funcionamento de repartições e de eficiência dos funcionários. 

Tais normatizações acabam se impondo com força contra regramentos externos, o que torna o 

princípio da legalidade cada vez com menos importância, pela multiplicidade e força 

normativa das regras de tais instituições83. 

    A partir de agora - em muitas hipóteses na prática -, a lei dará espaço ao 

Administrador para que este individualize a área sobre a qual o Estado poderá atuar. À 

administração caberá, portanto, em muitos casos, estabelecer a linha de separação entre sua 

autoridade e a liberdade dos sujeitos.84 

                                                 
82 FERRAJOLI, Luigi. Pasado y futuro del estado de derecho. CARBONNEL, Miguel (org.). 
Neoconstitucionalismo(s). Trad. de Pilar Allegue. Madri:Trotta, (?), p. 18. 
83ZAGREBESLK, Gustavo. Del estado de derecho al estado constitucional._________. El derecho dúctil. Trad. 
Marina Gáscon. Madri:Trotta, 1999, p. 35. 
84 ZAGREBESLK, Gustavo. Del estado de derecho al estado constitucional._________. El derecho dúctil. 
Trad. Marina Gáscon. Madri:Trotta, 1999, p. 35 
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  No século XX, muda também a concepção da lei em relação ao indivíduo, 

havendo uma perda da posição do indivíduo na relação com aquela. A partir de agora, o 

Direito não se embasará mais na premissa da autonomia dos indivíduos e, menos ainda, da 

limitação do Estado, como era comum no século XIX.  

                 Ocorre, também, a redução da generalidade e abstração das leis. Em face da 

multiplicidade de necessidades e valores da sociedade contemporânea, as leis tendem a atuar 

em esferas menores de atuação. Ao invés da legislação homogênea do século XIX, feita pela e 

em favor da burguesia, quem ocupa o parlamento agora são múltiplos atores com interesses 

cada vez mais específicos, tentando promulgar as leis de acordo com suas próprias 

necessidades e âmbitos de atuação85.  

                  A partir do momento em que tais grupos majoritários se alternam no poder, logo se 

mobilizam para modificar os interesses da legislação feita pelos grupos que ocupavam a 

maioria anteriormente86.    

  A vitalidade dos grupos sociais e a modificação crescente das suas 

necessidades implicavam na necessidade de modificações constantes na legislação, para que 

as leis se adequassem às novas necessidades da maioria dominante. O resultado não era outro 

a não ser o casuísmo do direito legislativo pela multiplicação de leis de reduzida generalidade 

e pouca abstração87. 

  Além desse aspecto, soma-se ainda a heterogeneidade dos conteúdos das leis. 

A lei muitas vezes passa a ser, de certa maneira, um ato personalizado; seus destinatários são 

perfeitamente identificáveis, pessoas ou entidades que perseguem interesses específicos. Ao 

                                                 
85 ZAGREBESLK, Gustavo. Del estado de derecho al  estado constitucional._________. El derecho dúctil. 
Trad. Marina Gáscon. Madri:Trotta, 1999, p. 37. 
86 ZAGREBESLK, Gustavo. Del estado de derecho al  estado constitucional._________. El derecho dúctil. 
Trad. Marina Gáscon. Madri:Trotta, 1999, p. 37. 
87ZAGREBESLK, Gustavo. Del estado de derecho al  estado constitucional._________. El derecho dúctil. 
Trad. Marina Gáscon. Madri:Trotta, 1999, p. 37. 
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invés de garantir a estabilidade das relações jurídicas, a lei passa agora a ser causa e 

instrumento de instabilidade88.  

  É extremamente difícil hoje em dia manter uma estabilidade temporal na 

legislação, pelo fato desta decorrer da intervenção de vários atores sociais, como sindicatos, 

ONG´s, associações empresariais e profissionais. Ferrajoli cita que, na Itália, o tribunal 

constitucional chegou inclusive a arquivar o princípio da inescusabilidade de ignorância da lei 

em matéria penal89.    

   Com relação ao aspecto epistemológico do direito, muda também a forma de 

abordagem. Ao invés de uma relação meramente cognoscitiva inerente ao período moderno, 

no qual o juiz era a “boca da lei” , surge do magistrado uma postura crítica em relação ao 

conteúdo da legislação, já que agora a Constituição impõe obrigações de forma e conteúdo, 

relativas a direitos de liberdade e aos direitos sociais90. 

           O papel da jurisdição em muitos países é objeto de mutação, pois agora do juiz é 

aplicar a lei apenas constitucionalmente válida. O julgador tem obrigação de censurar como 

inválida quando não seja possível interpretá-la no sentido constitucional91. É a mutação do 

juiz “executor”  da lei para a função de juiz “guardião”  da Constituição e dos direitos 

fundamentais92, o que lhe concederá mais poderes em relação ao período anterior, já que 

competirá ao juiz, dizer quando a lei é ou não constitucional, sendo-lhe garantido um maior 

espaço de interpretação constitucional.  

                                                 
88 Que dizer então do direito brasileiro no qual não só a lei mas, a própria Constituição, é objeto de mudanças 
freqüentes, sem falar na continuação da expedição abusiva das Medidas Provisórias pelo atual governo, apesar 
das limitações impostas pela Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001. 
89 FERRAJOLI, Luigi. Pasado y futuro del estado de derecho. CARBONNEL, Miguel (org.). 
Neoconstitucionalismo(s). Trad. de Pilar Allegue. Madri:Trotta, (?), p. 20. 
90FERRAJOLI, Luigi. Pasado y futuro del estado de derecho. CARBONNEL, Miguel (org.). 
Neoconstitucionalismo(s). Trad. de Pilar Allegue. Madri:Trotta, (?), p. 18. 
91 FERRAJOLI, Luigi. Pasado y futuro del estado de derecho. CARBONNEL, Miguel (org.). 
Neoconstitucionalismo(s). Trad. de Pilar Allegue. Madri:Trotta, (?), p. 18. 
92 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Política, sistema jur ídico e decisão judicial. São Paulo:Max Limonad, 
2002, p. 52. 
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  Por último, observa Ferrajoli que a subordinação da lei aos princípios 

constitucionais traz uma dimensão substancial não só nas condições de validez das normas, 

mas também na natureza da democracia, em virtude da Constituição representar um limite à 

democracia. Um limite porque os direitos constitucionalmente estabelecidos correspondem 

proibições aos poderes da maioria que, de outra forma, seriam absolutos, ilimitados 

 

1.10 A crise atual do constitucionalismo e da legitimação democrática da jurisdição 

constitucional.  

 

                  Atualmente ocorre uma crise tanto do denominado Estado legislativo de 

Direito como do Estado constitucional. Tal crise está baseada praticamente em dois aspectos: 

o colapso da capacidade reguladora da lei em virtude de sua pulverização e o retorno ao papel 

criativo da jurisdição, como era antes da era moderna.  

                Existe, ainda, uma crise no papel garantista da Constituição, em virtude da eclosão 

de legislações transnacionais em vários continentes e revela o fato de que a maior parte dos 

centros de decisões não saem dos estados nacionais93. Haveria, segundo Ferrajoli, também em 

razão disso, uma regressão à época pré-moderna onde a superposição de ordenamentos era 

uma das características marcantes. Segundo este autor, expressões como princípio da 

legalidade e reserva de lei têm cada vez menos sentido94. 

                                                 
93 Da mesma maneira, referência é feita por Michel Zaidan com menção a artigo de Habermas: “ intitulado O 
Estado-Nação europeu frente aos desafios da globalização. Segundo o ensaio, fruto das negociações de Vestifália 
o Estado nacional moderno estaria em crise em razão de dois fatores básicos, primeiro, a desterritorialização das 
decisões políticas provocadas pela globalização financeira dos mercados. Esta tendência irreversível questionaria 
os fundamentos tradicionais do Estado moderno (territorialidade, poder, soberania, identidade e cidadania) 
relativizando a autonomia dos governos nacionais. Segundo, a emergência e a difusão da sociedade 
multicultural, destruindo a convergência entre Estado e Nação. Ou seja, a existência hoje de cidadãos 
multiculturais na ausência de estados ou instituições políticas multiculturais.”  ZAIDAN Filho, Michel. Os 
argonautas da cidadania. Pernambuco falando para o mundo. Recife: Livro Rápido-Elógica, 2004, p. 79. 
94 FERRAJOLI, Luigi. Pasado y futuro del estado de derecho. CARBONNEL, Miguel (org.). 
Neoconstitucionalismo(s). Trad. de Pilar Allegue. Madri:Trotta, (?), p. 21. 
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  Observa Ivo Dantas, ainda, a ocorrência atualmente de uma modificação no 

conceito de soberania, face a valorização que se têm dado ultimamente aos órgãos e 

instituições supranacionais, mormente diante do aumento considerável da adoção de tratados 

e convenções pelos países95. Fora isso, como decorrência do Neoliberalismo, tem ocorrido no 

plano interno dos países um enxugamento da esfera estatal, a redução dos direitos sociais e 

previdenciários e a flexibilidade dos direitos trabalhistas96. 

  Salienta Walber Agra,no mesmo sentido, que o enfraquecimento do Estado 

retira a resolução dos conflitos do alcance dos órgãos estatais, o que contribui para seu 

agravamento. Para ele, as relações sociais são cada vez mais complexas em decorrência da 

pluralidade do tecido social e da velocidade das mudanças, o que tem gerado uma crise na 

eficácia das normas jurídicas97. 

  Agra observa, também, uma crise do regime democrático nos termos 

concebidos classicamente, já que a população perdeu a compreensão dos assuntos da pauta 

política, cada vez mais complexos e discutidos mediante uma linguagem de difícil 

acessibilidade. A opinião pública, para se informar e se posicionar sobre os assuntos da esfera 

pública fica a mercê dos meios de comunicação que “nas mãos de poderosos grupos econômicos, 

contribuem mais para alienar a cidadania do que para informá-la”98. Observa o autor que tal crise 

atinge de forma drástica a jurisdição constitucional que pela sua relevante atuação nas 

                                                 
95DANTAS, Ivo. Direito constitucional econômico:globalização &  constitucionalismo. Curitiba:Juruá, 1999, 
p. 139.  
96DANTAS, Ivo. Direito constitucional econômico:globalização &  constitucionalismo. Curitiba:Juruá, 1999, 
p.139. 
97AGRA, Walber de Moura. Pós-modernidade, crise do estado social de direito e crise na legitimação da 
jurisdição constitucional. Revista da ESMAPE – Escola Superior da Magistratura de Pernambuco, v. 9, nº 19, p. 
578-579, Recife:Escola Superior da Magistratura de Pernambuco janeiro-junho de 2004.  
98 AGRA, Walber de Moura. Pós-modernidade, crise do estado social de direito e crise na legitimação da 
jurisdição constitucional. Revista da ESMAPE – Escola Superior da Magistratura de Pernambuco, v. 9, nº 19, p. 
578-579, Recife:Escola Superior da Magistratura de Pernambuco janeiro-junho de 2004. 
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sociedades contemporâneas acaba atuando como limite às decisões políticas, motivo pelo qual 

necessita de maior grau de  legitimação99.  

                  Como visto, na época moderna a legitimação da jurisdição constitucional era 

amparada pelas normas emanadas do poder legislativo e pela noção de coerência do 

ordenamento jurídico.  

                  Com o declínio da lei formal, abriu-se espaço para uma maior atuação do poder 

judiciário, que passa a intervir diretamente sobre questões que sempre foram da esfera do 

executivo e legislativo, fenômeno que passa a ser conhecido como “ judicialização da política”  

e  que gera de um déficit de legitimidade em função do princípio da soberania popular.                

Na atividade de controle de constitucionalidade, o judiciário acaba atuando como limite às 

decisões da maioria do poder legislativo, o qual, em tese, representa formalmente “a vontade 

do povo” , problema este que será objeto de exame no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
99AGRA, Walber de Moura. Pós-modernidade, crise do estado social de direito e crise na legitimação da 
jurisdição constitucional. Revista da ESMAPE – Escola Superior da Magistratura de Pernambuco, v. 9, nº 19, p. 
578-579, Recife:Escola Superior da Magistratura de Pernambuco janeiro-junho de 2004. 
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Capítulo 2 – A jur isdição constitucional e a tensão entre o constitucionalismo e o 

pr incípio da soberania popular . 

 

2.1 As objeções majoritárias contra o constitucionalismo e o controle judicial de 

constitucionalidade das leis. 

 

  Na sua origem, a soberania popular obteve fundamento na transmutação do 

princípio da soberania absoluta dada ao monarca - que exercia poderes ilimitados e 

inesgotáveis -, para que tais poderes fossem transferidos ao povo. 

                  Se o príncipe soberano não estava condicionado ou sequer submetido pelas leis 

civis que ele mesmo havia feito, o mesmo tratamento deveria ser concedido agora ao povo.  

                   Dizia Rousseau que “a deliberação pública que pode obrigar todos os súditos em 

relação ao soberano, devido às duas relações diferentes segundo as quais cada um deles é encarado, 

não pode, pela razão contrária, obrigar o soberano em relação a si mesmo, sendo conseqüentemente 

contra a natureza do corpo político impor-se o soberano uma lei que não possa infringir”100. 

                    Ora, surge daí o seguinte questionamento: se o povo soberano não poderia ficar 

restrito a quaisquer limites, o mesmo povo poderia ficar vinculado ad eternum a uma 

Constituição que ele mesmo havia feito? 

                Como é sabido a previsão constitucional de direitos fundamentais representa um 

limite à possibilidade de tomada de decisões sobre as matérias que estão inseridas dentro do 

catálogo constitucional. Para alguns101, tal questionamento é inócuo pois não haveria qualquer 

vantagem numa democracia sem limites, o que poderia desaguar numa “ditadura da maioria” , 

com desrespeito e repressão à vontade das minorias, sem falar na possibilidade da maioria 

                                                 
100 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social ou pr incípios do direito politico. Trad.de Lourdes Santos 
Machado. Coleção Os pensadores. São Paulo:Nova Cultural, 1997, Cap. VII, p. 73. 
101FERRAJOLI, Luigi. Los fundamentos de los derechos fundamentales. __________. Los fundamentos de los 
derechos fundamentales. Trad. Antonio de Cabo e Gerardo Pisarello. Madri:Trotta, 2001, p.345.  
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acabar com os fundamentos básicos do próprio regime democrático, como direito à liberdade 

de expressão, representantes eleitos, liberdade de reunião, etc.102  

                   Nessa visão, o constitucionalismo completaria a democracia e se incluiria dentro 

do conceito desta; seria a “democracia constitucional”  com a previsão de limites ao princípio 

da soberania popular103. Ferrajoli defende essa tese e cita os exemplos do fascismo e do 

nazismo “que alcançaram o poder através de eleições ordinárias”  e a necessidade de 

subordinação à lei constitucional dos poderes políticos supremos104. 

         Na mesma linha Giovanni Sartori, para quem democracia “não é pura e 

simplesmente poder popular”  e também “não é puro e simples poder da maioria”105. Segundo ele, 

poder da maioria “é apenas uma formula condensada para poder limitado da maioria, para um poder 

restrito da maioria que respeita os direitos da minoria”106. Salienta que historicamente a fórmula 

do poder da maioria serviu como pano de fundo para perseguir as minorias, até o ponto de 

extinguí-las.    

                   Hans Kelsen também pode ser incluído nessa concepção ao defender que o 

princípio majoritário pressupõe, por definição, a existência de uma minoria, “cuja proteção é a 

função essencial dos direitos e liberdades fundamentais, ou direitos do homem e do cidadão, 

garantidos por todas as modernas constituições”107.  

                    Para outra vertente de estudiosos, ao contrário, o constitucionalismo traz 

problemas para o desenvolvimento da democracia e tal contestabilidade aumenta na medida 

                                                 
102 Alan Touraine, inclusive, nos diz que a soberania popular só conduz à democracia “como condição de que 
não seja triunfante e permaneça um princípio de oposição ao poder estabelecido, seja ele qual for. Prepara a 
democracia se, em vez de dar uma legitimidade sem limites a um poder popular, introduz na vida política o 
princípio moral de recurso que é necessário para defender os interesses e manter as esperanças de todos aqueles 
que não exercem o poder na vida social” . TOURAINE, Alan. O que é a democracia. 2. ed. Trad. Guilheme 
João de Freitas Teixeira. Petrópolis:Vozes, 1996, p. 36.  
103FERRAJOLI, Luigi. Pasado y futuro del estado de derecho. CARBONNEL, Miguel (org.). 
Neoconstitucionalismo(s). Trad. de Pilar Allegue. Madri:Trotta, (?), p. 19. 
104FERRAJOLI, Luigi. Los fundamentos de los derechos fundamentales. __________. Los fundamentos de los 
derechos fundamentales. Trad. Antonio de Cabo y Gerardo Pisarello. Madri:Trotta, 2001, p. 345. 
105 SARTORI, Giovanni. A teor ia da democracia revisitada: o debate contemporâneo. Trad. Dinah de Abreu 
Azevedo. Vol. 1. São Paulo:Ática, 1994, p. 53.  
106 SARTORI, Giovanni. A teor ia da democracia revisitada: o debate contemporâneo. Trad. Dinah de Abreu 
Azevedo. Vol. 1. São Paulo:Ática, 1994, p. 53. 
107 KELSEN, Hans. A democracia. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 67.   
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em que, nos países que adotam o modelo de revisão judicial da constitucionalidade das leis, 

juízes não eleitos pelo povo têm a última palavra acerca da viabilidade formal e material da 

legislação feita por representantes eleitos pela população; atuaria o judiciário aí, na visão de 

Habermas, como um legislador “concorrente”  com o Poder Legislativo108, sem que tenha, no 

entanto, a mesma legitimação democrática deste poder. 

                        A polêmica aumenta na medida em que várias normas constitucionais têm 

caráter aberto e espaço amplo de interpretação; são muitas vezes princípios e valores 

consagrados numa determinada sociedade, o que confere ainda mais poderes aos juízes para 

dizer, numa posição tida por Habermas como “autoritária”109, o que é ou não compatível com 

os valores constantes no texto constitucional, apesar da tramitação anterior da lei no 

parlamento. 

                    O debate não é novo e, para alguns, inócuo ou superado. Porém, certamente, 

enquanto existir o constitucionalismo como forma de organização dos Estados democráticos e 

a revisão judicial da constitucionalidade das leis, tal discussão está difícil de acabar.  

                   A atividade política da Suprema Corte Americana no transcurso da história já 

dava subsídios para o debate desde Marbury v. Madison, no início do século XIX. Porém, o 

crescimento considerável de estados democráticos e tribunais constitucionais aumentou a 

discussão na última década, não só na Europa, como nos Estados Unidos e, mais 

recentemente,  também no Brasil.   As tentativas de conciliação entre o constitucionalismo e a 

soberania popular residem, inicialmente, no sentido que se deve dar ao conceito de 

democracia. Se esta for considerada apenas como a atribuição de poder ao povo para se auto-

administrar e se autolegislar, mediante representantes eleitos por uma maioria, certamente 

                                                 
108 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia : entre facticidade e validade. Trad. Flávio Beno 
Siebeneichler. Vol. 1. Rio de Janeiro:Tempo brasileiro, 2003, p. 298.  
109 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia : entre facticidade e validade. Trad. Flávio Beno 
Siebeneichler. Vol. 1. Rio de Janeiro:Tempo brasileiro, 2003, p. 321. 
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ocorrerá tensão entre a democracia e o constitucionalismo, já que este é um limite às decisões 

majoritárias.  

                   O tema não é pacífico de maneira alguma e pode ser resumido nas seguintes 

questões, formuladas por Luis Prieto Sanchis:  

                    Porque e com que legitimidade as gerações passadas podem impor suas vontades 

sobre as gerações futuras? Qual a justificação para que os que fizeram a Constituição há vinte 

ou duzentos anos possam limitar ou condicionar o que os homens do presente e do futuro 

querem decidir? Isso não equivaleria a dizer que prevalece o mundo dos mortos em relação ao 

mundo dos vivos? E mais ainda, já que aquelas gerações não existem mais, qual o motivo 

para que nós – os vivos – fiquemos vinculados àquelas vontades? Qual o alcance que se pode 

reconhecer aos compromissos firmados pelo poder constituinte diante de si mesmo?110 

  A outra vertente de questionamento diz respeito à atribuição a juízes para 

exercer o controle de constitucionalidade das leis, o que consiste, em suma, em perguntar qual 

a legitimidade de juízes não eleitos pelo povo e cujos cargos gozam de vitaliciedade para 

invalidar decisões majoritárias tomadas pelo legislador eleito pela população, sem que tais 

decisões sejam passíveis de um controle democrático, a não ser por emendas constitucionais?  

                  Com efeito, os juízes do Tribunal Constitucional não são eleitos pela população e 

têm a capacidade de invalidar a legislação feita pelos representantes eleitos pelo povo. É a 

chamada “dificuldade” ou “objeção”  contra-majoritária.111 O debate será iniciado, portanto, 

com a temática dos atributos da supremacia e rigidez constitucional como formas de limitação 

da soberania popular. Em seguida, a pesquisa adentrará em aspectos específicos ao controle 

da constitucionalidade das leis.  

  

                                                 
110 SANCHIS. Luis Prieto. Constitución y democracia. _________. Justicia constitucional y derechos 
fundamentales. Madri:Trotta, 2003, p. 139. 
111 A expressão teria sido cunhada inicialmente por Alexander Bickel em “The least dangerous branch” . Fonte: 
WALDRON, Jeremy. A dignidade da legislação. São Paulo:Martins Fontes, 2003, p. 2.  
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2.2  O relacionamento da soberania popular com a supremacia e a rigidez constitucional. 

 

        As Constituições podem ser mais ou menos rígidas, podem prever ou não 

cláusulas que limitam o poder de reforma ou, ainda, quando não existem tais cláusulas de 

imodificabilidade, apenas um procedimento menos rígido do que o previsto para a mudança 

da legislação ordinária.  

                    Há, ainda, aquelas Constituições que podem, inclusive, ser objeto de modificação 

pela mesma sistemática da legislação ordinária, mediante maioria simples do parlamento. 

        Na França, após a revolução, por exemplo, o problema concernente à rigidez 

constitucional já era corrente no pensamento político e o projeto de Declaração dos Direitos 

do Homem e do cidadão, de 1793, já previa, no art. 33, que “nenhuma geração tem o direito 

de submeter às suas próprias leis as gerações futuras” .112 O projeto girondino da Constituição 

Francesa estabelecia 20 anos de vigência para cada período constituinte113.  

              É ainda conhecida a concepção de Thomas Jefferson de que a Constituição 

americana só deveria durar 19 anos, lapso temporal que expiraria sua validade114. 

      A delimitação da rigidez no texto constitucional tem o efeito de exercer este papel. 

Porém, a rigidez não deve ser confundida com a supremacia constitucional. Os dois conceitos 

têm diferenças pontuais na discussão relativa ao conflito entre o constitucionalismo e o 

princípio da soberania popular.   

           A supremacia constitucional significa dizer que a norma constitucional goza de 

um status que limita, só pela sua inserção no texto magno, a atuação do legislador. Esse 

                                                 
112 Projeto de declaração de direitos naturais, civis e políticos do homem, 1793. Fonte: SANCHIS. Luis Prieto. 
Constitución y democracia. _________. Justicia constitucional y derechos fundamentales. Madri:Trotta, 
2003, p. 139. 
113 Título X, art. 4. Fonte: SANCHIS. Luis Prieto. Constitución y democracia. _________. Justicia 
constitucional y derechos fundamentales. Madri:Trotta, 2003, p. 140. 
114 JEFFERSON, Thomas. The writings of thomas jefferson. (?):Ford, 1895, p. 116-121, apud ELY, John Hart. 
Democracy and distrust: a theory of judicial review. Cambridge: Harvard University Press, 1980, 14ª 
impressão, 2002, p. 11.  
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princípio não importa dizer qual ou com que conteúdos alguns direitos serão postos na 

Constituição e, menos, ainda, como poderá o texto ser reformado.  

             A rigidez difere da supremacia porque aquela não tem no seu núcleo essencial a 

idéia de superioridade normativa da Constituição. A rigidez trata das dificuldades 

relacionadas à modificação do texto constitucional.  

              Os Estados Unidos da América são um modelo de grande rigidez 

constitucional, já que para haver modificação do texto de sua Constituição é necessária a 

autorização expressa de dois terços de ambas as casas do Congresso Nacional e de três quartas 

partes dos Estados da federação115.   

                       No Brasil existe a previsão, no art. 60, § 4º, da Constituição Federal, de 

cláusulas de imodificabilidade constitucional, também chamadas de “cláusulas pétreas” , 

“ limites materiais ao poder de reforma” ou, como prefere Oscar Vilhena Vieira, cláusulas 

“superconstitucionais116” , matérias da Constituição não sujeitas sequer à proposta de emenda 

constitucional, a seguir elencadas: “ I – a forma federativa de estado; II - o voto direto, secreto, 

universal e periódico; III - a separação dos Poderes e IV – os direitos e garantias individuais” . 

                       Determinada Constituição que tenha grande flexibilidade com relação à 

possibilidade de alteração do seu texto não perderá em supremacia, pois sua superioridade 

normativa continuará. Será norma dotada de supremacia, sem que, no entanto, seja rígida. 

                                                 
115 Constituição americana, art. 5º: “O congresso, sempre que dois terços dos membros de ambas as Câmaras 
julgarem necessário, proporá emendas a esta Constituição, ou, a pedido de dois terços dos órgãos legislativos dos 
diversos Estados, convocará uma convenção para propor emendas, as quais, num e noutro caso, serão 
consideradas válidas para todos os efeitos e propósitos como parte desta Constituição, desde que ratificadas em 
legislatura de três quartos dos Estados, ou por convenções convocadas para esse fim em três quartos dos estados, 
segundo o modo de ratificação proposto pelo Congresso. Fica determinado que nenhuma emenda proposta antes 
do ano de 1808 poderá de alguma forma afetar os itens 1 e 4 da seção IX do art. 1º, e que nenhum Estado poderá 
ser privado, sem o seu consentimento, de sua igualdade de sufrágio no Senado” . Fonte: ALVAREZ, Anselmo 
Prieto. NOVAES FILHO. Wladimir Novaes. A Constituição dos EUA anotada. São Paulo:LTR, 2001, p. 63. 
De acordo com estes autores, geralmente a emenda concede um prazo de sete anos para ser ratificada pelos 
Estados (ibidem, p. 63).  
116 Cf. VIEIRA, Oscar Vilhena. A constituição e sua reserva de justiça. São Paulo:Malheiros, 1999, p. 24.   
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               A Constituição flexível não perderá sua respeitabilidade como norma superior, 

mas abrirá mais espaço para modificação do texto sem que necessite de grandes esforços 

majoritários. 

   Por outro lado, uma constituição com extrema rigidez e com as chamadas 

cláusulas pétreas irá, certamente, abonar a questão existente no início deste capítulo, de que se 

trata de grande imposição da geração constituinte às gerações futuras. 

               Uma das características da democracia é que nada pode ficar fora da 

possibilidade de questionamento e debate, característica típica de sociedades pluralistas e da 

liberdade de expressão.  

               As cláusulas pétreas representam grande limite às gerações futuras, suas 

disposições restringem determinadas matérias do âmbito de debate do legislador ordinário.  

 

2.3 As ficções do processo constituinte e do processo legislativo ordinário. 

 

                 Luis Prieto Sanchis questiona, no entanto, a validade absoluta da objeção feita 

pelos que dão primazia à soberania popular. Salienta Sanchis que tanto as legislaturas 

ordinárias quanto o processo constituinte repousam sobre ficções, uma vez que nem as 

gerações passadas participaram, nem as presentes participam, de forma efetiva, do processo 

de feitura da Constituição e da legislação ordinária, respectivamente.  

                  Assim, a crítica dos que defendem a ficção do processo constituinte também está, 

segundo ele, baseada em outra ficção. Fundamenta-se numa visão ideal e não realista do 

governo majoritário117. 

       As objeções majoritárias, segundo Sanchis, partem da concepção de que a lei é 

expressão da vontade do povo, como se pensava no início do constitucionalismo liberal, mas a 

                                                 
117 SANCHIS. Luis Prieto. Constitución y democracia. _________. Justicia constitucional y derechos 
fundamentales. Madri:Trotta, 2003, p. 144. 
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verdade é que a lei se apresenta mais como obra da vontade do legislador, ou daquelas 

entidades e grupos sociais que se dedicaram à promulgação do texto legislativo, conforme 

visto no capítulo anterior. 

                    Sob a premissa de que é o poder do povo que não pode ser limitado pelo 

constitucionalismo, o argumento, como visto, também estaria baseado numa outra ficção118. 

Tanto o constitucionalismo quanto o governo majoritário, ao que parece de fato, seriam 

baseados em ficções e esse é um ponto que, apesar de não ajudar a resolver a questão (se é 

que existe solução para o impasse), não pode deixar de ser lembrado. 

 Porém, alguns autores entendem que o constitucionalismo serve, na verdade, 

para completar a democracia. Sem ele, certamente a democracia não iria sobreviver, conforme  

se verá a seguir. 

 

2.4 Algumas concepções de democracia e sua relação com o constitucionalismo.  

 

      As concepções atuais de democracia são várias, porém, alguns autores 

contemporâneos tentaram formular pelo menos um conceito de democracia mínima, para que 

não haja confusão na sua delimitação.   

                  Na opinião de Robert Dahl, a palavra “democracia”  representa um conjunto de 

regras ou princípios que determina como serão tomadas as decisões de uma associação 

política, na qual todos os membros são tratados como se fossem igualmente qualificados para 

participar do processo das decisões acerca das políticas que a associação seguirá119. Nesta 

                                                 
118 SANCHIS. Luis Prieto. Constitución y democracia. _________. Justicia constitucional y derechos 
fundamentales. Madri:Trotta, 2003, p. 145. 
119DAHL, Robert. Sobre a democracia. Trad. Beatriz Sidou. Brasília:Editora Universidade de Brasília, 2001, p. 
49 
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concepção, sejam quais forem as outras questões, no governo desta associação todos os 

membros serão considerados como politicamente iguais120.   

  Norberto Bobbio defende a idéia de democracia como “contraposta a todas as 

formas de governo autocrático” , caracterizada “por um conjunto de regras (primárias ou 

fundamentais) que estabelecem quem está autorizado a tomar as decisões coletivas e com quais 

procedimentos121” . 

  Para ele, com relação aos atores que irão tomar tais decisões coletivas, deve-se 

atribuir este poder a um número “muito elevado” de membros do grupo, no qual o ideal-limite 

seria a onicracia, ou o “governo de todos” , onde todos teriam a capacidade de participação nas 

decisões coletivas.122  

                      Para Bobbio, é necessário que os chamados a decidir sejam colocados diante de 

alternativas reais e postos em condições de escolhê-las. Segundo o autor, para que se chegue a 

esta condição, é necessária a garantia dos denominados direitos de liberdade, de expressão das 

próprias opiniões, de reunião, de associação, etc123.  

 Para ele, haveria um nexo de interdependência entre a previsão dos direitos 

básicos à liberdade e a democracia, ou, entre o Estado liberal e o Estado democrático: “na 

direção que vai do liberalismo à democracia, no sentido de que são necessárias certas liberdades 

fundamentais para o exercício do poder democrático, e na direção oposta que vai da democracia ao 

liberalismo, no sentido de que é necessário o poder democrático para garantir a existência e a 

persistência das liberdades fundamentais124” .  

                                                 
120DAHL, Robert. Sobre a democracia. Trad. Beatriz Sidou. Brasília:Editora Universidade de Brasília, 2001, p. 
49.  
121 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Trad. Marco Aurélio Nogueira.  9. ed. São Paulo: Paz e Terra, 
2004. p. 31. 
122 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Trad. Marco Aurélio Nogueira.  9. ed. São Paulo: Paz e Terra, 
2004. p. 31. 
123 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Trad. Marco Aurélio Nogueira. 9. ed. São Paulo: Paz e Terra, 
2004. p. 32. 
124 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Trad. Marco Aurélio Nogueira. 9. ed. São Paulo:Paz e Terra, 
2004, p. 33 
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           Tais regras não seriam propriamente as regras do jogo democrático, mas sim, o 

pressuposto necessário para o correto funcionamento dos mecanismos predominantemente 

procedimentais que caracterizam um regime democrático125. 

  Em sua opinião, “é pouco provável que um Estado não-liberal possa assegurar um 

correto funcionamento da democracia e, de outra parte, é pouco provável que um Estado não 

democrático seja capaz de garantir as liberdades fundamentais. A prova histórica desta 

interdependência está no fato de que Estado liberal e Estado democrático, quando caem, caem 

juntos126” .          

                 Robert Dahl, por sua vez, elenca as seguintes instituições que seriam necessárias à 

democracia “em grande escala” : a) funcionários eleitos; b) eleições livres, justas e periódicas; 

c) liberdade de expressão; d) fontes de informação diversificadas; e) autonomia para as 

associações; f) Cidadania inclusiva127. 

                 As opiniões acima demonstradas advogam em síntese a tese de que, para existir a 

democracia são necessários pelo menos alguns direitos que servem de base à sua existência. A 

Constituição serve, no mínimo, como norma superior que prevê e define os pressupostos 

necessários à existência do regime democrático, como a liberdade de expressão, informação e 

associação, dentre outros direitos.  

  É o que Habermas chama, com outras palavras, de coesão interna entre estado 

de direito e democracia. Para ele, com base nas formulações de sua teoria do discurso, “a 

almejada coesão interna entre direitos humanos e soberania popular consiste assim em que a exigência 

                                                 
125 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Trad. Marco Aurélio Nogueira. 9. ed. São Paulo:Paz e Terra, 
2004, p. 32.  
126BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Trad. Marco Aurélio Nogueira. 9. ed. São Paulo:Paz e Terra, 
2004, p. 33 
127DAHL, Robert. Sobre a democracia. Trad. Beatriz Sidou. Brasília:Editora Universidade de Brasília, 2001, p. 
99. 



58 

de institucionalização jurídica de uma prática civil do uso público das liberdades comunicativas sejam 

cumpridas por meio dos direitos humanos” .128 

  Nessa hipótese, portanto, com base na formulação acima mencionada, o 

constitucionalismo serviria para garantir o próprio regime democrático, considerando esse 

minimamente, pelo menos, com a previsão dos denominados “direitos das liberdades” .  

  Alain Touraine, por sua vez, ensina que a democracia não surge apenas do 

Estado de direito, mas também do apelo a princípios éticos como liberdade e justiça contra 

uma elite com poder e a favor de uma maioria sem poder e contra os interesses dominantes129.                   

Segundo ele, a democracia não pode ser reduzida apenas a procedimentos e instituições, bem 

como ao princípio majoritário, já que o próprio Estado, ao limitar seu poder estaria 

reconhecendo a existência de uma ordem desigual. Para Touraine, a ordem política e os 

princípios democráticos teriam como função primordial compensar as desigualdades 

sociais130.  

                 Fazendo remissão e concordando com Dworkin, salienta que a igualdade política 

pressupõe que os mais fracos tenham direito a uma atenção e respeito da parte do governo 

equivalentes à atenção e respeito que os mais poderosos conseguem garantir para si 

mesmos131. 

                   Essa posição dá mais valor à inserção de conteúdos substanciais na democracia e 

não apenas a procedimentos, o que vai desaguar numa diferenciação quanto ao papel da 

jurisdição constitucional, como será visto mais adiante. 

 

  

                                                 
128HABERMAS, Jürgen. Sobre a coesão interna entre estado de direito e democracia. A inclusão do outro. 
Trad. George Sperber e Paulo Astor Soethe. São Paulo: Loyola, (?), p. 292.  
129 TOURAINE, Alain. O que é a democracia. 2. ed. Trad. Guilheme João de Freitas Teixeira. 
Petrópolis:Vozes, 1996, p. 36-38. 
130 TOURAINE, Alain. O que é a democracia. 2. ed. Trad. Guilheme João de Freitas Teixeira. 
Petrópolis:Vozes, 1996, p. 36-38. 
131 TOURAINE, Alain. O que é a democracia. 2. ed. Trad. Guilheme João de Freitas Teixeira. 
Petrópolis:Vozes, 1996, p. 37-38. 
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2.5 O constitucionalismo fraco ou débil.  

 

                   Para alguns autores, como Luis Prietro Sanchis e Juan Carlos Bayón, a fórmula 

necessária para minimizar os problemas do conflito entre a soberania popular e o 

constitucionalismo seria a previsão, nas democracias contemporâneas, de um 

constitucionalismo mais flexível. 

             Para Sanchis, a melhor forma de constitucionalismo seria aquele no qual a 

Constituição é mais flexível quanto à possibilidade de mudança do seu texto, sem que perca 

sua supremacia em relação às normas ordinárias132. Com isso, seria evitada tanto a 

impossibilidade de modificação do texto por força de limites materiais ao poder de reforma, 

quanto à possibilidade dos juízes constitucionais definirem, de forma exclusiva, o conteúdo 

dos direitos fundamentais. 

                   Para, ele o questionamento contra-majoritário tem por mérito a tentativa de dar 

maior flexibilidade ao sistema político constitucional. O constitucionalismo, por outro lado, 

teria em seu apoio a fato de ser imprescindível à manutenção dos requisitos necessários à 

formação da vontade democrática.  

                     Para Sanchis, é a abstração das normas constitucionais e não a rigidez que, na 

verdade, dificulta a reforma constitucional133. Dá o exemplo de uma constituição que 

estabeleça preço de tarifas de metrô de determinada cidade. Segundo ele, esta disposição cedo 

ou tarde será modificada pelos processos de revisão através de emenda constitucional, o que 

não acontece com princípios e direitos de alto grau de abstração, que para serem retirados do 

                                                 
132 SANCHIS. Luis Prieto. Constitución y democracia. _________. Justicia constitucional y derechos 
fundamentales. Madri:Trotta, 2003, p. 173-174.  
133 SANCHIS. Luis Prieto. Constitución y democracia. _________. Justicia constitucional y derechos 
fundamentales. Madri:Trotta, 2003, p. 152. 
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texto constitucional pedem “uma muy custosa justificacion”  e uma transformação em “ las 

concepciones morales de la sociedad134” .  

           Salienta, no entanto, não ser fácil definir quais questões devem ficar de fato no 

texto constitucional. Porém, a instituição de uma constituição flexível acabaria com isso e 

quem definiria quais direitos deveriam ser protegidos seria o próprio povo.] 

            Juan Carlos Bayón, por outro lado, também advoga essa tese, porém entende 

que deveriam ser balanceados mecanismos de controle de constitucionalidade com outros 

procedimentos democráticos. Dá o exemplo do Canadá e da Suécia135.  

                    No Canadá, existe uma constituição que prevê a existência de vários direitos 

fundamentais e um sistema de revisão judicial da constitucionalidade das leis.                       

Sendo que na constituição daquele país existe a chamada cláusula do “não obstante”  

(notwithstanding clause), através da qual o Parlamento ou as assembléias provinciais podem 

instituir legislações imunes à revisão judicial durante certos períodos, contanto que tais leis 

não sirvam de limitação às liberdades religiosa, de expressão, de assembléia, associação, 

direito ao habeas corpus e outros direitos básicos136. E tal solução veio com o objetivo de 

evitar uma pretensão homogeneizante do Canadá “ inglês”  sobre a província de Quebec (o 

Canadá “ francês”), impedindo, assim, a violação da autonomia e identidade da população de 

origem francesa. 

          Na Suécia, para que seja emendado o catálogo de direitos fundamentais com 

proteção mais forte é necessária a aprovação da maioria necessária para aprovação de 

qualquer lei, sendo que tal modificação deve ser realizada em duas votações distintas, entre as 

                                                 
134 SANCHIS. Luis Prieto. Constitución y democracia. _________. Justicia constitucional y derechos 
fundamentales. Madri:Trotta, 2003, p. 152. 
135BAYON, Juan Carlos. Derechos, democracia y constitución. CARBONEL, Miguel (Org.). 
Neoconstitucionalismo(s). Madrid:Trotta, 2003,  p. 234. 
136CITTADINO, Gisele. Judicialização da política, constitucionalismo democrático e separação de poderes. A 
democracia e os três poderes no Brasil. Belo Horizonte:UFMG, Rio de Janeiro:IUPERJ/FAPERJ, 2002, p. 36-
37. 
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quais haveria a realização de eleições gerais, e um prazo mínimo de nove meses entre os dois 

momentos de sufrágio137.  

