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RESUMO 

 
 
 

O controle judicial de constitucionalidade é decorrente da ideia de preservação da 
supremacia da Constituição. Considerando-se esta um produto da soberania 
popular, quando do exercício do Poder Constituinte, a sociedade tem legítimo 
interesse em defendê-la. Admitir-se maior participação no controle de 
constitucionalidade é salutar à democracia, reconhecendo que cada cidadão e os 
demais agentes sociais são legítimos intérpretes da Constituição, transcendendo a 
um círculo fechado de intérpretes, antes restrito a entidades estatais. Com essa 
discussão, analisa-se o elenco de legitimados ativos para promover o controle 
concentrado de constitucionalidade no Brasil perante o Supremo Tribunal Federal, 
demonstrando que a jurisprudência do Tribunal desenvolve critérios restritivos à 
participação de algumas categorias de legitimados. Discute-se também acerca da 
ausência de legitimidade ativa do cidadão no controle concentrado, ressaltando a 
tentativa frustrada de incluí-lo como legitimado ativo para propor arguição de 
descumprimento fundamental.  Tem-se por objetivo demonstrar que a participação 
social no controle concentrado de constitucionalidade é um imperativo democrático 
que ainda necessita ser adequadamente desenvolvido no direito brasileiro. 
Considerando o método fenomenológico-hermenêutico, trata-se sobre as principais 
categorias abrangidas no trabalho a partir de pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, 
com vistas à compreensão do tema sob uma perspectiva crítica. Verifica-se que a 
legitimação das entidades de classe de âmbito nacional pode ter um papel relevante 
na abertura à maior participação da sociedade civil no controle concentrado de 
constitucionalidade, sendo necessária uma revisão da jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, que estabelece critérios muito rígidos à admissão das entidades de 
classe como legitimadas para promover o controle concentrado de 
constitucionalidade. Propõe-se a revisão do conceito de entidade de classe de 
âmbito nacional e a admissão do cidadão como legitimado ativo para arguir sobre 
descumprimento de preceito fundamental, com vistas a possibilitar maior 
participação social no controle concentrado de constitucionalidade perante o 
Supremo Tribunal Federal. 

 
 

Palavras chave: Constituição. Controle. Participação. 
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ABSTRACT 

 
 
 
The judicial review of constitutionality arises from the idea of upholding the 
supremacy of the Constitution. Considering this a product of popular sovereignty, in 
the exercise of constituent power, society has a legitimate interest in defending it. 
Admit a greater participation in the constitutional control is beneficial to democracy, 
recognizing that every citizen and the other social agents are legitimate interpreters 
of the Constitution, transcending to a closed circle of interpreters, previously limited 
to state entities. Through this discussion, we analyze the list of legitimate assets to 
promote the constitutionality of concentrated control in Brazil before the Supreme 
Court, showing that the Court's case law develops restrictive criteria for participation 
of some categories of legitimated. It also discusses about the absence of standing 
citizen in the concentrated control, highlighting the failed attempt to include it as an 
asset to propose legitimate complaint of fundamental breach. It has been intended to 
show that social participation in the concentrated control of constitutionality is a 
democratic imperative remains to be properly developed in Brazilian law. Considering 
the phenomenological-hermeneutic method, it is about the main categories covered 
at work from literature and case law research, with a view to understanding the topic 
from a critical perspective. It appears that the legitimacy of national professional 
associations can play an important role in opening the greater involvement of civil 
society in the concentrated control of constitutionality, requiring a review of the 
jurisprudence of the Supreme Court, which sets very strict criteria for admission class 
entities as legitimate to promote the concentrated control of constitutionality. It is 
proposed to review the concept of national class organization and a member of the 
active citizen as legitimate to argue about fundamental precept, in order to enable 
greater social participation in the concentrated control of constitutionality before the 
Supreme Court. 
 
 
Keywords: Constitution. Control. Participation. 
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RESUMEN 

 
 
 
El control judicial de constitucionalidad surge de la idea de defensa de la supremacía 
de la Constitución. Teniendo en cuenta que este es un producto de la soberanía 
popular, en el ejercicio del poder constituyente, la sociedad tiene un interés legítimo 
en la defensa de la misma. Admitir una mayor participación en el control 
constitucional es beneficioso para la democracia, reconociendo que todos los 
ciudadanos y el resto de agentes sociales son intérpretes legítimos de la 
Constitución, que trascienden a un círculo cerrado de los intérpretes, anteriormente 
limitado a las entidades estatales. A través de esta discusión, analizamos la lista de 
bienes legítimos para promover la constitucionalidad de control concentrado en 
Brasil ante la Corte Suprema, lo que demuestra que la jurisprudencia de la Corte 
desarrolla criterios restrictivos para la participación de algunas categorías. También 
se discute acerca de la ausencia de pie ciudadana en el control concentrado, 
destacando el fallido intento de incluirlo como un activo para proponer queja legítima 
de incumplimiento esencial. Se ha destinado demostrar que la participación social en 
el control concentrado de la constitucionalidad es un imperativo democrático queda 
por desarrollar adecuadamente en la legislación brasileña. Teniendo en cuenta el 
método fenomenológico-hermenéutico, es sobre las principales categorías incluidas 
en el trabajo de investigación de bibliografía de derecho, con el fin de entender el 
tema desde una perspectiva crítica. Parece que la legitimidad de las asociaciones 
profesionales nacionales pueden desempeñar un papel importante en la apertura de 
la mayor participación de la sociedad civil en el control concentrado de 
constitucionalidad, lo que requiere una revisión de la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, que establece criterios muy estrictos para la admisión entidades de clase 
como legítima para promover el control concentrado de la constitucionalidad. Se 
propone revisar el concepto de organización nacional de clase y miembro del 
ciudadano activo como legítimo discutir sobre precepto fundamental, con el fin de 
permitir una mayor participación social en el control concentrado de 
constitucionalidad ante el Tribunal Supremo. 
 
 
Palabras clave: Constitución. Control. Participación. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O desenvolvimento do Estado passou por diversos momentos em que se 

revelavam governos autoritários, quando o poder estatal não encontrava limites e 

era exercido sob a autoridade que se justificava pela divindade ou pela tradição. 

A construção do Estado moderno exigiu novas bases em face do 

autoritarismo dominante, a partir de quando se reforçou a ideia de que a lei haveria 

de vincular o governante, ser-lhe superior. Isso estava no cerne do movimento 

constitucionalista, que, inspirado no governo da lei, buscava sustentar a atuação do 

Estado na obediência a uma “Lei das leis” a qual se chamou de Constituição, 

calcando-se na separação dos poderes, garantias e direitos individuais e democracia 

representativa. 

Com base neste último elemento lançou-se a ideia de um poder capaz e 

legítimo para produzir a Constituição, denominando-o de Poder Constituinte, que 

significava a reunião do povo, por meio dos seus representantes, para criar a Lei 

Maior. 

Estabelecida esta Lei passaria a irradiar todo o ordenamento jurídico e a 

atuação do Estado. Havia também a necessidade de instrumentos para garantir-lhe 

a obediência, afastando os atos que fossem incompatíveis com ela. Desenvolveu-se 

nas principais nações ocidentais o controle de constitucionalidade, que deveria ser 

realizado por um ente que estivesse apto a constituir-se juiz das questões 

constitucionais. Atribuiu-se esta função ao Poder Judiciário ou a órgão específico. 

Considerando que o guardião da Constituição desempenha papel 

fundamental na fiscalização da constitucionalidade das leis, estas aprovadas por 

outro órgão também instituído pelo Poder Constituinte, a jurisdição constitucional 

não poderia afastar-se do povo que lhe incumbiu da missão de preservar a 

supremacia da Constituição, devendo existir canais para a participação da 

sociedade no exercício do controle de constitucionalidade. 
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A discussão presente na dissertação assume relevância em um momento em 

que se discute a ampliação do espectro de legitimados para a interpretação 

constitucional.1 

Para Häberle, “todo aquele que vive no contexto regulado por uma norma [...] 

é, indireta ou, até mesmo diretamente um intérprete desta norma”.2 

Isso faz notar um rompimento do círculo da sociedade fechada de intérpretes, 

como percebe Streck, para quem Häberle surge como um constitucionalista que se 

preocupa em equacionar a questão do monopólio judicial na interpretação 

constitucional e busca promover meios para que a sociedade civil participe do 

processo interpretativo da Constituição.3 

Ao tratar do povo, Häberle o admite como elemento pluralista para a 

interpretação, “que se faz presente de forma legitimadora do processo 

constitucional”.4 

A sociedade então cumpre um relevante papel em dar sentido à Constituição 

quando a interpreta, o povo que atuou como Poder Constituinte, ainda desenvolve 

esta função quando no seu cotidiano interpreta a Constituição, dando-lhe sentido, 

buscando também garantir a sua efetividade. 

A Constituição brasileira de 1988, embora possibilite o acesso à jurisdição 

constitucional pela via difusa a qualquer pessoa em ações judiciais que tratem sobre 

uma situação concreta à luz da Constituição, não incluiu o cidadão individualmente 

no rol de legitimados para promover ações no controle concentrado de 

constitucionalidade, as discussões nesse campo são provocadas por órgãos do 

Estado e por algumas entidades da sociedade civil apontadas no rol de legitimados 

ativos previsto no art. 103 da atual Constituição do Brasil. 

Nesse sentido, as análises e discussões neste trabalho podem concorrer para 

o impulso de debates capazes de rever questões que vêm se firmando no direito 

brasileiro, uma vez que, em alguma medida, a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal tem erigido critérios rigorosos que restringem a participação de alguns 

legitimados ativos autorizados pela Constituição, sobretudo em relação às entidades 

                                                             
1
 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2002. 

2
 Idem, p. 15 

3
 STRECK, Lenio Luiz. A interpretação do direito e o dilema acerca de como evitar juristocracias: a 

importância de Peter Häberle para superação dos atributos (Eigenshaften) solipistas do 
Direito. Observatório da Jurisdição Constitucional. Brasília: IDP, V. 4, p. 1-32, 2011, p. 4 
4
 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2002, 

p. 18. 
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de classe de âmbito nacional, reduzindo o âmbito de participação social no debate 

constitucional, o que se agrava pela ausência de legitimidade ativa do cidadão. 

De forma diferente das constituições anteriores, no rol de legitimados trazido 

pela Constituição de 1988 constam órgãos estatais e entidades da sociedade civil, 

fazendo-se perceber uma tendente abertura à participação social no controle de 

constitucionalidade. No entanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal estabelece 

critérios restritivos, limitando a atuação dos chamados legitimados especiais. 

Considerando o elenco de legitimados ativos do art. 103 da Constituição do 

Brasil, questiona-se: em que medida o controle concentrado de constitucionalidade 

brasileiro comporta abertura à participação social? 