             Para Bayón, nos dois sistemas seriam alcançados resultados parecidos, já que os 

juízes constitucionais haveriam de ter uma atitude de deferência em relação ao Poder 

Legislativo, sempre que a questão discutida fosse polêmica. Pugna, ao fim, por um 

constitucionalismo “débil” , que admite um núcleo irreformável, formulável em forma de 

regras e a existência de vantagens em algumas disposições de direitos fundamentais que, 

eventualmente, devem ser protegidas. Com relação ao controle judicial de constitucionalidade 

das leis, advoga a sua necessidade, contanto que sejam evitados concomitantemente 

mecanismos de reforma que exijam maiorias qualificadas, o que garantiria a prevalência da 

última palavra ao povo através da representação parlamentar138.  

          Oscar Vilhena Vieira adverte, no entanto, que a existência de um 

constitucionalismo rígido não é pressuposto para a estabilidade da democracia. Cita o 

exemplo de cinco democracias estáveis que não têm em suas constituições a previsão de 

procedimentos majoritários qualificados para proteção de direitos e forma do sistema político 

e nem por isso deixaram de ter uma grande estabilidade histórica em seus regimes 

democráticos. São tais países a já citada Suécia, o Reino Unido, a Nova Zelândia, a Islândia e 

Israel139. 

 

2.6 Constitucionalismo forte e revisões constitucionais periódicas.  

 

    Exemplo interessante de constitucionalismo é o vigorante em Portugal que, 

quando da promulgação da Constituição de 1976, após a Revolução dos Cravos, previa um 

                                                 
137BAYON, Juan Carlos. Derechos, democracia y constitución. CARBONEL, Miguel (Org.). 
Neoconstitucionalismo(s). Madrid:Trotta, 2003, p. 234. 
138 BAYON, Juan Carlos. Derechos, democracia y constitución. CARBONEL, Miguel (Org.). 
Neoconstitucionalismo(s). Madrid:Trotta, 2003, p. 235. 
139 VIEIRA, Oscar Vilhena. A constituição e sua reserva de justiça. São Paulo:Malheiros, 1999, p. 31. 
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amplo catálogo de direitos fundamentais e limites materiais ao poder de reforma além, como 

no Brasil, da conjugação dos métodos difuso e concentrado da constitucionalidade das leis.  

                    Ocorre que, a cada sete anos foram feitas revisões constitucionais em seu texto e, 

numa delas, em 1989, os limites materiais ao poder de reforma foram modificados, apesar de 

serem, até aquele ano, considerados cláusulas pétreas. 

          Segundo Vital Moreira, a legitimidade de tal procedimento chegou a ser 

contestada na época, em face de um poder constituído poder modificar a vedação estabelecida 

pelo poder constituinte. 

                       Para Moreira, o texto inicial era excessivamente rígido e as cláusulas pétreas 

não se limitavam apenas aos princípios fundamentais, mas, também, a normas que regiam a 

atividade econômica. Diz ainda que o texto inicial continha um excesso de normas diretivas e 

orientações programáticas, o que resultou numa grande contestação pela vinculatividade que 

os legisladores escolhidos a cada momento ficavam a tais normas.  

                    Moreira chega a citar Canotilho que, nas últimas versões do seu Manual de 

Direito Constitucional, afirmou que “o excesso de normas diretivas converte-se-á, paradoxalmente, 

num déficit de direção, se ela for uma lei com hipertrofia de normas programáticas”140.   

                    Para Moreira, a Constituição Portuguesa é rica em seus vários artigos ao afirmar 

a prevalência do princípio democrático e, desde 1976, este vem crescendo em relação ao 

princípio constitucional. Na versão inicial da Constituição Portuguesa, em 1976, havia 

basicamente mecanismos de democracia representativa. Não existia sequer a previsão dos 

institutos do plebiscito, iniciativa popular e referendo, o que veio ocorrer em 1982, com a 

introdução do referendo a nível municipal, em 1989, a nível nacional e, em 1997, nas 

comunidades autônomas de âmbito regional, como Açores e Madeira.   

                                                 
140MOREIRA. Vital. Constituição e democracia na experiência portuguesa. Constituição e democracia (Org. 
Antonio G. Moreira Maués). São Paulo:Max Limonad, 2001, p. 266. 
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   Além do referendo, foram introduzidos mecanismos de iniciativa legislativa 

popular e a admissão de candidaturas próprias sem necessidade de partidos políticos. Para ele, 

as sucessivas revisões flexibilizaram o texto constitucional sem que, apesar disso, a 

Constituição tenha perdido seus objetivos iniciais141.  

             Vistos tais aspectos do constitucionalismo democrático, mais especificamente 

com relação à rigidez e à supremacia constitucional, passa-se a analisar, de forma mais 

específica, a discussão atinente à legitimidade democrática da jurisdição constitucional.  

   

2.7 A discussão sobre a legitimidade democrática da jurisdição constitucional. 

 

  O problema da legitimidade democrática dos tribunais e juízes constitucionais, 

ou seja, aqueles que tem o poder de invalidar leis e outros atos que não se compatibilizam 

com a Constituição pode ser resumida na seguinte indagação proposta por Luis Prietro 

Sanchis142: porque hão de ser os juízes, que não são eleitos pelo povo, quem pode decidir de 

forma discricionária o significado de questões especialmente controvertidas, pronunciando a 

última palavra frente ao legislador?  

  E mais, se o procedimento de reforma constitucional é tão rígido que 

praticamente impede a mudança do texto pelo parlamento eleito, só os juízes - uma 

quantidade ínfima de pessoas não eleitas pelo povo - e, nunca o legislador, têm a última 

palavra sobre o conteúdo e alcance dos direitos fundamentais143.  

  O problema tem como pressuposto o fato do poder legislativo ser conhecido 

habitualmente como o legítimo representante da vontade do povo e a jurisdição constitucional 

                                                 
141 MOREIRA. Vital. Constituição e democracia na experiência portuguesa. Constituição e democracia (Org. 
Antonio G. Moreira Maués). São Paulo:Max Limonad, 2001, p. 266. 
142 SANCHIS. Luis Prieto. Constitución y democracia. _________. Justicia constitucional y derechos 
fundamentales. Madri:Trotta, 2003, p. 156-57. 
143BAYON, Juan Carlos. Derechos, democracia y constitución. CARBONEL, Miguel (Org.). 
Neoconstitucionalismo(s). Madrid:Trotta, 2003, p. 215. 
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representar uma restrição à soberania popular na medida em que retira, pelo menos em parte,  

a força da lei144.  

  Conforme indaga José de Sousa e Brito, “por que razão deveriam os juízes, que 

não são legisladores eleitos pelo povo, poder afectar a força duma lei democrática? Não é isto governo 

dos juízes em vez do governo do povo?”145. 

                     O problema não é de fácil solução, pois, na prática, a democracia numa 

Constituição rígida seria o mecanismo de tomada de decisões pela maioria dos representantes 

do povo, “sempre que não vulnere o que os juízes constitucionais entendam o que constitui o 

conteúdo dos direitos fundamentais”146.  

  De fato, em países que adotam o controle judicial da constitucionalidade das leis, 

a supremacia constitucional e a validade dos diplomas legislativos fica na dependência do que 

os juízes consideram de fato qual o conteúdo das normas constitucionais.  

                   Após uma lei passar em tese pelo ritual de discussão e deliberação nas câmaras 

legislativas, quem irá dizer qual interpretação que dará ou não validade ao diploma feito pelos 

parlamentares serão os juízes, apesar de não serem eleitos diretamente pelo povo e, em muitos  

países, não estarem sujeitos mandato temporário. 

                  Na realidade, existe a substituição de um procedimento legislativo por outro 

judicial, ou seja, ao invés da maioria do parlamento decidir determinado assunto de interesse 

geral da sociedade e do Estado, a decisão prevalecente ao final será “a da maioria do 

tribunal”147.  O significado da Constituição será aquele que os juízes dirão; ficará sempre a 

                                                 
144BRITO, José de Souza e. Jurisdição constitucional e princípio democrático. Legitimidade e legitimação da 
justiça constitucional. Coimbra:Coimbra editora, 1995, p. 39. 
145 BRITO, José de Souza e. Jurisdição constitucional e princípio democrático. Legitimidade e legitimação da 
justiça constitucional. Coimbra:Coimbra editora, 1995, p. 39. 
146BAYON, Juan Carlos. Derechos, democracia y constitución. CARBONEL, Miguel (Org.). 
Neoconstitucionalismo(s). Madrid:Trotta, 2003, p. 215 
147 WALDRON, Jeremy. Law and disagreement. Oxford:Oxford Univesity Press, 1999, p. 15. 
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critério deles dar a última palavra, ainda que a população promova manifestações ou os tente 

induzir a julgar em contrário148.  

Em recente obra, Gilmar Mendes e Ives Gandra Martins, fazem menção ao 

tema, verbis:  

 
“É claro que a Corte constitucional não pode olvidar sua ‘ambivalência democrática’ . 
Ainda que se deva reconhecer a legitimação democrática dos juízes, decorrente do 
complexo processo de escolha e de sua nomeação, e que a sua independência constitui 
requisito indispensável para o exercício de seu mister, não se pode deixar de enfatizar 
que aqui também reside aquilo que Grimm denominou ‘ risco democrático’  
(demokratisches Risiko).  
 É que as decisões da Corte Constitucional estão imunes a qualquer controle 
democrático. Essas decisões podem anular, sob a invocação de um direito superior 
que, em parte, apenas é explicitado no processo decisório, a produção de um órgão 
direta e democraticamente legitimado. Embora não se negue que também as Cortes 
ordinárias são dotadas de um poder de conformação bastante amplo, é certo que elas 
podem ter a sua atuação reprogramada a partir de uma simples decisão do legislador 
ordinário. Ao revés, eventual correção da jurisprudência de uma Corte Constitucional 
somente se há de fazer quando possível, mediante emenda”149 

 

                       Como se fundamenta então essa atribuição aos juízes dentro do paradigma 

democrático representativo? Numa das vertentes de análise, a legitimidade dos juízes resulta 

de componentes funcionais, orgânicos e materiais, conforme examinaremos no tópico 

posterior. Examinemos como trata Böckenforde a questão. 

 

 

 

2.8. A questão da legitimidade funcional, orgânica e material dos juízes constitucionais, na 

visão de Böckenforde.  

 

                                                 
148 GARGARELLA, Roberto. Los jueces frente al ‘coto vedado’ . Discusiones, nº 1, 2000, p. 62. Disponível em 
http://www.cervantesvirtual.com/ servlet/SirveObras/ 12925071916700495109213/ discusiones1/Vol1_04.pdf. 
Acesso em 19.10.2005. 
149 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Controle concentrado de constitucionalidade: comentár ios à Lei nº 
9.868, de 10-11-1999. 2. ed. São Paulo:Saraiva, 2005, p. 269. 
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  Com já visto, no Estado Constitucional Democrático de Direito, os juízes 

detém, em países que adotaram o judicial review um espaço de poder bem maior do que na 

época do constitucionalismo liberal.  

                  Com se resolve a legitimidade democrática dos juízes constitucionais dentro do 

paradigma democrático? De acordo com a Constituição, no parágrafo único do art. 1º, “ todo o 

poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos, nos termos desta Constituição” . 

Se todo o poder emana do povo, a atividade do poder judiciário também deve 

se submeter a esse paradigma. 

 De acordo com Böckenforde, para que tenha validade o exercício de poder de 

qualquer agente a serviço de um Estado democrático, é necessário um processo de 

legitimação, a fim de justificar a compatibilidade de sua atividade com o princípio 

democrático.  

                   A legitimação a ser dada a quem vai exercer o poder deve sempre advir do povo, 

o que não quer dizer que o povo tenha que governar ou exercer o poder de forma imediata. No 

entanto, pelo menos, o povo tem que ser o titular do poder. Essa é a tese que fundamenta o 

poder constituinte150.  Como já dito, o princípio democrático está consagrado na Constituição 

brasileira no parágrafo único do art. 1º da CF, nos seguintes termos: “ todo o poder emana do 

povo que o exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente, nos termos desta 

Constituição” .  

               Previu o texto constitucional, portanto, a existência do regime democrático através 

dos institutos da representação com a introdução de alguns mecanismos de democracia 

participativa previstos no art. 14 da Constituição Federal.  

                                                 
150 BOCKENFORDE, Ernest Wolfgang. La democracia como princípio constitucional. Estudios sobre el estado 
de derecho y la democracia. Trad. Rafael Agapito Serrano. Madri:Trotta, 2000, p. 50.  
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        Para Böckenforde, de acordo com princípio democrático, previsto de forma 

semelhante na Constituição Alemã, o povo não apenas institui o poder, mas também o exerce 

e tal exercício deve ser realizado em seu favor151.  

                  A pessoa ou o ente que recebe a atribuição não pode exercer o poder de forma 

autônoma; deve ao contrário, exercê-lo em favor da vontade do povo mesmo e ser responsável 

perante este152.  

                  O objetivo da legitimação democrática é assegurar uma influência do povo no 

exercício do poder do Estado. Todas as ações estatais são objeto dela, sendo exigível tal 

legitimação em qualquer caso e para toda ação oficial estatal. Existem diferentes maneiras de 

se efetuar esse processo de legitimação. Böckenforde divide a legitimação democrática em 

três espécies básicas, com algumas subdivisões entre elas: a) funcional ou institucional; b) 

orgânico-pessoal e c) material ou de conteúdo, as quais por vezes incidem de forma 

concomitante em determinadas hipóteses153.  

 

2.8.1 Legitimação democrática funcional ou institucional.  

  

                 A legitimação democrática funcional ou institucional é a que recebem os poderes 

executivo, legislativo e judiciário por força da Constituição.  

                Não raras vezes, necessitam de uma legitimação complementar, que pode ser uma 

legitimação de conteúdo ou orgânico-pessoal, a fim de que o poder não seja exercido de 

                                                 
151 BOCKENFORDE, Ernest Wolfgang. La democracia como princípio constitucional. Estudios sobre el estado 
de derecho y la democracia. Trad. Rafael Agapito Serrano. Madri:Trotta, 2000, p. 47. 
152BOCKENFORDE, Ernest Wolfgang. La democracia como princípio constitucional. Estudios sobre el estado 
de derecho y la democracia. Trad. Rafael Agapito Serrano. Madri:Trotta, 2000, p. 55.  
153 BOCKENFORDE, Ernest Wolfgang. La democracia como princípio constitucional. Estudios sobre el estado 
de derecho y la democracia. Trad. Rafael Agapito Serrano. Madri:Trotta, 2000, p. 56-57. 
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forma autônoma, independente do povo, o que quebraria a cadeia de legitimação continuada 

do exercício do poder154 e poderia se tornar numa atividade autoritária.  

 

 

 

2.8.2 Legitimação democrática orgânico-pessoal. 

 

  A legitimação democrática orgânico-pessoal deriva de que os cargos públicos 

devem obedecer a uma cadeia de legitimação ininterrupta, resultante do povo. Através dela se 

legitimam os órgãos do estado e os que ocupam os cargos públicos. Neste tipo de legitimação 

não é necessária a designação imediata pelo povo, podendo ser ela feita de forma mediata, 

contanto que não se parta a cadeia de legitimação que deriva do titular do poder155.   

  Outra característica desse tipo de legitimação é que ela não deve ser exercida 

apenas em favor de si mesma; ao contrário, deve fazer efetiva a legitimação democrática da 

ação do Estado.  

                        Böckenforde questiona se tal legitimação deve ser atribuída a todos os que 

participam da tomada de decisões em determinado órgão ou se reporta tão-somente à 

legitimação do próprio órgão enquanto tal156. A questão é pertinente em face da definição da 

legitimação democrática de órgãos colegiados e entes representantes da sociedade, por 

exemplo.  

                   Menciona a existência de duas posições doutrinárias quanto a tal aspecto: uma que 

considera necessária a legitimação democrática de todos os que fazem parte da tomada de 

                                                 
154 BOCKENFORDE, Ernest Wolfgang. La democracia como princípio constitucional. Estudios sobre el estado 
de derecho y la democracia. Trad. Rafael Agapito Serrano. Madri:Trotta, 2000, p. 57. 
155 BOCKENFORDE, Ernest Wolfgang. La democracia como princípio constitucional. Estudios sobre el estado 
de derecho y la democracia. Trad. Rafael Agapito Serrano. Madri:Trotta, 2000, p. 58. 
156BOCKENFORDE, Ernest Wolfgang. La democracia como princípio constitucional. Estudios sobre el estado 
de derecho y la democracia. Trad. Rafael Agapito Serrano. Madri:Trotta, 2000, p. 59. 
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decisões, o que significa dizer que não há “qualquer direito de designação, eleição ou de proposta 

vinculante por parte de associações, grupos sociais, etc., ainda que se aplique apenas a alguns 

membros do órgão colegiado”157.  

                    Da mesma maneira, para essa posição, não teriam legitimação democrática as 

comissões encarregadas da seleção de juízes, nas quais só uma parte delas é eleita, delegada 

ou proposta de forma vinculante por juízes ou por representantes dos juízes. O mesmo 

aconteceria com as comissões da Administração que não se compõem apenas de funcionários 

públicos, os quais recebem legitimação democrática  após a nomeação158.  

  Para outra posição, se determinado órgão tem uma quantidade suficiente de 

membros com legitimação democrática, isso basta para que a decisão do órgão seja legitimada 

democraticamente.  No entanto, os membros que não estão legitimados podem cooperar na 

possibilidade de formação da decisão sempre que não impeçam a imposição da opinião, em 

caso de conflito, dos que detém legitimidade democrática159. 

  Böckenförde entende que, de ambas as posições, em se considerado que a 

legitimação orgânico-pessoal se dirige à ação do Estado, a segunda opção é melhor, posto que 

já é suficiente a legitimação democrática do que proferirá a decisão, além de claras razões de 

ordem pragmática. Da mesma maneira, tal entendimento deve ser atribuído aos órgãos nos 

quais participam diversos órgãos, desde que os órgãos legitimados democraticamente 

mantenham a prerrogativa de tomar a decisão final160.  

 

2.8.3 Legitimação democrática material ou de conteúdo.  

 

                                                 
157 BOCKENFORDE, Ernest Wolfgang. La democracia como princípio constitucional. Estudios sobre el estado 
de derecho y la democracia. Trad. Rafael Agapito Serrano. Madri:Trotta, 2000, p. 59. 
158 BOCKENFORDE, Ernest Wolfgang. La democracia como princípio constitucional. Estudios sobre el estado 
de derecho y la democracia. Trad. Rafael Agapito Serrano. Madri:Trotta, 2000, p. 59. 
159 BOCKENFORDE, Ernest Wolfgang. La democracia como princípio constitucional. Estudios sobre el estado 
de derecho y la democracia. Trad. Rafael Agapito Serrano. Madri:Trotta, 2000, p. 60. 
160 BOCKENFORDE, Ernest Wolfgang. La democracia como princípio constitucional. Estudios sobre el estado 
de derecho y la democracia. Trad. Rafael Agapito Serrano. Madri:Trotta, 2000, p. 61. 
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  O terceiro tipo de legitimação democrática é a legitimação material ou de 

conteúdo. Esta tem por objetivo assegurar que o exercício do poder do estado, além de derivar 

da vontade do povo, deve se conciliar no seu exercício através de instrumentos que visam 

proporcioná-la.  

                   Pode ser exercida em duas dimensões: a) com a vinculação de todos os órgãos 

estatais a uma legislação feita pelo parlamento, como órgão da representação do povo, 

legitimado mediante eleição direta; b) através de uma responsabilidade sancionada 

democraticamente, com controles das responsabilidades assumidas161. 

  Com relação aos juízes, Böckenforde diz que a legitimação democrática 

material se dá mediante vinculação estrita à lei, sem que haja qualquer margem de abertura 

nessa atividade. Se vinculação à lei e responsabilidade equipada com sanções, existe  

tendência à formação de âmbitos de decisão isentos de legitimação democrática, o que só 

pode ocorrer em casos excepcionalíssimos, desde que tais previstos na Constituição162. 

  Para Böckenforde, a legitimação democrática da ação do estado deve ser feita 

de forma concomitante, embasada nos componentes orgânico-pessoal e material ou de 

conteúdo. Isso acontece porque a legitimação orgânico-pessoal ocorre apenas no momento do 

acesso ao cargo pelo agente público. Para que o exercício dessa atividade tenha legitimidade 

democrática, é necessária a atuação da legitimação material ou de conteúdo, o que impede a 

atuação autônoma do agente, independentemente da vontade da população. 

                      O exercício da jurisdição obtém sua legitimação democrática orgânico-pessoal 

depois da nomeação dos juízes e sua legitimação material ou de conteúdo com a aplicação da 

lei no caso concreto, desde que, no Brasil, tal aplicação não viole a Constituição.    

 

                                                 
161 BOCKENFORDE, Ernest Wolfgang. La democracia como princípio constitucional. Estudios sobre el estado 
de derecho y la democracia. Trad. Rafael Agapito Serrano. Madri:Trotta, 2000, p. 62. 
162 BOCKENFORDE, Ernest Wolfgang. La democracia como princípio constitucional. Estudios sobre el estado 
de derecho y la democracia. Trad. Rafael Agapito Serrano. Madri:Trotta, 2000, p. 64. 
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2.9 A continuação do problema da legitimação democrática. 

  . 

  Infelizmente, porém, esse posicionamento de Böckenforde não trata da questão 

do espaço amplo de interpretação que são inerentes a algumas normas constitucionais. Como 

saber efetivamente dentre os inúmeros casos concretos quais são os significados de 

determinadas disposições constitucionais como “vida” , “devido processo legal” , “ liberdade de 

iniciativa” , “ isonomia” , “ racismo” ou prova “ ilícita” , só para citar algumas. 

  Existe aí uma brecha interpretativa que poderá quebrar o elo de legitimação 

democrática dos juízes ao aplicarem a Constituição, principalmente nos chamados casos 

difíceis, nos quais os juízes lidam com conceitos jurídicos indeterminados, com espaço amplo 

de interpretação.  

  A partir de agora serão tratados os principais posicionamentos doutrinários que 

criticam ou legitimam a atividade da jurisdição constitucional sobre bases democráticas. 

 

2.10 A crítica de Jeremy Waldron ao constitucionalismo e ao judicial review. 

 

            Jeremy Waldron, neozelandês, professor da Universidade de Colúmbia nos 

Estados Unidos, é um dos principais críticos nos Estados Unidos do constitucionalismo e do 

mecanismo da revisão judicial da constitucionalidade (judicial review). 

                       Diz Waldron que, em questões relativas a direitos, na hipótese de conflito entre 

a opinião da maioria dos cidadãos, corporificada no legislativo, a palavra final não será a da 

maioria dos cidadãos, mas sim, a da maioria dos juízes do tribunal163.  

                                                 
163WALDRON, Jeremy. Law and disagreement. Oxford:Oxford Univesity Press, 1999, p. 15. 
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                        Para Waldron, a mais notável característica das democracias modernas é a 

discordância sobre questões controvertidas164 e tal discordância não se aplica apenas a 

problemas de política ou ética, mas também sobre questões básicas como direitos e justiça165.  

                        Salienta que não existe uma resposta certa para tais questões, e há vários 

argumentos para preferir a vontade estabelecida pela maioria dos cidadãos do que aceitar, sem 

contestação, a vontade de um juiz formulador de decisões (decision-maker)166.  

                       Segundo ele, os juízes discordam entre si exatamente com as mesmas razões 

pelas quais tanto os cidadãos, como os seus representantes divergem167, razão pela qual não 

há motivos para que os tribunais dêem a última palavra sobre tais questões.  

                      Waldron parte do princípio de que o povo pode governar a si mesmo no que diz 

respeito a questões controvertidas sobre justiça e direitos e recomenda as legislaturas 

majoritárias – ainda que com todos os defeitos da democracia representativa - como as 

instituições mais adequadas a respeitar esse princípio.  

                 Para ele, os legisladores serão sensíveis à vontade do povo, já que o povo poderá os 

destituir sempre que não obedecerem à vontade daquele, o que não acontece com os juízes de 

um tribunal constitucional.  

                 Como é sabido, de acordo com o entendimento preponderante na ciência política, a 

regra da maioria precisa de limites para que sejam garantidos os direitos das minorias, sob 

pena da decisão da maioria comportar qualquer tipo de conteúdo, inclusive, reprimir as 

possibilidades de existência da minoria. Esta é uma das principais argumentações em favor do 

constitucionalismo e este serve, principalmente nas Constituições rígidas, de solução político-

institucional para garantir o direito das minorais.  

                                                 
164WALDRON, Jeremy. Law and disagreement. Oxford:Oxford Univesity Press, 1999, p. 106. 
165 WALDRON, Jeremy. Law and disagreement. Oxford:Oxford Univesity Press, 1999, p. 106, nota 51. 
166 Cf. EINSGRUBER, Cristopher L. Democracy and disagrement:a comment on jeremy waldron´s law and 
disagrement, 2002. Journal of legislation and public policy. New York:New York University school of law. 
Vol 6. nº 1, p. 36. Disponível em <www.law. nyu.edu./journals/legislation/articles/vol6num1/eisgruber.pdf>. 
Acesso em 12.11.2004.    
167 WALDRON, Jeremy. Law and disagreement. Oxford:Oxford Univesity Press, 1999, p. 15. 
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       Waldron contesta tal versão e afirma que mesmo as decisões constitucionais que 

definem determinados direitos básicos são formuladas, na verdade, a partir de procedimentos 

através dos quais existe a possibilidade de se tomar decisões com qualquer conteúdo, sendo, 

portanto, falíveis, assim como as decisões da legislatura ordinária168.  

                Propõe que as decisões referentes à definição do conteúdo dos direitos básicos 

sejam tomadas em procedimentos com a utilização da regra da maioria simples, e não através 

de um ideal moral que preveja, inclusive, a possibilidade de limitação do poder de reforma, 

como se dá com as cláusulas pétreas.  

  Defende a regra da maioria por ser a única que reconhece a igual capacidade de 

autogoverno das pessoas, o direito de todos e cada um a que sua voz conte em pé de igualdade 

com a de qualquer outro, no processo público de tomada de decisões169. Afirma que o 

constitucionalismo e o judicial review negam esse valor essencial da regra da maioria. 

  A revisão judicial da constitucionalidade das leis não respeitaria o ideal de 

participação do povo, em condições de igualdade, na formulação das decisões políticas, nem 

permitiria o respeito “a voz e ao voto num procedimento final de decisão para todos os 

cidadãos da sociedade”. Para Waldron, ao invés disso, os juízes “continuam a fazer as 

decisões finais sobre direitos de milhões baseando-se na voz e votos de poucos” .170 

                      Seguindo na esteira de Waldron, Juan Carlos Bayón questiona a necessidade de 

maiorias reforçadas para mudança constitucional, pois ela privilegia o status quo e se 

converte, na verdade, num poder de veto da minoria.  

                    Segundo ele, isso se dá porque as normas que conferem rigidez ao texto 

constitucional, ao atribuírem tratamento desigual ao voto de partidários e oponentes da 

proposta que está se votando, ou seja, é um procedimento que não trata os indivíduos 

                                                 
168 WALDRON, Jeremy. A rights-based critique of constitucional rights. Oxford Journal of legal studies, vol. 
13, nº 1, p. 36-38, 1993, apud BAYON, Juan Carlos. Derechos, democracia y constitución. CARBONEL, 
Miguel (Org.). Neoconstitucionalismo(s). Madrid:Trotta, 2003, p. 218. 
169WALDRON, Jeremy. Law and disagreement. Oxford:Oxford Univesity Press, 1999, p. 114-115. 
170 WALDRON, Jeremy. Law and disagreement. Oxford:Oxford Univesity Press, 1999, p. 299. 
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igualmente, o que iria de encontro ao pressuposto do ideal de participação, em condições de 

igualdade, na tomada das decisões públicas171. 

                     Para Waldron, a democracia é a teoria de autoridade existente com maior 

justificativa, razão pela qual não haveria sentido em limitá-la através do constitucionalismo. 

Fazendo menção a Inglaterra, diz que não é necessária a consagração normativa, numa 

constituição formal, dos ideais do liberalismo democrático para que os cidadãos possam 

“viver em Constituição”172. 

                       Segundo Waldron, é possível “viver em Constituição”  sem que seja necessário 

“ ter uma Constituição” , principalmente em países como os Estados Unidos e a Inglaterra, 

onde determinados valores democráticos já estão totalmente inseridos na cultura de tais 

sociedades. 

  Em recente estudo, após ser criticado por vários doutrinadores, Waldron já diz 

que o judicial review não é inapropriado em todas circunstâncias, mas apenas para sociedades 

razoavelmente democráticas, cujo principal problema não é o não funcionamento da suas 

instituições legislativas, mas o que os seus membros discordam sobre direitos173. 

Em tais circunstâncias, para ele é necessária a instituição de métodos de 

resolução de tais conflitos, que respeitem as vozes e opiniões das pessoas – nos seus milhões 

– e trate as mesmas igualmente no processo de tomada de decisão174.             

                                                 
171 BAYON, Juan Carlos. Derechos, democracia y constitución. CARBONEL, Miguel (Org.). 
Neoconstitucionalismo(s). Madrid:Trotta, 2003, p. 219-220.                                                                             
172WALDRON, Jeremy. A rights-based critique of constitucional rights. Oxford Journal of legal studies, vol. 
13, nº 1, p. 18-51, 1993, apud REGLA, Josep Aguiló. Sobre la constitucion del estado constitucional. Doxa 24 
(2001), p. 445.  
173WALDRON, Jeremy. The core of the case against judicial review. University College of London, Londres. 
16/03/2005. p. 65. Disponível em <www.ucl.ac.uk.spp/download/seminars/0405/waldron-judicial.pdf>. Acesso 
em 09.11.2005.   
174 WALDRON, Jeremy. The core of the case against judicial review. University College of London, Londres. 
16/03/2005. p. 65. Disponível em <www.ucl.ac.uk.spp/download/seminars/0405/waldron-judicial.pdf>. Acesso 
em 09.11.2005 
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Defende, novamente, ao final, que as legislaturas fazem isso, ao contrário dos 

tribunais que “somam muito pouco ao processo, exceto por ser uma insultante maneira de impedir o 

direito de sufrágio”  (disenfranchisement)175. 

 

 

 

2.11 A concepção dualista de democracia constitucional e o papel da jurisdição 

constitucional. 

 

                 Uma das abordagens que tenta legitimar o constitucionalismo e a jurisdição 

constitucional vincula-se à concepção de que a Constituição representa o próprio ideal 

democrático, na medida em que seria autêntico produto da vontade do povo.  

                Nesse entendimento, não teriam os representantes eleitos para legislaturas ordinárias 

o poder de modificar, o que foi feito pelo próprio povo, no momento de formação da vontade 

constitucional, até porque neste a cidadania estaria mais mobilizada.  

                 O exercício da jurisdição constitucional ficaria legitimado pelo fato dos juízes 

estarem nada mais do que defendendo a própria vontade do povo; haveria uma maior 

qualidade na vontade manifestada nos momentos de formação da norma constitucional, 

diferentemente dos momentos de legislatura ordinária.    

                Tal concepção encontra ressonância originariamente em Alexander Hamilton, no 

Federalista 78176, verbis:  

“A Constituição é e deve ser considerada como a lei fundamental; e como a 
interpretação das leis é função especial dos tribunais judiciários, a eles pertence 
determinar o sentido da Constituição, assim como de outros atos do corpo legislativo. 

                                                 
175WALDRON, Jeremy. The core of the case against judicial review. University College of London, Londres. 
16/03/2005. p. 65. Disponível em <www.ucl.ac.uk.spp/download/seminars/ 0405/ waldron-judicial.pdf>. Acesso 
em 09.11.2005.  
176HAMILTON, Alexander; Jay, John; Madison, James. O federalista. 2. ed. São Paulo:Abril Cultural, 1979, p. 
163. 
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Se entre estas leis se encontrarem algumas contraditórias, deve-se preferir aquela cuja 
observância é um dever mais sagrado; que é o mesmo que dizer que a Constituição deve 
ser preferida a um simples estatuto, ou a intenção do povo à dos seus agentes. Mas não 
se segue daqui que o Poder Judiciário seja superior ao legislativo: segue-se, sim, que o 
poder do povo é superior a ambos e que, quando a vontade do corpo legislativo, 
declarada nos seus estatutos, está em oposição com a do povo, declarada na 
Constituição, é a esta última que os juízes devem obedecer: por outras palavras, que as 
suas decisões devem conformar-se antes com as leis fundamentais do  que com aquelas 
que não o são” . 
 
 

               Assim, para a teoria dualista há uma hierarquia ou uma diferença de qualidade entre 

a vontade do povo que fez a Constituição - chamada por Bruce Ackerman de By the people - e, 

a vontade do parlamento que faz a legislação ordinária, intitulada de By the government177.  

                Para Ackerman, há uma compatibilidade da democracia com o constitucionalismo 

pelo fato das decisões constitucionais ocorrerem em momentos raros de mobilização (higher 

lawmaking) e serem feitas sob condições especiais178. 

                 A vontade do povo constituinte seria tratada de forma diferenciada das decisões de 

política ordinária. Para ele, no momento de formação da Constituição a mobilização da 

população é maior do que no das eleições ordinárias. 

                A ligação entre democracia e constitucionalismo decorreria do fato de sair de uma 

mesma matriz, “a vontade do povo” , sendo a vontade constituinte mais democrática, de mais 

qualidade do que o das legislaturas ordinárias.  

                 As normas constitucionais fixariam os fundamentos básicos de como deveria se 

comportar dali em diante as legislaturas.  Segundo ele, existe um pré-compromisso daqueles 

que fizeram a Constituição para que, posteriormente, em momentos de baixa densidade 

política (lower lawmaking) ou de previsível falhas de racionalidade, as decisões não fossem de 

encontro àquelas idéias que, num momento de maior lucidez, definiram os direitos básicos de 

determinada comunidade política. 

                                                 
177 ACKERMAN, Bruce. We the people:foundations. Cambridge:The Belknap Press of  Harvard University 
Press, 1991, p. 6. 
178ACKERMAN, Bruce. We the people:foundations. Cambridge:The Belknap Press of  Harvard University 
Press, 1991, p. 6. 
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                Para  Ackerman, ainda que as legislaturas ordinárias atuem de forma “correta” , a 

concepção dualista previne os políticos de exagerarem em sua autoridade, pois eles não 

poderiam ir de encontro à vontade previamente determinada pelo povo no momento 

constituinte.   

Em sua obra We the people:foundations, Ackerman identifica três momentos de 

grande mobilização (higher lawmaking) do povo americano, que resultaram em grandes 

alterações na ordem institucional. O primeiro, a Convenção de Filadélfia de 1787, quando foi 

promulgada a Constituição Americana. O segundo, entre 1865 e 1870, quando são feitas as 

emendas constitucionais resultantes da guerra civil. O terceiro, por ocasião do New Deal em 

1930179.  

Em todos esses momentos, houve uma ruptura com a ordem constitucional 

anterior por força da mobilização da população. A compatibilidade da constituição com a 

democracia resultaria de que a vontade constitucional seria feita pelo próprio povo. 

Em momentos de baixa mobilização (lower lawmaking), a Constituição serviria 

para garantir os direitos fundamentais previstos em seu texto e, em momentos de grande 

mobilização popular, o próprio povo decide alterar e redefinir a nova ordem institucional, sem 

que a Constituição pudesse impor limites a essa vontade.  

O aspecto democrático da Constituição estaria aí em tais momentos de crise 

institucional. Para Ackerman, a Constituição é democrática nos momentos de 

higherlawmaking e protege direitos individuais nos momentos de lowerlawmaking. Ela seria a 

priori democrática e, secundariamente, protetora de direitos180.  

Em concepção semelhante à concepção dualista de Ackerman, é conhecido o 

exemplo de John Elster que faz alusão a Ulisses na Odisséia de Homero.  

                                                 
179 ACKERMAN, Bruce. We the people:foundations. Cambridge:The Belknap Press of  Harvard University 
Press, 1991, p.40. 
180 ACKERMAN, Bruce. We the people:foundations. Cambridge:The Belknap Press of  Harvard University 
Press, 1991, p.13 



78 

Ulisses ao ter que atravessar o mar passando pelas sereias, foi obrigado a se atar 

ao mastro do seu barco e tapar os ouvidos dos remadores do navio, a fim de que ninguém 

fosse seduzido pelo seu canto, o que lhes levaria à morte181.  

Da mesma maneira, as gerações posteriores ao momento de formação da 

Constituição devem ficar atadas aos limites impostos pelo pré-compromisso constitucional, 

para que não esqueçam do perigo que importa modificar a vontade do povo quando da feitura 

da Constituição.    

 

2.12 Hans Kelsen: proteção das minorais e independência da jurisdição constitucional em 

relação aos demais poderes.  

 

  Uma outra abordagem acerca da legitimação de um tribunal para o controle da 

constitucionalidade das leis decorre da suposta independência ou neutralidade deste poder em 

relação aos demais. Para Kelsen, como o constitucionalismo tem em sua base de 

fundamentação a limitação dos poderes políticos e como os atos a serem limitados são 

emanados, quase na totalidade das vezes, dos poderes executivo e legislativo, o judiciário por 

ser neutro e independente em relação aos demais seria mais adequado a exercer tal controle. 

                       Essa tese tem como fundamento básico a atribuição a um poder independente 

dos demais para o controle da constitucionalidade, a fim de que não paire dúvidas sobre a 

                                                 
181 “Levado por vento favorável, o vaso de Ulisses parecia deslizar sobre uma planície líquida. Aproximou-se logo da ilha 
das Sereias. De repente, o vento amainou e a calmaria estendeu-se sobre as águas. Para seguir as ordens de Circe, Ulisses, 
pressentindo o perigo, amoleceu cera aos raios do Sol, amassou-a entre seus dedos poderosos e enfiou-a nos ouvidos de todos 
os companheiros, fazendo-se atar, pelos pés e pelas mãos, ao mastro da nau. As Sereias, com efeito, com os olhos e os 
ouvidos à espreita, sentadas numa praia em que se amontoavam os ossos dos mortais que haviam matado, não tardaram, ao 
barulho dos remadores que cortavam, com seus ágeis remos, as ondas profundas do mar azulado, a descobrir Ulisses. Todas 
juntas, então, puseram-se a cantar: - Vem a nós, - diziam elas com sua voz acariciante – vem glorioso Ulisses! Pára teu navio, 
a fim de que ouças nossos acordes melodiosos. Jamais algum vaso passou por nossas praias antes de ouvir os doces cantos 
que se escapam dos nossos divinos lábios. Pára. Se cederes aos nossos desejos, serás transportado e alcançarás a terra de tua 
pátria, conhecendo o segredo de toda nossa sabedoria. Assim, cantavam as Sereias. O coração de Ulisses, comovido, 
desejaria demorar-se, mas seus companheiros, tornados surdos aos encantos das Sereias, remavam como vigor, sem perceber 
nenhum dos sinais que lhes fazia seu chefe para ser desamarrado” . Trecho da Odisséia de Homero. Fonte: Ulisses, as Sereias 
e os bois do Sol. MEUNIER, Mário (org.) Nova mitologia clássica – A legenda dourada:histór ia dos deuses e 
heróis da antiguidade. Trad. Alcântara Silveira. 2. ed. São Paulo:Ibrasa, 1976, p. 287-288.   
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imparcialidade da decisão. A compatibilidade com a democracia viria do fato do Judiciário ter 

maior independência na proteção dos direitos das minorais, cuja desconfiança seria maior na 

hipótese do controle ser exercido pelos poderes que teriam seus atos limitados: o Executivo 

(nos projetos de interesse do governo) e o Legislativo. 

   O tema foi objeto de conhecido debate entre Kelsen e Carl Schmitt na 

Alemanha. Kelsen entregava tal atribuição a um tribunal constitucional, enquanto Schmitt 

defendia a entrega de tal poder ao Presidente do Reich.   

Com o artigo “Quem deve ser o guardião da constituição”182, no início da 

década de 1930, Kelsen polemizou com Schmitt sobre o tema, defendendo a necessidade de 

tal atribuição ser dada ao judiciário, em face do princípio geral de que ninguém pode ser juiz 

de si mesmo. Em passagem clara, disse o mestre de Viena:  

 
“A função política da Constituição é estabelecer limites jurídicos ao exercício do 
poder. Garantia da Constituição significa a segurança de que tais limites não serão 
ultrapassados. Se algo é indubitável é que nenhuma instância é tão pouco idônea a 
para tal função quanto justamente aquela a quem a Constituição confia  - na totalidade 
ou em parte – o exercício do poder e que portanto possui, primordialmente, a 
oportunidade jurídica e estímulo para vulnerá-la. Lembre-se que nenhum outro 
princípio técnico-jurídico e tão unânime quanto este:ninguém pode ser juiz em causa 
própria183” .  
 
 

         Observe-se bem que essa concepção não se refere ao caráter técnico da atividade 

judicial, mas sim que o Judiciário é mais independente para realizar tal função.  

                    Em outras palavras, tal concepção não observa o judiciário como poder mais 

preparado intelectualmente para exercer tal mister; mas apenas que ele seria é o “menos 

perigoso”  dos ramos do poder. Para Carl Schmitt, ao contrário, o Presidente do Reich alemão 

seria o mais indicado para exercer tal função.  

                                                 
182 Texto integral em português em KELSEN. Hans. Jur isdição constitucional. Trad. Alexandre Krug. São 
Paulo:Martins Fontes, 2003, p. 240. 
183KELSEN. Hans. Quem deve ser o guardião da constituição?. Jur isdição constitucional. Trad. Alexandre 
Krug. São Paulo:Martins Fontes, 2003, p. 240.    
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                        É preciso, no entanto, entender bem o contexto histórico em que tal discussão 

ocorreu, durante a crise vivenciada pelos estados europeus no período entre-guerras e a 

ascensão do estado totalitário nazista na Alemanha.  

                   A tese de Schmitt tinha para Kelsen um viés casuístico, já que, em se conferido 

legitimidade ao Presidente do Reich para declarar a inconstitucionalidade das leis, pretendia 

sim dar poderes ilimitados ao regime nazista. 

                    Dizia Schmitt que a função de declarar a inconstitucionalidade é essencialmente 

política e não poderia ser dada a um tribunal que não era eleito pelos cidadãos.  

                  Para Schmitt, a função de controle da constitucionalidade das leis não tinha 

natureza jurisdicional, pois pressupunha uma interpretação discricionária do conteúdo da 

Constituição, o que iria desaguar numa politização da justiça, para ele indesejável. 

                  Em face do Presidente do Reich ser eleito pelo povo e exercer uma posição central 

e neutra em relação ao sistema político-partidário, o chefe do Poder Executivo é que teria 

mais legitimidade para exercer tal função, numa espécie de poder moderador, conforme 

pensamento de Benjamim Constant. O chefe do executivo eleito pelo povo expressaria, ainda, 

a vontade da maioria, sendo mais legitimado a exercer a defesa da Constituição184.   

       Kelsen, no entanto, contestava tal concepção, pois, segundo ele, a tese do poder 

moderador feita no final do século XIX procurou apenas mascarar uma compensação pela 

perda de poder que o chefe de estado havia experimentado na passagem da monarquia 

absoluta para a constitucional. A concepção de poder moderador, segundo Kelsen, visava a 

“ impedir uma eficaz garantia da Constituição, pelo menos contra violações por parte de quem mais a 

ameaçava, ou seja, o próprio monarca em conjuntos com os ministros que assinavam os seus atos”185. 

                                                 
184TAVARES, André Ramos. Tr ibunal e jur isdição constitucional. São Paulo:Celso Bastos Editor, 1998, p. 
25. 
185 KELSEN, Hans. Quem deve ser o guardião da constituição? Jur isdição constitucional. Trad. Alexandre 
Krug. São Paulo:Martins Fontes, 2003, p. 240-241. 
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  Kelsen diz que Schmitt se contradisse várias vezes em sua digressão sobre a 

atribuição de poderes ao Presidente do Reich, tendo colocado em dúvida as intenções daquele 

ao fazer a defesa acima propugnada. Parecia que, na verdade, as intenções de Schmitt eram 

verdadeiramente ideológicas, com o objetivo de legitimar o regime do partido nacional-

socialista. 

                      A história tratou de ensinar que, nesse ponto, Kelsen estava mais certo do que 

Schmitt, em face das atrocidades cometidas pelo regime nazista no período anterior e durante 

a Segunda Guerra Mundial. 

                    Em sendo um defensor da jurisdição constitucional como instituição adequada a  

resguardar os direitos das minorias, assim discorreu o eminente jurista:   

“quanto mais democratizam elas se democratizam [as funções estatais], mais o 
controle deve ser reforçado. A jurisdição constitucional também deve ser apreciada 
desse ponto de vista. Garantindo a elaboração constitucional das leis e, em particular 
sua constitucionalidade material, ela é um meio eficaz de proteção eficaz da minoria 
contra os atropelos da maioria. A dominação desta só é suportável se for exercida de 
modo regular. A forma constitucional especial, que consiste de ordinário em que a 
reforma da Constituição depende de uma maioria qualificada, significa que certas 
questões fundamentais só podem ser solucionadas em acordo com a minoria: a 
maioria simples não tem, pelo menos em certas matérias, o direito de impor sua 
vontade à minoria. (...) Toda minoria – de classe, nacional ou religiosa – cujos 
interesses são protegidos de uma maneira qualquer pela Constituição, tem pois um 
interesse eminente na constitucionalidade das leis. Isso é verdade especialmente se 
supusermos uma mudança da maioria que deixe à antiga maioria, agora minoria, força 
ainda suficiente para impedir as condições necessárias à reforma da Constituição. Se 
virmos a essência da democracia não na onipotência da maioria, mas no compromisso 
constante entre os grupos representados no parlamento pela maioria e pela minoria, e 
por conseguinte, na paz social, a justiça constitucional aparecerá como um meio 
particularmente adequado à realização dessa idéia”186     

 

  Os acontecimentos ocorridos durante o conflito mundial contribuiram para a 

difusão da justiça constitucional como mais adequada à proteção dos direitos das minorias. A 

instituição de tribunais para exercer o controle de constitucionalidade nas recentes 

democracias da América do Sul e do leste europeu é prova inconteste dessa afirmação187.      

                                                 
186 KELSEN, Hans. Jur isdição constitucional. São Paulo:Martins Fontes, 2003, p. 181. 
187 Sobre a composição das Cortes constitucionais na Europa Oriental, vide FAVOREAU, Louis. As cor tes 
constitucionais. Trad. Dunia Marinho Silva. São Paulo:Landy, 2004, p. 123-128.  
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2.13. As concepções procedimentalistas de John Hart Ely e Jürgen Habermas. 

 

      As concepções procedimentalistas de legitimação democrática da jurisdição 

constitucional conferem menor poder ao judiciário do que as concepções “substancialistas” ; 

têm em comum basicamente a visão de que a jurisdição constitucional tem como função 

primordial assegurar os mecanismos que garantam a “ formação da vontade política democrática” .  

                  Em linhas gerais, dá mais ênfase à soberania popular na tarefa de definir o 

conteúdo dos direitos fundamentais.  

                  Nessa concepção, a ligação entre o estado de direito e a democracia decorreria da 

necessidade de proteção de determinados direitos para que a democracia possa sobreviver, 

como, por exemplo, o voto universal, a liberdade de opinião, o direito de reunião, a realização 

de eleições livres justas e periódicas, a liberdade de imprensa e todos aqueles direitos básicos 

à formação da vontade política de uma sociedade.  

  O constitucionalismo nessa concepção seria marcado basicamente pela inserção, no 

texto constitucional, dos direitos necessários à formulação da vontade democrática do povo.  

 

2.13.1 A legitimidade procedimental da jurisdição constitucional na concepção de John Hart 

Ely.               

 

                     

                      A concepção de defesa da jurisdição constitucional em bases procedimentais 

mais comentada nas últimas décadas é norte-americano John Hart Ely que, em sua obra 
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Democracy and distrust:a theory of judicial review, editada em 1980, critica a possibilidade 

de juízes determinarem o conteúdo dos direitos individuais, opção que ficaria a cargo do 

legislador. 

          Ely criticou as concepções de interpretação prevalecentes na teoria constitucional 

americana da época, dividida basicamente entre os “originalistas”  (ou “não-

interpretativistas”), e os “ interpretativistas”  da Constituição americana.  

               Para a corrente originalista, os juízes deveriam se limitar a retirar do texto 

constitucional o sentido pensado pelos “pais fundadores”  da Carta norte-americana. Para a 

corrente interpretativista, ao contrário, os juízes têm liberdade para interpretar a Constituição 

atentando para as mutações histórico-políticas da sociedade, o que faria com que o sentido da 

Constituição ficasse em constante mutação, atendendo às exigências do momento da 

interpretação. 

       Ely questionou tais teorias argumentando que não satisfaziam o ideal democrático. 

Para criticar a corrente originalista citou expressamente a opinião de Thomas Jefferson de que 

“a terra pertence em usufruto para os viventes”  e que “o morto não tem poder nem direitos 

sobre isto” . Para Jefferson, a Constituição deveria ter sua validade expirada naturalmente em 

19 anos188.   

                 Ely afirma que o procedimento de reforma constitucional americano - que prevê a 

aprovação de emenda ou mudança da Constituição por dois terços de ambas as casas do 

Congresso e, a ratificação pelas legislaturas de três quartos dos Estados – não é ruim em si, 

mas o mesmo não se pode dizer que os juízes, em aplicando a Constituição – ainda que com o 

método da corrente interpretativista – estejam simplesmente aplicando “a vontade do 

povo”189. 

                                                 
188ELY, John Hart. Democracy and distrust: a theory of judicial review. Cambridge: Harvard University 
Press, 1980, 14ª impressão, 2002, p. 11. 
189 ELY, John Hart. Democracy and distrust: a theory of judicial review. Cambridge: Harvard University 
Press, 1980, 14ª impressão, 2002, p. 11. 
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       Para Ely, o constitucionalismo deveria ficar restrito a questões estruturais e 

procedimentais da democracia; não serviria à identificação de valores substantivos 

específicos, como propugnado por Ronald Dworkin; parte do ponto de vista que a democracia 

é o valor fundamental e o sistema judicial de controle da constitucionalidade seria legitimado 

na medida em que serviria de proteção aos processos de formação da vontade popular. 

                 Para Ely, a Constituição americana apenas define procedimentos para tomadas de 

decisões substantivas pelos órgãos democráticos. Segundo ele, o texto constitucional não é 

um limite às decisões majoritárias, mediante um conjunto de valores substantivos específicos 

previamente estabelecidos190.  

                   Referindo-se à Corte Suprema americana, afirmou que seus juízes não tinham 

condições de julgar mediante critérios substantivos, pois “numa democracia representativa a 

determinação de valores deve ser feita por nossos representantes eleitos”191. O livro Democracy and 

distrust, como dito, foi editado inicialmente em 1980, época na qual a Suprema Corte 

Americana vinha, durante já alguns anos, atuando com forte ativismo judicial.  

                 Desde a nomeação de Earl Warren para Presidente da Suprema Corte em 1953 até 

1969 e, logo depois, durante o início da Corte Burger (1969-1986), o tribunal constitucional 

americano chamou para si a responsabilidade pela definição de várias políticas públicas e 

interpretação alargada de dispositivos previstos na Constituição americana. 

  Para Sérgio Moro, teria sido a época de maior criatividade da Suprema Corte 

Americana192. De fato, no período mencionado foram definidas políticas de combate à 

segregação racial (Brown v. Board of Education, em 1954), inclusive com determinações aos 

                                                 
190 “My claim is only that the original Constitucion was principally, indeed i would say overwhelmingly, 
dedicated to concerns of process and strutcture and not the identification and preservation of specific substantive 
values” . ELY, John Hart. Democracy and distrust: a theory of judicial review. Cambridge: Harvard 
University Press, 1980, 14ª impressão, 2002, p. 92. 
191“ In a representative democracy value determinations are to be made by our elected representatives” . ELY, 
John Hart. Democracy and distrust: a theory of judicial review. Cambridge: Harvard University Press, 1980, 
14ª impressão, 2002, p. 92 
192 MORO, Sérgio Fernando. Jur isdição constitucional como democracia. São Paulo:Revista dos Tribunais, 
2004, p. 36. 
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estados-membros para cumpri-las, a reordenação de distritos eleitorais, a fim de que 

correspondesse ao princípio “um homem, um voto”  (Baker vs. Carr, em 1962), o alargamento 

e proteção da liberdade de expressão (New York Times v. Sullivan, em 1964 e Brandeburg v. 

Ohio, em 1969) e, ainda, o direito ao aborto com base no direito à privacidade, apesar deste 

não estar previsto na Constituição Americana (Roe v. Wade, em 1973)193.  

   Pode-se dizer que a Corte Suprema Americana nesta época exercia um 

ativismo judicial “progressista”  e a teoria de Ely, neste aspecto, tinha um viés conservador, 

pois criticava o ativismo do tribunal194.  

                  Nessa corrente procedimentalista de defesa da jurisdição constitucional, encontra-

se também a figura do alemão Jürgen Habermas, um dos principais expoentes da filosofia 

política contemporânea, cuja posição será objeto de exame no item a seguir. 

 

2.13.2 A legitimidade procedimental da jurisdição constitucional na concepção de Jürgen 

Habermas. 

 

                  Jürgen Habermas construiu uma teoria da democracia própria, na qual o 

procedimentalismo toma grande vulto e acaba culminando, também, numa crítica à concepção 

substancialista da jurisdição constitucional, apesar de seu contexto de análise ser diverso da 

teoria de Ely, vinculado ao direito norte-americano. 

 A teoria de Habermas é baseada na crítica que o autor faz à filosofia da 

consciência, assentada numa razão monológica do sujeito. Diz ele que o paradigma da 

                                                 
193 MELO, Manoel Palácios da Cunha. A suprema corte dos EUA e a judicialização da política:notas sobre um 
itinerário difícil. A democracia e os três poderes no Brasil. VIANNA, Luiz Werneck. (org). Belo Horizonte: 
UFMG; Rio de Janeiro: IUPERJ/UCAM/FAPERJ, 2003, p. 79-88. 
194 Nesse sentido AGRA, Walber de Moura. A reconstrução da legitimidade do Supremo Tr ibunal Federal: 
densificação da jur isdição constitucional brasileira. Rio de janeiro:Forense, 2005, p. 213.  
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filosofia da consciência está esgotado195, pois não é possível mais conceber uma racionalidade 

uniforme nas democracias contemporâneas. O sistema jurídico não responde mais às 

necessidades plurais das sociedades atuais. A lógica do direito moderno se resumiria à 

autoreflexão do sujeito como fonte de autodeterminação e de autonomia, visão que, segundo 

ele, não pode mais prevalecer. 

       Habermas investe no que seria, para ele, um novo paradigma vinculado a uma 

“razão comunicativa” , ou uma razão retirada de um processo comunicativo entre sujeitos, 

com vistas ao entendimento. Para Habermas, a fundamentação das decisões das autoridades 

estatais deve tomar por base o teste do debate público196.  

                  Defende a ampliação da esfera pública através da proliferação da discussão em 

espaços públicos, onde seriam discutidas as questões de interesse da sociedade. O objetivo é 

que a formação da opinião em tais nichos oriente as decisões políticas. 

             Para Habermas, o direito retira sua validade social “pelo grau em que consegue se 

impor, ou seja, pela sua possível aceitação fática no círculo dos membros do direito197” , na qual, “ao 

contrário da validade convencional dos usos e costumes, o direito normatizado não se apóia sobre a 

facticidade de formas de vida consuetudinárias e tradicionais, e sim sobre a facticidade artificial da 

ameaça de sanções definidas conforme o direito e que podem ser impostas pelo tribunal198” .  

  Habermas acredita seriamente nas possibilidades do discurso prático e critica a 

visão de alimentação do direito contemporâneo baseado simplesmente na “ força do sagrado 

sublimado199” . O alemão investe na “ força do melhor argumento”  e da passagem de tais 

argumentos pelo teste do debate público aonde, em sendo aceitos, ganhariam legitimação. As 

                                                 
195 HABERMAS, Jürgen. O discurso filosófico da modernidade. Trad. Luiz Sérgio Repa e Rodnei Nascimento. 
São Paulo:Martins Fontes, 2002, p. 414. 
196 SOUZA NETO. Cláudio Pereira de. Jur isdição constitucional, democracia e racionalidade prática. Rio de 
Janeiro:Renovar, 2002, p. 301.  
197 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia:entre facticidade e validade. Vol. 1, 2 ed. Rio de 
Janeiro:Tempo brasileiro, 2003, p. 50. 
198HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia:entre facticidade e validade. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. 
Vol. 1, 2 ed. Rio de Janeiro:Tempo brasileiro, 2003, p. 50.  
199HABERMAS, Jurgen. Direito e democracia:entre facticidade e validade. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. 
Vol. 1, 2. ed., Rio de Janeiro:Tempo brasileiro, 2003, p. 45.  
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decisões geradas em tais espaços de discussão irão servir de base para a gênese do direito nos 

tempos atuais. 

                       Simone Goyard Fabre tenta resumir as bases da teoria de Habermas: 

 
“as figuras do pensamento jurídico ‘pós-metafisico’  não têm o que fazer com a 
idealidade transcendente e a universalidade abstrata de seus conceitos. A validade das 
normas jurídicas depende de seu acordo com o mundo cotidiano vivido, o que é 
próprio do telos do ‘agir comunicacional’ : é preciso haver uma discussão prática real 
para que as normas do direito estejam habilitadas a governar, o que deve ser feito. Em 
outras palavras, o novo paradigma, hoje necessário, depois da queda dos princípios do 
estado moderno, para refundação e a reconstrução do direito, é o recurso à razão 
processual de uma política democrática deliberativa animada pela atividade 
comunicacional200” . 

   

                         É veemente e clara a crítica de Habermas ao exercício da jurisdição 

constitucional baseado em critérios substantivos ou num apelo a valores dados 

preliminarmente pelo direito constitucional. Afirma que o Judiciário, ao se basear numa 

jurisprudência de valores, acaba atuando como legislador concorrente com o poder legislativo, 

sem que, no entanto, tenha legitimidade democrática para tanto201.  

                  O tribunal, em se deixando conduzir pela idéia da realização de valores materiais, 

acaba se transformando numa instância autoritária, fazendo com que cresça a ocorrência de 

juízos irracionais, e a prevalência de argumentos funcionalistas sobre os normativos202.  

                       Essa noção de instância autoritária, inclusive, também foi objeto de 

questionamento por Ingeborg Maus para quem, o Judiciário, ao se apropriar dos valores 

morais de determinada sociedade pode esconder a tentativa de atuar com o objetivo de 

dominação e cerceamento da vontade dos indivíduos. Além disso, não raramente o tribunal 

constitucional se utiliza de argumentos funcionalistas na elaboração de suas decisões, cuja 

                                                 
200 FABRE, Simone Goyard. O que é democracia?: a genealogia filosófica de uma grande aventura 
humana. Trad. Cláudia Berliner.  2. ed. São Paulo:Martins Fontes, 2003, p.  324. 
201HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia:entre facticidade e validade. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. 
Vol. 1, 2. ed. Rio de Janeiro:Tempo brasileiro, 2003, p. 321. 
202HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia:entre facticidade e validade. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. 
Vol. 1, 2 ed., Rio de Janeiro:Tempo brasileiro, 2003, p. 321-322.  
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utilização não está autorizada constitucionalmente, deixando de dar prevalência aos 

argumentos normativos. 

 Vale transcrever parte de suas digressões, verbis: 

 
“A transformação da Constituição em uma ‘ordem de valores’  confere às 
determinações constitucionais individuais (por meio da ‘abertura’  de suas 
formulações) uma imprecisão tal que é capaz de suprir e ampliar voluntaristicamente 
os princípios constitucionais positivados. No sopesamento de valores do TFC 
[Tribunal Federal constitucional Alemão], manifestam-se vários critérios óbvios de 
eficiência que não encontram no texto constitucional o menor ponto de apoio: o 
controle de constitucionalidade das leis e a relevância constitucional de processos são 
exercidos, por exemplo, por meio da verificação da ‘aptidão funcional das empresas e 
do conjunto da economia’ , da ‘capacidade funcional do Exército’  ou especificamente 
da ‘manutenção da capacidade operativas das instituições penais, enquanto as 
determinações constitucionais que lhes dizem respeito podem ficar em segundo plano. 
(...) Ao mesmo tempo que a moralização da jurisprudência serve à funcionalização do 
direito, a Justiça ganha um significado duplo. A nova imago paterna afirma de fato os 
princípios da ‘sociedade orfã’ ”203 

 

 No Brasil, quem faz crítica semelhante é Martônio Mont’alverne Barreto Lima 

para quem a dilatação do poder dos juízes têm um cunho nitidamente conservador. Para ele, o 

princípio da soberania popular fica totalmente comprometido quando o judiciário passa de 

fato dizer o que a Constituição “é” , tutelando as liberdades individuais e detendo o monopólio 

da moral, da ordem política do Estado. Segundo ele, por meio da jurisdição constitucional o 

próprio estado passa a estabelecer o que lhe é permitido, o que “compromete o aspecto 

democrático de uma constituição, cuja finalidade é exatamente a de limitar o poder do 

Estado”204. 

                    Para Habermas, a Constituição não pode ser entendida como uma ordem jurídica 

predeterminada, destinada a impor uma determinada forma de vida sobre a sociedade. 

Segundo ele, ao contrário, na mesma linha de Ely, “a Constituição determina procedimentos 

                                                 
203 MAUS, Ingeborg. Judiciário como superego da sociedade: o papel da atividade jurisprudencial na “sociedade 
órfã” . Revista Novos Estudos Cebrap, nº 58, p. 200-201, São Paulo: CEBRAP –Centro brasileiro de análise e 
planejamento. nov. 2000. 
204 LIMA, Martônio Mont’Alverne Barreto. Justiça constitucional e democracia:perspectivas para o papel do 
poder judiciário. Revista da Procurador ia Geral da República, n. 8, p. 100-101, São Paulo:Revista dos 
Tribunais. ja-jun. 1996. 
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políticos, segundo os quais os cidadãos, assumindo seu direito de autodeterminação, podem perseguir 

cooperativamente o projeto de produzir condições justas de vida”205 e, em razão disso, “somente as 

condições processuais da gênese democrática das leis asseguram a legitimidade do direito206” .   

                    A jurisdição constitucional na teoria de Habermas teria a função de “proteger o 

sistema de direitos que possibilita a autonomia pública e privada dos cidadãos (...). Por isso, o tribunal 

constitucional precisa examinar os conteúdos de normas controvertidas especialmente no contexto dos 

pressupostos comunicativos e condições procedimentais de processo de legislação democrático207” , o 

que imprimiria, segundo ele, “numa virada teórico-democrática ao problema de legitimidade do 

controle jurisdicional da constituição208” . 

  Em outra parte de sua obra, defende até “uma jurisprudência constitucional 

ofensiva (offensiv) em casos nos quais se trata da imposição do procedimento democrático e da forma 

deliberativa da formação da opinião e vontade” , sem que tal atividade importe “num papel de 

regente que entra no lugar de um sucessor menor de idade” , podendo assumir, no máximo, o papel 

de um tutor sob os olhares críticos de uma esfera pública politizada209. 

  A teoria de Habermas ganhou vários adeptos em vários ramos das ciências 

sociais, porém, esteve também sujeita a várias críticas. No que interessa mais ao objeto de 

estudo aqui, uma das falhas de Habermas é que, ao dar ao Judiciário o poder de proteger os 

direitos necessários à formação da autonomia pública e privada, o autor envolve o seu 

procedimentalismo num terreno de subjetividade, pois acabaria ficando nas mãos do 

Judiciário dizer qual o conteúdo dos direitos que “asseguram a autonomia pública e privada”  dos 

                                                 
205 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia:entre facticidade e validade. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. 
Vol. 1, 2 ed.,  Rio de Janeiro:Tempo brasileiro, 2003, p. 326. 
206HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia:entre facticidade e validade.Trad. Flávio Beno Siebeneichler. 
Vol. 1, 2 ed.,  Rio de Janeiro:Tempo brasileiro, 2003, p. 326. 
207 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia:entre facticidade e validade. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. 
Vol. 1, 2 ed., Rio de Janeiro:Tempo brasileiro, 2003, p. 326    
208HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia:entre facticidade e validade. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. 
Vol. 1, 2 ed., Rio de Janeiro:Tempo brasileiro, 2003, p. 326. 
209 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia:entre facticidade e validade. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. 
Vol. 1, 2. ed. Rio de Janeiro:Tempo brasileiro, 2003, p. 347. 



90 

cidadãos, sem que o Judiciário, segundo ele mesmo, tenha a necessária legitimidade para 

isso210. 

  Marcelo Neves, por sua vez, ao analisar a concepção de Habermas diz que o 

alemão dá muita ênfase à possibilidade da existência de consensos nos espaços de deliberação 

democrática, o que iria de encontro às características atuais das sociedades pluralistas, nas 

quais a regra é, ao contrário, o dissenso em torno dos conteúdos que irão prevalecer numa 

determinada sociedade. 

  Neves pugna por uma releitura do paradigma procedimental, o qual, ao invés 

de dar ênfase à procura de consensos nos espaços de deliberação, deveria, ao contrário, se 

preocupar pelo respeito às divergências quanto aos valores e aos interesses. O consenso teria 

como objetivo, portanto, assegurar o dissenso generalizado que se expressa nos mais diversos 

tipos de relações interpessoais211.   

   Ao nosso ver, a concepção de Habermas pressupõe uma sociedade de grande 

evolução democrática e politização, na qual os cidadãos têm a capacidade de saber quais são e 

porque devem ter acesso aos seus direitos. No Brasil, onde boa parte da população não tem 

sequer acesso aos direitos básicos como alimentação, educação e saúde de qualidades, é difícil 

imaginar o sucesso da “ teoria da ação comunicativa” , da maneira pensada Habermas212.  

                 Na sociedade brasileira, onde a desigualdade campeia, não seria nada fácil obter 

consensos em espaços públicos sobre o modo de normatização ideal do mundo da vida, até 

porque seria penoso, senão impossível, chegar a uma “situação ideal de diálogo” , já que as 

desigualdades no que concerne também aos aspectos educacionais do povo são gritantes, 

havendo até possibilidade de, nos espaços públicos, o discurso ser utilizado como forma de 

                                                 
210 No mesmo sentido MELLO, Cláudio Ari. Democracia constitucional e direitos fundamentais. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 51-52.  
211NEVES. Marcelo. Do consenso ao dissenso. Democracia hoje:novos desafios para a teor ia democrática 
contemporânea. SOUZA, Jessé (org). Brasília:Editora UNB, 2001, p. 129. 
212 Crítica semelhante é feita por AGRA, Walber de Moura. A reconstrução da legitimidade do supremo 
tr ibunal federal:densificação da jur isdição constitucional brasileira. Rio de Janeiro:Forense, 2005, p. 231. 
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cooptação dos cidadãos com menor capacidade de fala a se posicionarem contra seus próprios 

interesses, o que não é, e nunca foi, difícil no Brasil.   

  Aliás, o próprio Habermas reconhece no final do volume 2 de Direito e 

democracia:entre facticidade e validade a necessidade de um “mundo da vida racionalizado”  

para que sua teoria tenha viabilidade. Diz ele que para haver sucesso “na ‘soberania popular’  

procedimentalizada” , é necessária a cobertura de “uma cultura política (...) de uma população 

acostumada com a liberdade política: não pode haver formação política racional da vontade sem a 

contrapartida de um mundo da vida racionalizado”213. 

  Por outro lado, por exemplo, não é fácil enxergar o Movimento dos Sem Terra 

- MST e a União Democrática Ruralista – UDR numa “situação ideal de fala”  “visando ao 

entendimento”  e obtendo “consensos”  acerca de como deve se processar a questão agrária no 

país ou, atualmente, trabalhadores da indústria e banqueiros acerca de quais rumos deve tomar 

a economia de nosso país. 

 

2.14 Ronald Dworkin e a concepção substancialista da jurisdição constitucional. 

 

  A concepção substancialista da jurisdição constitucional tem como uma das 

principais características a atribuição de poder ao judiciário para definir o conteúdo dos 

direitos fundamentais, independentemente dessa atividade envolver a revisão judicial da 

legislação feita pelos representantes do povo. Os juízes atuariam como guardiões dos 

princípios e valores fundamentais constantes na Constituição214.  

                                                 
213 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia:entre facticidade e validade. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. 
Vol. 2, Rio de Janeiro:Tempo brasileiro, 2003, p. 274. 
214VIANNA, Luiz Werneck et alli. A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. 
SãoPaulo:Revan, 1999, p. 32. 
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 Para tal modo de observar a democracia, em linhas gerais, esta não se resume 

apenas às deliberações legislativas tomada pela maioria e deve ser complementada por outros 

processos que visem proteger determinadas condições inerentes ao regime democrático.             

Para os autores vinculados a tal concepção, não há boas expectativas para que 

a democracia representativa tenha capacidade para promover a razão e a justiça, daí porque 

não haveria qualquer problema, em relação à tradição democrática, num redimensionamento 

do papel do poder judiciário215.  

  O principal artífice dessa concepção é o norte-americano Ronald Dworkin, sem 

dúvida, um dos principais filósofos do direito na atualidade. Para Dworkin, o judicial review é 

compatível com a democracia sempre que, em condições especiais, promova a realização de 

“valores democráticos” , ainda que os juízes não sejam eleitos pela população.  

                   Defende uma concepção constitucional de democracia na qual o povo elege 

seus representantes, porém não exclui que, em ocasiões especiais, instituições não 

majoritárias possam atuar para proteção dos direitos ou considerações de ordem moral que 

assegurem “ igual respeito e consideração pelos indivíduos” . 

  Propõe um sistema no qual existam instituições baseadas em processos 

majoritários de decisão e outras independentes destas, que obterão sua legitimidade pela 

capacidade de proteger os cidadãos das decisões políticas que tratem os cidadãos de forma 

discriminatória.  Defende a revisão judicial da constitucionalidade das leis e busca formular 

“um programa apolítico para decidir casos constitucionais216” , baseado em decisões de princípios. 

  Na aplicação dos princípios, Dworkin os define “como um padrão que deve ser 

observado, não porque vá promover ou assegurar uma situação econômica, política ou social 

considerada desejável, mas porque é uma exigência de justiça ou equidade ou alguma outra dimensão 

                                                 
215 VIANNA, Luiz Werneck et alli. A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. 
SãoPaulo:Revan, 1999, p.33.   
216DWORKIN. Ronald. Uma questão de pr incípio. Trad. Luís Carlos Borges. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2005, p. 42. 
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da moralidade217” . Os juízes exerceriam sua atividade baseando-se em princípios enquanto os 

parlamentos e governos a exerceriam baseando-se em políticas. 

  Diferencia os princípios das decisões sobre política dizendo que estas remetem 

a um “ tipo de padrão que estabelece um objetivo a ser alcançado, em geral uma melhoria ou algum 

aspecto econômico, político ou social da comunidade” . Adverte, porém, que a distinção pode ruir 

se os princípios forem interpretados como se fossem políticas e as políticas como se fossem 

princípios218.  

  Ao tentar compatibilizar a atividade dos juízes com o princípio democrático, 

Dworkin não pretende encontrar caminhos para reduzir o papel da revisão judicial da 

constitucionalidade das leis, como faz Ely; deseja, ao contrário, demonstrar que um estado 

constitucional não tem base apenas no princípio majoritário e que o fundamento básico de 

uma democracia constitucional é o princípio da “ igual consideração e respeito”  por todos os 

indivíduos. Para ele, tal princípio é melhor assegurado em um sistema no qual os tribunais 

detém competência para controlar os atos dos demais poderes, do que em sistemas que 

concedem soberania absoluta aos Poderes Legislativo e Executivo219.  

  Para Dworkin, a partir dos princípios forjados em Marbury v. Madison, foi 

possível aos Estados Unidos criarem uma “sociedade mais justa do que teriam sido se seus direitos 

constitucionais tivessem sido confiados às instituições majoritárias”220.   

  Em passagem de O fórum do princípio, artigo publicado inicialmente em 1981, 

Dworkin afirma que: 

 
“Se queremos a revisão judicial – se não queremos anular Marbury  v. Madison – 
devemos então aceitar que o Supremo Tribunal deve tomar decisões políticas 

                                                 
217DWORKIN. Ronald. Levando os direitos a sér io. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 
36. 
218 DWORKIN. Ronald. Levando os direitos a sér io Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 
36. 
219 MELLO, Cláudio Ari. Democracia constitucional e direitos fundamentais. Porto Alegre:Livraria do 
Advogado, 2004, p. 91. 
220DWORKIN, Ronald. O impér io do direito. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2003, 
p. 426-427. 
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importantes. A questão é que motivos, nas suas mãos, são bons motivos. Minha visão é 
que o Tribunal deve tomar decisões de princípio, não de política – decisões sobre que 
direitos as pessoas têm sob nosso sistema constitucional, não decisões sobre como se 
promove melhor o bem-estar geral -, e que deve tomar essas decisões aplicando a teoria 
substantiva da representação, extraída do princípio básico de que o governo deve tratar 
as pessoas como iguais221” .  
  

   

                     Questiona a perfectibilidade das decisões tomadas através da regra da maioria e 

sua tese visa mais à correção dos resultados das decisões do que os processos nos quais elas 

são feitas.   

                      A democracia então se fundamentaria não apenas em processos deliberativos, 

mas também em decisões de ordem substantiva. Se as decisões da maioria não dessem 

tratamento igualitário dos cidadãos em seu status moral e político, deveria aí o judiciário 

atuar.                                       

         Para o autor, por exemplo, não era possível falar em democracia para os judeus 

na Alemanha nazista, apesar de terem participado das eleições que terminaram por levar 

Hitler a se tornar chanceler. Os judeus não teriam sido respeitados como membros morais da 

comunidade política e embora tivessem o direito ao voto, o programa hitlerista, inclusive com 

a exterminação de judeus, não foi democrático222.  

         Na Alemanha, em Nuremberg, o parlamento aprovou duas leis raciais em 15 de 

setembro de 1935. A primeira delas diferenciava as pessoas de sangue alemão e judeu, 

colocando estes numa nacionalidade inferior. A segunda instituiu uma série de punições a atos 

que implicassem relações de diversas naturezas (não apenas o casamento e as relações 

                                                 
221DWORKIN, Ronald. Uma questão de pr incípio. Trad. Luís Carlos Borges. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2005, p. 101. 
222 DWORKIN, Ronald. Freedom´s law : the moral reading of the amer ican constitucion. 
Cambridge:Harvard University Press, 1996, p. 23, apud BINENBOJM. Gustavo. A nova jur isdição 
constitucional brasileira:legitimidade democrática e instrumentos de realização. 2. ed., Rio de 
Janeiro:Renovar, 2004, p. 90.  
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sexuais) entre essas duas categorias de alemães com o objetivo de dar “pureza e honra”  ao 

sangue alemão223.  

        Aliás, afirma François Rigaux que a maioria das leis que fundamentaram as 

práticas do nazismo foram, na verdade, atos praticados pelo governo, após o parlamento ter 

aprovado, em 24 de março de 1933, a possibilidade do poder executivo editar atos com força 

de lei224. Na concepção de Dworkin, o tribunal atuaria nesta hipótese com o objetivo de 

assegurar o tratamento igualitário entre os cidadãos, protegendo os judeus da legislação 

nazista.  

               Da mesma maneira, não haveria incompatibilidade entre a democracia e o judicial 

review quando a Suprema Corte decidiu o caso Brown v. Board of Education, de 1954, em 

precedente que pôs fim à separação entre pretos e brancos nas escolas americanas225.  

               Em tais casos a revisão judicial atuaria com a função de aprimoramento da 

democracia. Em recente obra, Sovereign virtue:the theory and practice of equality, conforme 

anota Sérgio Moro, Dworkin faz uma diferenciação entre a democracia “dependente de 

resultados substantivos”  e “ independente de resultados substantivos”226. Para a primeira 

concepção, a melhor forma de democracia seria a que fosse mais apropriada a produzir 

decisões compatíveis com os princípios de que todos devem ser tratados com igual respeito de 

consideração227.  

                Para a segunda, o regime democrático dependeria apenas da feição institucional do 

processo de decisão, sendo democrático a partir da premissa de que o poder político fosse 

                                                 
223RIGAUX, François. A lei dos juízes. Trad. Edmir Missio. São Paulo:Martins Fontes, 2003, p. 115-116 
224RIGAUX, François. A lei dos juízes. Trad. Edmir Missio. São Paulo:Martins Fontes, 2003, p. 115-116. 
225 DWORKIN, Ronald. O impér io do direito. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2003, 
p. 439. 
226MORO, Sérgio Fernando. Jur isdição constitucional como democracia. São Paulo:Revista dos Tribunais, 
2004, p. 118.  
227MORO, Sérgio Fernando. Jur isdição constitucional como democracia. São Paulo:Revista dos Tribunais, 
2004, p. 118. 
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distribuído igualitariamente, independentemente da compatibilidade das decisões tomadas 

com o princípio material da democracia228. 

              As críticas à concepção de Dworkin advém do fato de que o jurista em nenhum 

momento fundamenta sua teoria com base num processo de deliberação democrática. Em 

países como os Estados Unidos da América na qual existe um histórico de forte ativismo 

judicial e de respeito às decisões da Suprema Corte Americana sua teoria tem bem mais 

condições de ser implementada. 

              No Brasil, onde nosso Supremo Tribunal Federal praticamente atuou 

historicamente como órgão chancelador das teses do Poder Executivo, a entrega de imensos 

poderes à Corte Suprema pode servir como uma “ faca de dois gumes” e a Corte, ao contrário, 

pode atuar na verdade como um ativismo judicial conservador, na defesa das teses das elites 

dirigentes e sem força para a implementação de políticas sociais229. 

 

 

2.15  Peter Häberle e a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. 

 

 

                       Imprescindível para os objetivos do presente trabalho é o conhecimento da obra 

“Hermenêutica constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da constituição:contribuição 

para  uma  interpretação  pluralista  e  “procedimental”   da  constituição” ,  de  Peter Häberle.  

O autor formula tese cujo objetivo é tentar adequar, segundo ele, a teoria da democracia à  

                                                 
228 MORO, Sérgio Fernando. Jur isdição constitucional como democracia. São Paulo:Revista dos Tribunais, 
2004, p. 118. 
229 Segundo Pablo de Lora, o questionamento acerca da legitimidade da revisão judicial da constitucionalidade 
das leis chegou a tal ponto que ele tenta resumir no que ele chama de trilema dos três “ is” . Para ele, o debate 
chegou a tal ponto que o judiciário seria impotente como mecanismo de proteção das minorias. Se a sua 
justificação depende do acesso a questões de ordem moral ou mesmo a uma habilidade para tomar decisões, ele é 
ilegítimo. Por fim, é ainda irrelevante para proteger determinadas questões claras da constituição não contestadas 
nem moralmente nem politicamente. LORA, Pablo de. Two dogmas of constitucionalism. Constitucional rights 
and judicial review. Rechtstheor ie, nº 33, Berlin:Duncker & Humblot, 2002, p. 395    
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interpretação constitucional. Segundo o alemão, o processo interpretativo deve ir para além 

dos intérpretes formais do texto da Constituição. 

                 Logo no início do seu livro, propõe a abertura do processo de interpretação 

constitucional a todos os órgãos estatais, cidadãos e grupos, sem que se estabeleça um limite 

ou um elenco fixo de intérpretes do texto magno. Para ele, a interpretação da Constituição 

sempre foi realizada por uma “sociedade fechada”, limitada aos interpretes jurídicos formais 

do processo constitucional230.  