Neste trabalho, tem-se por objetivo geral demonstrar que a participação social 

no controle concentrado de constitucionalidade é um imperativo democrático que 

ainda necessita ser adequadamente desenvolvido no direito brasileiro.  

Os objetivos específicos apontam no sentido de discutir as bases do controle 

de constitucionalidade; discutir sobre a necessidade de participação social no debate 

constitucional; demonstrar como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

restringe a participação dos legitimados; demonstrar que a legitimidade ativa de 

entidades de classe pode ampliar a participação social no debate constitucional 

perante o Supremo Tribunal; Discutir a ausência de legitimidade ativa do cidadão. 

A pesquisa foi realizada a partir do método fenomenológico-hermenêutico, 

que aporta no campo jurídico com a análise de Streck, que o considera como:´ 

 

[...] revisão crítica dos temas centrais transmitidos pela tradição filosófica 
através da linguagem, como destruição e revolvimento do chão linguístico 
da metafísica ocidental, mediante o qual é possível descobrir um 
indisfarçável projeto de analítica da linguagem, numa imediata proximidade 
com a práxis humana, como existência e faticidade, em que a linguagem – o 
sentido, a denotação – não é analisada num sistema fechado de 
referências, mas, sim, no plano da historicidade.

5  
 

Considera-se o processo de redução, destruição e construção, 

problematizando o sentido dos fenômenos, explorando as possibilidades de 

compreensão, como define Stein, redução fenomenológica representa a recondução 

do olhar do ente para o ser, em busca do sentido, e o processo de destruição ocorre 

quando se busca pela crítica demolir os conceitos tradicionais, para a descoberta 

                                                             
5
 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(em) crise. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2007, p. 19. 
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das fontes, raízes e distorções a garantir-se a autenticidade dos conceitos.6 A 

construção surge do movimento de destruição, não significando um afastamento 

completo da tradição, possibilitando uma releitura do fenômeno. 

Desenvolve-se a pesquisa na possibilidade de análise do controle de 

constitucionalidade brasileiro, bem como a legitimidade para a interpretação 

constitucional, criticando abordagens teóricas sobre o tema em cotejo com dados da 

jurisprudência, considerando decisões reiteradas e mais recentes do Supremo 

Tribunal Federal quanto aos critérios exigidos para admissão dos legitimados a 

promover ações no controle concentrado de constitucionalidade. 

A natureza da pesquisa é qualitativa, notando que este tipo de pesquisa trata 

de um plano da realidade que não pode ser quantificada, sobretudo aplicada no 

campo das ciências sociais, por este setor da ciência tratar frequentemente com as 

peculiaridades do fenômeno estudado, abarcando comportamentos, crenças, 

valores, motivações, significados, atitudes e pretensões, variáveis que não podem 

ser reduzidas apenas ao campo da pesquisa quantitativa.7 

A pesquisa bibliográfica para o tema em análise se mostra relevante, uma vez 

que as discussões ocorrem principalmente no plano teórico onde se inserem as 

fundamentações para a adoção de sistemas de controle de constitucionalidade, bem 

como a limitação ou não dos legitimados a exercerem o referido controle. 

Visando a atingir os objetivos propostos foram realizadas pesquisas em 

jurisprudência, doutrina nacional e estrangeira, legislação nacional, bem como 

referências a casos tratados pela jurisprudência, apontando a problemática em 

análise. 

Tratou-se do constitucionalismo enquanto movimento limitador do poder 

estatal, a partir de uma crítica ao seu conceito corrente, apoiando-se em autores 

como Canotilho, Silva, Streck, Bercovici. 

Ao tratar de Poder Constituinte e Constituição, busca-se compreender a 

importância destes conceitos no contexto do constitucionalismo moderno e como a 

ideia de soberania popular os fundamenta, avançando para análise de titularidade 

do Poder Constituinte, com base em Silva, Schmitt, Müller, Bercovici. 

Abordando-se sobre supremacia da Constituição e controle de 

constitucionalidade, toma-se este último como instrumento necessário à garantia da 

                                                             
6
 STEIN, Ernildo. Seis estudos sobre “ser e tempo”. Petrópolis: Vozes, 2008. 

7
 MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.). Pesquisa social. Petrópolis: Vozes, 2001. 
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autoridade constitucional, as discussões ocorreram tomando-se por base o 

desenvolvimento do controle de constitucionalidade, conforme apresentam os 

autores Kelsen, Schmitt, Streck, Cappelletti, Saldanha, Bonavides, Silva, Baracho. 

Ainda sobre controle de constitucionalidade, aproximou-se o foco para tratar 

do controle de constitucionalidade brasileiro, ressaltando a legitimidade ativa para 

propositura das ações no controle concentrado, abordando o tema a partir dos 

autores Bittencourt, Barbosa, Silva, Barroso, Streck, Mendes & Branco. 

Foram desenvolvidas análises sobre a categoria participação popular, tendo 

em vista discutir a participação no controle concentrado de constitucionalidade, para 

tanto, são estabelecidas conexões entre as categorias cidadania, participação e 

intérpretes da constituição. 

Nesse sentido, abordou-se sobre a evolução do conceito de cidadania, 

tomando-se algumas discussões de Barretto, Cortizo, Habermas, Cademartori & 

Cademartori, Torres e Bezerra. 

Retornou-se ao tema do desenvolvimento do controle de constitucionalidade 

para analisar e discutir sobre a medida de participação, considerando a atribuição de 

legitimidade para provocar a atuação dos tribunais constitucionais. Abriu-se em 

seguida a exposição e discussão sobre participação e intérpretes constitucionais, a 

partir da tese de Häberle sobre a sociedade aberta de intérpretes da Constituição, 

tratando com os autores Häberle, Mendes, Müller, Coelho, Wolkmer, Schmitt, Jucá. 

A discussão sobre a legitimidade ativa para promover o controle concentrado 

de constitucionalidade no Brasil foi retomada, analisando o art. 103 da Constituição 

brasileira e a legislação infraconstitucional a respeito. 

Tratou-se sobre o rol de legitimados e a abertura à participação social no 

controle concentrado perante o Supremo Tribunal Federal. Neste ponto, discute-se a 

orientação jurisprudencial do Tribunal e os critérios que escolheu para admitir a 

participação dos legitimados constitucionais, discutindo-se a partir de autores como 

Streck, Silva, Häberle, Barroso, Mendes & Branco, Didier Júnior et al, Guimarães, 

Barretto, Martins, Bulos. 

Foram tomadas como referências decisões mais recentes do Supremo 

Tribunal Federal que tenham como conteúdo a extinção da ação sem resolução de 

mérito ou seu não conhecimento, a exemplo da ADI 4279, julgada em 23 de 

setembro de 2013; da ADI 4443, julgada em 27 de junho de 2014 e da ADI 5141-DF, 
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julgada em 28 de agosto de 2014; demonstrando-se em que medida o Supremo 

Tribunal tem restringido a participação social por meio de sua jurisprudência. 

Ainda no contexto da discussão sobre os legitimados para propor ações no 

controle concentrado de constitucionalidade discutiu-se sobre a ausência de 

legitimidade ativa do cidadão, destacando o veto presidencial ao inciso II do art. 2.º 

da Lei n.º 9.882, de 03 de novembro de 1999, que dava legitimidade a qualquer 

pessoa para arguição de descumprimento de preceito fundamental. 

O desenvolvimento da dissertação desdobrou-se em cinco capítulos, sendo o 

primeiro a introdução, tratando o segundo capítulo sobre a supremacia da 

Constituição, abordando o constitucionalismo, o Poder Constituinte, a guarda da 

Constituição e aspectos relacionados ao controle de constitucionalidade. No terceiro 

capítulo a tratativa deu-se em torno da participação popular e do debate 

constitucional, abordando acerca da participação popular no processo de 

interpretação constitucional. O quarto capítulo referiu-se à participação no controle 

concentrado de constitucionalidade brasileiro, discutindo sobre os legitimados ativos 

para as ações do controle concentrado, com enfoque em algumas restrições 

impostas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mormente em relação às 

entidades de classe de âmbito nacional. Demonstrou-se como pela via 

jurisprudencial esta categoria de legitimados pode ser um importante canal de 

participação da sociedade civil no debate constitucional, tratou-se também sobre a 

ausência de legitimidade ativa do cidadão e as razões que impediram sua inclusão 

como titular da arguição de descumprimento de preceito fundamental, demonstrando 

como a participação do cidadão é relevante na discussão constitucional perante o 

Supremo Tribunal, finalizando com o quinto e último capítulo, a conclusão, que 

antecede às referências. 
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1 PODER CONSTITUINTE E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO 

 

1.1 Considerações iniciais 

 

Limitar o poder do Estado é uma das ideias centrais do movimento 

constitucionalista, sob este aspecto é que se faz necessário garantir a existência de 

uma Lei das leis. A supremacia da Constituição emerge como uma doutrina 

fundamental ao constitucionalismo moderno. 

Neste capítulo, aborda-se sobre o constitucionalismo a partir de referências 

históricas ao lado da análise sobre diversas espécies de constitucionalismos, 

experimentados em momentos e em lugares diferentes. 

A produção da Lei das leis encontra legitimidade na soberania popular, uma 

vez que o Poder Constituinte é exercido pelo povo, dando-se uma Constituição, seja 

diretamente ou por meio de representantes em Assembleia Constituinte. 

A concepção de povo também é discutida utilizando-se precipuamente da 

resposta que dá Friederich Müller à questão: “Quem é o Povo?”8, tendo-se o povo 

ativo como aquele participante da esfera pública. 

Concebe-se que participação do povo não se esgota na produção de uma 

Constituição, mas este também atua ao lado da Constituição, conforme demonstra 

Schmitt.9 

Atuando ao lado da Constituição devem existir instrumentos de participação 

hábeis para que o povo continue a nutrir a Lei Maior de legitimidade democrática. 

Se a Constituição é concebida para ser a Lei das leis deve haver meios que 

garantam a sua supremacia. A discussão a este respeito ocorre considerando a 

necessidade de existência do controle de constitucionalidade, com vistas a garantir 

que as desconformidades com a Constituição sejam afastadas. 

Discute-se também sobre os sistemas de controle de constitucionalidade e o 

papel de guardião da Constituição, atribuído ao Poder Judiciário ou a um Tribunal 

Constitucional. 

                                                             
8
 MÜLLER, Friedrich. Quem é o povo?. São Paulo: Max Limonad, 2003. 

9
 SCHMITT, Carl. Teoría de la constitución. Salamanca: Alianza, 2009. 
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Ao final do capítulo trata-se do controle brasileiro de constitucionalidade, sua 

evolução histórica, considerando a sua amplitude e as possibilidades de 

participação, sobretudo com a atribuição de legitimidade para promover o debate 

constitucional perante os tribunais no controle difuso, bem como a admissão do 

controle concentrado e posterior ampliação dos legitimados ativos para as ações no 

processo objetivo. 