                  Para Häberle, a interpretação constitucional deve ser cada vez mais aberta à 

sociedade na medida em que as sociedades vão se pluralizando231. Diz que “quem vive a norma 

acaba por interpretá-la ou pelos menos por co-interpretá-la” , razão pela qual a opinião pública, os 

grupos de interesse, órgãos estatais e cidadãos deveriam participar do processo constitucional 

de interpretação, na condição de pré-interpretes ou de intérpretes em sentido lato do texto 

constitucional.  

                  Defende, como já dito, que a interpretação deve ser influenciada pela teoria 

democrática, razão pela qual, por exemplo, não se concebe a existência da garantia da 

liberdade artística sem que se tome antes a opinião do artista sobre a norma.232   

                   Para o alemão, a interpretação constitucional não é um evento puramente estatal e 

nesse processo têm acesso todas forças da comunidade política233. Defende que a  

 

                                                 
     230 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional. A sociedade aber ta dos intérpretes da 

constituição:contr ibuição para uma interpretação pluralista e “ procedimental”  da constituição. Tradução 
de Gilmar Ferreira Mendes, Porto Alegre:Fabris, 1997, p.13. 

      231 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional. A sociedade aber ta dos intérpretes da 
constituição:contr ibuição para uma interpretação pluralista e “ procedimental”  da constituição. Tradução 
de Gilmar Ferreira Mendes, Porto Alegre:Fabris, 1997, p.13 
232 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional. A sociedade aber ta dos intérpretes da 
constituição:contr ibuição para uma interpretação pluralista e “ procedimental”  da constituição. Tradução 
de Gilmar Ferreira Mendes, Porto Alegre:Fabris, 1997, p. 14. 
233 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional. A sociedade aber ta dos intérpretes da 
constituição:contr ibuição para uma interpretação pluralista e “ procedimental”  da constituição. Tradução 
de Gilmar Ferreira Mendes, Porto Alegre:Fabris, 1997, p.23 
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interpretação seja um processo aberto, e não um processo de submissão ou a recepção de uma 

ordem. 

                  Segundo Haberle, não haveria violação ao princípio da independência dos juízes 

nesse processo de abertura, pois estes só têm independência porque existem outras funções 

estatais e a esfera pública pluralista que fornecem o substrato material para a feitura da lei. As 

influências da sociedade, ao contrário de ir de encontro à independência dos juízes, serviriam 

como uma parte da legitimação e evitariam o livre arbítrio na realização da tarefa judicial234. 

                  Sob uma perspectiva democrática, os cidadãos e grupos em geral não disporiam de 

legitimação democrática em sentido estrito, porém, para ele, numa sociedade aberta, a 

democracia também se desenvolveria por meio de formas refinadas de mediação do processo 

público e pluralista da sociedade, especialmente, mediante a realização dos direitos 

fundamentais235.  

                        Ressaltam Ives Gandra e Gilmar Mendes que uma das virtudes da concepção 

de Häberle é que ela nega o monopólio da interpretação constitucional a um órgão específico 

e reconhece que o processo de interpretação deve ser plural, traduzindo uma concretização do 

princípio democrático, e uma conseqüência metodológica da abertura material da 

Constituição236.  

     A concepção de Peter Häberle encontrou ressonância na formulação do texto 

da Constituição de 1988 e serviu de base, em certa parte, também para a introdução do amicus 

curiae no controle de constitucionalidade brasileiro, o que será objeto de exame no próximo 

capítulo.  

 
                                                 
234HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional. A sociedade aber ta dos intérpretes da 
constituição:contr ibuição para uma interpretação pluralista e “ procedimental”  da constituição. Tradução 
de Gilmar Ferreira Mendes, Porto Alegre:Fabris, 1997, p. 32-33. 
235 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional. A sociedade aber ta dos intérpretes da 
constituição:contr ibuição para uma interpretação pluralista e “ procedimental”  da constituição. Tradução 
de Gilmar Ferreira Mendes, Porto Alegre:Fabris, 1997, p.36. 
236 MARTINS, Ives Gandra da Silva; MENDES, Gilmar Ferreira. Controle concentrado de 
constitucionalidade:comentár ios à Lei nº 9.868, de 10-11-1999, 2. ed. São Paulo:Saraiva, p. 264-265. 
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Capítulo 3 – A Constituição de 1988 aos 17 anos: a concepção comunitár ia e a 

necessidade de par ticipação da sociedade no processo de interpretação.   

 

3.1 Um panorama da pré-maioridade da Constituição de 1988. 

 

  Passados mais de 17 anos da promulgação da Constituição Federal de 1988, 

pode-se dizer que, com a advertência de ser uma conclusão minimalista, que no sentido 

político-institucional o Estado democrático de direito está consolidado em nosso país.  

                   Para quem duvidava da democracia brasileira, nestes dezessete anos houve quatro 

(4) eleições para Presidente da República sem nenhuma quartelada ou golpe de estado e 

pasmem, o povo assistiu um Presidente da República foi destituído do cargo após o clamor 

das ruas e mediante um processo de impeachment institucionalmente pré-estabelecido.  

                   Pela primeira vez ocorreu, também, a eleição de um Presidente da República 

apoiado, de forma ampla, pela “esquerda”  e que, na sua origem, não saiu das elites intelectual, 

agro-industrial e financeira da população, nada obstante o atual governo manter praticamente 

a mesma política econômica do governo anterior, então apoiado pelas forças conservadoras 

que dominaram o país, quase na totalidade destes 500 anos.  

  Se no plano político-eleitoral pode-se mencionar tais avanços na democracia 

brasileira, quanto ao aspecto econômico-social,  não há razão para comemorar. O Brasil 

continua com uma das piores distribuições de renda do mundo e as chamadas reformas de 

base – ainda elas ! - nunca foram implementadas efetivamente; a imensa maioria do povo não 

participa da distribuição da riqueza nacional; até hoje se espera pela melhoria significativa da 

saúde, da educação e, também, pela realização de uma reforma agrária séria, que distribua de 

forma mais justa a propriedade da terra no país. 
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  No plano constitucional, a carta de 1988 talvez seja a mais democrática da 

história brasileira e prevê inúmeros avanços para o nosso povo, apesar das mudanças 

implementadas em seu texto original, nos anos 90, pelo stablishment neoliberal. 

 Nesse contexto, a sociedade começa a se familiarizar com a existência dos seus 

direitos constitucionais e há, cada vez mais, uma cobrança maior pela prestação dos direitos 

sociais previstos na Carta Magna.  

                       No âmbito jurídico, passa-se por fase de mudança e de revisão de paradigmas 

teóricos. O rigorismo formal e a neutralidade ideológica da lei são cada vez mais questionados 

pela doutrina e há uma crescente demanda pelo Judiciário, apesar das falhas atinentes ao 

acesso à justiça por parte da população mais pobre. Como conseqüência, o judiciário começa 

a interpretar as normas a partir de novos paradigmas, diminuindo um pouco a prevalência, na 

utilização da prática decisional, de aspectos como certeza, segurança e previsibilidade da 

decisão e começando a se preocupar, um pouco mais, com valores éticos, como moral e 

justiça. 

 E é aí que a Constituição vem exercendo um dos seus principais papéis na 

evolução do Estado Democrático, já que seus princípios servem de baliza para a interpretação 

das normas inferiores do ordenamento jurídico, numa das facetas do que se vem denominando 

de pós-positivismo237.  Dia a dia o Judiciário vem sendo intimado a exercer, de fato, o papel 

de poder concretizador dos avanços constitucionais, principalmente em face do leque de 

                                                 
237 “O Pós-positivismo identifica um conjunto de idéias difusas que ultrapassam o legalismo estrito do 
Positivismo normativista, sem recorrer às categorias da razão subjetiva do Jusnaturalismo. Sua marca é a 
ascensão dos valores, o reconhecimento da normatividade dos princípios e a essencialidade dos direitos 
fundamentais. Com ele a discussão ética volta ao Direito. O pluralismo político e jurídico, a Nova hermenêutica 
e a ponderação de interesses são componentes dessa reelaboração teórica, filosófica e prática que fez a travessia 
de um milênio para o outro”  [BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo Direito 
(pós-modernidade, Teoria crítica e Pós-positivismo)]. Cadernos de soluções constitucionais. Vol.1, São 
Paulo:Malheiros, 2003, p.183-184.  
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direitos sociais previstos na Carta Magna e o déficit nessa área existente em nossa 

sociedade238. 

 

 

3.2 A consagração do constitucionalismo comunitário na Carta de 1988. 

 

                  Em estudo de grande relevância para a teoria constitucional no Brasil, Gisele 

Cittadino, após analisar as várias teorias que fundamentam as concepções constitucionais nos 

diversos países, mais especificamente, as concepções liberais, comunitárias e 

procedimentalistas, chega à conclusão que nossa Carta Magna foi formulada com base numa 

dimensão comunitária, o que significa, em síntese, que o constitucionalismo brasileiro atual é 

baseado em três pilares básicos: a definição um fundamento ético para a ordem jurídica, um 

amplo sistema de direitos fundamentais, acompanhado de institutos processuais com o 

objetivo de controlar a omissão do poder público e uma Corte Suprema como órgão 

político239.  

                  E de fato prevê a Constituição de 1988 um completo e exaustivo sistema de 

direitos, como em várias constituições européias e um tribunal que, seguindo basicamente o 

modelo norte-americano, atribui ao Supremo Tribunal Federal a condição de guardião da 

Constituição240.  

                 Para a autora, a concepção comunitária do constitucionalismo brasileiro representa 

uma tentativa de desvincular a tradição positivista e privatista do direito brasileiro. Para ela, 

                                                 
238 Andréas Krell defende uma atuação mais ativa do judiciário brasileiro, salientando que se a doutrina alemã 
vivesse no contexto social existente no Brasil defenderia de forma veemente uma postura ativa do “ terceiro 
poder”  na implementação de direitos sociais. Salienta, no entanto, que o Judiciário não será, sozinho, o “salvador 
da pátria” , mas poderá desempenhar importante papel na melhoria “gradual e permanente dos serviços públicos 
básicos” . KRELL, Andréas Joachim. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os des) 
caminhos de um direito constitucional ‘comparado’ . Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2002, p. 109. 
239CITTADINO, Gisele. Pluralismo, direito e justiça distr ibutiva:elementos da filosofia constitucional 
contemporânea. 3. ed. Rio de Janeiro:Lumen juris, 2005, p. 43-44. 
240CITTADINO, Gisele. Pluralismo, direito e justiça distr ibutiva:elementos da filosofia constitucional 
contemporânea. 3. ed. Rio de Janeiro:Lumen juris, 2005, p. 43-44. 
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entre seus principais defensores e que exerceram grande influência na formação do texto 

constitucional estariam José Afonso da Silva, Paulo Bonavides, Carlos Roberto de Siqueira 

Castro, Fábio Comparato, Eduardo Seabra Fagundes e Dalmo Dallari241.  

                De modo contrário ao positivismo e recusando a adoção única do 

constitucionalismo liberal, o neoconstitucionalismo brasileiro advoga, segundo Cittadino, uma 

concepção de constitucionalismo societário e comunitário, fundamentado nos valores da 

dignidade humana e da solidariedade social que limitam e condicionam a esfera do individual 

em favor do coletivo242, por meio de uma constituição dirigente.   

                Em face desse aspecto de Constituição dirigente haveira um conflito com a cultura 

jurídica brasileira, historicamente privatista e positivista, através da qual a Constituição teria 

como objetivo principal a defesa dos valores do constitucionalismo liberal, ou seja, 

primordialmente, defender a esfera individual do cidadão e um sistema que regule a separação 

dos poderes do estado, com uma visão clássica243. 

                 Para Cittadino, de acordo essa nova visão, “os direitos fundamentais não podem ser 

mais pensados apenas do ponto de vista dos indivíduos, enquanto faculdades ou poderes de que estes 

são titulares”244, devem valer sobre o prisma da comunidade, mediante o reconhecimento dos 

valores e objetivos que esta se propõe a prosseguir. 

      Em tendo consagrado no texto a expressão “direitos fundamentais do homem” , a 

Constituição de 1988 recusou “a concepção de direitos públicos subjetivos que constituiriam o 

                                                 
241 CITTADINO, Gisele. Pluralismo, direito e justiça distr ibutiva:elementos da filosofia constitucional 
contemporânea. 3. ed. Rio de Janeiro:Lumen juris, 2005, p. 14. 
242 CITTADINO, Gisele. Pluralismo, direito e justiça distr ibutiva:elementos da filosofia constitucional 
contemporânea. 3. ed. Rio de Janeiro:Lumen juris, 2005, p. 17. 
243 Essa cultura é que vai chancelar, por exemplo, a interpretação do Supremo Tribunal Federal acerca da função 
do Mandado de Injunção no constitucionalismo brasileiro. O Supremo Tribunal federal adotou a tese não 
concretista do Mandado de injunção, reconhecendo ao instituto apenas o efeito ensejar o reconhecimento formal 
da inércia do poder público, com ciência ao poder competente, para que edite a norma acusada de omissão. 
Alexandre de Moraes anota, porém, que, excepcionalmente, no julgamento dos Mandados de Injunção nºs. 439-
1-RJ e 543-DF, o STF teria adotado parcialmente uma posição concretista. Ressalva, porém, o autor que se 
tratava da inércia do legislativo relativa a um prazo constitucionalmente estabelecido, no 8º, § 3º do ADCT. 
Fonte: MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo:Atlas, 10. ed., 2001, p. 186.   
244CITTADINO, Gisele. Pluralismo, direito e justiça distr ibutiva:elementos da filosofia constitucional 
contemporânea. 3. ed. Rio de Janeiro:Lumen juris, 2005, p. 17. 
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conceito técnico jurídico do estado liberal preso à concepção individualista do homem” . Para a 

autora, os direitos fundamentais não significam apenas a esfera privada contraposta à esfera 

pública, mas sim, “uma restrição imposta pela soberania popular aos poderes constituídos do estado 

que dela dependem”245.  

  Os direitos fundamentais, para os constitucionalistas comunitários, são 

reconhecidos como valores da comunidade e não valores supra-estatais ou 

supraconstitucionais, como seria íntimo aos autores comprometidos com uma visão de direito 

natural246. Para os constitucionalistas comunitários, conforme diz Cittadino, quando a 

Constituição fala no valor da dignidade humana: 

                       “não quer se referir a nenhuma concepção dogmática da natureza humana, ao 
contrário, recebem uma espécie de validação comunitária, pois fazem parte da 
consciência ético-jurídica de uma determinada comunidade histórica. De outra parte, é 
exatamente a ausência de qualquer dogmatismo jusnaturalista que permite aos 
‘comunitários’  a utilização do conceito de abertura constitucional. Afinal segundo 
eles, a dignidade humana não representa um valor abstrato, mas ‘autonomia ética dos 
homens concretos’ . É, portanto, pela via da participação político-jurídica, aqui 
traduzida como o alargamento do círculo de intérpretes da Constituição que se 
processa a interligação entre os direitos fundamentais e a democracia 
participativa247” .  

   

                 No entanto, conforme já dito no capítulo anterior, não se sabe de fato qual é a 

“vontade da Constituição”  ou qual o conteúdo dos direitos fundamentais, já que a 

Constituição é recheada de normas e princípios de caráter aberto como: “vida” , “ igualdade”, 

“devido processo legal” , “ liberdade de iniciativa” , “ função social da propriedade”, etc, além 

de grande elenco de normas programáticas, muitas vezes com disposições pouco descritivas e 

muito vagas.  

                  Para que se concretize a Constituição, a interpretação exige do aplicador um 

trabalho maior e foi por isso que a Constituição previu uma série de instrumentos processuais 

                                                 
245CITTADINO, Gisele. Pluralismo, direito e justiça distr ibutiva:elementos da filosofia constitucional 
contemporânea. 3. ed. Rio de Janeiro:Lumen juris, 2005, p. 17.  
246 CITTADINO, Gisele. Pluralismo, direito e justiça distr ibutiva:elementos da filosofia constitucional 
contemporânea. 3. ed. Rio de Janeiro:Lumen juris, 2005, p. 18. 
247 CITTADINO, Gisele. Pluralismo, direito e justiça distr ibutiva:elementos da filosofia constitucional 
contemporânea. 3. ed. Rio de Janeiro:Lumen juris, 2005, p. 18-19. 
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para serem utilizados pelo círculo de intérpretes, a fim de que possam vir a garantir a 

efetividade dos direitos fundamentais248.  

                  Para analisar tal parte do tema, cumpre-nos observar um pouco a evolução do 

controle de constitucionalidade e da comunidade de intérpretes no direito brasileiro. 

  

3.3 O crescimento do controle de constitucionalidade, da comunidade de intérpretes da 

Constituição e o fenômeno da judicialização da política. 

 

 

             O texto de 1988 representou um aumento bastante significativo na legitimação 

ativa das ações de controle concentrado de constitucionalidade das leis. 

  Iniciado com a promulgação da Constituição de 1891, o Brasil adotou o 

controle difuso de constitucionalidade das leis, nos moldes do modelo norte-americano.  

                        De acordo com a Constituição de 1891, no seu art. 59, parágrafo único, “b” , as 

sentenças dos Estados poderiam ser contestadas mediante recurso para o Supremo Tribunal 

Federal “quando se contestar a validade de leis ou atos do governo do Estado em face da 

Constituição e a decisão do Tribunal do estado considerar válidos esses atos, ou essas leis 

impugnadas” .  

  Após, na Constituição de 1934, foi implantada a possibilidade de suspensão da 

execução da lei inconstitucional pelo Senado Federal, nos termos do inciso IV, do art. 91, que 

dizia competir ao Senado Federal:  “ IV – suspender a execução, no todo ou em parte de 

                                                 
248CITTADINO, Gisele. Judicialização da política, constitucionalismo democrático e separação de poderes. A 
democracia e os três poderes no Brasil. VIANNA, Luiz Werneck (org.). Belo Horizonte: UFMG; Rio de 
Janeiro:IUPERJ/FAPERJ, 2003, p.  32. 
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qualquer lei ou ato, deliberação ou regulamento, quando hajam sido declarados 

inconstitucionais pelo Poder Judiciário”249. 

  O controle concentrado teve sua origem também na Carta de 1934250 com a 

instituição da chamada representação interventiva de inconstitucionalidade de atos normativos 

estaduais, instrumento que tinha como escopo possibilitar a intervenção da União nos Estados 

com o objetivo de afastar eventual afronta aos princípios fundamentais e da ordem federativa 

por lei estadual, mediante provocação do Procurador-geral da República251. 

  Na mesma Constituição, ficou prevista a necessidade de maioria absoluta dos 

votos da totalidade dos juízes, como requisito necessário à declaração de 

inconstitucionalidade252.  

  Com a Constituição de 1937, conforme Bonavides, ocorreu uma inferiorização 

do status das decisões do judiciário sobre a declaração de inconstitucionalidade, já que o 

parlamento podia invalidar, por maioria de dois terços de cada uma das Câmaras Legislativas, 

a lei declarada inconstitucional pelo tribunal253.  

  Em 1946, foi novamente instituído o sistema vigente em 1934, com ligeiras 

alterações, sendo que, durante a vigência daquela Carta foi promulgada a lei 2.271, de 

                                                 
249RIBEIRO, Luis Antonio Cunha. Democracia e controle da constitucionalidade. O controle de 
constitucionalidade e a Lei 9.868/99. SARMENTO, Daniel (org). Rio de Janeiro:Lumen juris, 2002, p. 220. 
250 MENDES, Gilmar Ferreira. Jur isdição constitucional. 4. ed. São Paulo:Saraiva, 2004, p. 26. 
219 “Art 12 - A União não intervirá em negócios peculiares aos Estados, salvo: I - para manter a integridade 
nacional; II - para repelir invasão estrangeira, ou de um Estado em outro; III - para pôr termo à guerra civil; IV - 
para garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes Públicos estaduais;  V - para assegurar a observância dos 
princípios constitucionais especificados nas letras a a h , do art. 7º, nº I, e a execução das leis federais; VI - para 
reorganizar as finanças do Estado que, sem motivo de força maior, suspender, por mais de dois anos 
consecutivos, o serviço da sua dívida fundada; VII - para a execução de ordens e decisões dos Juízes e Tribunais 
federais. § 1º - Na hipótese do nº VI, assim como para assegurar a observância dos princípios constitucionais 
(art. 7º, nº I), a intervenção será decretada por lei federal, que lhe fixará a amplitude e a duração, prorrogável por 
nova lei. A Câmara dos Deputados poderá eleger o Interventor, ou autorizar o Presidente da República a nomeá-
lo. § 2º - Ocorrendo o pr imeiro caso do nº V, a intervenção só se efetuará depois que a Cor te Suprema, 
mediante provocação do Procurador-Geral da República, tomar  conhecimento da lei que a tenha 
decretado e lhe declarar  a constitucionalidade.”  (destaquei) 
 
252BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 13. ed. São Paulo:Malheiros, 2003, p. 328.  
253BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 13. ed. São Paulo:Malheiros, 2003, p. 329. 
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22.07.54, responsável pela instituição da ação direta de inconstitucionalidade, restrita, porém, 

tão-somente, às hipóteses de intervenção federal através do Procurador Geral da República.254 

  Apenas em 1965 o âmbito de atuação da ação direta de inconstitucionalidade 

foi alargado, por força da emenda constitucional nº 16, que introduziu na Constituição a 

possibilidade de questionamento de qualquer lei ou ato normativo federal ou estadual 

contrário à Constituição, restringindo, porém, sua propositura ao Procurador Geral da 

República255.  

  Com a Constituição de 1988, como já dito, a legitimação ativa para a 

intervenção em ações de controle concentrado, especialmente, a ação direta de 

inconstitucionalidade aumentou muito, dando-se oportunidade, nos termos do art. 103 da 

Constituição Federal, além do Procurador Geral da República, ao Presidente da República, às 

Mesas da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e das Assembléias legislativas, ao 

Governador de Estado, ao Conselho Federal da OAB, partido político com representação no 

Congresso e à Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.  

                  Posteriormente, com a Lei 9.868/99 a legitimação ativa foi ampliada para incluir a 

Mesa da Câmara Legislativa e o Governador do Distrito Federal, de duvidosa 

constitucionalidade256, apesar do STF já haver admitido jurisprudencialmente tal 

possibilidade257.   

  Porém, com a promulgação da emenda Constitucional nº 45, a questão ficou 

resolvida, sendo alargada a competência para tais entes nos incisos IV e V do atual art. 103 da 

Constituição.  

                                                 
254 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 13. ed. São Paulo:Malheiros, 2003, p. 329. 
255RIBEIRO, Luis Antonio Cunha. Democracia e controle de constitucionalidade. O controle de 
constitucionalidade e a lei 9.868/99. Rio de Janeiro:Lumen juris, 2002, p. 221.    
256 Ivo Dantas questionou a constitucionalidade dessa ampliação feita por lei ordinária. DANTAS, Ivo. 
Constituição e processo:introdução ao direito processual constitucional. Curitiba:Juruá, 2003, p. 357.  
257 ADIN 645-2. Rel. Min. Ilmar Galvão. p. no DJU de 21.02.1992, p. 1693. 
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                       A Constituição de 1988 aumentou de forma muito significativa o círculo de 

intérpretes do texto constitucional, havendo familiaridade com a concepção de Peter Haberle, 

estudada no capítulo anterior, além de um grande elenco de princípios e direitos 

fundamentais258. O modelo consagrado no direito alemão influenciou bastante o 

constitucionalismo pós-autoritário de Portugal e da Espanha, acabando por influenciar 

também o Brasil259.  

  A concepção comunitária, para ser implementada na prática, como diz 

Cittadino, depende não só de um judiciário com um papel preponderante na tarefa de 

“estabelecer uma aproximação entre o direito e a realidade histórica mas, fundamentalmente, de 

formas democráticas de participação comunitária nos assuntos públicos”260. 

                    Com isso, a atividade do Supremo Tribunal Federal aumentou drasticamente, 

chegando até a causar um congestionamento, tamanha a quantidade de ADIs interpostas a 

partir do início da última década. Conforme anota Oscar Vilhena Vieira, das 2.437 ADIs 

interpostas no Supremo entre 05.10.1988 e 15.04.2001, somente 1.151 haviam sido 

julgadas261. 

  O conflito entre essa abertura à participação da sociedade e a efetividade da 

operacionalização da Corte tem ocupado boa parte do debate sobre o Tribunal nos últimos 

anos, o que pode ser revelado pela instituição da Súmula vinculante pela EC nº 45/2004262 e 

                                                 
258  CITTADINO, Gisele. Judicialização da política, constitucionalismo democrático e separação de poderes. A 
democracia e os três poderes no Brasil. VIANNA, Luiz Werneck (org.). Belo Horizonte: UFMG; Rio de 
Janeiro:IUPERJ/FAPERJ, 2003, p.  39.   
259 CITTADINO, Gisele. Judicialização da política, constitucionalismo democrático e separação de poderes. A 
democracia e os três poderes no Brasil. VIANNA, Luiz Werneck (org.). Belo Horizonte: UFMG; Rio de 
Janeiro:IUPERJ/FAPERJ, 2003, p.23. 
260 CITTADINO, Gisele. Judicialização da política, constitucionalismo democrático e separação de poderes. A 
democracia e os três poderes no Brasil. VIANNA, Luiz Werneck (org.). Belo Horizonte: UFMG; Rio de 
Janeiro:IUPERJ/FAPERJ, 2003, p. 23. 
261 VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremo Tr ibunal Federal:jur isprudência política. 2. ed. São Paulo:Malheiros, 
2002, p. 222. Sobre uma estatística da quantidade anual de Representações de Inconstitucionalidade e ADIs entre 
1966 e 2004, vide MARTINS, Ives Gandra da Silva; MENDES, Gilmar Ferreira. Controle concentrado de 
constitucionalidade:comentár ios à lei 9.868, de 10-11-1999, 2. ed. São Paulo:Saraiva, 2005, p. 74. 
262 CF, Art. 103-A, com a redação dada pela EC 45, de 08.12.2004: “O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por 
provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, 
aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do 
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das normas de direito processual que impedem o conhecimento do recurso pela Corte quando 

a matéria já houver sido decidida pela maioria absoluta do tribunal.  

                 E tal congestionamento não se restringe ao Supremo ou aos Tribunais superiores, 

mas a, praticamente, todo o Poder Judiciário nacional que, com a adoção do sistema misto de 

controle da constitucionalidade das leis, vem sendo intimado pela sociedade a cumprir a 

função de guardião da Constituição. Só para se ter uma idéia, o número de ações novas 

propostas no judiciário no Brasil aumentou de 350 mil em 1988 para 8,5 milhões em 1998263. 

                     A Constituição elenca um grande número de direitos fundamentais, uma cláusula 

de imutabilidade de tais direitos através de emendas pelo poder constituinte derivado (CF, art. 

60, § 4º), e diversos temas inerentes à nossa diversificada sociedade, como por exemplo, 

direitos de idosos e índios, proteção do meio-ambiente, ciência e tecnologia, saúde, 

previdência e assistência social, etc.264 

                   Praticamente não existe lei expedida pelo Congresso Nacional que não possa ser, 

pelo menos posta em dúvida, no que se refere à compatibilidade ou não com a norma 

fundamental.  

  A simples promulgação da lei pelo Congresso Nacional não garante se ela é 

válida quanto à sua constitucionalidade, pelos aspectos peculiares de nossa Constituição. 

Apesar de em tese haver uma presunção de constitucionalidade na lei, uma das características 

marcantes de nosso sistema constitucional é o deslocamento do foro de discussão acerca da lei 

para o Supremo Tribunal Federal, a quem caberá dar a última palavra sobre a sua 

compatibilidade com a Constituição.  

                                                                                                                                                         
Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à 
sua revisão e cancelamento, na forma estabelecida em lei.”   
263 Dados citados por VIANNA, Luiz Werneck; CARVALHO, Maria Alice Resende de; MELO, Manuel 
Palácios cunha; BURGOS, Marcelo Baumann et alli. A judicialização da política e das relações sociais no 
Brasil. Rio de Janeiro:Revan, 1999, p.11.  
264 Segundo Ivo Dantas, a constituição brasileira é uma das mais longas do mundo, com 250 artigos até esta data, 
em janeiro de 2005, só perdendo para a da antiga Iugoslávia (405 artigos), Índia (336 artigos), Uruguai (322 
artigos), Peru (307) e Portugal (291). DANTAS, Ivo. Constituição e processo:introdução ao direito 
processual constitucional. Curitiba:Juruá, 2003, p.316. 
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       De nada adiantará ocorrer um grande debate legislativo no Congresso Nacional 

acerca do que será objeto de inserção no texto de uma lei, seja uma opção política da maioria 

dos legisladores, seja uma opção de governo, se esta discussão sempre ficará dependente de 

confirmação pelo Tribunal Constitucional.   

       É uma das facetas do fenômeno da judicialização da política no Brasil, objeto de 

estudo atualmente por cientistas políticos e constitucionalistas no país265.   

                  Como é sabido, a Constituição prevê vários mecanismos para que os cidadãos 

exerçam o controle da atividade dos poderes políticos através do Poder Judiciário266, mediante 

a previsão de ações de grande repercussão, como, por exemplo, as Ações Direta e 

Declaratória de Inconstitucionalidade, aquela inclusive por omissão, a Ação Civil Pública, a 

ação popular e o mandado de injunção, cujo desenvolvimento e proliferação no decorrer dos 

anos acabou acarretando no Brasil um incremento do foro de debate sobre questões políticas 

para o Judiciário, levando-o “a exercer controle sobre a atividade do soberano”267. 

  Ao Supremo Tribunal Federal sempre ficará a última palavra sobre a validade 

ou não do diploma legislativo e até emenda constitucional feita pelo parlamento eleito, se 

houver dúvida quanto à sua compatibilidade com as cláusulas pétreas. Sendo que, conforme já 

estudado no capítulo anterior, essa atribuição a um tribunal constitucional não é pacífica, 

sendo acompanhada, nessa outorga, de um déficit em sua legitimidade democrática. 

  Com estas previsões e com a declinação no texto constitucional de uma ampla 

gama de direitos individuais e sociais, o povo esquecido pela democracia representativa viu 

no Judiciário um espaço para tentar fazer valer os seus direitos, aumentando drasticamente a 

                                                 
265 Sobre o tema, leitura obrigatória é o trabalho de Luiz Werneck Vianna e outros colaboradores: A 
judicialização da política e das relações sociais no Brasil. Rio de Janeiro:Revan, 1999. 
266 CITTADINO, Gisele. Pluralismo, direito e justiça distr ibutiva:elementos da filosofia constitucional 
contemporânea. 3. ed. Rio de Janeiro:Lumen juris, 2005, p. 46. 
267 VIANNA. Luiz Werneck; CARVALHO, Maria Alice Resende de; MELO, Manuel Palácios cunha; 
BURGOS, Marcelo Baumann. A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. Rio de 
Janeiro:Revan, 1999, 47. 
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procura por este poder da República, cujo número de ações tramitando na justiça aumentou 

assustadoramente nos últimos anos.  

                   

3.4 Supremo Tribunal Federal: A concentração de poderes, a crise de legitimidade e a 

instituição do amicus curiae. 

 

 

  A partir da promulgação da Constituição e nos anos subseqüentes268, tem sido 

observada no Brasil, cada vez mais, uma maior concentração de poderes, ou da discussão 

jurídica, no Supremo Tribunal Federal, cuja atividade de guardar a Constituição, nos 

expressos termos da Carta Magna, vem sendo muito criticada pela doutrina, já que parece 

mais um tribunal do governo, ou de chancelamento das teses do Poder Executivo Federal. 

Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, houve até quem dissesse que existia um 

juiz líder do governo no Supremo Tribunal Federal269. 

  Apesar da jurisdição constitucional ser repartida entre todos os juízes existentes 

no país, vez que a Constituição adotou, além do controle concentrado, também o controle 

difuso de constitucionalidade das leis, cada vez mais o exercício de tal jurisdição vem sendo 

tolhido por normas que restringem a competência da justiça ordinária, sob a forma das 

denominadas súmulas impeditivas ou vinculantes.  

                    Observa-se que o controle concentrado da constitucionalidade vem sendo bem 

alargado, na mesma proporção em que aumentam as críticas à atividade do Supremo Tribunal 

Federal, no que concerne à guarda da Constituição.  

  Assim, por exemplo, a partir da promulgação da emenda constitucional nº 

03/93 tais poderes vêm aumentando cada vez mais, pois foi criada a ação declaratória de 

                                                 
268 CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza:Jur isdição constitucional democrática. Belo Horizonte:Del Rey, 2004, p.  
254 Folha de São Paulo, 19.05.2002.  
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constitucionalidade, instituto cujo objetivo, ao que parece, era o de evitar o questionamento 

acerca da constitucionalidade do Imposto Sobre Operações Financeiras – IPMF então criado 

pelo art. 2º da referida emenda constitucional270, tributo que tinha previsão inicial de vigência 

até 31.12.1994. 

  Com a lei nº 9.882/99 foi regulamentada a argüição de descumprimento de 

preceito fundamental, instituto que também centraliza ainda mais os poderes relativos ao 

controle de constitucionalidade na Corte Suprema, pelo fato de poder o STF, liminarmente, 

suspender o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais que apresente relação 

com a matéria objeto de argüição, até julgamento final (§ 3º do art. 5º c/c o art. 10, da Lei nº 

9.882/99). 

  Por outro lado, se a Corte cumprisse de fato o seu papel de guardiã efetiva do 

texto constitucional, as críticas não seriam tão correntes. Na medida em que julgasse de 

acordo com a vontade do Poder Constituinte originário, principalmente na concretização 

efetiva de institutos como o mandado de injunção, suas decisões ganhariam mais credibilidade 

por parte da população e da doutrina nacional. 

  A concentração de poderes no Supremo traria em tese maior celeridade aos 

processos em tramitação nos juízos ordinários, já que, com a adoção, por exemplo, da súmula 

vinculante, tais processos não precisariam subir às últimas instâncias para serem julgados 

definitivamente. 

                                                 
270 Nesse sentido IVO DANTAS: “Temos dito, em diversas oportunidades, que o momento histórico e as 
condições do processo político funcionam como fator decisivo na produção da norma constitucional. Pois bem; a 
criação da Ação Declaratória de Constitucionalidade é um excelente exemplo para  o que temos afirmado, visto 
que sua introdução no sistema jurídico nacional deveu-se, exatamente, às intenções do Poder Executivo de evitar 
futuras demandas judiciais contra o Imposto Sobre a transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza 
financeira – conhecido como IPMF – (...) sempre que houvesse interesse do Poder Executivo federal, sobretudo 
em matéria tributária, a decisão do Supremo Tribunal Federal poria fim a possíveis liminares que viessem a ser 
concedidas por juízes federais de primeiro grau ou por Tribunais Regionais Federais (o que ocorrera inúmeras 
vezes, principalmente, com os últimos planos econômicos), dado o caráter vinculante de que a Declaratória de 
Constitucionalidade é possuidora” .(Constituição &  processo:introdução ao direito processual 
constitucional.Vol. 1, Curitiba:Juruá, 2003, p.369.)                                                                                                                                
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  Claro está que com isso que a jurisdição constitucional fica cada vez mais 

fechada e dependente do que irá decidir o Supremo Tribunal Federal, e a sociedade, assim, em 

oposição ao que propõe Häberle, tem menos possibilidade de interpretar a Constituição271. 

                 A grande problemática, como nos diz Álvaro Ricardo de Souza Cruz272, é a 

modificação crescente do foro de discussão.  

               Os juízes de primeira instância - que estão mais “perto do povo”  -, com tais regras, 

estão cada vez com menos possibilidade de modificação da realidade, já que o espaço público 

de discussão jurídica está ficando cada vez mais restrito ao Supremo Tribunal Federal. 

                 De acordo com a concepção habermasiana, para a democracia se firmar de fato 

existe a necessidade de que seja dada oportunidade de discussão a todos os atores envolvidos 

na sociedade acerca dos temas relevantes da agenda política e do mundo da vida, a fim de que 

prevaleça o melhor argumento, retirado do debate, com sua força legitimadora. 

        Sendo que em tal concepção é necessária a participação de todos aqueles 

envolvidos na tomada das decisões, para que os resultados surjam do consenso racional dos 

participantes.273  

                 Para tentar abrandar essa falta de participação popular nos julgamentos do Supremo 

Tribunal Federal, foi criada pela Lei nº 9.868/99 a figura do amicus curiae, palavra em latim 

que tem o significado de “amigo da cúria”  ou “amigo do tribunal” , instituto que pelo menos 

em tese, conforme decisões dos Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello, objetiva dar um 

caráter mais democrático à jurisdição constitucional brasileira. 

  Prevê o instituto a possibilidade da intervenção de outros entes no processo de 

controle concentrado da constitucionalidade, que não os legitimados para a propositura da 

                                                 
271HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional. A sociedade aber ta aos intérpretes da 
constituição:contr ibuição para uma interpretação pluralista e “ procedimental”  da constituição. Tradução 
de Gilmar Ferreira Mendes, Porto Alegre:Fabris, 1997, p. 14.  
272 CRUZ, Álvaro Ricardo. Jur isdição constitucional democrática. Belo Horizonte:Del Rey, 2004, p. 10-11.  
273HABERMAS, Jurgen. Direito e democracia:entre faticidade e validade. Vol. 1. Rio de Janeiro:Tempo 
brasileiro, 2003, p. 127. 
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Ação Direta de Inconstitucionalidade, intervenção esta que chegou com o objetivo de, a 

princípio, esclarecer questões fáticas e jurídicas, bem com as repercussões sociais dos 

julgamentos a serem realizados pela Corte Suprema brasileira, no exercício do controle 

concentrado. 

           O amicus curiae já é bem conhecido no direito norte-americano, sendo de utilização 

corrente por várias organizações sociais dos mais variados matizes nos Estados Unidos da 

América. Passemos ao exame da previsão do amicus curiae pela Lei 9.868/99.   

 

3.5 A Lei 9.868/99: a instituição do amicus curiae no controle de constitucionalidade 

brasileiro. 

 

              A Lei 9.868/99 veio com o objetivo de disciplinar legislativamente o processo de 

controle concentrado da constitucionalidade das leis, regulamentando, em seus dispositivos, o 

processo e julgamento das Ações Direta e Declaratória de Constitucionalidade, além de 

instituir a figura do amicus curiae no processo de controle concentrado pátrio.   

              O dispositivo que prevê o amicus curiae encontra-se no parágrafo 2º, do art. 7º, da 

Lei nº 9.868/99, cuja redação foi promulgada nos seguintes termos:  

 

“o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, 
poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a 
manifestação de outros órgãos ou entidades” . 
 

              Da mesma maneira, nos processos de representação de inconstitucionalidade perante 

os tribunais em geral, foi admitida a presença do amicus curiae por força da Lei 9.868/99, 

acrescentando o parágrafo 3º ao art. 482, do CPC, nestes termos: “O relator, considerando a 

relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá admitir, por despacho 

irrecorrível, a manifestação de outros órgãos ou entidades” .  



114 

               O amicus curiae brasileiro promove maior abertura ao processo de controle 

concentrado da constitucionalidade das leis, espaço restrito historicamente a poucos 

legitimados274, apesar da expansão conferida pela Constituição de 1988. A previsão do 

amicus curiae garante uma maior participação de outras entidades, além das previstas no art. 

103 da Constituição Federal. 

                  Apesar de não previsto legislativamente com tal nomenclatura, trata-se de instituto 

com significativa semelhança com o previsto na Regra 37 do Regimento da Suprema Corte 

americana, motivo pelo qual, desde sua instituição, a doutrina e o Supremo Tribunal Federal 

não têm feito maiores questionamentos acerca de sua denominação.  

                Porém, a utilização do amicus curiae nos Estados Unidos é prática corrente há 

aproximadamente um século e, hoje, geralmente, pelo menos uma entidade participa como 

amicus curiae a cada processo julgado na Suprema Corte norte-americana, prática que ainda 

não chegou com a mesma vitalidade no caso brasileiro, como será visto adiante.  

Na mesma lei que instituiu o “amicus curiae” , foi prevista no § 1º, do art. 9º, a 

possibilidade da realização de audiência pública, designação de perito ou peritos, ouvida de 

depoimento de pessoas com experiência e autoridade, quando for necessário o “esclarecimento 

de matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações constantes nos autos” . 

  Pode-se dizer que está havendo uma mudança de concepção na natureza do processo 

de controle de constitucionalidade das leis. Sempre houve um entendimento que o processo de 

controle concentrado de constitucionalidade serviria apenas para a aferição da 

constitucionalidade, em tese, da norma impugnada com o texto fundamental.  

                                                 
274 De acordo com o art. 102 da CF, são legitimados para a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade e 
Declaratória de constitucionalidade: “ I – o Presidente da República; II - a Mesa do Senado Federal; III – a Mesa 
da Câmara dos Deputados, IV – a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; 
V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal; VI – o Procurador-geral da República; VII – o Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; VIII – partido político com representação no Congresso Nacional; 
IX – confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.”   
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                   A partir de uma interpretação advinda de um processo de subsunção lógica face a da 

supremacia das normas constitucionais, caberia ao poder judiciário dizer se haveria ou não, no 

plano meramente abstrato, a constitucionalidade ou inconstitucionalidade das leis. 

         Sem a existência de qualquer participação dos atores envolvidos, a concepção de 

processo objetivo sem sujeitos e sem partes apenas aumenta o déficit de legitimidade da Corte 

constitucional, pois existe a possibilidade do tribunal se transformar numa instância 

autoritária de poder, conforme já analisado nas críticas mencionadas no capítulo 2.  

                   A previsão do amicus curiae e da audiência pública em processos de controle 

concentrado visam em parte a atenuar esse déficit de legitimidade nas decisões do tribunal  

brasileiro, mediante o exame de fatos e possíveis conseqüências do julgamento a ser proferido 

em processo de repercussão tão diferenciada, como é o processo de controle concentrado.  

  Com a participação de mais entes no julgamento dos processos, há um maior espaço 

de abertura democrática às decisões proferidas pela Corte. A sociedade e as organizações 

sociais ficam, assim, pelo menos em tese, com a possibilidade de influir diretamente no 

julgamento da Suprema Corte, aumentando o caráter retórico e dialógico ao julgamento, com 

vistas a pluralizá-lo e lhe conceder maior legitimidade democrática275. 

                     Aliás, esta concepção não foi esquecida por alguns Ministros do Supremo 

Tribunal Federal que ressaltaram o caráter legitimador do instituto, como se pode observar da 

leitura das seguintes decisões, verbis: 

    
   “a admissão do terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de 

controle normativo abstrato, qualifica-se como fator  de legitimação social das 
decisões do Tr ibunal Constitucional, viabilizando, em obséquio ao postulado 
democrático, a aber tura do processo de fiscalização concentrada de 
constitucionalidade, em ordem a permitir  que nele se realize a possibilidade de 
par ticipação de entidades e de instituições que efetivamente representem os 
interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes 
de grupos, classes ou estratos sociais. Presente esse contexto, entendo que a atuação 
processual do amicus curiae não deve limitar-se à mera apresentação de memoriais ou à 

                                                 
275 Nesse sentido o Min. Celso de Mello, no julgamento da ADIN nº 2.777-8, quando mencionou “a grave 
questão pertinente à legitimidade democrática das decisões desta Corte”  (j. em 26.11.2003). 
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prestação eventual de informações que lhe venham a ser solicitadas. Cumpre permitir-lhe, 
em extensão maior, o exercício de determinados poderes processuais, como aquele 
consistente no direito de proceder à sustentação oral das razões que justificaram a sua 
admissão formal na causa. Reconheço, no entanto, que, a propósito dessa questão, existe 
decisão monocrática, em sentido contrário, proferida pelo eminente Presidente desta 
Corte, na Sessão de julgamento da ADI 2.321-DF (medida cautelar). Tenho para mim, 
contudo, na linha das razões que venho de expor , que o Supremo Tr ibunal Federal, 
em assim agindo, não só garantirá maior  efetividade e atr ibuirá maior  legitimidade 
às suas decisões, mas, sobretudo, valor izará, sob uma perspectiva eminentemente 
pluralística, o sentido essencialmente democrático dessa par ticipação processual, 
enriquecida pelos elementos de informação e pelo acervo de experiências que o amicus 
curiae poderá transmitir à Corte Constitucional, notadamente em um processo - como o de 
controle abstrato de constitucionalidade - cujas implicações políticas, sociais, econômicas, 
jurídicas e culturais são de irrecusável importância e de inquestionável significação.”  
(destaquei) 

      (STF, Decisão na ADI  2130 MC- SC, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 02/02/2001, p. 
145) 

 
 “  Não há dúvida, outrossim, de que a participação de diferentes grupos em processos 

judiciais de grande significado para toda a sociedade cumpre uma função de integração 
extremamente relevante no Estado de Direito. Em consonância com esse modelo ora 
proposto, Peter Häberle defende a necessidade de que os instrumentos de informação dos 
juízes constitucionais sejam ampliados, especialmente no que se refere às audiências 
públicas e às "intervenções de eventuais interessados", assegurando-se novas formas de 
participação das potências públicas pluralistas enquanto intérpretes em sentido amplo da 
Constituição (cf. Häberle, Peter. Hermenêutica Constitucional. A Sociedade Aberta dos 
Intérpretes da Constituição: contribuição para a Interpretação Pluralista e "Procedimental" 
da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre, 1997, p. 47-48). Ao 
ter acesso a essa pluralidade de visões em permanente diálogo, este Supremo Tribunal 
Federal passa a contar com os benefícios decorrentes dos subsídios técnicos, implicações 
político-jurídicas e elementos de repercussão econômica que possam vir a ser 
apresentados pelos "amigos da Corte". Essa inovação institucional, além de contr ibuir  
para a qualidade da prestação jur isdicional, garante novas possibilidades de 
legitimação dos julgamentos do Tr ibunal no âmbito de sua tarefa precípua de 
guarda da Constituição”  (destaquei) 

     (STF, decisão na ADI  3599-DF, Rel. Min. Gilmar  Mendes, p. no DJ de 2211/2005, p. 
7)  

 

                 O amicus curiae, conforme já dito, é de uso corrente nos Estados Unidos da 

América. Antes de adentrar de forma mais especifica no amicus curiae no Brasil, é necessário 

examinar a previsão norte-americana, a fim de se tirar uma noção mais exata sobre o seu 

papel no controle de constitucionalidade das leis. 
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Capítulo 4 – O amicus curiae na Suprema Corte amer icana: uma histór ica par ticipação 

da sociedade no controle de constitucionalidade. 

 

4.1 Da possibilidade de exame comparativo entre o amicus curiae brasileiro e o norte-

americano. 

 

 

                   Neste capítulo pretende-se fazer uma análise do amicus curiae na Suprema Corte 

dos Estados Unidos da América. Advirta-se de logo que a comparação entre o instituto 

naquele país e o amicus previsto no Brasil é viável, nada obstante se tratarem de países de 

sistemas jurídicos diversos.  

                 Apesar de, numa conceituação clássica, os dois países pertencerem a sistemas de 

famílias diferentes (common law) e (civil law), é possível um estudo de direito comparado da 

figura do amicus curiae no controle de constitucionalidade brasileiro e norte-americano. 

     A bem da verdade, apesar das diferenças entre os sistemas de common law, 

praticado nos Estados Unidos, e de civil law ou romano-germânico, adotado pelo direito 

brasileiro, parece por demais radical essa impossibilidade de se fazer uma análise comparada 

quando se tratar de sistemas jurídicos diversos, conforme defende corrente doutrinária de 

Teoria do Direito Comparado. 

                Para Harold Gutteridge, citado por Ana Lúcia de Lyra Tavares, é inútil a 

comparação entre direitos de natureza extremamente diversa, uma vez que “os elementos de 

aperfeiçoamento mútuo seriam raros e de duvidoso interesse, dadas as bases heterogêneas dos sistemas 

jurídicos em questão276” .  

                                                 
276 GUTTERIDGE, Harold. Le Droit Comparé, Paris:LGDJ, 1953, p. 102, apud TAVARES, Ana Lúcia de 
Lyra. Nota sobre as dimensões do direito constitucional comparado. Direito, estado e sociedade, nº 14, jan-jul. 
1999, p. 91. 
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               Porém, tal entendimento é restritivo porque até as diferenças entre os sistemas 

jurídicos podem servir como base para aperfeiçoamento dos institutos objeto de comparação. 

Mesmo que existam grandes diferenças, pode-se aproveitar alguns aspectos com vistas a 

aperfeiçoar institutos, ainda que previstos em sistemas jurídicos diversos.                         

               Uma outra questão é a necessidade de vigência concomitante dos institutos objeto de 

comparação nos diversos sistemas. Para alguns estudiosos, só nesta hipótese pode-se cogitar 

de direito comparado, uma vez que a mistura entre tempo e espaço pode sair do âmbito e 

objeto de estudo, atravessando a barreira que chega à História Comparada, conforme defende 

Ivo Dantas277. 

          As vantagens e soluções encontradas em um dos sistemas examinados pode ser 

aplicável ao outro desde que sua recepção no sistema jurídico de determinado país seja feita 

com determinadas mudanças, com o escopo de adequar o instituto à realidade do sistema onde 

está ocorrendo a recepção.  

               No contexto ora objeto de estudo, a comparação será feita na maior parte das 

vezes quanto aos aspectos relativos ao controle da constitucionalidade das leis que, nos 

Estados Unidos, é bem conhecido por ter adotado o sistema difuso de controle de 

constitucionalidade, modelo inspirador do sistema de controle brasileiro e a “ formatação” do 

Supremo Tribunal Federal por ocasião de sua criação278, em 1891.  

                  Por outro lado, a divisão estanque entre sistemas de controle de 

constitucionalidade vem sendo objeto de questionamento por parte da doutrina estrangeira e, 

para Francisco Fernández Segado279, por exemplo, está praticamente obsoleta. Diz o espanhol, 

                                                 
277DANTAS, Ivo. Direito constitucional comparado:introdução, teor ia e metodologia. Rio de 
Janeiro:Renovar, 2000, p. 26. 
278 TAVARES, André Ramos. Tr ibunal e jur isdição constitucional. São Paulo:Celso Bastos, 1998, p. 124-125.  
279 SEGADO, Francisco Fernández. La obsolescência de la bipolaridad tradicional (modelo americano – modelo 
europeo kelseniano) de los sistemas de justicia constitucional. Revista Direito Público, v. 1, nº 2, Porto 
Alegre:Síntese; Brasília:Instituto brasiliense de direito público, out.-dez. 2003,p. 70-72. 
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em síntese, que nem o sistema de controle de constitucionalidade americano é totalmente 

difuso, nem o modelo europeu kelseniano é totalmente concentrado.  

                   E isso acontece porque para ele mais qualquer sistema de controle de 

constitucionalidade que seja puro em si mesmo. O sistema do judicial review norte-

americano, por exemplo, não pode ser considerado totalmente “difuso” , uma vez que os 

efeitos das decisões da Suprema Corte têm peculiaridades inegáveis com os do chamado 

“controle concentrado”  praticado na Alemanha, por força do princípio do stare decisis, 

largamente utilizado no direito americano. 

                De acordo com esse princípio, os juízes devem seguir as decisões tomadas pelos 

tribunais nos casos concretos idênticos, o que, na prática, com relação às decisões da Suprema 

Corte, assemelha-se muito ao efeito erga omnes do controle concentrado de 

constitucionalidade das leis280. 

             Da mesma maneira, não se pode dizer que o sistema existente na Alemanha é 

totalmente concentrado, já que existe previsão do próprio cidadão propor diretamente sua 

insatisfação perante a Corte Federal alemã através do denominado recurso constitucional281. 

            Luís Afonso Heck com relação a esta questão tema diz inclusive que a quantidade de 

recursos constitucionais na Corte Constitucional Alemã, propostos pelo cidadão, supera 

absurdamente os processos de controle concentrado.  

            Segundo ele, enquanto o número de recursos constitucionais entre 1951 e 1993 foi de 

91.813 (noventa e um mil, oitocentos e treze feitos), o controle abstrato de normas aparece, no 

mesmo período, com a quantidade de ínfimos 122 processos.282  

                                                 
280SEGADO, Francisco Fernández. La obsolescência de la bipolaridad tradicional (modelo americano – modelo 
europeo kelseniano) de los sistemas de justicia constitucional. Revista Direito Público, v. 1, nº 2, Porto 
Alegre:Síntese; Brasília:Instituto brasiliense de direito público, out.-dez. 2003, p. 55-81.  
281 Oscar Vilhena Vieira adverte que o recurso constitucional alemão tem efeito muito reduzido, pois apenas 1,3 
em cada 100 casos chegam a bom resultado para o recorrente, o que seria explicado em parte pelo fato de não se 
exigir advogado para a feitura do recurso. VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremo Tr ibunal Federal:jur isprudência 
política. 2. ed. São Paulo:Malheiros, 2002, p. 94. 
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                      Por outro lado, apesar da existência do amicus curiae em outras Cortes de 

direito internacional e em outros países e tribunais internacionais283, pretendo delimitar 

basicamente o conteúdo apenas à realidade e contextos do direito norte-americano, tanto por 

ser aquele país reconhecidamente onde o amicus curiae ganhou maior evolução e 

conhecimento internacional, como pela possibilidade de perda em profundidade ao se 

examinar sistemas de vários países, o que não é do interesse da pesquisa.  

            Ao final do capítulo, porém, haverá menção, sem aprofundamento, a previsões de 

amicus curiae em outros países e tribunais. 

 

 

4.2 Peculiaridades da Suprema Corte americana. 

 

 

 Para adentrar de forma mais profunda na análise do amicus curiae na Suprema 

Corte dos Estados Unidos, necessário antes falar um pouco das peculiaridades daquele 

tribunal, a fim de que se possa entender com mais facilidade o seu relacionamento com o 

instituto aqui estudado.  

 É sabido que no sistema norte-americano, não há previsão de controle de 

constitucionalidade por via de ação direta, pois naquele país, feitas as ressalvas dantes 

referidas, foi consagrado o sistema difuso de controle de constitucionalidade, ou seja, para se 

chegar à Suprema Corte, o processo deve vir das instâncias inferiores, até que, em havendo  

possibilidade de afronta ao texto constitucional, o Tribunal tenha conhecimento do caso. 

                                                                                                                                                         
282 HECK, Luís Afonso. O tr ibunal constitucional federal e o desenvolvimento dos pr incípios 
constitucionais: contr ibuto para uma compreensão da jur isdição constitucional federal alemã. Porto 
Alegre:Sérgio Antônio Fabris Editor, 1995, p. 118. 
283 Corte Internacional de Direitos Humanos, OMC, Corte Européia de Direitos Humanos, Suprema Corte da 
Argentina. 
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            A chegada de um processo à Suprema Corte americana ocorre de forma bem 

diferenciada do Brasil. Primeiramente, o Tribunal julga muito menos do que o nosso Supremo 

Tribunal Federal. Em 1985, por exemplo, a Corte americana julgava no mérito cerca de 150 

processos por ano284, enquanto o nosso Supremo Tribunal Federal, em 1980 – antes, portanto, 

da Constituição de 1988 -, já julgava 9.007 processos por ano.  

                   Esse número aumentou absurdamente após a Constituição, tendo chegado a 86.138 

processos no ano de 2000285.  

                      Para que um caso chegue até a Suprema Corte, existe a necessidade do  processo 

ser iniciado antes nas instâncias inferiores, seja em um tribunal estadual ou federal, o que já 

inviabiliza a chegada de inúmeros processos a sua apreciação, pois, segundo Lawrence Baum, 

aproximadamente 90 por cento de todos os casos cíveis e criminais dos EUA são resolvidos 

antes de uma decisão de qualquer tribunal, o que demonstra a praticidade do judiciário norte-

americano286.  

                                 A chegada à Corte do pedido de exame de recurso não garante em nada o 

seu julgamento, pois, só para se ter uma idéia, dos mais de cinco mil casos que chegavam 

anualmente à Suprema Corte na década de 1980, como já dito, apenas cerca de 150 a 200 

eram julgados a cada ano287. 

                        A competência da Suprema Corte Americana pode ser originária (trial 

jurisdiction ou original jurisdiction) em grande variedade de casos, valendo fazer menção aos 

conflitos existentes entre os Estados-membros, o Chefe do Poder Executivo a aos poderes 

atribuídos ao Congresso. 

                         

                                                 
284BAUM, Lawrence. A suprema cor te amer icana. Rio de Janeiro:Forense universitária, 1987, p. 111. 
285VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremo Tr ibunal Federal:jur isprudência política. 2. ed. São Paulo:Malheiros, 
2002, p. 221. 
286BAUM, Lawrence. A suprema cor te amer icana. Rio de Janeiro:Forense Universitária, 1987, p. 112.  
287BAUM, Lawrence. A suprema cor te amer icana. Rio de Janeiro:Forense Universitária, 1987, p. 112 e 
WOODWARD, Bob; ARMSTRONG, Scott. Por  detrás da suprema cor te. São Paulo:Saraiva, 1985, p. 3. 
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                      Além da competência originária, existe a recursal (appellate jurisdiction ou review 

jurisdiction), representada por dois recursos: o writ of certiorari e o appeal. 

                       O appeal é cabível das decisões que declarem leis federais inconstitucionais ou 

daquelas decisões das cortes superiores estaduais que envolvem interpretação de normas 

federais288. Cabe, ainda, naquelas em que a Corte, através do princípio do stare decisis, tenha 

decidido pelo seu cabimento e sua jurisdição.  

     Já o writ of certiorari tem duas fases distintas, a primeira, o exame per curiam, 

quando é decidido se o recurso é cabível ou não, mediante pedido da parte que deverá 

declinar: a) razões especiais e importantes; b) conflitos de competência entre as cortes 

federais e as estaduais sobre questão federal e c) decisões da própria Suprema Corte289. 

                      Para a deferir o exame de um writ of certiorari é necessária a manifestação de pelo 

menos quatro dos nove juízes290 do Tribunal e tal escolha é feita com grande seletividade, já 

que, para cada caso aceito, mais de vinte são rejeitados ou decididos sumariamente291.  

                  O interessante é que o tribunal só redige decisões que são julgadas no mérito. Na 

maior parte das vezes, como já dito, reputa a questão insuficiente para justificar a 

manifestação da Corte, limitando-se a declarar tal circunstância292, sem qualquer 

fundamentação. 

Nesta fase (exame per curiam), em sessão secreta, a Corte tem ampla 

discricionariedade para  examinar  se  recebe  ou  não  a  causa para julgamento. Tais decisões   

 

 

                                                 
288SOARES, Guido Fernando da Silva. Common Law:introdução ao direito dos EUA. São Paulo:Revista dos 
Tribunais, 1999, p. 92. 
289SOARES, Guido Fernando da Silva. Common Law:introdução ao direito dos EUA. São Paulo:Revista dos 
Tribunais, 1999, p. 92. 
290WOODWARD, Bob; ARMSTRONG, Scott. Por  detrás da suprema cor te. São Paulo:Saraiva, 1985, p. 2-3.  
291 BAUM, Lawrence. A suprema cor te amer icana. Rio de Janeiro:Forense Universitária, 1987, p. 112. 
292DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporâneo. São Paulo:Martins Fontes, 2002, p. 480.  
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preliminares ao mérito, como já dito, não precisam de fundamentação e, na maioria dos casos, 

a contagem dos votos não é revelada293.   

 Após a Corte aceitar um caso, chega-se à fase seguinte do writ of certiorari, o 

exame on the merits, no qual é aberto um prazo de início para argumentação escrita e oral dos 

advogados das partes, cujas petições ficam abertas para exame pelo público. Em geral cada 

uma das partes dispõe de meia hora para sustentação oral, sendo esta apresentada 

publicamente numa sessão do tribunal294.  

Alguns dias depois da sustentação oral, os juízes discutem o caso numa sessão 

fechada chamada “conferência”295, onde há inicialmente uma discussão inicial, a colhida de 

um voto (vote)296, os votos concorrentes (concurring opinions) e os votos vencidos (dissenting 

votes), com os veredictos em relação à decisão recorrida297.  

Sendo favorável à decisão do tribunal de primeiro grau, o juiz confirma-a com 

declarando “affirmed” . Sendo favorável ao recurso, o juiz profere “ reversed”  ou, numa 

terceira hipótese, reversed and remanded, esta última com ordem para o tribunal de origem 

reformar sua decisão, em função de nova definição jurídica dada ao caso298. 

O interessante é que, apenas depois dessa fase os votos são redigidos, 

geralmente pela escolha de um dos juízes membros da maioria vencedora. Se o presidente 

                                                 
293WOODWARD, Bob; ARMSTRONG, Scott. Por  detrás da suprema cor te. São Paulo:Saraiva, 1985, p. 3. 
294WOODWARD, Bob; ARMSTRONG, Scott. Por  detrás da suprema cor te. Trad. Torrieri Guimarães. São 
Paulo:Saraiva, 1985, p. 3.  
295 Os juízes da Suprema Corte têm o costume de tratarem a si mesmos como “a conferência” . Fonte: 
WOODWARD, Bob; ARMSTRONG, Scott. Por  detrás da suprema cor te. Trad. São Paulo:Saraiva, 1985, p. 3. 
296SOARES, Guido Fernando da Silva. Common Law:introdução ao direito dos EUA. São Paulo:Revista dos 
Tribunais, 1999, p. 92. 
297SOARES, Guido Fernando da Silva. Common Law:introdução ao direito dos EUA. São Paulo:Revista dos 
Tribunais, 1999, p. 92.  
298SOARES, Guido Fernando da Silva. Common Law:introdução ao direito dos EUA. São Paulo:Revista dos 
Tribunais, 1999, p. 92. 



124 

estiver nessa maioria pode, se desejar, ter a prerrogativa de escolher a si mesmo para a feitura 

da redação final. Caso não faça parte dela, geralmente a redação caberá ao juiz mais antigo299.  

 A decisão pode ser modificada após manifestação escrita  dos votos de alguns 

dos juízes, com a acolhida em partes das argumentações de um e de outro, até que seja 

redigida a decisão final. Com a leitura de várias versões dos votos, a decisão inicial pode ser 

tão modificada que a posição inicial e a maioria que era anteriormente vencedora pode se 

tornar vencida, “depois de dúzias de esboços, visto que tanto a sentença quanto a 

fundamentação podem ser mudadas para atender a outros membros de uma maioria potencial 

ou para conseguir a adesão de indecisos”300.  

 

4.3 Conceito e aspectos gerais do amicus curiae. 

 

                 Amicus curiae é palavra de origem latina cujo significado em português quer dizer 

“amigo da cúria” . A palavra é traduzida pela o inglês geralmente como friend of the court, o 

que quer dizer em português “amigo do tribunal” . É também muito utilizada a expressão 

amici curiae para significar mais de um amigo atuando no processo, como “amigos da corte”  

ou “amigos do tribunal” .  

                A terminologia é bem interessante para definir o instituto, pois apesar de seu 

significado dizer que se trata de um amigo, a pesquisa realizada constatou que geralmente 

inexiste tal “amizade”, como se verá adiante.  

                                                 
299WOODWARD, Bob; ARMSTRONG, Scott. Por  detrás da suprema cor te. Trad. Torrieri Guimarães. São 
Paulo:Saraiva, 1985, p. 3. 
300 WOODWARD, Bob; ARMSTRONG, Scott. Por  detrás da suprema cor te. Trad. Torrieri Guimarães. São 
Paulo:Saraiva, 1985, p. 4. 
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                      Segundo o conceito formulado por William Rehnquist, ex-Presidente da 

Suprema Corte americana (1986-2005), o amicus curiae pode ser definido como “alguém que 

não é parte na causa, mas que acredita que a decisão da corte pode afetar seu interesse301” .   

                 De larga utilização no direito norte-americano, tanto em tribunais estaduais como 

na Suprema Corte, sua intervenção na causa nem sempre se dá como um intuito de suposta 

amizade ou para ajudar o tribunal; quer ele, em regra, geralmente, influenciar o julgamento do 

Tribunal em favor de uma das partes envolvidas na discussão judicial, até porque o resultado 

da decisão geralmente é de seu interesse também. 

                 Seria, na verdade, uma amizade “ interessada” e, por que não dizer “ interesseira” . 

Sendo “ interesseira”  como geralmente é, ao que parece, não pode ser considerada como uma 

“amizade verdadeira” . Segundo Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, “amigo é  aquele que 

“é ligado a outrem por laços de amizade302”  definição bem parecida com a de De Plácido e 

Silva, que diz que é “a pessoa a quem nos prendem laços de profunda amizade303” .  

                   Completa este dicionarista que “se esta amizade é tão estreita, que impeça a 

pessoa de dizer a verdade em relação à outra, o amigo se torna suspeito de parcialidade, 

quando venha depor em processo de interesse do amigo304” .  

                   Essa última parte da definição dada por Plácido e Silva talvez seja mais adequada 

ao quem vem ser geralmente a figura do amicus curiae no controle de constitucionalidade.  

                    E é assim porque o amicus curiae geralmente deseja que a decisão do juiz ou do 

tribunal seja dada a favor da parte cuja tese ele também defende, até porque na maior parte 

das vezes, direta ou indiretamente, o amicus curiae também é interessado na decisão, seja este 

um interesse político, moral, jurídico, patrimonial ou sentimental, etc.  

                                                 
301REHNQUIST, William H. The supreme court, p. 89. Disponível em 
<http://en.wikipedia.org./wiki/amicus_curiae>. Acesso em 30.11.2005. 
302 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio século XXI . 3ª. ed. 4. imp., Rio de Janeiro:Nova 
Fronteira, 1999, p. 121.   
303SILVA, De Plácido e. Vocabulár io jur ídico. Rio de Janeiro:Forense, 1963, v. p. 116. 
304 SILVA, De Plácido e. Vocabulár io jur ídico. Rio de Janeiro:Forense, 1963, v. p. 116. 
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             O que há de fato é que uma das teses envolvidas seja consagrada na decisão em favor 

da parte a que o amicus intervém no processo. 

              Ao tentar conceituar o amicus no direito norte-americano, afirma Bianchi, em 

tradução livre, que é “um sujeito ao qual, individualmente ou em representação de um grupo, 

age como portador de um próprio interesse que ele afirma coincidir (ao menos parcialmente) 

com aquele a cuja tutela305”  está submetida ao exame da  Corte.  

                   Há, portanto, na verdade, uma “amizade interessada”, pois aquele que argumenta 

em favor de um dos litigantes tenta influenciar o tribunal com mais argumentos, para que 

decida a questão em favor da parte ou da tese que está sendo ajudada pelo amicus306. 

                  Contudo, como fiz questão de frisar, esta é a regra. A exceção ocorre geralmente 

quando a intervenção dos amici vem com o objetivo de realmente ajudar o tribunal a 

solucionar determinada questão, a fim de possibilitar o julgamento da maneira melhor 

possível.  

                   Nesta modalidade de intervenção, o interveniente poderá trazer conhecimentos 

técnico-especializados sobre determinado ponto da controvérsia posta a debate, a fim de que a 

Corte tome uma decisão melhor aparelhada quanto à resolução do litígio ou de determinadas 

questões necessárias a sua solução.  

                 Pode-se assim dizer, “grosso modo”, que quando um amicus curiae atua 

defendendo a tese de uma das partes, age numa posição parecida com a do assistente no 

processo civil, ou até semelhante a um advogado. Já quando ele age apenas com o fito de 

                                                 
5 “no contesto del processo americano l’amicus curiae è diventato um suggeto il quale, individualmente od in 
rappresentanza di um gruppo, agisce come portatore di un próprio interesse che egli afferma coincidire (almeno 
parzialmente) com quello alla cui tutela è volto l´operato della corte” . BIANCHI, Paolo. Un’a amicizia 
interessata. L’amicus curiae davanti alla corte suprema degli stati uniti. Giur isprudenza costituzionale. Fasc. 6, 
nov.-dez. de 1995, p. 4756. 
306 Conforme título do artigo de Paolo Bianchi: Un’a amicizia interessata. L’amicus curiae davanti alla corte 
suprema degli stati uniti. BIANCHI, Paolo. Giur isprudenza costituzionale. Fasc. 6, nov.-dez. de 1995, p. 4751-
4787. 
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ajudar o tribunal a solucionar determinada questão, que demande maiores conhecimentos 

especializados, o amicus assemelha-se com a figura do perito.  

              Nesta última hipótese, a “amizade” talvez seja, no mínimo, mais “autêntica”  do que a 

anterior, por se tratar, em tese, de intervenção com o objetivo de auxiliar o tribunal, 

esclarecendo dúvidas e até aconselhá-lo sobre quais as conseqüências que poderão ocorrer se 

o tribunal tomar determinada posição “a”  ou “b” , a partir das teses apresentadas ao caso.  

                Todavia, como se verá do exame da doutrina norte-americana, a natureza da 

intervenção do amicus curiae evoluiu de forma contundente semelhante à de um assistente ou 

até mesmo de um advogado307. 

 

4.4 Origem do amicus curiae. 

 

 

                  A origem do amicus curiae é polêmica e há quem diga, na doutrina nacional, sem 

que se façam as devidas remissões e fundamentações, que o instituto é originário do direito 

romano308. Para Paolo Bianchi, no entanto, o amicus curiae é originário do common law 

inglês. Na sua origem, assemelhava-se à figura de um perito ou de uma testemunha, e sua 

evolução no direito norte-americano, onde reconhecidamente é mais utilizado, fê-lo 

semelhante a um causídico que deseja, de toda forma, que a decisão seja dada em favor da 

tese que está defendendo na resolução da questão309.  

                                                 
307  Bianchi faz menção nesta parte ao artigo de S. Krislov, publicado em Yale Law Journal, vol. 72, 1963, p. 
694 e seguintes, intitulado “The Amicus curiae:from friendship to advocacy”  (“O amicus curiae: da amizade 
para a advocacia” , cujo título já demonstra a evolução, já naquele ano, em 1963, da modificação da natureza do 
instituto. Fonte: BIANCHI, Paolo. Un’a amicizia interessata. L’amicus curiae davanti alla corte suprema degli 
stati uniti. Giur isprudenza costituzionale. Fasc. 6, nov.-dez. de 1995, p.4756. 
308 CABRAL, Antônio do Passo. Pelas asas de Hermes: a intervenção do amicus curiae, um terceiro especial. 
Revista de Direito Administrativo, nº 234, out. dez., 2003, p. 114. 
309BIANCHI, Paolo. Un’a amicizia interessata. L’amicus curiae davanti alla corte suprema degli stati uniti. 
Giur isprudenza costituzionale. Fasc. 6, nov.-dez. 1995, p.4756. 
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                 Da “amizade” que tinha por objetivo ajudar o tribunal, como um perito ou uma 

testemunha, passou a ser considerado como um verdadeiro defensor interessado no resultado 

da lide, havendo uma mutação de sua natureza quando do desenvolvimento do instituto nos 

Estados Unidos.  

                   A sua utilização no direito norte-americano é de grandes dimensões, tanto na 

Suprema Corte como nos tribunais estaduais e, como vem daquele país a inspiração para a 

instituição do amicus curiae no processo constitucional brasileiro, é necessário, antes de 

adentrar nas suas vicissitudes nacionais, discorrer sobre o amicus curiae nos Estados Unidos, 

para só depois aportar no Brasil. 

 

 

4.5 Origem e desenvolvimento do amicus curiae na Suprema Corte Americana. 

 

 

                   A origem do amicus curiae na Suprema Corte dos Estados Unidos é um pouco 

polêmica, como ficou constatado em nossos estudos.  

                     Para a doutrina que tratou do tema no Brasil, remonta a 1908, no caso Muller vs. 

Oregon, através do que se convencionou chamar de Brandeis-brief, um relatório ou memorial 

apresentado pelo advogado Louis D. Brandeis. O causídico apresentou uma manifestação na 

Corte sob a forma uma petição-memorial chamada costumeiramente naquele país até hoje de 

brief310.  

 

                                                 
310 A palavra “brief”  pode significar em português os adjetivos “breve”  ou “curto” . Como substantivo, pode 
significar “ instruções” ; como verbo, pode significar “ instruir”  “dar instruções” . Pode ter também a significação 
do substantivo “resumo” que é o sentido mais adequado em português ao instituto. Para os efeitos de nossa 
abordagem, preferimos utilizar o termo “memorial” , por entendermos mais parecido à praxe forense existente no 
Brasil. Fontes:(?) .Oxford Pocket:dicionár io bilíngüe para brasileiros. New York:Oxford University press, 
2001, p. 259; Parker, John; Stael, Mônica. Password. K  dictionar ies. English dictionary of por tuguese. São 
Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 55.      
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                  Gilmar Ferreira Mendes faz menção a este memorial afirmando que nele contavam 

2 páginas de argumentação jurídica e 110 referentes aos efeitos da longa duração do trabalho 

sobre a situação da mulher311. 

                  Porém, Paolo Bianchi, pegando informações de S. Krislov, faz menção a um 

memorial de amicus curiae na Suprema Corte Americana, no processo Louis Ah How v. 

United States, de 1904, no qual uma organização de caridade para imigrantes chineses, a 

Chinese Charitable and benevolent association of New York, atuou para defender um 

imigrante chinês vítima de discriminação312.   

 De acordo com essa informação, retirada do estudo de Bianchi, não seria, 

portanto, o precedente citado por Mendes o primeiro brief apresentado na Corte Suprema. 

 Desde o início do Século XX, portanto, existe o amicus curiae e sua utilização 

vem crescendo nos Estados Unidos. Hoje em dia, está presente em quase todo caso sujeito à 

jurisdição da Suprema Corte313 e é de ampla utilização também nos tribunais dos Estados314. 

A relevância do instituto na Suprema Corte é representada pela grande quantidade de 

pesquisas sócio-políticas realizadas no curso da história, relativas a sua influência nas 

decisões do tribunal norte-americano315.  

                       Em pesquisas realizadas durante a atividade da Suprema Corte entre 1953 e 

1985 a participação de amicus curiae cresceu assustadoramente, tanto no número de 
                                                 
311 MENDES, Gilmar Ferreira. Decisão constante na ADIN 3599-DF, j. em 08/11/2005. p. no DJU de 
22/11/2005, p. 7.  
312 Ah how v. United States, 193 U.S. 65, (1904) KRISLOV, S. The amicus curiae:from friendship to advocacy. 
Yale Law Journal, vol. 72,1963, p. 694 e ss., apud  BIANCHI, Paolo. Un’a amicizia interessata. L’amicus 
curiae davanti alla corte suprema degli stati uniti. Giur isprudenza costituzionale. Fasc. 6, nov.-dez. de 1995, 
p.4756 
313COLLINS Jr., Paul M. Friends of the court:examining the influence of the amicus curiae participation in U.S. 
supreme court litigation. Law &  society review, vol. 38, nº 4, Dec. 2004, p. 807. 
314 Apenas para se ter uma idéia, vale a pena acessar na internet mediante qualquer site de procura o termo 
“amicus curiae” , quando aparecerão exemplos de várias petições e casos em tribunais estaduais norte-
americanos. 
315 Em trabalho recente feito por Paul M. Collins Jr. são citados aproximadamente 35 artigos específicos 
relativos ao amicus curiae nos Estados Unidos, na grande maior parte, trabalhos extensos de pesquisa política. 
Fonte: COLLINS Jr., Paul M. Friends of the court:examining the influence of the amicus curiae participation in 
U.S. supreme court litigation. Law &  society review, vol. 38, nº 4, Dec. 2004, p. 809.  
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memoriais (briefs) arquivados nos processos, como no de participantes. Das pesquisas 

realizadas, observa-se que a quantidade de entidades que acessaram a Corte aumentou 

vertiginosamente durante os anos.  

 De aproximadamente 400 entidades participantes em 1962, tal número pulou 

para mais de 800 em 1972; para 2000 em 1979 e aproximadamente 2.500 em 1985. Já o 

número de briefs arquivados não teve o mesmo crescimento, mas também foi muito 

significativo, tendo passado de aproximadamente 200 em 1962, para 400 em 1972 e 800 em 

1980, findando mais ou menos com esse mesmo número no termo final da pesquisa, realizada 

até 1985316.  

 Em pesquisa realizada por O´Connor e Epstein, em quadro comparativo feito 

nos períodos de 1928 a 1940 e 1970 a 1980, ficou demonstrado que, no primeiro período 

(1928-1940), apenas 1,6% dos casos julgados (3 de 181) pela Suprema Corte contavam com a 

presença de amicus curiae. Já no período de 1970 a 1980 tal participação aumentou para 

53,4% dos casos julgados (449 de 881)317. Observe-se bem que em dez anos só foram 

julgados 881 casos na Suprema Corte, o que dá uma média de aproximadamente 80 

julgamentos por ano durante os anos 70. 

 Entre 1970 e 1980, 77,5% dos casos envolvendo discriminação sexual 

contavam com a presença de amici curiae; 67,7% das ações envolvendo questões raciais; 

66,7%, referentes à liberdade de imprensa; 62,2% dos processos envolvendo o Estado e a 

Igreja e, 52,5%, dos casos respeitantes ao tratamento de indigentes318. 

 

                                                 
316COLLINS Jr., Paul M. Friends of the court:examining the influence of the amicus curiae participation in U.S. 
supreme court litigation. Law &  society review, vol. 38, nº 4, Dec. 2004, p. 811. 
317 K. O´CONNOR; L. EPSTEIN. Amicus curiae participation in U.S. supreme court litigation:an appraisal of 
hackman´s<folklore>. Law &  Society review, vol. 16, nº 2, 1981-1982, p. 316, apud BIANCHI, Paolo. Un’a 
amicizia interessata. L’amicus curiae davanti alla corte suprema degli stati uniti. Giur isprudenza 
costituzionale. Fasc. 6, nov.-dez. de 1995, p. 4762. 
318 K. O´CONNOR; L. EPSTEIN. Amicus curiae participation in U.S. supreme court litigation:an appraisal of 
hackman´s<folklore>. Law &  Society review, vol. 16, nº 2, 1981-1982, p. 316, apud BIANCHI, Paolo. Un’a 
amicizia interessata. L’amicus curiae davanti alla corte suprema degli stati uniti. Giur isprudenza 
costituzionale. Fasc. 6, nov.-dez. de 1995, p. 4763. 
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                 De acordo com algumas pesquisas realizadas, geralmente a presença de amici 

curiae nos processos aumenta a chance de sucesso dos litigantes aos quais eles pretendem que 

a decisão seja favorável319.   

                  Para uns, a influência decorre dos amici sinalizarem para a Corte qual a quantidade 

de pessoas estranhas ao processo que afetadas pela decisão, o que influencia no resultado do 

julgamento, enquanto para outros esta relação não tem uma lógica própria. A influência 

decorre dos melhores argumentos legais, científicos e políticos que os briefs contém.  

 Sustenta Bianchi que historicamente, sempre existiu nos países de common law 

uma resistência, até o início do século XIX, à intervenção de terceiros nos processos judiciais. 

E isso decorreria do princípio de que as partes deveriam ter a mesma oportunidade no litígio, 

com “ igualdade de armas”, livre da interferência de estranhos (trial by duel). 

 É necessário reconhecer que o grande número de entidades participantes em 

processos judiciais decorre também das características do comunitarismo norte-americano. 

Naquele país é muito grande a quantidade de pessoas envolvidas em uma determinada 

associação, seja de qualquer tipo ou objetivo. Segundo Hans Joas, mais de quarenta por cento 

dos norte-americanos são associados a uma “determinada comunidade organizada com que se 

encontram regularmente e em breves intervalos, com vistas a perseguir um determinado fim 

comum320.  