 

1.2 Constitucionalismo e limitação do poder estatal 

 

A ideia de que a Constituição está no cume do ordenamento jurídico encontra 

fundamento no movimento constitucionalista, que orientou a produção constitucional 

nos Estados modernos, trazendo a Constituição como um instrumento de limitação 

do poder estatal. 

O governo da lei contrapõe-se ao governo do arbítrio de um homem ou de 

uma aristocracia. Sob o ideal de limitação do poder, o constitucionalismo moderno 

finca suas bases. Na França, após a Revolução de 1789, busca-se implantar um 

novo tipo de Estado, exigindo-se a feitura de uma Constituição, tendo por 

fundamento a soberania da nação. 

No ancien régime o governo se estabelecia e se legitimava com esteio no 

direito divino dos reis, o governante atuava como um representante da divindade e 

por isso acreditava-se poder submeter os demais homens à sua autoridade. 

A base teológica para o governo não é algo originado no ocidente, a 

civilização hebraica há muito buscava legitimar a atuação do líder com base na 

vontade de Deus, conforme se demonstra nos textos bíblicos, mormente dos cinco 

primeiros livros da Bíblia, que constituem a Torá para os Judeus. 

Entretanto, a atuação do governante, como descreve Loewenstein, deveria 

estar pautada na lei de Deus, a qual orientava tanto governantes como governados, 

reduzindo o espaço para ostentação de um poder absoluto e arbitrário. A limitação 

do poder por meio de leis maiores, que se constituíam as leis de Deus aponta para a 

Constituição material do povo hebreu.10 

Os fatores que limitavam o poder no antigo constitucionalismo poderiam 

emanar de normas escritas ou de elementos das tradições dos povos, não exigindo 

necessariamente que houvesse uma Constituição escrita. 

                                                             
10

 LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la constitución. Barcelona: Ediciones Ariel, 1970, p. 134. 
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Assim pode-se falar de constitucionalismo hebreu, grego, romano, retomando 

a nações que na antiguidade possuíam um corpo legislativo capaz de garantir a sua 

organização do Estado e de certa forma delimitava o exercício do poder. 

A Magna Carta inglesa de 1215 surgiu como um documento importante na 

discussão sobre o desenvolvimento do constitucionalismo moderno, pois a partir da 

ideia de limitação de poder do monarca, há um desdobramento que possibilitou a 

elaboração de diversos outros documentos como Petition of Rights (1628), Habeas 

Corpus Act (1679), Bill of Rights (1689), estabelecendo limites à atuação do 

governante. 

O movimento constitucionalista na Europa não rompeu com a monarquia11, 

mas lhe impôs limites por meio da Constituição. O constitucionalismo monárquico 

que predominou na Europa na primeira metade do Século XIX operou também na 

legitimação da monarquia, o rei deixou de ser considerado representante da 

divindade, para ser representante do povo. 

O poder absoluto dos reis foi contestado, as bases legitimadoras do poder 

estatal foram postas em discussão, buscando-se outro fundamento para o poder 

político, como esclarece Streck: 

 

O constitucionalismo pode ser visto, em seu nascedouro, como uma 
aspiração de uma Constituição escrita, como modo de estabelecer um 
mecanismo de dominação legal-racional, como oposição à tradição do 
medievo, onde era predominante o modo de dominação carismática, e ao 
poder absolutista do rei, próprio da primeira forma de Estado Moderno.

12 
 

O constitucionalismo moderno é então um movimento de ruptura com antigas 

tradições para a implantação de uma nova base sob a qual se assentará o governo, 

onde a Constituição escrita surge com o objetivo de limitar a atuação do próprio 

Estado. 

Sob a análise de Canotilho, o constitucionalismo é um movimento de crítica 

às tradições políticas: 

 
[...] fala-se em constitucionalismo moderno para designar o movimento 
político, social e cultural que, sobretudo a partir de meados do século XVIII, 
questiona nos planos político, filosófico e jurídico os esquemas tradicionais 

                                                             
11

 BERCOVICI, Gilberto. Soberania e Constituição. São Paulo: Quartier Latin, 2013, p.165.  
12

 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e decisão jurídica. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013, p. 110. 
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de domínio político, sugerindo, ao mesmo tempo, a invenção de uma forma 
de ordenação e fundamentação do poder político.

13
 

 

O movimento político e filosófico a que se chamou de constitucionalismo 

moderno, vinculou-se à ideia de Constituição escrita, consubstanciando-se na 

previsão de uma organização política que respeitasse os direitos dos cidadãos e a 

limitação do poder daqueles que atuavam no governo, com vistas a romper com o 

regime absolutista, apresentando três principais bases de sustentação, a saber, 

separação dos poderes, garantia de direitos individuais e democracia 

representativa14.  

Sob estas bases o constitucionalismo moderno revela também a necessária 

estruturação dos Estados para o avanço do capitalismo, considerando que o poder 

absoluto concentrado na pessoa do monarca já apresentava óbices aos ideais do 

liberalismo, mormente ao que se refere ao direito de propriedade, livre mercado, 

mínima intervenção estatal. 

Na compreensão de Bercovici, “O constitucionalismo, e o direito 

constitucional, estão estritamente vinculados com o liberalismo”15, estabelecendo um 

ambiente propício ao seu desenvolvimento e permanência, tendo a Constituição 

como um instrumento estabilizador da sociedade frente à revolução e nela se institui 

a democracia representativa. 

Um dos teóricos mais influentes durante e após a Revolução Francesa foi o 

abade Sieyès16, quem desenhou o papel do Poder Constituinte e sistematizou a 

ideia de democracia representativa, afastando-se das teses defendidas por 

Rousseau no Contrato Social.17 

No Estado liberal o povo que deveria escolher seus representantes não 

abrangia a toda população, sendo o voto censitário um instrumento que reservou a 

participação política aos proprietários, deixando de fora parte significativa da 

população. 

                                                             
13

 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. Coimbra: 
Almedina, 2003, p. 52. 
14

 SARMENTO, Daniel. Constitucionalismo: trajetória histórica e dilemas contemporâneos. In: LEITE, 
George Salomão. SARLET, Ingo Wolfgang. Jurisdição constitucional, democracia e direitos 
fundamentais. Salvador: JusPodvim, 2012, p. 87. 
15

 BERCOVICI, Gilberto. Soberania e Constituição. São Paulo: Quartier Latin, 2013, p.176. 
16

 SIEYÈS, Emmanuel Joseph. Qu’est-ce que le Tiers État?. Tradução de Aurélio Wander Bastos. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001. 
17

 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 151. 
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As constituições liberais surgiram com a missão de garantir estabilidade e 

segurança nas relações que se desenvolvem na sociedade, sobretudo protegendo a 

propriedade privada, proclamando a igualdade perante a lei e os direitos individuais. 

Embora assim se possa brevemente dizer sobre a apropriação do Estado pela 

burguesia, considerando o contexto decorrente da Revolução Francesa de 1789, 

verdade é que a Revolução fez nascer uma perspectiva de participação popular nas 

decisões do Estado. 

Como explica Saldanha, a formação do Estado liberal teve como base teórica 

o contrato social, uma vez que pressupõe o consentimento dos indivíduos:  

 
O Estado liberal, teoricamente nascido do consentimento dos indivíduos, 
tinha por finalidade fazer valerem os direitos destes. Daí a necessidade de 
estabelecer os limites do poder, mais as relações entre este poder e 
aqueles direitos.

18
 

 

Destarte, este modelo de Estado promete a proteção dos direitos individuais 

aos que designa como cidadãos e a limitação do poder por meio da Constituição, 

sob a técnica da separação dos poderes, tornando-se Estado constitucional. 

Ao tratar da democratização do Estado liberal, Barretto demonstra que a 

teoria política liberal, mesmo consagrando as desigualdades econômicas e sociais, 

“proporcionou uma expectativa de participação no poder político”19, o que vem a 

desencadear lutas pela transformação do Estado. 

Revelam-se em diversos momentos e lugares as lutas pela transformação do 

Estado, o que se nota pelo desenvolvimento de constituições cujos textos 

apresentam intenções de assegurar direitos a segmentos vários da sociedade, 

trazendo para si a pluralidade das sociedades por elas regidas, como exemplos 

podem ser apontadas as constituições que surgiram após a Segunda Guerra 

Mundial, carregando um rol de direitos sociais e regulando diversos setores da 

sociedade, citando-se também a Constituição portuguesa de 1976 que determinava 

a transição para o socialismo20, a Constituição do Brasil de 1988 que surge como um 

programa de resgate social, buscando uma integração econômica, cultural e social 

do País. 

                                                             
18

 SALDANHA, Nelson. O Estado moderno e a separação dos poderes. São Paulo: Quartier Latin, 
2010, p. 79. 
19

 BARRETTO, Vicente de Paulo. O fetiche dos direitos humanos e outros temas. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2013, p. 183. 
20

 Cf. OLIVEIRA, Fábio Corrêa de Souza. Morte e vida da Constituição Dirigente. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2010. 
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Relevante destacar aqui a pertinente observação que faz Bercovici quando 

diz que o “constitucionalismo diz respeito às circunstâncias históricas europeias e 

ocidentais”21, apontando que o processo constitucional é histórico e que há diversas 

experiências constitucionais com suas peculiaridades. 

Estas observações levam a uma análise de que o constitucionalismo moderno 

resulta das aspirações liberais, além de possibilitar questionamento sobre a 

existência de um constitucionalismo ou de constitucionalismos, já que as suas 

feições podem mudar, levando em conta o momento histórico e o lugar onde se 

desenvolve. 

Afirma-se então que a idade antiga, a idade média e a idade moderna 

produziram seus constitucionalismos, o que permitiu a nomeação de 

constitucionalismo antigo, constitucionalismo medieval e constitucionalismo 

moderno. 

Sob outro aspecto é possível apontar constitucionalismos em função do local 

em que se desenvolve uma experiência constitucional, como por exemplo, 

constitucionalismo europeu, constitucionalismo latino-americano, constitucionalismo 

norte-americano, revelando que as peculiaridades de um povo ou de uma região 

influenciam na maneira como se estrutura o movimento constitucional. 

Além disso, no plano ideológico, como demonstra Sarmento, pode-se dizer de 

constitucionalismo liberal-burguês ou constitucionalismo social, no primeiro os 

principais vetores constitucionais estariam na defesa de um Estado mínimo, não 

intervencionista. Já no segundo, admite-se a atuação do Estado de maneira mais 

ativa na economia e na disciplina das relações sociais22. 

Diante da crítica do constitucionalismo de matriz europeia surgiu o novo 

constitucionalismo latino-americano, que teoricamente busca estabelecer uma 

relação mais próxima entre o povo e a Constituição, ampliando os instrumentos de 

participação popular direta, mas não abandona os pilares do constitucionalismo 

moderno. 

O novo constitucionalismo latino-americano abre-se à pluralidade, adotando 

formas de se fazer ouvir a voz das minorias e até de uma maioria excluída do 

processo de debate constitucional, como é o exemplo das populações indígenas na 

                                                             
21

 BERCOVICI, Gilberto. Soberania e Constituição. São Paulo: Quartier Latin, 2013, p.15 
22

 SARMENTO, Daniel. Constitucionalismo: trajetória histórica e dilemas contemporâneos. In: LEITE, 
George Salomão. SARLET, Ingo Wolfgang. Jurisdição constitucional, democracia e direitos 
fundamentais. Salvador: JusPodvim, 2012, p. 87. 
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Bolívia e no Equador23. A participação democrática emerge como um elemento 

fundamental desse novo constitucionalismo. 

Tendo-se que a ideia de limitação do poder abrange a uma contenção 

também da maioria, haveria algum estranhamento entre democracia e 

constitucionalismo? 

Essa discussão sobre constitucionalismo e democracia apresenta-se 

polêmica dado que ao se admitir que a democracia pressupõe respeito à vontade da 

maioria, a Constituição poderia se apresentar como um instrumento antidemocrático, 

uma vez que traz elementos contramajoritários, visando, por exemplo, a proteção 

dos direitos fundamentais. 

Conforme adverte Streck, a “contraposição entre constitucionalismo e 

democracia é um perigoso reducionismo”24, pois não se trata realmente de uma 

incompatibilidade ou de um antagonismo. Necessário se faz esclarecer que a 

democracia constitucional engendra mecanismos que tornam possível a coexistência 

de minorias e maiorias. 

Os instrumentos contramajoritários fazem parte da engrenagem democrática, 

como bem demonstra Bayón, não há que se falar em dano ao ideal democrático 

quando se restringe o poder da maioria em prol dos direitos fundamentais, havendo 

aí a proteção da democracia da ameaça de uma maioria onipotente.25 

A democracia deve incorporar a proteção das minorias ao tempo em que 

abrange as limitações constitucionais às deliberações majoritárias, tendo em vista a 

convivência das forças que formam a sociedade. 

A argumentação de Bayón ainda é no sentido de que: 

 
[...] la democracia sería em si misma el fundamento de la limitación del 
poder dela mayoría. Y por esono solo no habería ninguna verdadera tensión 
que resolver entre constitucionalismo y democracia, sino que el Estado 
constitucional resultaria ser precisamente la justificación de la democracia.

26 
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A democracia constitucional traz então como seu pressuposto a limitação do 

poder da maioria, o que legitima a existência nos Estados democráticos de 

instrumentos contramajoritários, a exemplo de uma justiça constitucional. 

Afastando a ideia de que exista uma tensão entre Constituição e democracia 

Streck afirma que: 

 
A Constituição é uma invenção destinada à democracia exatamente porque 
possui o valor simbólico que, ao mesmo tempo em que assegura o exercício 
de minorias e maiorias, impede que o próprio regime democrático seja 
solapado por regras que ela mesma – a Constituição – estabeleceu para o 
futuro. Esta, aliás, é a sua própria condição de possibilidade.

27 
 

O constitucionalismo aponta direções quanto à formação de uma Constituição 

devendo ser compreendido em sua ligação estreita com a democracia, sendo que 

esta não se torna incompatível com a existência de fatores que possam limitar o 

poder das maiorias. 

A evolução do constitucionalismo, motivada pelas conquistas históricas de 

vários setores sociais, demonstra que também tem servindo como instrumento de 

luta pela emancipação dos povos, provocando uma maior abertura democrática na 

criação das constituições. 

O constitucionalismo moderno deixou marcas bem presentes nas 

constituições ocidentais, mesmo considerando aquelas que surgem da sua crítica, 

pois trazendo a Constituição como a “Lei das leis”, a posiciona no cume do 

ordenamento jurídico do Estado, inserindo-se nela os princípios que orientarão o tipo 

de Estado que se busca estruturar, considerando os direitos fundamentais, a 

separação de poderes e o sistema representativo. 

As principais constituições resultantes do ideário constitucionalista moderno 

foram a estadunidense de 1787 e a francesa de 1791, ambas baseadas na ideia de 

legitimidade do Poder Constituinte, considerando o víeis representativo, quando o 

povo elege representantes para elaborar uma Constituição. 
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1.3 Poder Constituinte e participação popular 

 

O direito divino que legitimava o poder dos reis cede a uma legitimação do 

poder político pela soberania popular, o direito deixa de apoiar-se no divino para 

encontrar arrimo na razão humana.28 

Hobbes descreveu o Estado enquanto resultante de um pacto, sendo este a 

base legitimadora de toda a atuação do governante, a quem chamou de soberano.29 

O Estado em Hobbes ainda não comportava a ideia de governo das leis, mas 

apontava para a necessidade de obediência ao soberano, uma vez que os homens 

teriam pactuado voluntariamente na atribuição de poder ao soberano. 

Nota-se aqui que para justificar o poder do governante já não se busca 

fundamentar apenas na divindade, mas em um pacto. 

Locke refere-se ao surgimento das sociedades políticas como resultantes de 

um acordo entre os homens30, o que aponta também para a base racional no 

estabelecimento dos governos, sob a vontade da maioria. 

Em Rousseau o contrato social também resultou da atuação de cada um, que 

não abriu mão de seu poder, mas este se constitui como parte indivisível do todo, 

guiado pela vontade geral. Aqui também a legitimidade do governo não se assentou 

em outro lugar, senão no pacto realizado entre os homens31. 

As teorizações contratualistas inspiraram de certo modo a estruturação do 

Estado Moderno, na medida em que ofereciam fundamento para justificar o Estado e 

o exercício do poder político. 

A base legitimadora do governo, para o domínio sobre os homens seria o 

próprio consentimento dos envolvidos por meio do contrato social.  

Quando se refere à elaboração de uma Constituição, uma lei maior que irá 

reger a sociedade, soaria estranho e ilegítimo que esta lei fosse dada por um só 

homem,32 equivalendo a um absolutismo, quando alguém se considerasse mais 

capaz para submeter os outros por meio de uma lei. 
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A este que outorga a Constituição poderia designar-se Poder Constituinte, 

seria o próprio soberano, ou estaria atuando como tal. 

As questões atinentes à legitimidade do Poder Constituinte podem ser 

analisadas de forma semelhante à que se faz em relação à formação da sociedade 

política, do Estado. 

Retomando aos contratualistas nota-se que o Estado se legitima mediante o 

pacto social, pela atuação dos homens que lhe conferem poder, legitimidade. Em 

uma comparação aproximada, pode-se dizer que o Poder Constituinte, para ser 

considerado legítimo, deve ser analisado de maneira semelhante. É preciso que se 

reconheça no povo, que a soberania seja do próprio povo e este concorra para a 

produção das leis que irão regê-lo. 

Uma questão fundamental consiste na compreensão do que se chama povo. 

Silva aponta que na democracia grega o povo constituía-se dos homens livres, não 

integrando os escravos nem os libertos, que representava a maioria dos indivíduos, 

o povo na democracia grega era uma minoria em quem se concentrava o poder de 

decidir sobre os destinos da polis.33 

Para o referido autor a democracia liberal buscou no povo um argumento 

legitimador, mas tomava o povo num sentido idealizado, um referencial, sem um 

substrato real, que serviu para informar o constitucionalismo do Século XIX. Como 

se pode notar, o povo real “permanece alheio ao exercício do poder, e na realidade 

não é mais que um poder sobre o povo”.34 

O povo comumente é invocado como agente legitimador, Müller discutiu sobre 

essa questão, introduzindo a pergunta: “Quem é o povo?”, tratando do povo 

enquanto povo ativo, instância global de atribuição de legitimidade democrática, 

ícone, e destinatário das prestações civilizatórias do Estado. 

O povo ativo designa o conjunto de cidadãos, indivíduos titulares dos direitos 

eleitorais, que possuem vínculo de nacionalidade, participando das votações, 

referendos, eleições para instâncias de autogestão, podendo eleger ou ser eleito. 

Sua definição ocorre no plano do direito positivo.35 

Enquanto instância global de atribuição de legitimidade democrática o povo 

compreende aos titulares de nacionalidade, que existe de fato como povo real, e 
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também tenham respeitados os direitos fundamentais individuais e políticos, não se 

aplicando em circunstâncias em que o Estado toma o povo apenas como uma 

abstração, sem respeito aos direitos humanos.36 

O povo enquanto destinatário das prestações civilizatórias do Estado é 

composto por titulares de direitos que a legislação estabelece, independente da sua 

condição no território do Estado, sejam nacionais ou estrangeiros, ainda que contem 

com algum tipo específico de restrição fática.37 

Ao tratar do povo ícone, Müller apontou como uma referência idealizada, que 

não encontra correspondente no plano real, sendo uma abstração ou 

correspondendo a uma criação à “imagem e semelhança dos atores dominantes”.38 

A partir dessa compreensão, verifica-se que as constituições semânticas, 

conforme a classificação de Loewenstein39, tomam o vocábulo “povo” apenas para 

dar aparência de legitimidade ao documento e as dominações arbitrárias da mesma 

sorte o utilizam para fazer parecer legítimas as suas práticas. 

A legitimidade de uma Constituição exige que a concepção de povo que se 

invoca como titular do Poder Constituinte não se identifique com o povo ícone, mas 

enquanto povo real, que de fato tenha atuado para a produção constitucional. 

Um dos pilares do constitucionalismo moderno é o aspecto de legitimidade 

que se atribui ao Poder Constituinte. 

Numa democracia o Poder Constituinte reside no povo, que atua de forma a 

estabelecer as decisões políticas fundantes do Estado ao produzir a Constituição. 

Nesse sentido, Schmitt afirma que: 

 

El pueblo es, en la Democracia, sujeto del Poder constituyente. Toda 
Constitución, según la concepción democrática, se basea, incluso para sua 
elemento de Estado de Derecho, em la decisión política concreta del pueblo 
dotado de capacidad política.

40  
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O Poder Constituinte funciona como atuação do povo para a formação da 

Constituição, sendo esta para Schmitt decisão política concreta do povo, em sua 

concepção material de Constituição. 

O Poder Constituinte na compreensão de Silva é “o poder que cabe ao povo 

de dar-se uma Constituição. É a mais alta expressão do poder político, porque é 

aquela energia capaz de organizar política e juridicamente a Nação.”41 

A titularidade do Poder Constituinte é apresentada também pelo autor como 

Poder que pertence ao povo para autorregulação, para “dar-se uma Constituição”, 

como diz, sendo que esta conterá a forma como o Estado se ordena. O referido 

conceito também aponta o Poder Constituinte como a expressão máxima do poder 

político, demonstrando assim, que um importante momento da atuação política de 

um povo é a produção da Constituição. 