 A verdade é que determinadas organizações praticamente ficam numa espécie 

de plantão na Suprema Corte, esperando o momento para ingressarem nos processos que são 

                                                 
319 COLLINS Jr., Paul M. Friends of the court:examining the influence of the amicus curiae participation in U.S. 
supreme court litigation. Law &  society review, vol. 38, nº 4, Dec. 2004, p. 811. 
320 “Classes de escolas dominicais, grupos de estudo da Bíblia, Alcoólicos Anônimos, grupos de juventude, 
grupos de leitura, grupos esportivos ou de hobbies e grupos políticos e cívicos” . JOAS, Hans. O 
comunitarismo:uma perspectiva alemã. Democracia hoje:novos desafios para a teor ia democrática 
contemporânea. SOUZA, Jessé (org.). Brasília:UNB, 2001, p.104. 
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aceitos pelo tribunal, a fim de que possam tentar influenciar a Corte a decidir de acordo com 

seus interesses. 

 

 

4.6 Requisitos regimentais para a intervenção do amicus curiae na Suprema Corte 

Americana. 

 

 

  Para analisar como se operacionaliza o instituto do amicus curiae na Suprema Corte 

norte-americana, é relevante destacar que o mero exame da previsão regimental não traz uma 

idéia substancial do instituto, como tem sido corrente tal citação na doutrina brasileira321. 

Como se verá adiante, existe em boa parte grande divergência entre o que dispõe a Rule 37 da 

Suprema Corte e a prática corrente no Tribunal. 

                  Aliás, tal característica é bem peculiar aos sistemas jurídicos do common law, no qual 

o direito jurisprudencial exerce bem  mais força do que os países que adotaram o sistema 

romano-germânico. O tribunal exerce grande influência na maneira como é operacionado de 

fato o amicus curiae, às vezes até em divergência com a Rule 37 do próprio tribunal.  

 

    4.6.1 Matéria relevante ainda não tratada pelas partes.  

 

  A regra (rule) 37 da Suprema Corte dispõe em resumo que a intervenção do 

amicus curiae deverá ser realizada de forma concisa em petição na qual o requerente deverá 

                                                 
321 Grande parte da doutrina nacional que tratou do tema faz menção aos requisitos previstos na Rule 37 da 
Suprema Corte norte-americana, sem se aprofundar sobre como se processa de fato o instituto na praxe forense 
daquela corte constitucional. Como ensina o Prof. Ivo Dantas, “quando se empreende um estudo de Direito 
Comparado, sua tarefa vai muito além daquele instante refletido na norma posta, já que deve analisar ‘o quadro 
geral em que a norma se encontra’ , a doutrina e a jurisprudência” . DANTAS, Ivo. Direito constitucional 
comparado:introdução, teor ia e metodologia. Rio de Janeiro:Renovar, 2000, p. 26/27. O fato é que há grande 
divergência entre a previsão regimental e a operacionalização do instituto na Suprema Corte daquele país. 
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demonstrar matéria relevante (relevant matter) não tratada ainda pelas partes (not already 

brought to its attention by the parties), de maneira a impedir o retardo inútil do 

processamento da ação.  

                  A tradução livre da disposição diz o seguinte: “a petição de amicus curiae que traz 

para a atenção da Corte matéria relevante não já trazida para sua atenção pelas partes, pode 

ser considerada ajuda para a Corte. A petição que não serve a este propósito congestiona a 

Corte e seu arquivamento (juntada) não é admitido.”322 

  Em regra, os amici necessitam obter permissão de ambas as partes para terem 

seus pedidos deferidos, sendo que esta disposição comporta exceções, já que algumas 

entidades previstas no parágrafo nº 4 da regra 37 não precisam da anuência dos litigantes, 

como, por exemplo, o governo dos Estados Unidos, através do Solicitor General (uma espécie 

de Advogado Geral da União), as agências do governo federal, através dos seus 

representantes, além dos Estados, Confederação, Territórios e Possessões, representados pelos 

seus procuradores gerais323. 

 Porém, a verdade é que, mesmo que as partes não admitam a participação das 

entidades no processo, os juízes da Suprema Corte têm o costume de permitir a participação 

de quase todos os amicus curiae que solicitam sua participação nos processos, valendo 

ressaltar que existem estudos específicos nos quais se concluiu que apenas 11% dos pedidos 

de intervenção solicitados, entre 1969 e 1981, foram negados324.  

                                                 
322Rule 37. Brief for an Amicus Curiae. : 1. An amicus curiae brief that brings to the attention of the Court 
relevant matter not already brought to its attention by the parties may be of considerable help to the Court. An 
amicus curiae brief that does not serve this purpose burdens the Court, and its filing is not favored. 
323 4. No motion for leave to file an amicus curiae brief is necessary if the brief is presented on behalf of the 
United States by the Solicitor General; on behalf of any agency of the United States allowed by law to appear 
before this Court when submitted by the agency's authorized legal representative; on behalf of a State, 
Commonwealth, Territory, or Possession when submitted by its Attorney General; or on behalf of a city, county, 
town, or similar entity when submitted by its authorized law officer.  
324 O’CONNOR, Karen; EPSTEIN, Lee. Court Rules and workload: a case study of rules governing amicus 
curiae participation. The Justice System journal, n. 8, 1983, p. 35-45, apud COLLINS Jr., Paul M. Friends of 
the court:examining the influence of the amicus curiae participation in U.S. supreme court litigation. Law &  
society review, vol. 38, nº 4, Dec. 2004, p. 809. 
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 Às vezes, porém raramente, a Corte convida um amicus para participar como 

interessado do julgamento, geralmente o Solicitor general (representante legal da União), ou 

uma agência administrativa federal, convocação esta geralmente aceita por tais entidades325. 

 

 

4.6.2 Oportunidade de apresentação. 

 

 

                  De acordo com a Regra 37.3 “a”  da Suprema Corte, a petição de amicus deve ser 

apresentada antes do início dos debates orais, juntamente com a autorização das partes ou, 

caso o tribunal tenha autorizado sua participação, o que é deveras corrente como já dito, a 

petição deve ser apresentada no prazo que dispõem para formularem suas razões.  

                 Na capa da petição, já deve ser declinado se o interveniente está apoiando o 

recorrente (petitioner) ou o recorrido (respondent) ou se pretende que a decisão da Corte 

inferior seja mantida ou reformada326. A mesma regra impede a possibilidade de apresentação 

de réplica pelos amici curiae no processo, o que sem dúvida causaria grande tumulto 

processual em face do crescimento do número de participantes327.  

 

 

                                                 
325COLLINS Jr., Paul M. Friends of the court:examining the influence of the amicus curiae participation in U.S. 
supreme court litigation. Law &  society review, vol. 38, nº 4, Dec. 2004, p. 811. 
326BIANCHI, Paolo. Un’a amicizia interessata. L’amicus curiae davanti alla corte suprema degli stati uniti. 
Giur isprudenza costituzionale. Fasc. 6, nov.-dez. 1995, p.4764. 
327 Rule 37. 3 (a) An amicus curiae brief in a case before the Court for oral argument may be filed if 
accompanied by the written consent of all parties, or if the Court grants leave to file under subparagraph 3(b) of 
this Rule. The brief shall be submitted within the time allowed for filing the brief for the party supported, or if in 
support of neither party, within the time allowed for filing the petitioner's or appellant's brief. The amicus curiae 
brief shall specify whether consent was granted, and its cover shall identify the party supported or indicate 
whether it suggests affirmance or reversal. The Clerk will not file a reply brief for an amicus curiae, or a brief 
for an amicus curiae in support of, or in opposition to, a petition for rehearing. 
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    4.6.3 Possibilidade de sustentação oral, número limitado de páginas, procuração judicial e 

preparo. 

 

                  A Rule 28 rege a possibilidade de sustentação oral nos julgamentos da 

Suprema Corte Americana. Excepcionalmente, o amicus curiae pode fazê-la, sendo que 

necessita do consentimento de ambas as partes envolvidas no processo328. A sustentação oral 

também não poderá ser realizada com a leitura de texto escrito329.   

                   Na prática, raramente é concedida a permissão para o amicus fazer a sustentação 

oral, já que o litigante originário deve renunciar ao direito de fazê-la em favor do amicus que 

está solicitando a intervenção330. A Corte excepcionalmente pode conceder tal direito ao 

amicus, mediante razões fundadas, contanto que sejam inéditas, através das quais irá motivar 

a razão de não tê-las feito de outra forma anteriormente331. 

   Com relação ao número de páginas, consiste numa das limitações mais 

interessantes da previsão norte-americana, ou seja, o número total de cinco páginas para a 

apresentação dos amicus briefs.  Revela o senso prático e simplificado do direito anglo-saxão. 

Todas as argumentações deverão ser feitas no máximo em cinco laudas. Porém, em exame de 

várias intervenções de amicus curiae nos Estados Unidos, realizadas pela internet, foi 

observado  que tal requisito praticamente não é cumprido pelas partes e, ao que parece, com a 

anuência dos justices da Suprema Corte332.  

                                                 
 
 
 
 
328 COLLINS Jr., Paul M. Friends of the court:examining the influence of the amicus curiae participation in U.S. 
supreme court litigation. Law &  society review, vol. 38, nº 4, Dec. 2004, p. 809. 
329 BIANCHI, Paolo. Un’a amicizia interessata. L’amicus curiae davanti alla corte suprema degli stati uniti. 
Giur isprudenza costituzionale. Fasc. 6, nov.-dez. 1995, p. 4764. 
330BIANCHI, Paolo. Un’a amicizia interessata. L’amicus curiae davanti alla corte suprema degli stati uniti. 
Giur isprudenza costituzionale. Fasc. 6, nov.-dez. 1995, p. 4764. 
331 BIANCHI, Paolo. Un’a amicizia interessata. L’amicus curiae davanti alla corte suprema degli stati uniti. 
Giur isprudenza costituzionale. Fasc. 6, nov.-dez. 1995, p. 4764. 
332 Para uma consulta sobre algumas petições de amicus curiae em diversos casos da Suprema Corte americana, 
vide:  
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          A bem da verdade, constitui letra morta tal disposição face o grau de 

complexidade das matérias envolvidas e levadas a julgamento, sendo quase impossível a 

matéria ser tratada de forma satisfatória em espaço tão diminuto. Tal exigência, como será 

visto, é desconhecida no Brasil.  

                Uma outra exigência para a apresentação de amicus curiae é a necessidade de 

preparo, bem como a identificação de quais pessoas ou entidades estão financiando a 

intervenção do brief na Suprema Corte, ressalvado quando esta é feita por uma das pessoas ou 

órgãos de governo já referidas no item 4.6.1. É interessante que no Brasil não há previsão 

semelhante para pagamento de custas para intervenção do amicus curiae. Não há na lei que o 

instituiu exigência semelhante à previsão americana. Já a necessidade de procuração decorre 

da indispensabilidade do advogado para atuar em juízo, o que também tem sido exigido pelos 

ministros do Supremo Tribunal Federal, como se verá.  

 

 

4.7  O amicus curiae como fonte de informação da Corte Suprema. 

 

 

                     É bem conhecida para os que lidam de forma profunda com o direito 

constitucional a figura do juiz Hércules, pensada por Dworkin, dotado de grande capacidade 

de decisão, cuja representação metafórica recai sobre os juízes da Suprema Corte americana. 

Apesar do grau de conhecimento e dos poderes de tais juízes, é claro que, para examinar 

certos tipos de casos eles necessitam da ajuda de outras fontes de informação, a fim de 

poderem resolver determinados aspectos dos litígios. 

                                                                                                                                                         
http://www.usdoj.gov/osg/briefs/1989/sg890247.txt; http://www.copyright.gov/docs/mgm/Progress-freedom.pdf; 
http://www.mpp.org/raich/RaichBrief.pdf;  
http://www.pff.org/issues-pubs/filings/050511ksr-teleflex-amicus.pdf; 
www.cato.org/pubs/legalbriefs/kelovcityofnewlondon.pdf. 
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                        Vale repetir que, apesar de naquele país da América do Norte ter sido 

consagrado o controle difuso de constitucionalidade das leis, os efeitos de tais decisões são 

semelhantes em alguns aspectos aos efeitos do controle concentrado existente no Brasil. E 

isso ocorre em virtude do princípio do stare decisis, que confere uma força vinculante aos 

outros processos em trâmite no país, de matéria semelhante, conforme já dito no exame das 

peculiaridades da Suprema Corte (ponto 4.1).    

                  Por mais que se especializem sobre as diversas áreas do conhecimento humano, os 

juízes da Suprema Corte trabalham num ambiente de informações incompletas acerca dos 

casos que lhes são postos à resolução333. Determinados assuntos fogem ao conhecimento 

técnico dos magistrados, motivo pelo qual é necessário que sejam colhidas mais informações, 

com a ajuda de outras fontes além das petições das partes - ,  a fim de possibilitar um melhor 

julgamento da causa. Com isso, os juízes evitam maior insegurança no julgamento e a crítica 

que pode surgir da opinião pública ou dos outros poderes da União. Aliás, a crítica à Suprema 

Corte americana sempre existiu, seja do lado dos liberais, seja dos conservadores334.  

                    A US Supreme Court tem utilizado, conforme pesquisas realizadas, a opinião 

pública e os amicus curiae como principais fontes de informação para tomar partido em suas 

decisões. Segundo estudos feitos, há vários motivos para considerar que os juízes da Suprema 

Corte americana utilizam a opinião pública quando da feitura dos seus acórdãos, seja a 

opinião trazida pela mídia, seja a constante em pesquisas de opinião, ou através mesmo dos 

amicus curiae. 

                                                 
333 COLLINS Jr., Paul M. Friends of the court:examining the influence of the amicus curiae participation in U.S. 
supreme court litigation. Law &  society review, vol. 38, nº 4, Dec. 2004, p. 810.

 

334 Para um exame da atividade da Suprema Corte americana durante o decorrer dos anos, vide SCHWARTZ, 
Bernard. A history of the supreme cour t. New York:Oxford University press, 1993, 465 p. Interessantes 
também os trabalhos, com capítulos específicos, de VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremo Tr ibunal 
Federal:jur isprudência política. 2. ed. São Paulo:Malheiros, 2002, p. 87-88 e MORO, Sérgio Fernando. 
Jur isdição constitucional como democracia. São Paulo:Revista dos Tribunais, 2004.  
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                  Os briefs trazidos pelos amici curiae são grande fonte de informação para a Corte 

Suprema. Ao contrário das pesquisas de opinião pública, têm maior utilidade do que aquelas 

na função de apoiar a Corte com argumentos necessários à solução das causas.  

                  Os briefs trazidos pelas entidades e particulares dão aos juízes da Suprema Corte 

uma noção mais exata das especificidades dos casos, provendo o tribunal com informações 

científicas, políticas e argumentos jurídicos que proporcionam ao julgador mais argumentos e 

segurança a feitura da decisão335.   

                 Fora isso, as manifestações constantes nos briefs têm uma relação temporal de 

concomitância com o julgamento do caso, enquanto os dados da opinião pública às vezes 

foram colhidos anos antes da decisão final, o que não dá ao Tribunal de forma mais exata o 

que pensa a opinião pública no momento da decisão quanto à resolução do assunto. Para 

Collins Jr. os briefs tem a capacidade de dar aos juízes “cálculos potencialmente precisos do 

impacto que poderão ter as decisões”336.  

                Ter um grande número de participantes num caso, por exemplo, sinaliza para o 

tribunal um possível maior impacto que determinada decisão poderá ter sobre determinados 

grupos sociais. Collins Jr. dá exemplo do caso Webster vs. Reproductive health services, em 

1989, no qual 78 amicus briefs foram anexados ao processo e representavam uma variedade 

de mais de 400 diferentes organizações.  

                 Neste caso, no qual se discutia o direito ao aborto, 335 organizações apoiaram os 

respondents, e 85 apoiaram os petitioners337. A questão discutia a possibilidade de 

modificação do precedente Roe v. Wade (1973), no qual a Corte admitiu a possibilidade da 

                                                 
335 COLLINS Jr., Paul M. Friends of the court:examining the influence of the amicus curiae participation in U.S. 
supreme court litigation. Law &  society review, vol. 38, nº 4, Dec. 2004, p. 810. 
336 COLLINS Jr., Paul M. Friends of the court:examining the influence of the amicus curiae participation in U.S. 
supreme court litigation. Law &  society review, vol. 38, nº 4, Dec. 2004, p. 810. 
337 COLLINS Jr., Paul M. Friends of the court:examining the influence of the amicus curiae participation in U.S. 
supreme court litigation. Law &  society review, vol. 38, nº 4, Dec. 2004, p. 810. 
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mulher fazer aborto até o momento da gravidez em que o feto não tem  possibilidade de 

sobreviver fora do útero materno (aproximadamente 28 semanas)338.   

                Os amici, em suas argumentações, afirmaram claramente que sua posição era mais 

importante que a outra em face do número de organizações que apoiavam o direito ao aborto, 

como se o Tribunal realmente fosse suscetível a ser influenciado pelo maior número de 

participantes339. O fato representa a crença de que os grupos de interesse acreditam que a 

Corte possa ser influenciada pelo princípio majoritário acerca de determinada questão.  

                Uma maior quantidade de organizações apoiando determinada parte do litígio serve 

de base para a tentativa de convencer o tribunal acerca da importância de sua tese em relação 

à defendida pelas organizações que apóiam a parte adversa340, fato que pode explicar o motivo 

da Suprema Corte ser tão liberal na autorização para juntada dos amicus curiae’s briefs. 

                Em 2002, no caso Atkins v. Virgínia, o chief justice Rehnquist, em sua decisão, 

discordando da maioria do tribunal citou expressamente uma pesquisa de opinião pública, 

através da qual fundamentava a sua decisão341. Segundo Collins Jr., tentando observar da 

perspectiva dos justices, um grande número de entidades apoiando determinado litigante serve 

como um barômetro de como a opinião pública pode reagir a determinado caso e, para ele, os 

juízes são suscetíveis de  influência pelo grande número de associações e grupos de interesses 

por dois motivos básicos: 

  

 

 

                                                 
338SCHWARTZ, Bernard. A history of the supreme cour t. New York:Oxford University press, 1993, p. 337-
361; VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremo Tr ibunal Federal:jur isprudência política. 2. ed. São Paulo:Malheiros, 
2002, p. 87-88; MORO, Sérgio Fernando. Jur isdição constitucional como democracia. São Paulo:Revista dos 
Tribunais, 2004, p. 63.  
339COLLINS Jr., Paul M. Friends of the court:examining the influence of the amicus curiae participation in U.S. 
supreme court litigation. Law &  society review, vol. 38, nº 4, Dec. 2004, p. 812.  
340 COLLINS Jr., Paul M. Friends of the court:examining the influence of the amicus curiae participation in U.S. 
supreme court litigation. Law &  society review, vol. 38, nº 4, Dec. 2004, p. 812. 
341 COLLINS Jr., Paul M. Friends of the court:examining the influence of the amicus curiae participation in U.S. 
supreme court litigation. Law &  society review, vol. 38, nº 4, Dec. 2004, p. 813. 
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                    O primeiro seria porque os juízes da Suprema Corte tomam cuidado para que 

suas decisões não possam ser alteradas ou questionadas pelos membros do governo e 

congresso342. 

                 Para ele, como a Suprema Corte partilha historicamente da autoridade de tomar 

decisões políticas com outros poderes do governo, seus juízes tentam chegar ao entendimento 

da opinião pública quanto a determinado assunto. È provável que o Poder Legislativo possa 

tentar alterar o entendimento constante em tal decisão através de emenda ou, o Poder 

Executivo pode entender indiferente executar a decisão, o que não seria moralmente 

interessante para o tribunal343. 

                    O segundo motivo se dirige à questão da legitimação das decisões da Corte, já 

que os juízes fariam o possível para que, ao ouvirem a opinião pública, assegurar a 

legitimação institucional da Suprema Corte344.  Segundo o autor, ao ignorar a visão da opinião 

pública é bem provável que o Tribunal perca uma parte de seu apoio e legitimação 

institucional345.  

                Ao decidirem um caso apoiado num grande número de grupos de interesse, os 

juízes não apenas podem ser influenciados pela opinião dos grupos de interesse, como 

também podem usá-la como meio para trazer a opinião pública em favor de si mesmos, 

tranqüilizando o público para o fato da Corte ser responsiva às suas demandas.  

                 E como exemplo disso, Collins Jr. cita que no processo de Webster, acima 

mencionado, o chief justice Blackmun, em sua decisão,  reportou-se ao fato de que num brief  

                                                 
342 COLLINS Jr., Paul M. Friends of the court:examining the influence of the amicus curiae participation in U.S. 
supreme court litigation. Law &  society review, vol. 38, nº 4, Dec. 2004, p. 812. 
343 COLLINS Jr., Paul M. Friends of the court:examining the influence of the amicus curiae participation in U.S. 
supreme court litigation. Law &  society review, vol. 38, nº 4, Dec. 2004, p. 813. 
344 COLLINS Jr., Paul M. Friends of the court:examining the influence of the amicus curiae participation in U.S. 
supreme court litigation. Law &  society review, vol. 38, nº 4, Dec. 2004, p. 813. 
345 COLLINS Jr., Paul M. Friends of the court:examining the influence of the amicus curiae participation in U.S. 
supreme court litigation. Law &  society review, vol. 38, nº 4, Dec. 2004, p. 813. 
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“167 cientistas e físicos, incluindo 11 laureados com o prêmio Nobel”  estavam apoiando 

determinada tese.     

Da mesma maneira, o justice Stevens fez referência a um brief da Lutheran 

Church-Missouri Synod, no qual estavam sendo representadas 49 denominações de igreja, 

bem como “67 organizações religiosas que submeteram suas opiniões como amici curiae em 

um dos lados do caso”346. Em outro caso, o chief Justice Brennan referiu-se aos Estados da 

Califórnia, Maryland, Michigan, Minessota, New Jersey, New York and Wisconsin, todos 

juntos apenas num memorial apresentado ao Tribunal347.  

                 No famoso caso Regents of University of Califórnia v. Bakke, em 1978, no qual se 

discutiu a possibilidade da introdução do sistema de ações afirmativas nas Universidades 

Americanas, o justice Powell em sua decisão, listou individualmente as Universidades de 

Columbia, Harvard, Stanford e Pensylvania as quais participaram conjuntamente num brief 

anexado ao caso.  

                  Outro caso de grande repercussão foi Gideon v. Wainright, que versava sobre a 

possibilidade de assistência por advogado em crimes que não implicassem como sanção a 

pena de morte348. Clarence Gideon, pobre e sem condições de contratar um advogado, 

acusado por invasão de domicílio com o intuito de roubar, condenado a 5 anos de prisão, 

recorreu da sentença pedindo o direito de ser assistido por um advogado dativo. A Corte da 

Flórida lhe negou tal direito, afirmando que naquele estado apenas os condenados à pena de 

morte poderiam usufruir de tal prerrogativa. 

             

 

                                                 
346 COLLINS Jr., Paul M. Friends of the court:examining the influence of the amicus curiae participation in U.S. 
supreme court litigation. Law &  society review, vol. 38, nº 4, Dec. 2004, p. 814. 
347 School Board of Nassau v. airline (1987). Fonte: COLLINS Jr., Paul M. Friends of the court:examining the 
influence of the amicus curiae participation in U.S. supreme court litigation. Law &  society review, vol. 38, nº 
4, Dec. 2004, p. 814.  
348 MACIEL, Adhemar Ferreira. Amicus curiae um instituto democrático. Revista de Processo, n º 106, p. 282-
283. 
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                     Em virtude disso, Gideon recorreu à Suprema Corte para pedir a anulação do 

julgamento, tendo insistido que a condenação do réu sem advogado era um atentado à 

Constituição e à Declaração de Direitos349. E de fato, a Constituição Americana prevê na 6ª. 

Emenda350 o direito ao acusado “ fazer comparecer por meios legais, testemunhas de defesa e 

de ser assistido por advogado”. 

                  A Suprema Corte admitiu 122 intervenientes como amicus curiae, dentre eles 22 

Estados e entidades públicas e terminou por anular o julgamento, nomeando-lhe um advogado 

dativo, chamado Abe Fortas que viria depois a ser juiz da Suprema Corte351. 

                   O caso se notabilizou pelo amplo debate que se travou na sociedade americana 

sobre a questão, resultando num livro e na elaboração de um filme, dirigido por Robert 

Collins352. Os amici curiae desempenharam grande papel na realização do direito de Clarence 

Gideon e o alcance do debate pode ser mostrado pela quantidade de entidades intervenientes 

no processo353. 

 

 4.8 O amicus curiae em outros países e tribunais. 

 

 

 Além dos Estados Unidos, o amicus curiae tem previsão em outros tribunais 

espalhados pelo mundo destacando-se com mais freqüência nas Cortes Internacionais de 

Direitos Humanos.  

                                                 
349 LEMOS, Fabiana Carla Canuto Souto Maior. Amicus curiae:pluralização do debate constitucional. Revista da ESMAPE 
- Escola Super ior  da Magistratura de Pernambuco, v. 10, nº 21, jan-jun. 2005, p. 162. 
350 Constituição dos EUA, 6ª. emenda (1791) (Direitos para um julgamento justo em matéria criminal): “Em todos os 
processos criminais, o acusado usufruirá do direito a julgamento rápido e público, por um júri imparcial do Estado e distrito 
onde o crime tiver sido cometido, distrito esse previamente determinado por lei, e de ser informado da natureza e causa da 
acusação, de ser acareado com as testemunhas de acusação, de fazer comparecer por meios legais testemunhas de defesa e de 
ser assistido por advogado”. Fonte: ALVAREZ, Anselmo Prieto; NOVAES FILHO, Wladimir. A constituição dos EUA 
anotada. São Paulo:LTR, 2001, p.72.   
351 MACIEL, Adhemar Ferreira. Amicus curiae um instituto democrático. Revista de Processo, n º 106, p. 283.   
352LEMOS, Fabiana Carla Canuto Souto Maior. Amicus curiae:pluralização do debate constitucional. Revista da ESMAPE - 
Escola Super ior  da Magistratura de Pernambuco, v. 10, nº 21, jan-jun. 2005, p. 162.   
353CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza. Jur isdição constitucional democrática. Belo Horizonte:Del Rey, 2004, p. 376.   
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 No Tribunal Penal Internacional, por exemplo, ocorreu um fato interessante. 

Em 30 de agosto de 2001, que foi a designação de um advogado como amicus curiae no 

julgamento do ex-presidente da Iugoslávia Slobodan Milosevic, julgado por crimes de guerra 

no recente conflito que acabou por dividir aquele país em várias repúblicas independentes.  

 Conforme anota Carlos Fernando Mathias de Souza, o referido advogado não 

foi nomeado como causídico ad hoc do réu, que se negou a fazer sua própria defesa e a 

reconhecer a legitimidade do tribunal para julgá-lo. A intervenção, nesse caso, se deu como 

ajudante da Corte para que, sempre que necessário, advirta o tribunal acerca da observância 

do direito e da justiça354.  

                       Recentemente, em julho de 2004, a possibilidade de intervenção do amicus 

curiae passou a ser prevista também na Corte suprema da Argentina. Existe também 

referência ao amicus curiae nas instâncias decisórias da Organização Mundial de Comércio e 

Corte de Haia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
354SOUZA, Carlos Fernando Mathias de. O amicus curiae no ordenamento positivo brasileiro. Universidade de 
Brasília. Brasília. 01/04/02, p. 2. Disponível em 
<http://www.unb.br/fd/colunas_Prof/Carlos_mathias/anterior_00.htm>. Acesso em 03.08.2004. 
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    Capítulo 5 - O amicus curiae no controle de constitucionalidade brasileiro: or igem e 
aspectos processuais.  
 

 

5.1 O surgimento do amicus curiae no direito brasileiro. 

 

                A instituição do amicus curiae no Brasil não ocorreu com o advento da Lei 

9.868/99, ao contrário do que se possa pensar. Na verdade, desde a Lei 6.616/78, que alterou 

algumas disposições da Lei 6.385/76, criadora da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e 

disciplinadora do mercado de valores mobiliários, já existe no Brasil o amicus curiae355. 

 

5.1.1 A intervenção da CVM na Lei 6.618/78. 

 

                A Comissão de Valores Mobiliários - CVM é a entidade autárquica no direito 

brasileiro que tem a atribuição, em síntese, de regulamentar e fiscalizar o mercado  

mobiliário, incluindo as bolsas de valores (art. 8º da Lei 6.385/76).  

                  Ao dar nova redação ao art. 31 da Lei 6.385/76, a Lei 6.618/78 previu a 

intervenção da CVM para oferecer pareceres ou prestar esclarecimentos, em processos que 

tenham por objetivo matéria incluída em sua competência, prerrogativa esta que, inclusive, 

lhe confere a possibilidade de interpor recursos, quando as partes não o fizerem, conforme 

previsto no § 3º do mencionado dispositivo legal356.  

                                                 
355TAVARES, Osvaldo Hamilton. A CVM como “amicus curiae” . Revista dos Tr ibunais nº 690, São 
Paulo:Revista dos tribunais, abr. 2003, p. 287.    

356 “Art. 31 - Nos processos judiciários que tenham por objetivo matéria incluída na competência da Comissão 
de Valores Mobiliários, será esta sempre intimada para, querendo, oferecer parecer ou prestar esclarecimentos, 
no prazo de quinze dias a contar da intimação; § 1º - A intimação far-se-á, logo após a contestação, por mandado 
ou por carta com aviso de recebimento, conforme a Comissão tenha, ou não, sede ou representação na comarca 
em que tenha sido proposta a ação.§ 2º - Se a Comissão oferecer parecer ou prestar esclarecimentos, será 
intimada de todos os atos processuais subseqüentes, pelo jornal oficial que publica expedientes forense ou por 
carta com aviso de recebimento, nos termos do parágrafo anterior. § 3º - A comissão é atribuída legitimidade 
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                 Bem, quando a CVM atua com o objetivo de esclarecer determinadas questões do 

mercado de valores mobiliários para esclarecer matéria fática ou técnica pertinente à questão 

discutida em juízo, é clara a função de auxiliar o judiciário na tarefa de resolução do litígio, 

figurando como verdadeira “amiga”  da Corte, nos moldes pensados na origem do amicus 

curiae, como visto no capítulo anterior.  

                Em sendo uma instituição que rege o mercado de capitais, a sua intervenção vem 

com o objetivo de esclarecer determinadas questões técnicas que fogem ao alcance da pré-

compreensão do magistrado e até esclarecer o judiciário acerca de determinadas decisões que 

venham colocar em risco o mercado de capitais à semelhança da Securities and Exchange 

comission (SEC) que nos Estados Unidos, como ensina Osvaldo Hamilton Tavares, também 

funciona como amicus curiae357.  

 

5.1.2 A intervenção do CADE na Lei 8.884/94.  

 

                 Da mesma maneira, o Conselho de Administração e Defesa Econômica – CADE 

pode intervir em processo que diga respeito à matéria sujeita às suas atribuições, prevendo o 

art. 89 da Lei 8.884/94, que: “nos processos em que se discuta a aplicação desta Lei, o CADE 

deverá ser intimado para, querendo, intervir no feito na qualidade de assistente” . 

                    Ao que parece, não se trata de intervenção assistencial pura, pois o CADE, à 

semelhança da CVM no art. 31 da Lei 6.385/76358, ingressa na lide apenas com o objetivo de 

                                                                                                                                                         
para interpor recursos, quando as partes não o fizeram.§ 4º - O prazo para os efeitos do parágrafo anterior 
começará a correr, independentemente de nova intimação, no dia imediato aquele em que findar o das partes”  

357 TAVARES, Osvaldo Hamilton. A CVM como “amicus curiae” . Revista dos Tr ibunais nº 690, São 
Paulo:Revista dos tribunais, abr. 2003, p. 286. 
358 Fredie Didier Jr. diferencia a intervenção do CADE em litígios relativos a interesses individuais (como, por 
exemplo, quando duas grandes cervejarias litigam sobre determinada questão do objeto de sua atividade 
econômica e litígios de interesse coletivo (quando da propositura de ações civis públicas para a proteção de 
concorrência, conforme previsto no art. 5º, caput, da Lei 7.347/85, c/c o art. 7º, I, da Lei 8.884/94. Nos 
primeiros, atuaria como amicus curiae, enquanto, nos segundos, sua intervenção “assemelha-se à de um 
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prestar esclarecimentos sobre determinada questão da controvérsia discutida pelas partes, o 

que se pode dizer que se trata, na verdade, de amicus curiae autêntico, ressalvadas as causas 

coletivas, como, por exemplo, quando propõe ações civis públicas para a proteção da 

concorrência. 

 

5.1.3 A intervenção de “ interessados”  na Lei 10.259/01. 

 

                   Porém, mais parecida ainda com a figura do amicus curiae previsto na Lei 

9.868/99 é a hipótese constante no art. 14, § 7º da Lei 10.259/2001, que instituiu os Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais na Justiça Federal. Referido dispositivo prevê a possibilidade do 

relator, na Turma de Uniformização de Jurisprudência, pedir informações “a eventuais 

interessados, ainda que não sejam partes no processo (...), no prazo de trinta dias” .  

                     A solicitação de informações demonstra a necessidade do judiciário conseguir 

maiores subsídios para a resolução da lide, motivo pelo qual quando a intenção é ajudar se 

afigura também como intervenção de amicus curiae autêntico359.  

                    A lei também fala em “ interessados” , ainda que não sejam partes no processo. 

Não se trata de intervenção assistencial pura, pois esta se resume a interesse jurídico, nos 

termos do art. 50 do CPC. O interesse jurídico ocorre “quando a relação jurídica da qual seja 

titular possa ser reflexamente atingida pela sentença360”  e “o interesse v.g.  meramente afetivo, ou 

meramente econômico não enseja a assistência”361, sendo que in casu quando os interessados 

desejam a resolução em favor de uma das partes, a intervenção é de amicus interessado. 

 

                                                                                                                                                         
assistente litisconsorcial” . DIDIER JR. Fredie. Recurso de terceiro:juízo de admissibilidade. São 
Paulo:Revista dos Tribunais, 2002, 159-160. 
359 No mesmo sentido, PEREIRA. Milton Luiz. Revista de Processo. São Paulo:Revista dos Tribunais, 2003, nº 
28, jan.-mar 2003, p. 42.  
360NERY JR. Nelson; NERY. Rosa Maria Andrade. Código de processo civil comentado e legislação 
processual civil em vigor . 3. ed. São Paulo:Revista dos Tribunais, 1997, p. 333.   
361 CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de terceiros. 15. ed. São Paulo:Saraiva, 2003, p. 166. 
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5.1.4 A intervenção das pessoas jurídicas de direito publico na Lei 9.469/97. 

 

                      Há, ainda, outra hipótese mencionada pela doutrina que é a da intervenção de 

pessoas jurídicas de direito público, quando envolvido interesse de natureza econômica, 

previsto no art. 5º da Lei 9.469/97. Para alguns, como Athos Gusmão Carneiro, não se trata 

de intervenção assistencial, mas de “ intervenção atípica” , na qualidade de amicus curiae362. 

               Discorda de tal posicionamento o processualista Leonardo José Carneiro da Cunha 

que entende ser “ intervenção anômala”  de terceiros, semelhante à assistência.  

               Para Cunha, o amicus curiae atua como auxiliar da justiça, diferentemente da 

intervenção prevista no art. 5º da Lei 9.469/97, já que, neste caso, haveria interesse 

econômico da Fazenda Pública em participar da lide, pretendendo ver o êxito de uma das 

partes363.    

                Bem, conforme já dito no início do capítulo anterior, baseada na evolução histórica 

do instituto no direito anglo-saxão, o posicionamento aqui adotado é no sentido de que o 

amicus curiae se veste de duas faces: o autêntico, que atua com auxiliar do juízo, prestando 

informações sobre determinados pontos da lide sem que tenha interesse na manifestação em 

favor de alguma das partes ou, o interessado, que tem semelhanças com a figura do assistente 

previsto no CPC, sem que, no entanto, haja exclusividade na demonstração de interesse 

jurídico, conforme previsto no art. 50 do CPC, podendo ser, além do interesse jurídico, um 

interesse de outra qualidade, seja moral, afetivo, econômico, político etc.   

                Assim, em quaisquer das hipóteses acima mencionadas, ao nosso ver, a intervenção 

será, com certeza, na condição de amicus curiae autêntico se for com o objetivo de apenas 

auxiliar o juízo na solução da controvérsia posta ao debate.  

                                                 
362CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de terceiros. 15. ed. São Paulo:Saraiva, 2003, p. 184. 
363CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Intervenção anômala:a intervenção de terceiro pelas pessoas jurídicas de 
direito público prevista no parágrafo único do art. 5º da lei 9.469/1997. Aspectos polêmicos e atuais sobre o 
terceiro o processo civil e assuntos afins. Fredie Didier Jr. E Tereza Arruda Alvim Wanbier (cord.). São 
Paulo:RT, 2004, p.  
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               Nas demais, se houver interesse meramente jurídico pode ser confundida em 

determinados casos com o amicus interessado ou com a assistência e, quando houver outro 

tipo de interesse, seja de natureza econômica, moral, afetiva ou política, o instituto poderá ser 

confundido com o amicus interessado.  

                Na hipótese constante na Lei 9.469/97, acima citada, trata-se de amicus curiae 

interessado. Não se trata de assistência, por não envolver apenas interesse jurídico, nem se 

trata de amicus autêntico, o ajudante do poder judiciário. 

                Carlos Del Prá tentou sistematizar as várias hipóteses de intervenção de amicus 

curiae no direito brasileiro, tendo classificado o instituto em três espécies principais: a) 

aqueles que participam do processo por impulso do juiz; b) aqueles decorrentes de poder de 

polícia; e c) aqueles que intervém voluntariamente, em exercício a direito próprio de 

manifestação. 

                 Os primeiros, participantes por impulso do juiz, seriam os previstos no art. 9º e 20 

da LADI e art. 6º, § 1º da LADPF, os segundos, referentes à intervenção do CADE e da CVM 

nas Leis 6.385/76 e 8.884/94, e os últimos, com possibilidade de intervenção voluntária, 

estariam previstos no art. 7º, § 2º da LADI; 6º, § 2º da LADPF e 14 da Lei dos Juizados 

Especiais federais364.   

 

5.2 Natureza jurídica do amicus curiae no processo constitucional. 

 

                   O processo objetivo de controle de constitucionalidade das leis, nas palavras de 

Gilmar Ferreira Mendes, é “um processo sem sujeitos, destinado, pura e simplesmente, à defesa da 

                                                 
364PRÁ, Carlos Gustavo Henrique Del. Breves considerações sobre o amicus curiae na ADIN e sua legitimidade 
recursal. Aspectos polêmicos e atuais sobre os terceiros no processo civil e assuntos afins. DIDIER Jr. 
Fredie; WAMBIER, Tereza Arruda. (coord.). São Paulo:RT, 2004, p. 62.   
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Constituição. Não se cogita, propriamente, da defesa de interesse do requerente, que pressupõe a 

defesa de situações subjetivas365” . 

                    A doutrina diverge quanto à natureza jurídica do amicus curiae no controle de 

constitucionalidade. Para uns, se trata de hipótese típica de intervenção de terceiros, para 

outros, trata-se de “um terceiro especial”  e, por fim, existe uma terceira corrente, que diz se 

tratar de auxiliar do juízo.  

 

5.2.1 Assistência qualificada. 

 

                De acordo com o posicionamento de Edgard Silveira Bueno Filho a intervenção do 

amicus curiae é uma forma qualificada de assistência, em virtude de que sua intervenção “só 

se admite quando o terceiro seja uma entidade ou órgão representativo”  e existe a necessidade de 

“demonstração de interesse no julgamento da lide a favor ou contra o proponente”366.  

                  

5.2.2  Terceiro especial. 

 

                  A grande maioria da doutrina pátria entende que o amicus curiae é uma 

modalidade de intervenção de terceiro no processo, diferentemente das intervenções 

clássicas, previstas no Código de Processo Civil. Seria um “ terceiro especial” . 

                   Dirley da Cunha Júnior entende que o amicus curiae é “um terceiro especial”367 

“objetivamente interessado no desate de relevantes controvérsias constitucionais, cujo 

objetivo é auxiliar a Corte na interpretação constitucional”368.  