Poder Constituinte é uma força política ou uma potência, como explica Sarlet: 

 

O Poder Constituinte pode, portanto, ser definido como sendo uma 
potência, no sentido de uma força em virtude da qual uma determinada 
sociedade política se dá uma nova Constituição e, com isso, cria, recria e/ou 
modifica a estrutura jurídica e política de um Estado.

42
 

 

O conceito apresentado por Sarlet não se mostra tão diferente do que diz 

Silva mais acima, ressaltando apenas de maneira contundente que essa força 

política chamada Poder Constituinte “cria, recria e/ou modifica a estrutura jurídica e 

política do Estado”. A função criadora do Poder Constituinte é aqui exaltada. 

O Poder Constituinte é exercido pelo povo que é o soberano, que diz como 

deve ser a Constituição, estabelecendo como deseja o Estado, conforme anota 

Bercovici: “O Estado é o lócus da ação, a instância de realização do poder, mas não 

o seu gerador, assim como o direito é o condutor que transforma a vontade do 

soberano em determinação do Estado”.43 Assim, no regime democrático, a 

soberania popular legitima a Constituição e esta deve conduzir o Estado. 

A soberania popular, no Estado Democrático, é o fundamento do Poder 

Constituinte, corresponde à atuação popular no sentido de produzir a autorregulação 

por meio de uma Lei Maior. 
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Adota-se aqui a compreensão de que o povo é titular da soberania e o Poder 

Constituinte é uma das formas pelas quais esta soberania se manifesta, criando a 

Constituição e atuando durante a sua vigência.44 

A legitimação deve ocorrer na criação da Constituição, bem como durante a 

sua vivência, quando o povo prossegue participando das decisões estatais, sua 

função não se exaure após a feitura da Constituição, mas deve atuar dentro da 

Constituição, participando dos processos democráticos por ela estabelecidos, e, 

além disso, atuar ao lado da Constituição45, buscando dar efetividade às suas 

normas, interpretando-a e influenciando na tomada de decisão. 

A atuação do povo ao lado da Constituição não pode se dar sem a existência 

de meios que garantam a participação, conforme se pode extrair da lição de Müller, 

quando diz que o povo ativo enquanto sujeito político real necessita de instrumentos 

e procedimentos que possibilitem a participação, como “[...] a eleição de uma 

assembleia constituinte, o referendo popular sobre o texto constitucional, instituições 

jurídicas plebiscitárias, eleições livres e destituição por meio do procedimento 

plebiscitário e votação.”46 

Há em algumas constituições democráticas a previsão de instrumentos que 

possibilitam maior participação popular nas questões políticas, as recentes 

constituições da Bolívia e do Equador podem ser mencionadas como exemplos de 

textos que abrem espaço à participação, notando-se que para a sua elaboração foi 

eleita uma Assembleia Constituinte, após aprovação por esta, a Constituição foi 

submetida a um referendo, isto além de trazer algumas ferramentas de democracia 

participativa direta, como apontam Oliveira & Streck: 

 

[...] o novo constitucionalismo latino-americano assume outras 
características nucleares de agrupamento. Entre elas, ferramentas de 
democracia participativa, direta: iniciativa popular de emenda constitucional, 
revocatoria del mandato, mandato e mesmo eleição direta para o tribunal 
constitucional (e judiciário), autoconvocação (iniciativa ciudadana) de 
plebiscito e referendo, imperiosidade de manifestação popular direta para 
reforma da Constituição.

47 
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Para a construção de uma sociedade democrática é imprescindível que 

estejam abertas ao povo, enquanto sujeitos políticos, as vias participativas e que, 

além disso, também haja um incentivo à participação, por meio de ações educativas 

nessa direção, a partir de onde a legitimidade das ações estatais e da própria 

Constituição pode se encontrar sobre uma base democrática. 

O produto do Poder Constituinte é a Constituição, documento jurídico 

fundamental de um Estado que deve irradiar as demais produções legislativas, a 

atividade administrativa e também a atividade judiciária, além da ação dos 

particulares, sob a perspectiva de que os direitos fundamentais previstos 

constitucionalmente também devem ter eficácia no plano horizontal48. 

Enquanto instrumento que dirige a sociedade, a Constituição goza de 

supremacia, exigindo que a ela se submetam o Estado e os demais agentes sociais. 

 

1.4 Supremacia constitucional e controle de constitucionalidade 

 

No constitucionalismo moderno a ideia da criação de uma Constituição 

legitimada pela atuação do Poder Constituinte, não encontraria muito sentido se não 

existissem meios para garantir a força normativa da Constituição, assegurando-lhe a 

superioridade em relação a outras leis. 

A ideia principal de utilizar-se uma lei maior como parâmetro de análise de 

conformação das inferiores, remonta à antiguidade clássica, como lembra Cappelletti 

que na civilização ateniense distinguia-se entre o nómos e o pséfisma, 

exemplificando que a relação seria semelhante à lei em sentido estrito e o decreto, 

sendo que o nómos encontrava maior rigidez para a sua alteração, enquanto o 

pséfisma possuía um procedimento mais simples para sua aprovação na Assembléia 

Popular (Ecclesía), mas não poderia estar em contraste com o nómos.49 

A supremacia da lei já conhecida entre os gregos serve como uma referência 

para as considerações que se fazem acerca da ideia de superioridade da 

Constituição. 
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Na Inglaterra medieval, conforme demonstra Saldanha, havia manifestações 

frequentes quanto à Supremacy of Law, considerando “o direito como regra superior 

aos poderes públicos”50 

Para Streck, “[...] a ideia de superioridade normativa não é de todo estranha à 

tradição inglesa [...]”51, isso se pode notar tanto no momento em que o parlamento 

impõe ao monarca o dever de observância da lei, assim também nas situações em 

que o rei passou a ser compelido pelos juízes à obedecer a common law. 

O movimento constitucionalista tem como um dos seus principais objetivos a 

limitação do poder, para Streck, “[...] o constitucionalismo impõe-se como um 

contraponto ao absolutismo [...].52 E nesse sentido a Inglaterra contou com um juiz 

que “[...] lutou pela limitação dos poderes do rei e pelo reforço do papel do judiciário 

no esquema das funções governamentais [...]”53, fala-se de Sir Edward Coke, 

apontado como principal figura do nascente constitucionalismo inglês ao afirmar que 

o direito da common law, do qual os juízes eram os intérpretes, era superior às 

prerrogativas reais e ao direito legislado pelo parlamento.54 

A doutrina de Coke influenciou o direito norte-americano, com ressonância 

tanto nas convicções de alguns pais fundadores como na atuação dos juízes das 

colônias inglesas americanas55. 

O princípio da supremacia da Constituição eleva-a a condição de lei máxima, 

e é dessa forma também porque é a lei fundante do Estado, como demonstra Silva: 

“[...] a constituição se coloca no vértice do sistema jurídico do país, a que confere 

validade, e que todos os poderes estatais são legítimos na medida em que ela os 

reconheça e na proporção por ela distribuídos”.56 

O reconhecimento da superioridade constitucional aponta para a necessidade 

da existência de uma fiscalização sobre a constitucionalidade das demais leis, tendo 
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a Constituição como parâmetro, caso não seja assim, se não houver como expurgar 

os atos inconstitucionais, pouco vale afirmar a supremacia da Lei Maior.57 

O controle judicial de constitucionalidade moderno, para Saldanha, teria na 

doutrina de Edward Coke o seu ponto de partida, considerando a supremacia 

judicial.58 Cabendo ressaltar que após a Revolução Gloriosa de 1688 os ingleses 

firmaram a superioridade do parlamento, afastando-se da doutrina de Coke. 

Nos Estados Unidos a doutrina da supremacia judicial ganha contornos mais 

bem definidos a partir de 1803, na análise do caso Marbury v. Madson, na qual a 

Suprema Corte, em uma decisão construída por John Marshall, firmou a 

competência do judiciário para garantir a obediência à Constituição, com base no 

artigo III, seção 2, da Constituição dos Estados Unidos da América.59 

Os franceses desde 1789 nutriam desconfiança na judicatura60, pelo que não 

admitiam a supremacia judicial frente ao parlamento ou ao Poder Executivo. O 

parlamento que representava a nação, a vontade geral, não poderia ter seus atos 

sindicados pelos juízes, o que poderia resultar na interferência do Poder Judiciário 

no Parlamento. 

As discussões sobre a supremacia da constituição e a quem pertence o dever 

de garantir-lhe, provocou debates entre constitucionalistas ao redor do mundo. A 

questão trazida por Schmitt sobre a quem se poderia atribuir a guarda da 

Constituição, tem como ponto de partida a discussão sobre a soberania popular, 

pois entendia que apenas o povo poderia defender a Constituição, sendo 

antidemocrática a atribuição de sua defesa aos juízes que não são eleitos.61 

Assim, para Schmitt, o guardião da Constituição deveria ser o Presidente da 

República, pois trazia consigo a representação popular e numa posição de 

neutralidade poderia dirimir conflitos entre as demais instâncias do poder.62 

Nota-se que esta posição defendida por Schmitt guarda uma similitude com a 

tese de Benjamin Constant que apresentava a necessidade de existência de um 

poder moderador.63 Vale recordar que a Constituição brasileira de 1824 adotou a 
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teoria de Constant, dispondo que o poder moderador era delegado privativamente 

ao Imperador como chefe supremo da nação.64 Reconhecia-o como guardião da 

ordem constitucional, dando-lhe amplos poderes, conforme previa o art. 101 da 

referida Constituição, podia suspender magistrados, suspender resoluções dos 

conselhos provinciais e até dissolver a Câmara de Deputados. 

A ideia de um tribunal como guarda da Constituição era rejeitada por Schmitt, 

pois entendia que “por tal atividade de um tribunal a justiça é politizada”, agravada e 

posta em risco.65 

A defesa de que o guardião da Constituição não poderia se confundir com os 

entes cujos atos seriam controlados era apresentada por Kelsen quando esclarece 

que: 

 

[...] caso se deva mesmo criar uma instituição através da qual seja 
controlada a conformidade à Constituição de certos atos do Estado – 
particularmente do Parlamento e do governo –, tal controle não deve ser 
confiado a um dos órgãos cujos atos devem ser controlados.

66 
 

Para Kelsen, quando se defendeu que o monarca devesse ser o guarda da 

Constituição tinha-se por objetivo “[...] impedir uma eficaz garantia da Constituição, 

pelo menos contra violações por parte de quem mais a ameaçava, ou seja, o próprio 

monarca [...]”.67  

Em debate que travou com Schmitt, Kelsen argumentou contra a tese de que 

a guarda da Constituição devesse competir ao presidente, pois este é um agente 

parcial e defendeu a existência de um tribunal constitucional, cabendo a este decidir 

sobre matéria de constitucionalidade, pois não se põe antagonicamente quanto ao 

parlamento ou ao governo, uma vez que “não participa do exercício do poder”.68 

O tribunal constitucional teria a imparcialidade necessária para atuar 

enquanto guarda da constituição, reduzindo a tensão entre o poder legislativo e o 

poder executivo. 
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Muitos países adotaram algum tipo de sistema para controle de 

constitucionalidade visando a garantir a supremacia da Constituição, principalmente 

para aqueles que possuem constituições rígidas. 

As ideias de Kelsen sobre a necessidade de um tribunal constitucional 

influenciaram a criação dessa espécie de tribunal em vários países69, que realizam o 

controle concentrado de constitucionalidade, inicialmente na Europa continental, 

começando pela Áustria, Itália, Espanha, Portugal, assim como alguns países 

americanos a exemplo de Colômbia, México, Equador, Bolívia, Peru. 

O modelo norte-americano, qual seja, o controle difuso de constitucionalidade 

por juízes e tribunais do poder judiciário, atuando a partir de casos concretos, foi 

adotado no Brasil, na Venezuela, no Japão, na Argentina, Austrália, Canadá, Índia.70 

Além disso, os sistemas adotados ganharam configurações diferentes das 

matrizes originais, alguns tribunais constitucionais como os da Alemanha e da Itália 

realizam o controle concentrado, bem como permitem o controle concreto, 

possibilitando aos juízes que levem ao Tribunal Constitucional a discussão sobre a 

constitucionalidade de uma lei que esteja sendo objeto de aplicação num processo 

em que se decide um caso concreto71, outros, a exemplo do Brasil, adotaram um 

sistema misto, admitindo inicialmente o controle difuso concreto de 

constitucionalidade e depois permitiram o controle concentrado de 

constitucionalidade, atribuindo ao Poder Judiciário a competência para decidir sobre 

matéria constitucional. 

Já na França, por influência do princípio da separação dos poderes – sob 

uma aplicação radical desse princípio – não se admitiu que o Poder Judiciário 

exercesse o controle de constitucionalidade, visando a impedir invasões na esfera 

do Poder Legislativo, sendo o Conselho Constitucional o órgão do Legislativo 

incumbido de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, participando do 

processo legislativo, mas apreciando a constitucionalidade sob o prisma jurídico, daí 

porque não se dizer que exerce apenas um controle político da constitucionalidade, 
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uma vez que ocorre propriamente um controle jurídico acerca da constitucionalidade 

do projeto de lei.72 

Conforme demonstra Streck, a Reforma Constitucional de 2008 modificou o 

controle de constitucionalidade francês para possibilitar o controle repressivo, 

quando permitiu que “o Conselho se pronuncie a respeito de uma disposição legal 

vigente que viole os direitos e liberdades garantidos pela Constituição”, isso no que 

diz respeito a leis aprovadas pelo Parlamento Europeu.73 

Na maioria dos países democráticos, a discussão sobre a constitucionalidade 

das leis pode ocorrer no âmbito do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder 

Judiciário e no seio da sociedade civil.74 

Aqui cabe ressaltar que a concepção de unidade do poder estatal tem gerado 

discussões na doutrina sobre a imprecisão da expressão “divisão dos poderes”, pois 

que em realidade não se trata de divisão de poderes, mas divisão das funções 

estatais em executiva, legislativa e judiciária.75 

Nota-se, entretanto, que a doutrina clássica de direito constitucional toma a 

expressão divisão de poderes e assim o uso corrente das expressões Poder 

Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário, dá-se na maioria dos trabalhos na 

área de direito público, assim como neste trabalho. 

O controle de constitucionalidade no Brasil pode se dar de forma preventiva 

quando ocorre antes da promulgação da lei, aqui é possível verificar a 

constitucionalidade já nas casas legislativas, por meio das comissões de 

constituição, quando do parecer o respectivo relator poderá pugnar pela rejeição da 

proposta legislativa, a comissão aprecia o parecer concordando ou discordando do 

seu conteúdo, se a inconstitucionalidade não puder ser sanada o projeto poderá ser 

rejeitado.76 

Caso ainda a comissão aprove um projeto inconstitucional há possibilidade de 

rejeição em plenário. 

Se o projeto for aprovado, por exemplo, na Câmara de Deputados, sendo 

submetido ao Senado, a constitucionalidade do projeto será mais uma vez discutida, 
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em comissão específica, podendo ser rejeitado na comissão ou pelo plenário do 

Senado em virtude da inconstitucionalidade. 

Mesmo após a aprovação, um projeto de lei ainda será submetido à análise 

do presidente da República, que pode exercer seu poder de veto, manifestando em 

suas razões a inconstitucionalidade do projeto ou de parte dele, exercendo o 

controle de constitucionalidade preventivo.77 

O controle preventivo impede o surgimento de uma lei inconstitucional, e, por 

conseguinte, não será necessária a provocação do controle de constitucionalidade 

pelo Poder Judiciário, que exerce em regra o controle repressivo, seja no controle 

difuso ou concentrado. 

A análise da constitucionalidade de uma lei ou ato normativo, perante o Poder 

Judiciário pode ser proposta por qualquer pessoa envolvida num litígio, quando se 

trata de exercício do controle difuso, podendo ser apresentada uma exceção de 

inconstitucionalidade perante um juiz singular ou tribunal, nos países que possuem o 

controle difuso de constitucionalidade. 

No controle concentrado combate-se a inconstitucionalidade em tribunais 

específicos ou órgãos de cúpula do Poder Judiciário. 

No caso brasileiro admite-se o controle difuso, bem como o controle 

concentrado, sendo este realizado pelo Supremo Tribunal Federal em relação à 

legislação estadual ou federal, tendo como parâmetro a Constituição da República. 

Os estados da federação brasileira não possuem também tribunais 

constitucionais, o controle de constitucionalidade concentrado é realizado em 

relação à compatibilidade da legislação municipal ou estadual, diante da 

Constituição de cada estado, pelo Tribunal de Justiça do respectivo estado federado 

ou do Distrito Federal. 

O Poder Legislativo pode atuar no controle preventivo de constitucionalidade, 

rejeitando projetos de leis que estejam em desacordo com a Constituição, analisa-se 

o projeto tomando como parâmetro a Constituição, crivo que é estabelecido, em 

regra, nas comissões que analisam especificamente a constitucionalidade dos 

projetos que tramitam nas respectivas casas legislativas. 

Ao Poder Executivo é possível atuar no controle de constitucionalidade 

preventivo, quando exerce o poder de veto e traz como razão uma 

inconstitucionalidade que lhe seja perceptível. 
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No Poder Judiciário é que se concentra em grande medida o controle de 

constitucionalidade repressivo, apontando-se a inconstitucionalidade de uma norma 

e consequentemente suspendendo sua eficácia. 

A análise da constitucionalidade das normas pelo Poder Judiciário ocorre em 

países que admitam o controle de constitucionalidade e que não tenham atribuído a 

um Tribunal Constitucional essa função com exclusividade. 

A constitucionalidade dos atos do poder público implica em sua conformação 

à Constituição. Em linha de princípio, as leis e demais atos praticados pelo Estado 

presumem-se constitucionais, vez que a legitimidade da autoridade estatal emerge 

da própria da Lei Maior, por essa razão, em regra, as leis vigoram e os atos têm 

executoriedade independente de um pronunciamento do Poder Judiciário 

certificando a sua constitucionalidade. 

Conforme bem acentuava Barbosa, a inconstitucionalidade aflora quando uma 

lei ou ato do Poder Público afronta a Constituição, não se conformando a ela, sendo 

necessária uma atitude no sentido de impedir que o ato inconstitucional continue a 

produzir efeitos.78 Caso assim não seja a inconstitucionalidade perdurará, dada a 

presunção de constitucionalidade que acompanha os atos do poder público. A 

inconstitucionalidade deve ser declarada, já a constitucionalidade é presumida, em 

regra. 

 

1.4.1 O controle de constitucionalidade brasileiro 

 

O atual sistema brasileiro de controle de constitucionalidade comporta os 

critérios difuso e concentrado de controle pelo Poder Judiciário. Além de ser 

influenciado pelo sistema norte-americano, no caso do controle difuso, também 

recebeu influência do sistema europeu continental, sendo que no Brasil não se criou 

um Tribunal Constitucional, nos moldes indicados por Kelsen, antes incumbiu-se ao 

Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula do Poder Judiciário, a missão de ser o 

guardião da Constituição da República. 

                                                             
78

 BARBOSA, Rui. Atos inconstitucionais. 1. ed. Campinas: Russell, 2003. 



38 

 

A Constituição Imperial do Brasil de 1824, sob a influência francesa, incumbiu 

ao Poder Legislativo a guarda da Constituição, bem como a atribuição de suspender 

as leis (art. 15, incisos VIII e IX).79 

Ainda previa no art. 179, XXX, que todo cidadão poderia apresentar 

reclamações, petições ou queixas ao Poder Legislativo ou Executivo, noticiando 

infrações à Constituição. 

Como asseverou Bittencourt: “No regime da Carta Constitucional de 1824 não 

se reconheceu ao Poder Judiciário a faculdade de recusar aplicação aos atos do 

Parlamento eivados de inconstitucionalidade”.80 

Após a proclamação da República, o governo provisório editou o Decreto n.° 

848, de 11 de outubro de 1890, o qual conferiu ao Supremo Tribunal Federal e aos 

juízes de seção, a competência para decidir questões que envolvessem matéria 

constitucional. Admitindo no Brasil o sistema de controle judicial de 

constitucionalidade difuso, com base no modelo norte-americano. 

A Constituição Republicana de 1891 dotou o Poder Judiciário Federal de 

competência para declarar a inconstitucionalidade de uma lei, dispondo no seu 

artigo 60, “a”: “Compete aos juízes ou tribunais federais processar e julgar as 

causas, em que alguma das partes fundar a ação, ou a defesa, em disposição da 

Constituição Federal.” 

Segundo Barbosa, o controle difuso de constitucionalidade não se restringia à 

Justiça Federal, mas também se estendia à justiça dos estados, referindo-se à 

Constituição republicana de 1891, diz que, “nela se reconhece, não só a 

competência das justiças da União, como a das justiças dos Estados, para conhecer 

da legitimidade das leis perante a Constituição”81. Dessa forma, Barbosa 

demonstrava que o Poder Judiciário em qualquer instância possuía legitimidade para 

sindicar os atos inconstitucionais. 

Como destaca Bittencourt, a Lei n.º 224, de 20 de novembro de 1894 foi mais 

precisa acerca da competência de juízes e tribunais deixarem de aplicar os atos que 
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não fossem compatíveis com as leis ou com a Constituição82, realizando assim um 

controle de legalidade e de constitucionalidade. 