                                                 
365MENDES, Gilmar Ferreira. Controle de Constitucionalidade – aspectos jur ídicos e políticos. São 
Paulo:Saraiva, 1990, p. 250-251. 
366 BUENO FILHO, Edgard Silveira. Amicus curiae – a democratização do debate nos processos de controle de 
constitucionalidade. SOCEJUR – Sociedade de estudos jur ídicos. São Paulo, novembro de 2003. Disponível 
em <http:www.socejur.com.br/ artigos/amicus.doc>. Acesso em 03.08.2004, p. 6-7. 
367CUNHA JR. Dirley da. A intervenção de terceiros no processo de controle abstrato de constitucionalidade – a 
intervenção do particular, do co-legitimado e do amicus curiae na ADIN, ADC e ADPF. DIDIER JR. Fredie e 
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                   No mesmo sentido, Milton Luiz Pereira, para quem a figura do amicus curiae é 

um “voluntário partícipe na construção de assentamentos judiciais para a construção de uma 

sociedade justa, sem confundir-se com as hipóteses comuns de intervenção”, qualificando-se 

como “ terceiro especial ou de natureza excepcional”369. 

                   Com o mesmo entendimento Carlos Fernando Mathias de Souza, para quem “é 

uma intervenção especial de terceiros no processo, para além das clássicas já conhecidas”  370.  

                   Na mesma linha, Antonio do Passo Cabral, para quem  se trata de intervenção de 

terceiro sem que haja semelhança com quaisquer das modalidades de intervenção de terceiros 

previstas no CPC371. 

                 E por fim, Gustavo Binenbojm, para quem a vedação à intervenção de terceiros no 

processo de controle abstrato de constitucionalidade das leis se refere apenas às hipóteses 

previstas no Código de Processo Civil, motivo pelo qual entende, salientando que o Supremo 

Tribunal Federal inclusive já chancelou tal tese, que se trata de “ terceiro especial” .  

   

5.2.3 Auxiliar do poder judiciário. 

 

                Um outro posicionamento relativo à natureza jurídica do amicus curiae é o de 

Fredie Didier Jr. Para ele, o amicus curiae não é um terceiro, pois serve apenas de “apoio 

                                                                                                                                                         
ALVIM, Tereza Arruda (orgs). Aspectos polêmicos e atuais sobre os terceiros no processo civil e assuntos 
afins. São Paulo:Revista dos Tribunais, 2004, p. 157. 
368 CUNHA JR. Dirley da. A intervenção de terceiros no processo de controle abstrato de constitucionalidade – a 
intervenção do particular, do co-legitimado e do amicus curiae na ADIN, ADC e ADPF. DIDIER JR. Fredie e 
ALVIM, Tereza Arruda (orgs). Aspectos polêmicos e atuais sobre os terceiros no processo civil e assuntos 
afins. São Paulo:Revista dos Tribunais, 2004, p. 167. 
369 PEREIRA, Milton Luiz. Amicus curiae – intervenção de terceiros. Revista do CEJ nº 18, Brasília: Centro de 
Estudos Judiciários da Justiça Federal, jul-set. 2002, p. 86.  
370 SOUZA, Carlos Fernando Mathias de. O amicus curiae no ordenamento positivo brasileiro. Universidade de 
Brasília. Brasília. 01/04/02, p. 2. Disponível em <http://www.unb.br/fd/colunas_Prof/Carlos_mathias/ 
anterior_00.htm.> Acesso em 03.08.2004. 
371CABRAL, Antônio do Passo. Pelas asas de Hermes: a intervenção do amicus curiae, um terceiro especial. 
Revista de Direito Administrativo, nº 234, p. 118, out. dez. 2003. 
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técnico ao magistrado372”  “mero auxílio, em questões técnico-jurídicas; municia o magistrado 

com elementos mais consistentes para que melhor possa aplicar o direito373” .  

              Com o mesmo posicionamento, Mirella de Carvalho Aguiar que, em obra recente, 

conclui se tratar de “auxiliar do juízo” , por que “ele não se justifica na prestação de auxílio de 

qualquer das partes (o que não implica que da sua atuação não possa decorrer tal efeito)” . Para a 

autora, o amicus “não participa do processo com parcialidade”374. 

 

5.2.4 Nosso posicionamento: uma natureza dúplice. 

 

                Ao que parece o amicus curiae dentro de um prisma meramente processual se 

afigura com a característica de um terceiro especial, podendo se dividir em duas facetas que 

às vezes podem se confundir na mesma pessoa. 

               O amicus curiae pode atuar tanto como auxiliar do tribunal com relação aos vários 

aspectos controversos nos quais ele poderá ajudar a Corte a decidir, como também e 

geralmente assim o é, em defesa de uma das teses que irá beneficiar um seu interesse na 

solução da questão. 

                 De logo, não se pode dizer que é apenas mero auxiliar do juízo. A sua participação 

na controvérsia em favor de uma das teses que estão sendo discutidas direta ou indiretamente  

irá lhe trazer a satisfação de um interesse que ele também está defendendo, seja por um 

motivo de ordem econômica, sejam por um interesse político-ideológico, seja por um 

interesse afetivo ou moral, etc.  

                                                 
372 DIDIER JR., Fredie. Recurso de terceiro:juízo de admissibilidade. São Paulo:Revista dos Tribunais, 2002, 
p.158.  
373 DIDIER JR., Fredie. Recurso de terceiro:juízo de admissibilidade. São Paulo:Revista dos Tribunais, 2002, 
p. 157. 
374 AGUIAR, Mirella de Carvalho. Amicus cur iae. Salvador:JusPodium, 2005, p. 58. 
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                 O amicus, geralmente, ao tentar ajudar com novos argumentos, geralmente tem  

interesse em persuadir a Corte a julgar em favor de uma das teses que ele está apoiando no 

processo. 

                 Não se confunde com nenhuma das hipóteses de intervenção de terceiros previstas 

no Código de Processo Civil e, guardadas as diversas diferenças entre o processo de controle 

abstrato e o processo comum, tem um pouco de familiaridade apenas com a assistência, em 

que é necessária a configuração de interesse jurídico na intervenção. O amicus curiae, ao 

contrário, pode representar diversas modalidades de interesse, como já visto. O que se tem 

observado no Brasil é que sua intervenção tem ficado parecida com a de um advogado, assim 

como no direito norte-americano.  

                  Esta posição é aplicável ao processo de controle de constitucionalidade das leis. 

Não me refiro às outras hipóteses de intervenção de amicus curiae constantes na legislação 

pátria, já vistas anteriormente. 

 

5.3 Do cabimento do amicus curiae em Argüição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental – ADPF. 

 

                  Apesar de previsto apenas no capítulo I da Lei 9.868/99, parte do diploma que 

disciplina o processo de Ação Direta de Inconstitucionalidade, sua utilização deve ser 

alargada para os outros processos de controle concentrado, em homenagem ao princípio 

democrático e em face dos problemas de legitimação democrática da jurisdição 

constitucional, já discutidos no decorrer do presente trabalho.  

                   Paralelamente à Lei 9.868/99, foi promulgada a Lei 9.882/99, diploma legislativo 

que dispõe sobre o processo e julgamento da Argüição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental – ADPF.  
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                    Apesar de não existir previsão expressa na LADPF da possibilidade de 

intervenção de amicus curiae, da mesma maneira, deve ser também admitido em tais 

processos, em aplicação analógica ao §2º do art. 7º da Lei 9.868/99, a fim de que seja dada 

oportunidade a outros intérpretes informais da Corte nos julgamentos, o que já foi admitido 

pelo STF em algumas ocasiões, como, por exemplo, nas ADPF’s 46 e 73375.  

                     Como o processo de controle concentrado detém esse déficit democrático, toda e 

qualquer intervenção de amicus curiae que enseje a participação de mais entidades 

contribuirá para atenuar problema de legitimação, fora porque poderá trazer maiores 

subsídios à Corte na feitura da decisão que deve ser acolhida.  

                        O min. Eros Grau, inclusive, chegou a admitir a “Conectas Direitos Humanos”  

em ADPF, com base no parágrafo 2º do art. 6º da Lei 9.882/99, aplicando analogicamente ao 

caso o § 2º do art. 7º da Lei 9.868/99376, ficando superado no Supremo Tribunal Federal 

qualquer entendimento contrário à admissão de amicus curiae em ADPF. 

 

5.4 Requisitos para intervenção: relevância da matéria e representatividade dos postulantes. 

 

                      Para que determinado órgão ou entidade seja admitido como amicus curiae, é 

necessário que a matéria seja relevante e que a entidade tenha representatividade, conforme 

previsto no § 2º do art. 7º da Lei 9.868/99. Sobre tais requisitos, é necessário tecer 

inicialmente algumas considerações: 

 

 

5.4.1 Da necessidade de uma interpretação flexível quanto ao cumprimento dos requisitos. 

 

                                                 
375 O STF já admitiu ingresso de amicus curiae nas: ADPF 73, Rel. Min. Eros Grau (DJ de 08/08/2005, p. 27) e 
46, rel. Min. Marco Aurélio (DJ de 20/06/2005, p. 7). 
376 ADPF 73 (DJ de 08/08/2005, p. 27) 
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                         O referido dispositivo merece uma interpretação alargada em face das 

vantagens que a intervenção do amicus curiae traz ao processo de controle concentrado, tanto 

no que respeita à uma melhora na formação da decisão da Corte, como quanto à necessidade 

de democratização do controle concentrado em face dos questionamentos de legitimidade já 

abordados nesta dissertação. 

Sem dúvida que a previsão do amicus curiae, além de se adequar ao caráter 

comunitário da Constituição de 1988, no sentido de abrir ainda mais a interpretação 

constitucional a outros entes da sociedade, além dos já previstos no art. 103 da CF, traz maior 

legitimidade institucional às decisões da Corte, configurando-se como um instituto que se 

adequa a uma concepção participativa de democracia, assegurada pela intervenção de entes da 

sociedade nos julgamentos da Corte, representada aí por ONG´s, associações, entidades de 

classe, entidades científicas e outras que venham contribuir e até pressionar o julgamento dos 

juízes do Supremo Tribunal Federal.  

 

5.4.2 Relevância da matéria. 

 

 Em face da necessidade de alargamento do circulo de intérpretes, o conceito 

de “matéria relevante”  pode ser qualquer uma das que são discutidas em sede de controle 

concentrado, em virtude da repercussão que tal decisão pode ter sobre o sistema jurídico e 

sobre os fatos. Assim, a interpretação a ser dada é a mais flexível possível, pois, em tese, 

qualquer matéria constitucional a ser decidida pelo STF é relevante, seja para o 

posicionamento dos órgãos inferiores do Judiciário, seja para a atividade do Congresso 

Nacional, seja para a vida dos cidadãos, como por exemplo na interpretação dos direitos 

individuais. 
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5.4.3 Representatividade dos postulantes. 

 

                    A questão da representatividade dos postulantes tem um aspecto interessante, 

porque se for comparado por analogia com as outras entidades legitimadas para a 

interposição de ADI, constantes no art. 103, apenas entidades de âmbito nacional poderiam 

participar do processo de controle concentrado. Ocorre que, não só leis de âmbito nacional 

são levadas a questionamento perante a Corte, mas também leis estaduais e atos normativos 

federais e estaduais. 

Por isso não apenas entidades de âmbito nacional devem ter capacidade para 

ingressar como amicus curiae no processo de controle concentrado no Supremo Tribunal 

Federal.  

Uma outra questão é saber se se inclui no conceito de “ representatividade”  

apenas entidades representantes de classes, interesses ou associações, ou também pessoas 

físicas e jurídicas com autoridade na matéria, sejam professores, cientistas, ou quaisquer 

outras entidades especializadas que venham ajudar o tribunal a solucionar a questão. Em 

homenagem à utilidade que o amicus curiae possa trazer ao julgamento, deve-se alargar o 

conceito de “ representatividade” para que pessoas físicas e jurídicas com reconhecida 

especialização sobre o tema possam ajudar o tribunal a julgá-la. 

 

 

 

     5.4.5 Do entendimento dos Ministros do STF acerca de tais requisitos. 

 

O exame da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal com relação ao 

cumprimento dos requisitos de “ relevância da matéria”  e “ representatividade dos postulantes”  
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permite chegar à conclusão que não há um critério rígido uniforme para a admissão das 

entidades como amicus curiae, como a pesquisa constatou. Na totalidade das vezes, fica a 

critério do relator e de sua “boa vontade”  a admissão dos amicus curiae no processo.   

Na verdade, como a intervenção do amicus curiae fica no interesse e critérios 

do relator, em despacho irrecorrível  (art. 7º, § 2º da Lei nº 9.868/99), não houve sequer uma 

tentativa de uniformização jurisprudencial aos conceitos jurídicos de relevância da matéria e 

de representatividade dos postula7ntes.  

E isso acontece porque sem a possibilidade de recorrer da decisão, fica mais 

difícil a uniformização pelo Tribunal do significado de tais requisitos em Turma ou Plenário, 

a não ser que suscitada em questão de ordem, preliminarmente à ocorrência dos julgamentos. 

A verdade é que cada Ministro tem seu posicionamento quanto à admissão ou 

não de entidades ao processo e pode-se dizer, do exame de quase uma centena de despachos 

de admissão ou inadmissão, que alguns Ministros têm uma postura mais liberal, enquanto 

outros são mais rígidos na abertura do processo a outros partícipes. O Ministro Gilmar 

Ferreira Mendes tem admitido com flexibilidade a intervenção de amicus curiae nos 

processos de controle concentrado.  

            Nas últimas intervenções ocorridas e 2005, o Ministro Gilmar Mendes 

defendeu a necessidade de se conferir um caráter mais aberto e pluralista ao controle 

concentrado de constitucionalidade, com vistas a que o tribunal possa ter acesso aos fatos e 

prognoses legislativos, subsídios técnicos, implicações político-jurídicas e econômicas dos 

julgamentos, o que faria necessária a adoção, pelo Tribunal, segundo Mendes, de um modelo 

procedimental que outorgue ao tribunal a possibilidade fazer tal aferição. 
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Geralmente, ao proferir longo despacho377 ressaltando as vantagens da 

intervenção dos amici curiae, todos os pedidos de intervenção são aceitos.  

Na ADI 2999-RJ378, por exemplo, na qual o ilustre constitucionalista figura 

como relator, mais de 60 entidades, entre sindicatos, conselhos, confederações, associações 

ligadas direta ou indiretamente à saúde, indústrias de calçados, entidades religiosas e outros 

mais foram admitidos ao processo como amicus curiae. Discutia-se na referida ADI a 

constitucionalidade da Resolução 322 do Conselho Nacional de Saúde, questionada pela 

Governadora do Rio de Janeiro. 

Na outra ponta, a vertente que preferimos chamar de “conservadora” , encontra-

se o Ministro Marco Aurélio que, geralmente ressaltando a excepcionalidade da intervenção 

de terceiros no processo de controle concentrado, indefere muitos pedidos de intervenção de 

amicus curiae.  Em alguns despachos, o Ministro fez menção a requisitos não previstos em lei 

para admissão como, por exemplo, pertinência temática379, necessidade da decisão alcançar a 

entidade380, inoportunidade381, interesse direto da entidade382 e complexidade da matéria383.  

 

 

                                                 
377 Vide despacho nas ADIs 2548-PR (DJ 24.10.2005, p. 35) e 3599-DF (DJ 22/11/2005. p. 7)   
378 Atuam no processo como amicus curiae, entre outras entidades: a CONFEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS DE 
MISERICÓRDIA, HOSPITAIS E ENTIDADES FILANTRÓPICAS – CMB; a FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE RENAIS E 
TRANSPLANTADOS DO BRASIL – FARBRA; a CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS – 
COBAP; o CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL - CES/RS; o  SINDICATO DOS TRABALHADORES E 
SERVIDORES EM SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICOS, CONVENIADOS, CONTRATADOS E/OU CONSORCIADOS AO SUS E 
PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARANÁ - SINDSAÚDE/PR; GRUPO OTIMISMO DE APOIO A PORTADORES DE HEPATITE C; 
o SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS NO ESTADO DE GOIÁS – SOEGO; o GRUPO DE APOIO À PREVENÇÃO DA AIDS - 
GAPA/RS; o SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO – SEESP; o CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO 
SOCIAL – CFESS; o CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS – CFN; a FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE 
SÍNDROME DE DOWN; o  SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE REFINAÇÃO, DESTILAÇÃO, 
EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO NOS ESTADOS DO PARANÁ E SANTA CATARINA - SINDIPETRO PR/SC; a 
FEDERAÇÃO DAS MISERICÓRDIAS E ENTIDADES FILANTRÓPICAS E BENEFICENTES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; a 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM SEGURIDADE SOCIAL – CNTSS e a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
DE PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA - ABRASCO . 
379 ADPF 46 (DJ 20/06/05, p. 7; DJ de 16/06/2005, p. 45)  
380 ADPF 46 (DJ 20/06/2005, p. 7); ADPF 70 ( DJ de 20/06/2005, p.7)  
381 ADPF 54 (DJ de 13/08/2004, p. 75) 
382 ADI 3459-RS (DJ de 11/05/2005, p. 8) 
383 ADI 3604-AM (DJ de 30/11/2005, p. 7) 
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Por outro lado, em contradição ao sentido destas decisões, o mesmo relator 

indeferiu a participação do Ministério Público do Rio Grande do Norte, nos autos da ADI 

302-RN, porque “pouco importa que o diploma envolvido beneficie este ou aquele órgão” .384  

Em outra decisão, entendeu indispensável para admitir as entidades “a 

convicção”  do relator sobre a necessidade de ouvi-las.385  

Na ADI 3522-RS, o Min. Marco Aurélio indeferiu como amicus curiae de 

candidatos aprovados em concurso público para o serviço cartorial e notarial do Rio Grande 

do Sul, cuja constitucionalidade estava sendo discutida em ADIN, porque segundo ele a 

intervenção “visa a esclarecimentos de órgão ou entidade, e não a defesa de interesse 

individual”386. 

Nos autos da ADI 3504-SP, onde se discutia ato do TRT da 15ª Região, 

referente ao preenchimento de cargos de direção daquela corte, foi indeferida a participação 

da Associação dos Magistrados do Brasil – AMB “ face a problemática representatividade” de 

tal entidade, tendo salientado que os “magistrados da justiça do trabalho contam com 

associação de âmbito nacional específica – a Anamatra.”387 

Devem ser mencionados, ainda, os despachos do Min. Joaquim Barbosa que 

inadmitiu a participação de determinado sindicato por não ter acrescido “nenhum subsídio 

fático ou jurídico relevante”388 ao processo, bem como outra inadmissão, referente ao 

Sindicato dos Médicos do Distrito Federal “porque não logrou demonstrar que detém experiência e 

autoridade em matéria de saúde social”389. 

                                                 
384 ADI 3028-RN (DJ 03/12/2003, p. 21) 
385 ADI 3522-RS (DJ 24/10/2005, p. 37) 
386 ADI 3522-RS (DJ 07/11/2005, p. 4)  
387 ADI 3504-SP (DJ 0908/2005, p. 4) 
388 ADI 2961-MG (DJ 14/04/2004, p. 4) 
389 ADI 3311-DF. 
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O Ministro Sepúlveda Pertence, também, indeferiu determinado pedido de 

intervenção na ADPF 77 porque “não se encontram novidades ou maiores informações”390 ou 

porque “não há qualquer documento ou estudo referente ao tema”. 

Já o Min. Celso de Mello tem tido também uma postura liberal na admissão das 

entidades. Aliás, responsável pela primeira admissão de amicus curiae ainda antes da Lei 

9.868/99 e pelo voto que possibilitou ao amicus curiae a faculdade de fazer sustentação oral, 

o Ministro Celso de Mello geralmente admite a participação de amicus curiae nos processos 

em que figura como relator. 

A pesquisa observou que todos os pedidos de ingresso de partidos políticos391 e 

estados da federação392 foram deferidos pelo Ministro Celso de Mello “porque presentes as 

condições” . No geral, não há um exame mais rígido por parte do Ministro acerca do 

cumprimento dos requisitos legais.  

Geralmente o Ministro Celso de Mello admite a entidade, declinando no 

despacho apenas que “presentes as condições”  fixadas no parágrafo 2º do art. 7º da Lei 

9.868/99, sem fundamentar como ou por qual motivo estão aquelas condições preenchidas393.  

Deve-se salientar também alguns despachos de inadmissão, com prazo para 

correção, por não ter sido anexado o instrumento procuratório, como nas ADI 3320-MC 

(Relator Min. Celso de Mello, DJ de 17/08/2005, p. 6), 3498 (Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 

22/06/2005, p. 66) e 3573-DF (Rel. Min. Carlos Britto, DJ de 19/10/2005, p. 33). 

Em suma, do exame dos vários despachos de admissão ou inadmissão de 

entidades, os ministros do Supremo geralmente silenciam sobre o que vem a ser “ relevância 

                                                 
390 ADPF 77 (DJ 06/10/2005, p. 10) 
391 ADI 3345-DF (DJ 29/08/2005, p. 5) e ADI 3320 Mc-MS (Rel. Min. Celso de Mello, p. no DJU 06/06/2005, 
p. 55) 
392 ADPF 3540-DF (Rel. Min. Celso de Mello), na qual foi admitida a participação dos Estados de São Paulo, 
Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e Amazonas. 
393 Vide ADI 3194-RS, p. no DJ de 08/11/2005, p. 5. 
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da matéria” . Com relação à “ representatividade dos postulantes” , existe certa variação no 

entendimento dos Ministros. 

De logo é bom ressaltar que, geralmente, o fato da entidade não ter âmbito 

nacional não é motivo de indeferimento de ingresso do amicus ao processo. Todavia, uma 

relação de pertinência entre o ato atacado e a natureza da entidade tem sido exigida pelos 

Ministros, com algumas exceções, como visto, quando, por exemplo, dá-se mais ênfase à 

utilidade da intervenção. 

 A título de exemplificativo, o STF já admitiu como amicus curiae394 a 

Associação dos Magistrados Catarinenses (ADI 2.130-3), o Ministério Público do Estado do 

Rio de Janeiro (ADI 2.223-DF) e do Rio Grande do Sul (ADI 2039-RS), o Instituto de 

Resseguros do Brasil (ADIn 2.540-RJ), a Companhia Energética de Brasília (ADIn 1.104-9), 

a Loteria do Estado do Pará (ADI 3259-PA), a Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Agricultura – CONTAG (ADI 2.999-1-RJ), a Conectas Direitos Humanos (ADPF 73-DF), o 

Sindicato dos Notários e Registradores de Minas Gerais (ADI 2961-MG), o Centro de 

Direitos Humanos (ADImc 3268 - RJ), o Grupo de Apoio à prevenção da AIDS e o Grupo 

Otimismo de Apoio a portadores de Hepatite “c”  (ADI 2999-RJ), a Associação Nacional dos 

Procuradores e o Instituto Brasileiro de Advocacia Pública – IBAP (ADI 3056-RN), dentre 

outros. 

 

5.5 Da possibilidade de sustentação oral.  

 

                   Foi visto no capítulo anterior a possibilidade do amicus curiae fazer sustentação oral 

na Suprema Corte Americana.  

                                                 
394 Todas as ADINS acima mencionadas são facilmente encontráveis no site do Supremo Tribunal Federal: 
www.stf.gov.br. 
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                   No Brasil, a Lei 9.868/99 não traz disposição específica sobre a possibilidade de 

sustentação oral. O Supremo Tribunal Federal chegou, inclusive, no ano de 2000, a negar tal 

prerrogativa nos autos da ADIN nº 2321-DF, em decisão proferida pelo Presidente da Corte, 

Min. Carlos Velloso395.  

                   Posteriormente, na ADI 2.223-DF, a tese da possibilidade de sustentação oral foi 

novamente vencida no plenário e os Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio e Nelson Jobim  

posicionaram-se a favor da possibilidade de sustentação396. Apenas nos autos da ADIN 2.777-

SP, na qual figurou como relator o Min. César Peluso em voto condutor proferido pelo Min. 

Celso de Mello, finalmente o tribunal reconheceu tal possibilidade. 

                   Vale transcrever trechos do acórdão, verbis: 

 

“entendo que a atuação processual do amicus curiae não deve limitar-se à mera 
apresentação de memoriais ou à prestação eventual de informações que lhe venham a 
ser solicitadas. 
Essa visão do problema – que restringisse a extensão dos poderes processuais do 
“colaborador do tribunal”  – culminaria por fazer prevalecer, na matéria, uma 
incompreensível perspectiva reducionista, que não pode (nem deve) ser aceita por 
esta Corte, sob pena de total frustração dos altos objetivos políticos, sociais e 
jurídicos visados pelo legislador na positivação da cláusula que, agora, admite o 
formal ingresso do amicus curiae no processo de fiscalização concentrada de 
constitucionalidade. Cumpre permitir , desse modo, ao amicus cur iae, em extensão 
maior , o exercício de determinados poderes processuais, como aquele consistente 
no direito de proceder  à sustentação oral das razões que justificaram a sua 
admissão formal na causa”  397 
                      

                       A partir de tal precedente, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal 

foi modificado pela Emenda nº 15, de 30 de março de 2004, que deu nova redação ao artigo 

131 do Regimento Interno da Corte, acrescentando o parágrafo § 3º, verbis: 

 

“admitida a intervenção de terceiros no processo de controle concentrado, fica-lhes 
facultado produzir sustentação oral, aplicando-se, quando for o caso, a regra do 
parágafo 2º do art. 132 deste regimento”                           

                                                 
395 ADI 2.321-DF, Rel. Min. Carlos Velloso, j. em 25.10.2000. Fonte: Informativo STF, nº 208. 
396 ADI 2.223-DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 18.10.2001. Fonte:Informativo STF nº 246 
397 ADIN 2.777-SP, Rel. Min. Cezar Peluso, voto do Min. Celso de Mello, j. em 26 e 27 11.2003. 
Fonte:Informativo STF nº 331. 
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                       Inegável, portanto, agora, a possibilidade de sustentação oral.  

 

5.6 Momento da intervenção do amicus curiae: até o dia anterior ao julgamento do processo 

de controle concentrado. 

 

                    O art. 7º, § 2º da Lei 9.868/99 dispõe sobre o prazo de intervenção dos amici 

curiae, nestes termos, verbis: 

“O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos 

postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado 

no parágrafo anter ior , a manifestação de outros órgãos e entidades”  (destaquei). 

 

                     O problema aqui reside no fato de que o “parágrafo anterior”  mencionado no 

dispositivo foi vetado pelo Presidente da República, não tendo sequer entrado em vigência. O 

parágrafo vetado fazia menção à possibilidade de manifestação dos demais titulares da ADI, 

no prazo das informações, com a possibilidade de juntada de memoriais398. O prazo de 

informações é de trinta dias contados do recebimento do pedido (art. 6º, parágrafo único). 

                     Nas razões ao veto, ficou consignado expressamente pelo Presidente da 

República que eventual dúvida quanto ao prazo constante no parágrafo 2º “poderá ser 

superada com a utilização do prazo das informações previsto no parágrafo único do art. 6º” . 

                    A doutrina praticamente não destoa com relação ao termo final de participação 

do amicus curiae no processo objetivo de controle de constitucionalidade. 

                                                 
398 § 1º (VETADO) Os demais titulares referidos no art. 2º poderão manifestar-se, por escrito, sobre o objeto da 
ação e pedir a juntada de documentos reputados úteis para o exame da matéria, no prazo das informações, bem 
como apresentar memoriais”  
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                    O posicionamento majoritário é que a intervenção pode ocorrer até o julgamento 

da ação de controle concentrado399, mas há, também, opiniões no sentido de que deve ocorrer 

dentro do prazo das informações. 

                     Na verdade, não há qualquer problema se a intervenção ocorrer até a data do 

julgamento. Saliente-se, no entanto, que o amicus curiae deve receber o processo no estado 

em que se encontra e não lhe cabe, por exemplo, ao terminar a fase de instrução da ADI, após 

o relatório (Lei 9.868/99, art. 9º) ingressar com documentos e novas informações ao processo, 

sob pena de tumulto processual400.  

                     Ressalvada, contudo, a possibilidade do que ingressa tardiamente efetuar 

sustentação oral na data do julgamento, o que já foi admitido pelo Supremo Tribunal 

Federal401. 

                     Os ministros do Supremo Tribunal Federal não têm adotado um posicionamento 

uniforme com relação ao termo final da intervenção do amicus curiae no processo de controle 

de constitucionalidade.  

                       É pacífica, no entanto, a tese de que o amicus curiae recebe o processo no 

estado em que se encontra, “sem retroações e prejuízo do julgamento”402 

      

 

                                                 
399  Com essa opinião: CABRAL, Antônio do Passo. Pelas asas de Hermes: a intervenção do amicus curiae, um 
terceiro especial. Revista de Direito Administrativo, nº 234, p. 138, out. dez. 2003; BINENBOJM, Gustavo. A 
dimensão dos amicus curiae no processo constitucional brasileito:requisitos, poderes processuais e aplicabilidade 
no âmbito estadual. Mundo jur ídico. Rio de Janeiro, 01/11/2004. Disponível na Internet 
<http://mundojurídico.adv.br/html/artigos/direitoconstitucional.htm>. Acesso em 29/11/2004; CUNHA JR. 
Dirley da. A intervenção de terceiros no processo de controle abstrato de constitucionalidade – a intervenção do 
particular, do co-legitimado e do amicus curiae na ADIN, ADC e ADPF. DIDIER JR. Fredie e ALVIM, Tereza 
Arruda (orgs). Aspectos polêmicos e atuais sobre os terceiros no processo civil e assuntos afins. São 
Paulo:Revista dos Tribunais, 2004, p. 164.  
400 No mesmo sentido, PRÁ, Carlos Gustavo Henrique Del. Breves considerações sobre o amicus curiae na 
ADIN e sua legitimidade recursal. Aspectos polêmicos e atuais sobre os terceiros no processo civil e assuntos 
afins. DIDIER Jr. Fredie; WAMBIER, Tereza Arruda. (coord.). São Paulo:RT, 2004, p. 70.  
401  
402 ADI 3522-RS, Rel. Min. Marco Aurélio, decisão proferida em 20.10.2005, p. no DJ de 27/10/2005, p. 16.  
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5.7 Da impossibilidade de recorrer contra a decisão que indefere a intervenção do amicus 

curiae.  

 

             De acordo com o parágrafo 2º do art. 7º da Lei 9.868/99, o despacho que admite o 

amicus curiae ao processo é irrecorrível. Questão a ser discernida é se a irrecorribilidade  se 

aplica apenas à hipótese de admissão, ou também de inadmissão dos amici. 

               Ao que parece, a previsão de irrecorribilidade tem uma origem histórica, referente a 

uma admissão de amicus curiae pelo Supremo Tribunal Federal, anteriormente à Lei 

9.868/99, nos autos da ADI 748-4. 

                Com efeito, no julgamento de Agravo Regimental na ADI 748-4, o Supremo 

Tribunal Federal admitiu a manifestação de amicus curiae no processo como colaborador 

informal da Corte. Na mesma decisão, entendeu que a admissão da entidade se tratava de 

despacho de mero expediente, sem qualquer conteúdo decisório e sem possibilidade de 

impugnação mediante agravo regimental403. 

               A impossibilidade de recorrer ou não decorreria da inexistência de prejuízo a 

qualquer das partes – já que neste tipo de processo elas inexistem no sentido processual 

comum - pela admissão ou inadmissão do amicus curiae ao processo. Para Nelson Nery Jr. e 

Rosa Maria de Andrade Nery, trata-se de decisão interlocutória o ato do relator que admite ou 

                                                 
403 EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INTERVENÇÃO ASSSITENCIAL – 
IMPOSSIBILIDADE – ATO JUDICIAL QUE DETERMINA A JUNTADA, POR LINHA, DE PEÇAS 
DOCUMENTAIS – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – IRRECORRIBILIDADE – AGRAVO 
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. – O processo de controle normativo abstrato instaurado perante o 
Supremo Tribunal Federal não admite a intervenção assistencial de terceiros. Precedentes. – Simples juntada, por 
linha, de peças documentais apresentadas por órgão estatal que, sem integrar a relação processual, agiu, em sede 
de ação direta de inconstitucionalidade, como colaborador informal da Corte (amicus curiae), situação que não 
configura, tecnicamente, hipótese de intervenção ad coadjuvantum. Os despacho de mero expediente – como 
aqueles que ordenam a juntada, por linha, de simples memorial descritivo - , por não se revestirem de qualquer 
conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante agravo regimental. (STF, ADI 748 AgR/RS, Rel. 
Min. Celso de Mello,  1994)   
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não a participação do amicus curiae. Ressalta, porém, a irrecorribilidade da decisão, 

independentemente de admitir ou não a entidade.404 

                   Gustavo Bnembojm, porém, defende a possibilidade do amicus curiae recorrer 

contra a decisão que o inadmitir ao processo de controle concentrado. 

                     Para ele, existem pelos menos três razões para isso, em suma: a) a 

irrecorribilidade deve ser interpretada restritivamente em face da regra geral da 

recorribilidade; b) a existência de agravo específico ao postulante nas decisões indeferitórias 

da participação; c) a necessidade de uma interpretação que prestigie o contraditório e a ampla 

defesa, bem como a garantia do devido processo legal405. 

                 Com posicionamento semelhante em trabalho específico sobre o tema, Carlos 

Gustavo Del Prá, para quem “somente a decisão positiva sobre a admissibilidade do amicus curiae 

é irrecorrível ex lege” .   

                  Explica o autor que não é regra absoluta no regime recursal da ADIN “a 

impugnação da decisão que não admite a intervenção de co-legitimados, como assistentes 

litisconsorciais”  e que “os co-legitimados podem intervir na ADIN não só como assistentes 

litisconsorciais, mas também como amici curiae” , motivo pelo qual conclui, pela legitimidade 

recursal para impugnar a decisão que indefere a intervenção406. 

                      Como já dito, o Supremo Tribunal Federal adotou a tese da irrecorribilidade, 

pelo amicus curiae, contra a decisão que indefere a sua participação, por entender que se trata 

de despacho e não de decisão interlocutória. 

                                                 
404 NERY JR. Nelson; NERY. Rosa Maria Andrade. Código de processo civil comentado e legislação 
processual civil em vigor . 3. ed. São Paulo:Revista dos Tribunais, 2003, 7. ed., p. 1384-1385. 
405BINENBOJM, Gustavo. A dimensão dos amicus curiae no processo constitucional brasileito:requisitos, 
poderes processuais e aplicabilidade no âmbito estadual. Mundo jur ídico. Rio de Janeiro, 01/11/2004. 
Disponível na Internet <http://mundojurídico.adv.br/html/artigos/direitoconstitucional.htm>. Acesso em 
29/11/2004.  
406 PRÁ, Carlos Gustavo Henrique Del. Breves considerações sobre o amicus curiae na ADIN e sua legitimidade 
recursal. Aspectos polêmicos e atuais sobre os terceiros no processo civil e assuntos afins. DIDIER Jr. 
Fredie; WAMBIER, Tereza Arruda. (coord.). São Paulo:RT, 2004, p. 78-79. 
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                        Sobre o tema, vale transcrever o acórdão proferido no Agravo Regimental da 

ADI 748-RS, ainda antes da Lei 9.868/99: 

 
“ AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - INTERVENÇÃO 
ASSISTENCIAL - IMPOSSIBILIDADE - ATO JUDICIAL QUE DETERMINA 
A JUNTADA, POR LINHA, DE PECAS DOCUMENTAIS - DESPACHO DE 
MERO EXPEDIENTE - IRRECORRIBILIDADE - AGRAVO REGIMENTAL 
NÃO CONHECIDO. - O processo de controle normativo abstrato instaurado 
perante o Supremo Tribunal Federal não admite a intervenção assistencial de 
terceiros. Precedentes. Simples juntada, por linha, de pecas documentais 
apresentadas por órgão estatal que, sem integrar a relação processual, agiu, em 
sede de ação direta de inconstitucionalidade, como colaborador  informal da 
Cor te (amicus cur iae): situação que não configura, tecnicamente, hipótese de 
intervenção ad coadjuvandum. - Os despachos de mero expediente - como 
aqueles que ordenam juntada, por linha, de simples memorial expositivo -, por 
não se revestirem de qualquer conteúdo decisór io, não são passiveis de 
impugnação mediante agravo regimental (CPC, art. 504)” . 
(ADI748-AgR. Relator(a):  Min. Celso de Mello,  j. em  
01/08/1994, Pleno, DJ 18-11-1994, p. 31392). 

                    

               Em outra decisão, foi também adotada a impossibilidade de interposição de recurso 

pelo amicus curiae, decisão esta proferida nos autos de Agravo Regimental na ADPF 54, 

tendo como relator o Min. Marco Aurélio, verbis407: 

 

“Petição/STF nº 95.645/2004 DECISÃO TERCEIRO - ADMISSIBILIDADE - 
RECUSA - IRRECORRIBILIDADE. 1. Eis as informações prestadas pelo 
Gabinete: ADEF - Associação de Desenvolvimento da Família - interpõe agravo 
regimental contra a decisão - cópia em anexo - proferida por Vossa Excelência, na 
qual indeferiu a respectiva intervenção, como amicus curiae, no processo em 
referência. Consigno a publicação da mencionada decisão no dia 30 de agosto deste 
ano e protocolização do recurso em 8 do mês em curso. 2. A decisão atacada versa 
sobre a aplicação, por analogia, da Lei nº 9.868/99, que disciplina também processo 
objetivo - ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de 
constitucionalidade. Conforme consignado, a admissão de terceiro não implica o 
reconhecimento de direito subjetivo a tanto. Fica a critério do relator, caso entenda 
oportuno. Na própr ia decisão agravada, restou esclarecido que o ato do relator  
mediante o qual admite, ou não, a intervenção não é passível de impugnação 
na via recursal - ar tigo 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99. 3. Ante o quadro, nego 
seguimento ao agravo, cuja peça deverá ser devolvida à agravante. 4. Publique-se. 
Brasília, 10 de setembro de 2004.”  (destaquei) 
(ADPF -54 AgR DF, Rel. Min.  MARCO  AURÉLIO, p. no DJ 01/10/2004, p. 39)  

 

                                                 
407 No mesmo sentido, decisão do Min. Maurício Corrêa, nos autos da ADI 2581 Agr-SP (p. no DJ de 
18/04/2002), p. 12. 
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                     Em face do déficit democrático dos processos de controle de constitucionalidade 

das leis, deve-se preferir uma interpretação que privilegie a possibilidade de participação das 

entidades, com vistas a lhe conferir maior legitimação democrático-participativa. Porém, não 

parece compatível com as atuais necessidades de desafogamento processual do STF 

possibilitar que o amicus curiae recorra da decisão que não o admitir ao processo.  

                      Se for admitida a possibilidade de interposição de Agravo Regimental a todos 

os pedidos de amicus curiae indeferidos pelo Supremo Tribunal Federal, como defende 

Binembojm, haveria grande crescimento no número de recursos para exame, pela Corte. 

                       Apenas mediante uma reforma profunda na estrutura do Tribunal, com a  

diminuição do grande número de processos levados a julgamento, poder-se-á cogitar da 

concessão de tal prerrogativa à figura do amicus curiae.  

                       No momento, não observamos uma grande vantagem no que se refere à relação 

custo (congestionamento) benefício (democratização-utilidade da decisão). 
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CAPÍTULO 6 - O amicus curiae no Brasil em sua dimensão utilitár ia e democrático-

par ticipativa.  

 

                       Examinados os aspectos processuais do instituto estudado, a partir daqui  

adentrarei de forma mais específica em outras searas de abordagem do amicus curiae, mais 

especificamente, como elemento útil à formação da decisão do tribunal, bem como sua face 

democratizante do processo de controle de constitucionalidade das leis. 

                     O exame das nuances do instituto revela questões bem interessantes que podem 

modificar um pouco certos paradigmas até então absolutos em seus conceitos, como, por 

exemplo, a concepção de processo “objetivo”  “sem contraditório” , de controle “abstrato”  e 

outras questões mais que me permiti tentar discernir.  