Em 1926, com a reforma constitucional facultou-se o recurso ao Supremo 

Tribunal Federal, quando em questionamentos sobre a vigência ou validade de leis 

federais ante a Constituição, se os tribunais estaduais lhes negassem aplicação.83 

Na Constituição de 1934, a fiscalização da constitucionalidade passou a 

contar com mais um instrumento, a saber, a representação interventiva de 

competência do Supremo Tribunal Federal84, tendo como legitimado ativo o 

Procurador-Geral da República, nos termos do art. 12 da referida Carta: “A União 

não intervirá em negócios peculiares aos Estados, salvo: V – Para assegurar a 

observância dos princípios constitucionais especificados nas letras a a h do art. 7.º, 

n.º I.”.85 

Além disso, uma importante novidade trazida com o art. 179 da referida 

Constituição é que passou a exigir maioria absoluta da totalidade dos juízes para 

que um tribunal pudesse declarar a inconstitucionalidade da lei. Essa alteração não 

implicava em restrição da competência dos juízes singulares.86 

Outra disposição inovadora constava do art. 91, IV, da Constituição de 1934, 

que atribuiu ao Senado Federal a competência para suspender execução parcial ou 

total de lei ou ato declarado inconstitucional pelo Poder Judiciário87. 

Em 1937, uma nova Constituição inclui um elemento autoritário na seara do 

controle de constitucionalidade, quando no art. 96, parágrafo único, possibilita ao 

Presidente da República submeter novamente ao parlamento uma lei declarada 

inconstitucional, podendo cassar a decisão do tribunal, caso o parlamento 

confirmasse a lei por dois terços de votos em cada uma das câmaras. Sendo isto, 

como demonstra Bittencourt, um retrocesso no “sistema de freios e contrafreios”, 

procurando-se “atenuar os inconvenientes da supremacia do Judiciário”.88 

Sob a égide da Constituição de 1946, o controle difuso é mantido, mas a 

possibilidade de cassação da decisão que declara uma lei inconstitucional não foi 
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replicada. A Emenda Constitucional n.º 16, de 26 de novembro de 1965, operou 

mudanças significativas no controle de constitucionalidade brasileiro, quando 

instituiu a ação genérica de inconstitucionalidade, conforme redação dada ao art. 

101, I, k: “Ao Supremo Tribunal Federal compete: I – processar e julgar 

originariamente: [...] k) a representação contra inconstitucionalidade de lei ou ato de 

natureza normativa, federal ou estadual, encaminhada pelo Procurador-Geral da 

República”.89 

Nota-se que o único órgão legitimado para propor a ação de 

inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal era o Procurador-Geral da 

República. 

O Brasil passou a adotar ao lado do controle difuso, o controle concentrado 

de constitucionalidade, tendo por base o modelo europeu, configurando um sistema 

misto e repressivo, no qual a fiscalização da constitucionalidade ocorre pelo Poder 

Judiciário após a edição do ato. 

A Constituição de 1967 não efetuou grandes mudanças no controle 

concentrado de constitucionalidade. Contudo, a Emenda Constitucional n.° 7, de 13 

de abril de 1977, alterou o art. 119, da referida Constituição para estabelecer a 

possibilidade de concessão de medida cautelar nas representações oferecidas pelo 

Procurador-Geral da República. 

Em 05 de outubro de 1988, promulgada a atual Constituição da República, 

consolidou-se o sistema brasileiro de controle repressivo de constitucionalidade, com 

um sistema jurisdicional no qual o controle de constitucionalidade pode ocorrer de 

forma difusa ou concentrada. 

O controle difuso de constitucionalidade manteve suas feições já construídas 

pelos regimes constitucionais anteriores, tendo sido a Constituição republicana de 

1891 o seu nascedouro em um texto constitucional brasileiro.90 

Os atos inconstitucionais submetidos ao controle difuso de constitucionalidade 

são apreciados por juiz ou tribunal da instância onde esteja tramitando os autos, 

para que, em razão da inconstitucionalidade, a lei ou ato normativo não se imponha 

a determinado caso concreto. 
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Aqui os juízes não declaram a inconstitucionalidade de uma lei “em tese”, mas 

deixam de aplicá-la, considerando os pressupostos trazidos aos autos que apontam 

a lei como inconstitucional. 

Para Barroso, é difuso o controle, quando o sistema permite ao tribunal ou ao 

juiz “[...] o reconhecimento da inconstitucionalidade de uma norma e, 

consequentemente, sua não-aplicação ao caso concreto levado ao conhecimento da 

corte.”91 

Assim, seja no julgamento da causa em primeiro grau de jurisdição, seja em 

sede de recurso, o desacordo com a Constituição poderá ser pronunciado por 

decisão judicial e as partes estarão desobrigadas a obedecer ao respectivo 

mandamento legal, a lei inconstitucional é afastada não produzindo efeitos no caso 

sub examine.92 

Pelo controle difuso cada cidadão pode agir em defesa de direitos em face de 

uma inconstitucionalidade, além de afastar a aplicação do ato inconstitucional está 

também levantando a discussão acerca da constitucionalidade de determinada 

norma, o que aponta o controle difuso como um instrumento democrático e capaz de 

desenvolver uma consciência de defesa da Constituição. 

O exercício da faculdade que as partes têm em um processo para argüir a 

inconstitucionalidade de uma lei faz do controle incidental a “única via acessível ao 

cidadão comum para a tutela de seus direitos subjetivos constitucionais.”93, no direito 

brasileiro. 

O controle difuso de constitucionalidade pode ser exercido através das 

diversas ações disponíveis no direito brasileiro, como também por meio dos 

recursos, em matéria de defesa, ou de forma incidental em qualquer processo. 

A argüição da constitucionalidade de uma lei sobre a qual está assentado um 

direito subjetivo pode se dar no bojo de uma petição inicial, quando o autor 

demonstrar que a lei não deve ser aplicada ao caso concreto, haja vista sua 

desconformidade com a Constituição, sendo vedado, portanto, que o autor tenha 

como objeto principal da ação a declaração em tese da inconstitucionalidade da lei. 

Da mesma sorte, o réu pode alegar como matéria de defesa que o direito do 

autor estaria lastreado por uma norma inconstitucional. 
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Qualquer das partes e o Ministério Público são legitimados para suscitar 

incidentalmente a inconstitucionalidade de determinada norma que ao ser aplicada 

ao caso em análise pelo juízo, seja esta inconstitucionalidade formal ou material, 

seja a norma de direito processual ou de direito material, o julgador tem esta questão 

por prejudicial ao pedido principal, analisando-a de início, e podendo deixar de 

aplicar a lei inconstitucional, inclusive, de ofício.94 

A declaração incidental de inconstitucionalidade pelos tribunais, por 

disposição expressa da Constituição da República, não pode se dar por um órgão 

isolado do respectivo tribunal, mas o pleno ou o órgão especial deverá reunir-se 

para deliberar acerca da inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, 

atendendo ao que a doutrina chamou de princípio da reserva de plenário (full 

bench).95 

O princípio da reserva de plenário está expresso no art. 97 da Constituição 

brasileira, estabelecendo que “Somente pelo voto da maioria absoluta de seus 

membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais 

declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.”96 

Isto significa que os órgãos fracionários dos tribunais não podem declarar a 

inconstitucionalidade de uma norma, mas surgindo a arguição de 

inconstitucionalidade, o incidente deve ser submetido ao plenário do tribunal ou ao 

órgão especial, criado nos termos do art. 93, XI, da Constituição da República. 

O julgamento da causa restará suspenso no órgão fracionário até que seja 

decidido o incidente de inconstitucionalidade, após o que a turma ou seção do 

tribunal julgará o processo aplicando a decisão exarada pelo órgão competente 

acerca da inconstitucionalidade, dando prosseguimento ao feito. 

A decisão sobre a inconstitucionalidade de determinada norma relacionada a 

um caso concreto produzirá efeitos entre as partes no processo, como é 

característica das decisões no controle difuso.97 

                                                             
94

 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e decisão jurídica. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013, 526. 
95

 Cf. BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. São 
Paulo: Saraiva, 2004, p. 77; MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro. Rio 
de Janeiro: Forense, 2004, p 180. 
96

 Art. 97 da Constituição brasileira de 1988. 
97

 SILVA, José Afonso da. O constitucionalismo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 137 



43 

 

O art. 52, X, da Constituição da República, atribui ao Senado a competência 

para suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional 

pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão definitiva. 

O disposto no art. 52, X, mencionado acima, tem origem na Constituição 

de1934, replicando-se nas constituições posteriores. 

Em comentário ao correspondente dispositivo, Bittencourt demonstra que o 

objetivo da norma é “apenas tornar pública a decisão do tribunal, levando-a ao 

conhecimento de todos os cidadãos.”98 Uma vez que se o Senado não agir a 

decisão permanecerá eficaz. 

Mendes & Branco ressaltam que a concepção de Bittencourt coaduna-se com 

a ideia de “nulidade da lei inconstitucional”, mormente quando se trata de uma 

inconstitucionalidade pronunciada pelo órgão de cúpula do Poder Judiciário.99 

Diversas são as decisões do Supremo Tribunal conferindo eficácia erga omnes 

quando decide em última instância no controle difuso de constitucionalidade100. 

No julgamento da Reclamação 4.335-AC pelo Supremo Tribunal Federal os 

Ministros Gilmar Mendes e Eros Grau entenderam que a norma contida no texto do 

art. 52, X, da Constituição da República sofreu mutação, indicando que o papel do 

Senado é o de dar publicidade à decisão do Tribunal quando reconhece a 

inconstitucionalidade no controle difuso. 

A reclamação teve seu julgamento concluído em 20 de março de 2014, 

quando o tribunal lhe deu provimento, por maioria de votos, reconhecendo o Ministro 

Teori Zavascki que a decisão no controle incidental pelo Supremo Tribunal tem efeito 

expansivo. Embora não se tenha expressamente adotado a tese da mutação 

constitucional, o voto que foi seguido pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa 

Weber e Celso de Mello, firmou entendimento de que a decisão do Supremo no 

controle difuso tem efeito erga omnes ainda que o Senado não se manifeste a 

respeito.101 

Dessa forma, o controle difuso de constitucionalidade vem ganhando uma 

nova feição que o aproxima do controle concentrado. 
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Sob o ponto de vista do acesso, o controle difuso é um mecanismo mais 

acessível ao jurisdicionado do que o controle concentrado de constitucionalidade, 

pois através daquele qualquer cidadão pode argüir a inconstitucionalidade de uma 

norma quando da sua incidência sobre uma situação de fato, provocando maior 

debate acerca da sua constitucionalidade perante os juízes e tribunais. 