                      Inicio, portanto, com a questão do processo objetivo de controle de 

constitucionalidade:  

 

 6.1 O incremento da dialogicidade e do contraditório ao processo objetivo de controle de 

constitucionalidade.  

 

É corrente a concepção no Brasil de que o processo de controle 

concentrado da constitucionalidade é um processo “objetivo” , um processo que não trata da 

relação de direito subjetivo das partes conflitantes, como seria comum ao processo civil 

ordinário em geral.  

Para a concepção predominante, é um processo que trata apenas da aferição 

da compatibilidade em tese da lei ou do ato normativo impugnado com a Constituição 

Federal, em face da supremacia desta em relação às normas infraconstitucionais.  
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No processo de natureza objetiva bastaria observar a Constituição e o texto 

infraconstitucional para, num processo de subsunção lógica, concluir pela compatibilidade do 

texto impugnado ou não com o texto fundamental.  

O controle concentrado da constitucionalidade das leis, para os que 

defendem essa tese, seria, portanto, um exercício atípico de jurisdição, porque não haveria 

litígio ou situação concreta a ser solucionada pela aplicação da lei pelo juiz; não teria por 

objeto o litígio entre as partes, mas um pronunciamento sobre a própria lei408.  

Como é amplamente sabido, o escopo do processo de controle concentrado 

é a declaração da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo 

impugnado. A diferença entre o controle difuso é que a declaração de inconstitucionalidade 

não é o objetivo da demanda.  No processo difuso, na verdade, a declaração de 

inconstitucionalidade servirá de fundamento ao objetivo da decisão409. 

                      O processo de controle concentrado é, assim, nas palavras de Gilmar Ferreira 

Mendes, “um processo sem sujeitos, destinado, pura e simplesmente, à defesa da Constituição. Não se 

cogita, propriamente, da defesa de interesse do requerente, que pressupõe a defesa de situações 

subjetivas410” . 

                      Da mesma maneira, o voto do Min. Moreira Alves nos autos da ADC nº 1-1-DF, 

na qual se discutia a constitucionalidade da emenda constitucional nº 03/93: “a ação 

declaratória de constitucionalidade insere-se no sistema de controle em abstrato da constitucionalidade 

de normas, cuja finalidade única é defesa da ordem jurídica, não se destinando ‘diretamente’  à tutela 

de direitos subjetivos. Por isso mesmo deve ser necessariamente estruturada em um ‘processo 

                                                 
408BARROSO, Luís Roberto.  Conceitos fundamentais sobre o controle de constitucionalidade e a jurisprudência 
do supremo tribunal federal. O controle de constitucionalidade e a lei 9.868/99. (org. Daniel Sarmento). Rio de 
Janeiro:Lumen juris, 2002, p. 251. 
409 BARROSO, Luís Roberto.  Conceitos fundamentais sobre o controle de constitucionalidade e a jurisprudência 
do supremo tribunal federal. O controle de constitucionalidade e a lei 9.868/99 (Org. Daniel Sarmento). Rio de 
Janeiro:Lumen juris, 2002, p. 247. 
410MENDES, Gilmar Ferreira. Controle de Constitucionalidade – aspectos jur ídicos e políticos. São 
Paulo:Saraiva, 1990, p. 250-251. 
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objetivo’ , como ocorre com a ADIN, isto é, ‘um processo não contraditório’ , sem partes, embora 

possam ser ouvidos os órgãos que participaram da elaboração da lei ou do ato normativo411” . 

                       O fato é que tal concepção parece não se adequar com as concepções atuais do 

processo como método eficaz e justo para solucionar litígios. É bem sabido que na vigência 

do Estado Democrático de Direito o contraditório e a ampla defesa são bens de consagração 

explícita, cuja inobservância diminui a legitimidade e validade do processo como instrumento 

de resolução dos conflitos.  

                       A quantidade de pessoas atingidas pelos processos de controle concentrado 

demanda que haja a intervenção, pelo menos, de representantes dos setores da sociedade que 

serão atingidos pela decisão. Sem que ocorra a participação de tais pessoas envolvidas, o 

processo de controle concentrado perde em legitimidade, ficando muito atrelado apenas as 

posições e convicções jurídicas do juiz constitucional. Dessa maneira, como visto nos 

questionamentos feitos no capítulo 2, o sentido da Constituição limitar-se-á ao que os juízes 

entendam o que de fato está previsto no texto constitucional. 

               Sem a participação aberta de representantes da sociedade ou, pelo menos, daqueles 

que serão atingidos direta ou indiretamente pela decisão, tal entendimento vai de encontro à 

concepção comunitarista de democracia constitucional, a qual deve primar pela observância 

da participação democrática da sociedade em conjunto com a previsão de direitos individuais. 

              O processo objetivo, assim, da maneira como previsto, guarda em si um deficit 

democrático, na medida em que vários dos afetados pela decisão não tem possibilidade de 

acessar diretamente o Tribunal Constitucional Brasileiro mas, apenas, os legitimados formais 

previstos no art. 103 da Constituição Federal. Isso sem falar que, para alguns, o Supremo 

                                                 
411 Trecho transcrito em DANTAS, Ivo. Constituição &  processo:introdução ao direito processual 
constitucional. Curitiba:Juruá, 2003, p. 371-372.   
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Tribunal Federal tem exigido requisitos não previstos constitucionalmente, como a chamada  

relação de “pertinência temática”  412. 

   A instituição do amicus curiae no processo de controle de constitucionalidade 

brasileiro tenta mudar um pouco a sua feição. Se não concede ao amicus curiae a 

possibilidade de ingressar diretamente com a ação perante a Corte, pelo menos lhe concede o 

direito a participar de sua tramitação e julgamento, possibilitando até, como visto, produzir 

sustentação oral.   

               Se se concebe o princípio do contraditório da maneira tratada no processo comum, 

certamente que não há contraditório no processo de controle de constitucionalidade, mas se 

não existe contraditório, o amicus curiae pelo menos aumenta o caráter dialógico do processo 

de controle “abstrato” , relevando aspectos do pluralismo jurídico concebido nas sociedades 

democráticas contemporâneas, onde, além dos participantes formais previstos na 

Constituição, outros atores com menor representatividade podem participar do debate.   

  No exame da doutrina de Jürgen Habermas, viu-se que a fundamentação das 

decisões deve ser retirada de um processo dialógico com ampla participação dos mais 

variados setores da sociedade. Se se pensar a democracia nesta perspectiva, é inconcebível 

que o processo de controle concentrado tenha legitimidade sem a implementação do 

contraditório.  

  Conforme ensina Álvaro Ricardo de Souza Cruz, “o contraditório e a 

‘subjetivação’  dos processos de controle de constitucionalidade tornam-se, sob a perspectiva da Teoria 

Discursiva do Direito, elementos essenciais à redução de seu déficit de legitimidade”413. 

                                                 
412 “Mais problemática ainda se afigura a exigência de que haja uma relação de pertinência entre o objeto da ação 
e a atividade de representação da entidade de classe ou da confederação sindical. Cuida-se inequívoca restrição 
ao direito de propositura, que, em se tratando de processo de natureza objetiva, dificilmente poderia ser 
formulada até mesmo pelo legislador ordinário. A relação de pertinência assemelha-se muito ao estabelecimento 
de uma condição da ação – análoga, talvez, ao interesse de agir-, que não decorre dos expressos termos da 
Constituição e parece ser estranha à natureza do processo de controle de normas”  MENDES, Gilmar Ferreira. 
Jur isdição constitucional. São Paulo: Saraiva, 4. ed., 2004, p. 159. 
413 CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza. Jur isdição constitucional democrática. Belo Horizonte:Del Rey, 2004, p. 
372. 
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                       A garantia de ampla participação implica no aumento do debate e da 

apresentação de idéias na busca de melhores soluções para o problema a ser solucionado. Sem 

essa participação, corre-se o risco da jurisdição constitucional concentrada perder contanto 

com a realidade concreta e falhar na melhor solução a ser dada, com vistas inclusive a evitar 

questionamentos de maior monta pela sociedade. 

   

6.2 A formação de uma estrutura procedimental aberta no processo objetivo para a 

observância dos fatos e prognoses legislativos: a melhoria da qualidade da decisão final.   

 

                       É corrente também a concepção de que o processo objetivo sempre ficou 

conhecido como um processo de natureza normativa, de controle em tese da lei com o texto 

constitucional, entendimento marcadamente normativista, onde o juiz decide no plano 

“abstrato”  a constitucionalidade da lei ou do ato impugnado com o texto constitucional. 

                       A introdução do amicus curiae tem a relevância tentar modificar um pouco essa 

noção meramente “normativista”  que se tem dado ao controle concentrado, já que as 

entidades trazem à Corte questões fáticas e possíveis conseqüências que o julgamento terá 

sobre as entidades e possíveis atingidos pela decisão a ser proferida. 

  Conforme ficou acentuado anteriormente na doutrina de Peter Häberle, “a 

interpretação constitucional é um processo aberto. Não é, pois, um processo de passiva submissão, 

nem se confunde com a recepção de uma ordem (...) A ampliação do círculo de intérpretes aqui 

sustentada é apenas conseqüência da necessidade, por todos defendida, de integração da realidade no 

processo de interpretação414” . 

                       A introdução de componentes fáticos aos julgamentos diminui o caráter 

meramente normativo e de subsunção lógica do processo de controle abstrato da 

                                                 
414HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional. A sociedade aber ta dos intérpretes da 
constituição:contr ibuição para uma interpretação pluralista e “ procedimental”  da constituição. Tradução 
de Gilmar Ferreira Mendes, Porto Alegre:Fabris, 1997, p. 11-12. 
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constitucionalidade das leis, ainda mais quando o texto constitucional é composto, conforme 

já dito, de várias normas de conteúdo aberto sujeitas a várias interpretações como, por 

exemplo, os princípios da isonomia e da livre concorrência, de conteúdo variável e com 

possibilidade de manejo arbitrário pelo aplicador. 

        Ressaltam Mendes e Martins que é equivocado o tratamento do controle 

concentrado de constitucionalidade como processo que não necessita de dilação probatória415 

pois tal concepção confere, “maior importância a uma pré-compreensão do instrumento processual 

do que à própria decisão do constituinte de lhe atribuir competência para dirimir a controvérsia 

constitucional416” .  

                        Para Mendes e Martins, na interpretação constitucional não há como negar a 

comunicação entre norma e fato e a aferição dos chamados fatos e prognoses legislativos 

constitui parte essencial de tal atividade417. 

                     A integração de elementos fáticos trazidos ao processo pelos amici curiae 

melhora em qualidade e legitimidade das decisões a serem proferidas pela Corte Suprema, 

revelando a utilidade que o amicus curiae pode dar à decisão final. 

                     Ressalve-se, porém, que o tribunal terá que ter cautela no exame das 

argumentações dos participantes que, geralmente, têm interesses próprios na resolução das 

questões e farão o possível para persuadir a Corte a julgar em favor de sua tese. 

                     Existe a possibilidade, inclusive, de serem trazidos dados que não condizem com 

a realidade como, por exemplo, pesquisas “encomendadas”  e estatísticas falsas. É que a 

suposta “amizade” dos amici, como já dito no capítulo anterior, geralmente, é de natureza 

“ interessada”. Há uma tentativa de persuasão da Corte em favor da tese que o amicus curiae 

deseja vencedora. 

                                                 
415 ADI 1.372, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 17.11.95.  
416 MARTINS, Ives Gandra da Silva; MENDES, Gilmar Ferreira. Controle concentrado de 
constitucionalidade:comentár ios à Lei n. 9.868, de 10-11-1999, 2. ed. São Paulo:Saraiva, 2005,  p. 271. 
417 MARTINS, Ives Gandra da Silva; MENDES, Gilmar Ferreira. Controle concentrado de 
constitucionalidade:comentár ios à Lei n. 9.868, de 10-11-1999, 2. ed. São Paulo:Saraiva, 2005,  p. 272. 
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6.3 A falta de legitimação das entidades participantes, sob o prisma democrático-

representativo. 

 

  Uma das dificuldades concernentes à possibilidade de legitimação democrática 

das decisões da justiça constitucional, mediante a participação do amicus curiae, reside na 

concepção de que as entidades de classe e associações profissionais não têm legitimidade para 

atuar em nome do povo. 

  É que, conforme estudado nos capítulos 1 e 2, a legitimidade democrática 

através de representantes se dirige “a todo o povo em seu conjunto” , mediante critérios 

funcionais, orgânico-pessoais e materiais ou de conteúdo. As entidades de classe, associações 

profissionais e organizações de cidadãos não podem chamar para si tal legitimidade. 

                       Conforme ressalta Böckenforde, “o que faz unir os grupos e associações sociais são 

determinadas características (de tipo profissional), interesses econômicos ou sociais ou aspirações 

espirituais e culturais” . Tais entidades podem influir no processo aberto de formação da opinião 

e da vontade, atuando como mediadores418. Isso, porém, não as legitima para ocupar o lugar 

do conjunto dos cidadãos, ainda que disponham de uma ampla rede de participação na 

sociedade.  

                      Sobre o ponto de vista do princípio democrático, as entidades de classe e 

associativas são apenas “povo de fato”  na defesa de seus próprios interesses; não representam 

o conjunto dos cidadãos419, ao contrário dos juízes que recebem sua legitimação mediante 

                                                 
418 BOCKENFORDE, Ernest Wolfgang. La democracia como princípio constitucional. Estudios sobre el estado 
de derecho y la democracia. Trad. Rafael Agapito Serrano. Madri:Trotta, 2000, p. 71. 
419BOCKENFORDE, Ernest Wolfgang. La democracia como princípio constitucional. Estudios sobre el estado 
de derecho y la democracia. Trad. Rafael Agapito Serrano. Madri:Trotta, 2000,  p. 71. 
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critérios funcionais, através da Constituição; orgânico-pessoais, pela sua nomeação para o 

cargo e, materiais ou de conteúdo, através da vinculação à lei e ao texto constitucional420. 

  De se salientar que tal ausência de legitimação democrática decorre do 

princípio democrático, através do qual “ todo o poder emana do povo”  e deve ser exercido em 

favor dele.  

                        Não impede, porém, que a participação das entidades seja tratada como mais 

um mecanismo de democracia participativa, ainda que limitada, já que a decisão, ao final, 

sempre será do Tribunal, como órgão legitimado, ainda que com o déficit democrático 

mencionado, quando da tarefa de controle de constitucionalidade. 

  A democracia participativa não se restringe apenas a mecanismos de tomada 

direta de decisões políticas pelo povo. Com ela, conforme salienta Otfried Höffe, “o povo não 

se constitui simplesmente como eleitorado temporário” , (...) “mas como ator da política, mesmo não 

podendo sempre decidir de forma direta”421. Salienta Höffe que a opinião pública é uma das 

principais manifestações da democracia participativa atualmente e “é uma instância crítica, 

perante a qual a política inteira, inclusive a jurisprudencial, e sobretudo uma jurisprudência 

constitucional, deverá se justificar”422. 

  

6.4 A quantidade de amicus curiae e a aferição da vontade majoritária. 

 

  Foi estudado nas teorias procedimentalistas da jurisdição constitucional que a 

legitimação democrática desta, sob o prisma de autores como Habermas e Ely, diz respeito 

apenas aos meios de assegurar o processo de formação democrática das decisões. Para eles, 

                                                 
420BOCKENFORDE, Ernest Wolfgang. La democracia como princípio constitucional. Estudios sobre el estado 
de derecho y la democracia. Trad. Rafael Agapito Serrano. Madri:Trotta, 2000, p. 63. 
421 HÖFFE, Otfried. A democracia no mundo de hoje. Trad. Tito Lívio Cruz Romão. São Paulo:Martins 
Fontes, 2005, p. 131 
422 HÖFFE, Otfried. A democracia no mundo de hoje. Trad. Tito Lívio Cruz Romão. São Paulo:Martins 
Fontes, 2005, p. 132. 
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cabe ao povo definir os conteúdos jurídicos que irão reger determinada sociedade, seja através 

de mecanismos de democracia representativa ou participativa. 

                      A instituição do amicus curiae no processo de controle concentrado poderá 

contribuir para que o Tribunal tenha conhecimento da vontade da opinião pública sobre a 

questão a ser discutida, isso logicamente se o tribunal lhe der a relevância que o instituto 

merece, dando a largueza necessária para que, tanto os aspectos utilitários na formação da 

decisão sejam tomados em consideração, como também o aspecto democrático-participativo, 

com vistas a dar maior legitimação à decisão final. 

                       Não penso, porém, o que seria ingênuo a meu ver, que a participação de entes 

da sociedade dirá de fato qual a vontade geral ou da maioria do povo sobre determinada 

questão, a não ser por pesquisas de opinião pública que poderão ser trazidas ao julgamento 

pelos amici.  

                       Não parece, também, que o simples fato de ter um grande número de amicus 

curiae em defesa de determinada tese possa concluir que aquela seja a “vontade majoritária 

do povo” , como até já se chegou a esta conclusão em pesquisas feitas nos Estados Unidos 

(vide ponto  4.7). 

                       No Brasil, outros fatores estão envolvidos para dificultar essa aferição através 

de amicus curiae como, por exemplo, o Ministro possibilitar a participação das entidades no 

processo, a necessidade da existência de um grande número de organizações na sociedade em 

defesa de determinado assunto relevante e até custos processuais e advocatícios para 

viabilizar a intervenção.  

                       No exame do exemplo norte-americano, ficou constatado que praticamente 

todos os amici que pedem sua intervenção são admitidos pelos juízes da Suprema Corte 

americana, o que facilita a noção do tribunal sobre a vontade da opinião pública na resolução 

de determinada questão.    
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           A acolhida no Brasil, conforme visto no capítulo anterior, ainda não chegou com 

a mesma dimensão, ate porque são freqüentes questionamentos relativos ao congestionamento 

do Tribunal, o que acaba por limitar o desenvolvimento do amicus curiae no controle de 

constitucionalidade. 

  Com raras exceções, através de decisões dos Ministros Gilmar Mendes e Celso 

de Mello, tem sido festejado o caráter democrático do amicus curiae. 

                         Não se confunde, ainda, com um modelo procedimentalista amplo como  

pensado por Habermas, apesar de em certos aspectos ter semelhanças, já que a admissão das 

entidades, seja através de requerimento da Corte, seja por meio de intervenções voluntárias 

poderá dar ao tribunal uma noção do que pensa a sociedade acerca de determinado tema 

controverso. 

  Da mesma maneira, não tem nada a ver com a concepção de Jeremy Waldron 

que dá ênfase aos legisladores na formação da vontade democrática e questiona de forma 

cabal qualquer modelo que atribua a juízes não eleitos a definição do conteúdo dos valores de 

determinada sociedade. 

                      Assemelha-se mais com a concepção de Peter Häberle na sua tentativa de 

adequar a interpretação constitucional a uma teoria da democracia, mediante a ouvida de 

outros intérpretes do texto constitucional, além dos legitimados formais previstos na 

Constituição.             

                             Vale transcrever a seguinte passagem de Peter Häberle, cuja semelhança 

com os propósitos que defendemos para o amicus curiae é inconteste, verbis: 

“O processo de interpretação constitucional deve ser ampliado para além do 
processo constitucional concreto. O raio de interpretação normativa amplia-se 
graças aos ‘ intérpretes da Constituição da sociedade aberta’ . Eles são os 
participantes fundamentais no processo de trial and error, de descoberta e de 
obtenção do direito. A sociedade torna-se aberta e livre, porque todos estão 
potencial e atualmente aptos a oferecer alternativas para a interpretação 
constitucional. A interpretação constitucional jurídica traduz (apenas) a pluralidade 
da esfera pública e da realidade (...), as necessidades e as possibilidades da 
comunidade, que constam do texto, que antecedem os textos constitucionais e 
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subjazem a eles. A teoria da interpretação tem a tendência de superestimar sempre o 
significado do texto” .423 
 

Em comentários à obra de Häberle, ressaltam Martins e Mendes que “o 

reconhecimento da pluralidade e da complexidade da interpretação constitucional traduz não apenas 

uma concretização do princípio democrático, mas também uma conseqüência metodológica da 

Constituição”424. 

 

6.5 A abertura à sociedade da interpretação de normas constitucionais de conteúdo 

indeterminado. 

                             A introdução do amicus curiae aos processos de controle de 

constitucionalidade das leis serve também, se lhe for conferido o alcance necessário pelo 

Supremo Tribunal Federal, como uma tentativa de adequação das concepções procedimentais 

e substancialistas da jurisdição constitucional, na medida em que poderão as entidades 

participantes emitir sua própria opinião sobre os princípios e valores que irão prevalecer sobre 

determinada controvérsia chegada ao tribunal. 

             O processo de controle concentrado não perde sua concepção substancialista de 

aplicação de princípios e valores consagrados na Constituição por meio de juízes com vistas a 

tentar diminuir as desigualdades de nossa sociedade, porém, abre-se à participação de outros 

interessados, além dos “ intérpretes formais” , fazendo com que, se não termine, pelo menos 

diminua a possibilidade do tribunal atuar de forma autoritária na aplicação dos valores, 

conforme já declinado nas críticas feitas por Ely e Habermas, estudadas no capítulo 2. 

                    Conforme ressaltado por Binembojm: “o propósito da instituição do ‘amicus curiae’  é 

claramente o de pluralizar o debate constitucional, permitindo que o Tribunal venha a tomar 

conhecimento, sempre que relevante, dos elementos informativos e das razões constitucionais daqueles 

                                                 
423HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional. A sociedade aber ta dos intérpretes da 
constituição:contr ibuição para uma interpretação pluralista e “ procedimental”  da constituição. Tradução 
de Gilmar Ferreira Mendes, Porto Alegre:Fabris, 1997, p. 42-43. 
424MARTINS, Ives Gandra da Silva; MENDES, Gilmar Ferreira. Controle concentrado de 
constitucionalidade:comentár ios à Lei n. 9.868, de 10-11-1999, 2. ed. São Paulo:Saraiva, 2005,  p. 265. 
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que sejam destinatários diretos ou mediatos da decisão a ser proferida no processo objetivo de controle 

da constitucionalidade425” . 

                  Como já dito, a própria Constituição atribuiu ao Supremo Tribunal Federal a 

prerrogativa de atuar como guardião do texto magno (CF, art. 102), o que confere super 

poderes aos juízes da Supremo Tribunal Federal, porque, principalmente em países de 

Constituição rígida como o Brasil, à Corte constitucional ficou reservada de fato a última 

palavra sobre a viabilidade material e formal dos atos do Poder Legislativo 

  Serve o amicus curiae, assim, para que a interpretação seja feita tanto pelos 

destinatários imediatos, como por outros entes para os quais a sociedade confere relevância, 

como, por exemplo, os governos federal, estadual e municipal, o Ministério Público, a CNBB, 

a Ordem dos Advogados do Brasil, os Conselhos Federais de Engenharia e Medicina, as 

Universidades, entidades científicas, dentre outros, que poderão, em variadas causas, se 

houver a abertura necessária pelo STF, opinar sobre a controvérsia constitucional discutida. 

  A interpretação constitucional, pelo menos em tese, tende a ter mais 

legitimidade democrática – sob um prisma participativo - e a atuação da sociedade poderá 

servir para pressionar o Supremo Tribunal Federal a atuar como efetivo guardião do texto 

constitucional e não de “guardião das teses do Poder Executivo” , como geralmente se 

comportou em sua história426.  

  O amicus curiae pode ser incluído como mais uma tentativa de implementação 

da democracia participativa no processo político brasileiro427. Apesar das decisões finais 

                                                 
425BINENBOJM, Gustavo. A nova jur isdição constitucional brasileira:legitimidade democrática e 
instrumentos de realização. 2a. ed. Rio de Janeiro:Renovar, 2004, p. 159.  
426 “ ficou clara a insuficiência e a capacidade do Supremo em tutelar de forma isolada a ordem constitucional, ao 
longo dos últimos 110 anos. Apesar de momentos de raro brilhantismo e empolgantes demonstrações de 
devotamento à ordem constitucional, tal como nos primeiros anos da República Velha e do regime militar 
(1964/1969), o distanciamento do Supremo da sociedade e do restante do Judiciário foram os fatores decisivos 
para a não-consecução dos fins propostos pelo comunitarismo nacional, bem como da não-concretização da 
democracia brasileira” . Texto transcrito de CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza. Jur isdição constitucional 
democrática. Belo Horizonte:Del Rey, 2004, p. 313. 
427 Uma das teses defendidas por Boaventura de Souza Santos e Leonardo Avritzer é a do fortalecimento da 
“demodiversidade” . Segundo eles “não existe nenhum motivo para a democracia assumir uma só forma. Pelo 
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sempre ficarem a cargo dos juízes, uma atuação ordenada e estratégica de entes da sociedade 

organizada no processo constitucional pode servir como mecanismo de pressão e influência 

sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal, ainda mais em questões tão importantes, por 

exemplo, como às referentes à interpretação de direitos individuais.   

  A intervenção dos entes da sociedade serve, ainda, para que o Tribunal tenha 

noção do alcance que se deve dar a restrição ou concretização de determinado direito em cada 

caso.  Por vezes, o tribunal pode conferir determinada interpretação a um direito individual 

não adequado às exigências da sociedade.  

                        Não se está aqui querendo dizer que, por exemplo, a pena de morte seja 

instituída no Brasil em face de uma suposta “vontade majoritária” . Porém, o tribunal poderá 

se utilizar, em determinadas questões controvertidas e nos hard cases, das argumentações dos 

amici curiae para tentar preencher qual o sentido que a sociedade confere, no caso concreto, 

ao conceito de “prova ilícita”  por exemplo. 

                        Um outro exemplo é o conceito de “violação da intimidade” para efeito de 

possibilitar a quebra de sigilos bancário, fiscal e telefônico, quando da suspeita da prática de 

atividades ilícitas. 

  O amicus curiae, portanto, poderá ser um instrumento útil para a aferição do 

que pensam os principais entes da sociedade sobre determinadas questões controversas e os 

briefs poderão enriquecer a Corte como novos argumentos jurídicos, fazendo com que sejam 

trazidos até dados de outros países sobre a interpretação utilizada em determinadas questões 

controvertidas. 

 

                                                                                                                                                         
contrário, o multiculturalismo e as experiências recentes de participação apontam no sentido da deliberação 
pública ampliada e do adensamento da participação. O primeiro elemento importante da democracia participativa 
seria o aprofundamento dos casos nos quais o sistema político abre mão de prerrogativas de decisão em favor de 
instâncias participativas” . SANTOS, Boaventura de Sousa; AVRITZER, Leonardo. Para ampliar  o cânone 
democrático. SANTOS, Boaventura de Sousa (org.). Democratizar a democracia:os caminhos da democracia 
participativa. 2. ed. Rio de Janeiro:Civilização brasileira, 2003, p. 77.   
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6.6 O amicus curiae e o congestionamento processual do Supremo Tribunal Federal. 

                       

                      Um dos problemas para o desenvolvimento do amicus curiae no Supremo 

Tribunal Federal é o excessivo congestionamento processual do Tribunal. No exemplo norte-

americano, foi visto que o sucesso da utilização do amicus curiae naquele país decorre 

também da pouca quantidade de processos levados para julgamento pela Suprema Corte 

norte-americana, o que facilita a intervenção das entidades, sem que haja prejuízo de maior 

monta na tramitação do processo. 

                  No exame dos requisitos para a intervenção do amicus curiae, vistos no capítulo 

anterior, observou-se que determinados Ministros do Supremo Tribunal Federal ainda vêem 

com desconfiança o instituto, máxime quando a Corte já é reconhecidamente congestionada 

de processos, o que dificulta, por motivos práticos, a recepção de bom grado da intervenção 

dos amici.  
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Capítulo 7 – Conclusões: possibilidades e limites do amicus curiae como mecanismo de 

democratização do controle de constitucionalidade das leis.  

 

                         Os principais questionamentos propostos inicialmente pela dissertação foram  

os seguintes: O amicus curiae tornou ou irá tornar mais democrática a jurisdição 

constitucional brasileira? Quais os limites e possibilidades do instituto no Brasil, como 

mecanismo de democratização do controle de constitucionalidade das leis? No seu aspecto 

processual, o amicus curiae se confunde com alguma espécie de intervenção de terceiros 

prevista no processo civil ? É semelhante ao amicus curiae previsto nos Estados Unidos? 

                        Para tentar dar respostas ao tema, a dissertação iniciou com menção à evolução 

histórica das principais variantes teóricas que fundamentaram os conceitos de democracia e 

estado de direito, sendo constatado que nessa evolução, apesar de ter ocorrido um crescimento 

da justiça constitucional nas democracias contemporâneas, houve uma queda em sua 

legitimação democrática, a partir da mudança do paradigma “do estado liberal”  ou “ legislativo 

de direito”  para “o estado social”  ou “constitucional de direito” .  

                        Na época do constitucionalismo liberal, a soberania popular estava consagrada 

na lei e a legitimação democrática do juiz decorria da aplicação desta, de forma literal, ao 

caso concreto, onde não havia espaço para a aplicação de um direito surgido de uma ordem 

divina ou natural, nem para uma hipotética “ razão de estado”  na prática decisional. 

                         Posteriormente, o maior prestígio das normas constitucionais em relação ao 

direito legislativo causou perplexidade à questão da legitimação democrática do controle de 

constitucionalidade nos moldes liberais, já que, com a diminuição da importância da lei, os 

juízes passaram a ter a prerrogativa de invalidar as disposições legislativas feitas pelos 

formais representantes do povo, apesar de geralmente não serem eleitos pela população, ao 

contrário dos parlamentares. 
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                        Fora isso, não estando sujeitas a qualquer controle, as decisões tomadas pelos 

tribunais constitucionais padecem de um “risco democrático”  ou um déficit de legitimidade 

democrática, pela possibilidade do tribunal tomar decisões autoritárias, sem fundamentação 

em bases democráticas. O problema se avoluma nos países de constituição rígida como o 

Brasil, já que para mudar a sociedade mudar o entendimento do tribunal terá que recorrer à 

mudança do texto constitucional, através de emenda, com todas as dificuldades inerentes a tal 

processo, que exige maioria qualificada.  

  Nessa esteira, o debate foi iniciado no capítulo 2 com a concepção de 

um dos principais críticos do constitucionalismo e da revisão judicial da constitucionalidade 

das leis na literatura norte-americana, o Prof. Jeremy Waldron, da Universidade de Colúmbia. 

  A tese de Waldron é que o constitucionalismo e a revisão judicial não 

são o meio mais adequado para que as instituições políticas decidam controvérsias pertinentes 

a direitos. Para Waldron, o judiciário não deve se imiscuir em tal debate e essa incumbência 

deve ser atribuída a instituições majoritárias como o parlamento. Waldron defende um modelo 

parecido com o inglês de constitucionalismo, no qual inexiste revisão judicial de 

constitucionalidade das leis e a Constituição é flexível, permitindo que a regra da maioria 

simples prevaleça nas decisões.  

                       Salienta Waldron em sua crítica que a última palavra acerca de questões 

controvertidas relativas a direitos, a palavra final não será a da maioria dos cidadãos, mas sim 

da maioria do tribunal. Posteriormente, sem a intenção de exaurir o tema, foram examinadas 

as principais correntes que tentam fundamentar a atividade da jurisdição constitucional em 

bases democráticas.  

                     No geral, para concepções procedimentalistas como a de John Hart Ely e Jürgen 

Habermas, a legitimidade democrática do judiciário resulta da necessidade desse poder como 

instituição necessária a assegurar os processos de formação das decisões democráticas, seja 
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através de mecanismos de democracia representativa ou participativa. O judiciário atuaria na 

função de assegurar as condições igualitárias de participação na formulação das decisões 

democráticas, inclusive com relação ao conteúdo dos direitos fundamentais. 

  Já para a concepção dita substancialista, propugnada por Dworkin, a 

jurisdição constitucional, sempre que necessário, deve ter uma postura ativa na interpretação 

dos direitos fundamentais com o escopo de produzir “valores”  democráticos, como por 

exemplo, a igualdade entre os cidadãos. Para Dworkin, a democracia não se resumiria apenas 

a questões procedimentais e entrariam em seu conceito axiomas de conteúdo ético como 

igualdade, moral e justiça. O judiciário teria a capacidade, ao contrário do paradigma 

procedimentalista, de definir qual é de fato o conteúdo dos direitos fundamentais. 

                        Foi vista, também, a concepção que tenta legitimar o exercício do controle de 

constitucionalidade mediante um “dualismo” da constituição, na qual a atividade da jurisdição 

constitucional estaria fundamentada na própria vontade do povo, expressa no texto 

constitucional, diferentemente da vontade das legislaturas ordinárias, as quais expressam, 

segundo Bruce Ackerman, uma vontade “de menor qualidade” em relação àquela feita no 

momento constituinte. 

                         Para a concepção de Peter Häberle, ficou constatado que o alemão tenta, 

segundo ele mesmo, adequar a teoria da democracia à interpretação constitucional, mediante 

uma perspectiva pluralista, com a abertura da interpretação a outros intérpretes, além dos 

juízes, parlamentos e outros exegetas “ formais”  do texto constitucional. 

  Foi visto, ainda, alguns exemplos de modelos flexíveis de constitucionalismo, 

que tentam equilibrar de forma mais equânime os princípios constitucional e democrático, 

como, por exemplo, o Canadá e a Suécia, além das revisões periódicas ocorridas na 

constituição de Portugal.     
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           Ao chegar no Brasil, ficou constatada a adoção, pela Constituição de 

1988, de um modelo comunitário de democracia constitucional, modelo este que impõe a 

necessidade da fundamentação ético-valorativa da constituição ser ajudada pela ouvida dos 

diversos agentes da sociedade.  

                      Ao ser examinada a figura do amicus curiae, tendo como paradigma o exemplo 

americano, tentou-se responder ao seguinte questionamento: em se constatando que existe um 

déficit democrático no controle judicial de constitucionalidade, a previsão do amicus curiae 

pela 9.868/99 serviu como meio de democratizar a revisão judicial das leis no Brasil? Quais 

as possibilidades e limites do instituto nesse papel. 

                       O tema, como visto, não é tão simples assim. De acordo com o princípio 

constitucional democrático, a soberania popular só pode ser exercida em nome e em favor do 

povo. O amicus curiae na maior parte dos casos representa o interesse de entidades 

particulares em processos que afetam seu interesse, seja por uma motivação política, 

econômica, moral, afetiva, etc. Tais associações dentro de um paradigma democrático-

representativo não têm legitimidade para atuar em nome do povo, ou, em outras palavras, não 

representam formalmente o povo, seja através de uma legitimidade institucional, seja por uma 

legitimação orgânica ou material, estudadas no capítulo 2. 

                       Porém, o amicus curiae, como visto no exame do seu corolário norte-americano 

pode se tornar um grande instrumento de aferição da opinião pública com relação aos casos 

postos a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.  Trata-se de relevante mecanismo de 

participação da sociedade nos julgamentos da Corte Suprema, apesar da tomada das decisões 

fique sempre a cargo dos juízes.  

                      O exame da previsão americana permitiu constatar que a Corte pode ser 

influenciada pelo prestígio e grande número de entidades que defendem determinada tese em 

um processo constitucional, afigurando-se, pelo menos naquele país, como um mecanismo, 
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ainda que não muito seguro, de aferição da vontade majoritária sobre a interpretação de 

determinada questão objeto de controvérsia constitucional. Defende-se aqui também que 

nesse trabalho hermenêutico, o juiz constitucional tenha uma postura aberta na ouvida dos 

representantes da sociedade, a fim de que o processo interpretativo seja influenciado, como se 

fosse uma espécie de paradigma “hermenêutico-participativo” . 

 Ficou salientado, porém, que o congestionamento processual do Supremo 

Tribunal Federal tem atuado como fator de diminuição do papel do amicus curiae no controle 

de constitucionalidade brasileiro, em comparação ao modelo norte-americano, até porque 

naquele país a quantidade de processos levados a julgamento é muito menor, o que facilita o 

acesso e a aceitação das entidades intervenientes.        

             O amicus curiae é um instrumento que, se não resolve o problema do déficit 

democrático - cuja complexidade envolve, conforme visto, até questionamentos acerca da 

forma de constitucionalismo em determinada sociedade - , pelo menos o atenua, ainda que 

pouco, através da abertura da participação da sociedade aos julgamentos do Supremo Tribunal 

Federal, até como forma de pressão da sociedade sobre as questões relevantes da pauta 

constitucional. 

                      Necessário, porém, que o Supremo Tribunal Federal lhe dê a devida relevância, 

sob pena de amputar os nobres objetivos democráticos do instituto. 

                       Fora esse aspecto, pode-se dizer que a introdução do amicus curiae no processo 

constitucional brasileiro revela-se como um importante instrumento para o Tribunal, não só 

pela sua dimensão democrático-participativa, mas também como mecanismo útil para a 

feitura da decisão, trazendo um componente fático e dialógico ao julgamento do processo de 

controle concentrado, historicamente abstrato e fechado aos intérpretes formais previstos na 

Constituição.  
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                        O amicus curiae possibilita, ainda, que a Corte faça a aferição de prognoses 

legislativos na resolução da questão, permitindo que o tribunal tenha uma noção a posteriori 

da realização fática, ou não, das expectativas do legislador no momento da feitura da lei.  

                    A introdução do amicus curiae ao processo constitucional brasileiro revela 

também uma mutação no entendimento do que vem a ser o processo de controle concentrado 

de constitucionalidade, na medida em que tende a ser mitigado o seu caráter “normativo”  e 

“abstrato” , dando espaço para que entrem no processo interpretativo o exame de fatos e 

possíveis repercussões decorrentes do julgamento.   

                       Na parte processual do exame do instituto, foi dada relevância ao tratamento 

dado pela processualística pátria ao amicus curiae.  

                       Defendeu-se aqui que, em relação à previsão constante na Lei nº 9.868/99, o 

instituto estudado não atua como mero auxiliar da Corte na formulação do julgamento, nem se 

confunde com quaisquer das hipóteses de intervenção de terceiros no processo civil.  

                     Baseando-se em sua origem e na configuração do amicus curiae no processo 

constitucional brasileiro e norte-americano, o instituto pode se revestir tanto da feição de 

ajudante da Corte da formulação da decisão, que a pesquisa preferiu denominar de amicus 

curiae “autêntico” , semelhante, por exemplo, a um perito, quanto a de um verdadeiro 

interessado no julgamento, denominado aqui de amicus curiae “ interessado”.  

                    Ressalte-se, porém, que na grande maioria das intervenções o seu interesse faz 

parecer mais um advogado na defesa de uma das teses que estão sendo discutidas no controle 

abstrato de constitucionalidade. Vale dizer, ainda, que não se trata de um interesse meramente 

jurídico, como seria íntimo à assistência processual do processo comum, podendo ser também 

de um interesse político, moral, econômico, afetivo, etc. 
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        A pesquisa observou que não há um tratamento uniforme dos ministros do 

Supremo Tribunal Federal acerca dos requisitos legais necessários à intervenção do amicus 

curiae na excelsa Corte brasileira.  

                       O conceito de “ relevância da matéria”  praticamente é ignorado pelos Ministros 

nos despachos de admissão ou inadmissão e a denominada “ representatividade dos 

postulantes”  tem sido interpretada de forma diferenciada a critério do relator do processo. 

Alguns ministros são mais rígidos quanto ao cumprimento do requisito da representatividade, 

enquanto outros são mais liberais, chegando até o ponto de admitir a intervenção de entidades 

de pouquíssima representatividade.  

        O amicus curiae constitui relevante mecanismo de aferição da vontade dos que 

irão ser atingidos pelo julgamento e possibilita ao juiz constitucional a aferição de dados 

fáticos ao julgamento do processo de controle concentrado, fazendo com que a decisão final 

ganhe em qualidade. 

           Necessário, porém, que o Supremo Tribunal Federal dê a relevância que o 

instituto merece, a fim de que se torne relevante instrumento de participação da sociedade nos 

julgamentos da Corte, fazendo com que se atenuem os questionamentos acerca da legitimação 

democrática do Tribunal.                    
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