O controle concentrado de constitucionalidade foi fortalecido com a 

Constituição de 1988 que alargou o rol de legitimados para a ação direta de 

inconstitucionalidade, além de prever a ação direta de inconstitucionalidade genérica 

e interventiva; ação de inconstitucionalidade por omissão; arguição de 

descumprimento de preceito fundamental e ação declaratória de constitucionalidade, 

sendo que esta última passou a integrar o texto constitucional a partir da Emenda 

Constitucional n.º 3, de 17 de março de 1993. 

Sobre esses mecanismos constitucionais do controle concentrado de 

constitucionalidade se fará aqui uma breve abordagem, uma vez que a proposta 

principal deste trabalho é nos próximos capítulos discutir o grau de acesso a esses 

mecanismos pela sociedade, considerando a questão da participação popular no 

Estado democrático. 

A ação direta de inconstitucionalidade genérica de competência do Supremo 

Tribunal Federal, prevista no art. 102, I, a, da Constituição brasileira, tem por objeto 

a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, estadual ou 

distrital, não abrangendo a legislação municipal ou distrital no exercício de 

competência reservada pela Lei Maior aos municípios102. 

Por ela declara-se a inconstitucionalidade da lei, estendendo-se essa 

competência aos tribunais de justiça dos estados, nos casos que tocam às 

respectivas constituições estaduais. Silva destaca que a Constituição dotou os 

tribunais de justiça de competência para processar e julgar em sede de ação direta 

de inconstitucionalidade lei ou ato normativo estadual ou municipal em face da 

Constituição do respectivo Estado-membro103. 

Ainda no que se refere ao objeto da ação direta de inconstitucionalidade 

genérica, conforme acentua Barroso, têm-se emendas constitucionais, leis 

complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos 

legislativos e resoluções, decretos autônomos, legislação estadual, tratados 
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internacionais, referindo-se a atos normativos primários federais e estaduais, não se 

incluindo aí leis e atos de efeito concreto, leis anteriores à Constituição vigente, leis 

revogadas, súmulas.104 

Nessa ação não se veiculam direitos subjetivos nem são deduzidas 

pretensões individuais, ao que parte da doutrina chama de controle abstrato de 

constitucionalidade105, destaca-se a ressalva apontada por Streck quando se opõe 

ao uso do termo controle abstrato, tendo em vista que em hermenêutica não há 

conceitos sem coisas, falando-se no controle “em tese” há referência sempre a algo 

concreto ou de projeção hipotética, pelo que nomeia controle objetivo de 

constitucionalidade.106 

A lei n.º 9.868, de 10 de novembro de 1999, regula o processo e julgamento 

da ação direta de inconstitucionalidade, trazendo a possibilidade de medida cautelar 

e disciplinando acerca da possibilidade de modulação dos efeitos da decisão, 

podendo ser a inconstitucionalidade declarada com efeito ex tunc, efeito há muito 

reconhecido pela doutrina107, e, por força do disposto no art. 27 da referida lei o 

Supremo Tribunal pode, por dois terços de seus membros, restringir efeitos ou fixar 

o momento em que a decisão terá eficácia. 

A ação direta de inconstitucionalidade interventiva está prevista no art. 36, III, 

da Constituição da República e tem por objetivo assegurar a observância dos 

princípios previstos no art. 34, VII, da referida Carta, com finalidade dupla, ou seja, 

declara-se a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo estadual ou distrital, e a 

decretação da intervenção federal no Estado-membro ou no Distrito Federal. 

A autonomia é a regra nos estados federais, os membros da federação, em 

princípio não poderão sofrer intervenção. Isso revela um poder limitado, uma vez 

que os estados-membros não têm soberania, funcionam sob um princípio de 

equilíbrio federativo. Em contraponto à autonomia dos estados a Constituição da 

República de 1988 prevê algumas hipóteses interventivas.108 
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A intervenção é uma suspensão temporária da autonomia e pode ocorrer em 

situações excepcionais, nos casos enumerados na Constituição, conforme 

disposição do art. 34 e 36 da Constituição da República. 

O Supremo Tribunal Federal é o órgão competente para processar e julgar a 

ação interventiva da União em estado-membro, proposta pelo Procurador-Geral da 

República, com vistas a assegurar o cumprimento da lei federal, a forma 

republicana, o sistema representativo, o regime democrático, os direitos da pessoa 

humana, a prestação de contas pelos entes da administração pública, a aplicação de 

recursos nas áreas de educação e saúde, observando o mínimo de recursos exigido 

constitucionalmente.109 

A ação interventiva apresenta-se, na concepção de Mendes & Branco, como 

“[...] peculiar modalidade de composição de conflitos entre a União e os Estados-

membros.”110 Por meio dela o Procurador-Geral da República atua representando 

judicialmente a União, ao buscar que sejam cumpridos os deveres dos Estados-

membros. 

Quando o Supremo Tribunal julgar procedente a intervenção dará 

conhecimento da decisão ao Presidente da República para, no prazo de quinze dias, 

adotar as providências dos §§1.° e 3.°, do art. 36 da Constituição da República, 

conforme dispõe o art. 11 da Lei n.° 12.562, de 23 de dezembro de 2011. A 

intervenção terá por efeito suspender a execução do ato impugnado, caso essa 

medida seja suficiente para restaurar a normalidade. 

Da mesma sorte, conforme demonstra Silva, os tribunais de justiça têm 

competência para processar e julgar ação interventiva proposta pelo Procurador-

Geral de Justiça do respectivo Estado-membro, em razão de ato municipal que deixe 

de observar os princípios da Constituição Estadual, bem como para garantir o 

cumprimento de lei, ordem ou decisão judicial.111 

A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, surge na Constituição do 

Brasil de 1988, com previsão no art. 103, §2.°, tendo por objetivo conceder plena 

eficácia às normas constitucionais, tendo cabimento nas situações em que o poder 

público se abstiver do cumprimento de um dever que lhe foi atribuído pela 

Constituição. 
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Ao Supremo Tribunal Federal compete processar e julgar a referida ação que 

poderá ser proposta pelos legitimados apontados no art. 103 da Constituição da 

República. 

A Constituição traz a possibilidade de suprir omissões constitucionais por 

meio de mandado de injunção, o que ao lado da ação direta de inconstitucionalidade 

por omissão, realiza um importante papel em garantir a efetividade das normas 

constitucionais. 

No caso das omissões legislativas que impeçam o exercício de um direito 

fundamental, a Constituição do Brasil, no art. 5.º, LXXI, estatui “conceder-se-á 

mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o 

exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à 

nacionalidade, à soberania e à cidadania.” Aqui o Tribunal deve atuar no sentido de 

dar efetividade aos direitos fundamentais. 

O Supremo Tribunal Federal brasileiro ao julgar mandados de injunção 

mantinha uma postura de declarar a mora legislativa, sem, contudo, expedir a 

regulamentação que possibilitasse o exercício de direito fundamental. No julgamento 

dos Mandados de Injunção 670, 708 e 712, que tratavam da ausência de norma 

sobre direito de greve de servidores públicos, o Supremo Tribunal mudou sua 

orientação para garantir o exercício do direito de greve aos servidores, observando a 

Lei n.º 7.783/89, que dispõe sobre o exercício do direito de greve na iniciativa 

privada.112 

Se há dever de legislar, as omissões legislativas totais ou parciais haverão de 

representar uma inconstitucionalidade.113 

Os Tribunais Constitucionais e os juízes com competência para exercer o 

controle de constitucionalidade poderiam atuar nas omissões legislativas expedindo 

a regulamentação necessária para o exercício de direitos constitucionais? 

O tema das omissões legislativas é um cenário fértil para discussões sobre 

ativismo judicial, seja no mandado de injunção ou na ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão. Quanto a esta última a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal brasileiro aponta apenas a mora legislativa, sem expedir a 

regulamentação. 
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Em 2007, no julgamento da ADI 3682-MT, tendo como relator o Min. Gilmar 

Mendes, o Supremo Tribunal avançou no sentido de reconhecer a mora do 

legislador e estabelecer prazo razoável para que a omissão fosse sanada.114 

O Parlamento também pode sofrer pressões de outras instituições e das 

manifestações populares para que exerça o dever de legislar, abrindo-se ao debate 

democrático. 

Quanto ao conteúdo da decisão em ação direta de inconstitucionalidade por 

omissão, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal brasileiro apontava apenas a 

mora legislativa, sem expedir a regulamentação de que carece o texto constitucional. 

No julgamento da ADI 1.458-DF, o relator, Min. Celso de Melo afirmou que no 

caso de omissão “[...] confere ao Supremo Tribunal Federal, unicamente, o poder de 

cientificar o legislador inadimplente, para que este adote as medidas necessárias à 

concretização do texto constitucional”115. 

Ao julgar a ADI 3682-MT a Corte sinaliza uma mudança de orientação no 

sentido de reconhecer a mora do legislador e estabelecer prazo razoável para que a 

omissão fosse sanada.116 Nesse caso, o Tribunal conferiu o prazo de dezoito meses 

para o Congresso Nacional legislar a respeito da matéria submetida a julgamento, 

tratando-se de omissão quanto à produção de lei complementar que regulamente a 

criação de municípios. 

As omissões legislativas ensejam a propositura da ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão, considerando que o legislador precisa exercer o 

dever de produzir uma legislação adequada, visando a assegurar a fruição dos 

direitos constitucionalmente estabelecidos. 

Nesse contexto fala-se de legislação adequada, uma vez que a produção 

legislativa ainda que existente pode não se apresentar suficiente, o que enseja uma 

omissão parcial. 

O legislador, conforme demonstra Oliveira, também está sujeito às diretivas 

constitucionais as quais o incumbe do dever de legislar117. Logo, as omissões 
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legislativas podem representar uma inconstitucionalidade contra a qual se dirige a 

ação prevista no art. 103, §2.º, da Constituição da República, visando a proteger a 

força normativa da Constituição118. 

A arguição de descumprimento de preceito fundamental, prevista no art. 102, 

§1.º, da Constituição brasileira, regulamentada pela Lei n.º 9.882, de 03 de 

dezembro de 1999, visa a evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, decorrente 

de ato do Poder Público, podendo ser atos comissivos ou omissivos de qualquer 

esfera de poder119, sendo ação de natureza subsidiária, tem cabimento quando 

forem esgotadas as demais vias processuais capazes de sanar a lesividade. 

A arguição pode se dar pela via autônoma, quando um dos legitimados no rol 

do art. 103, da Constituição, pode propor a ação de competência da Supremo 

Tribunal Federal, bem como pode ocorrer pela via incidental, quando no curso de um 

processo judicial a questão for suscitada, o tema será submetido à apreciação do 

Supremo Tribunal que decidirá com eficácia erga omnes e efeito vinculante, em 

ambos os casos a ação é cabível quando for relevante a controvérsia constitucional 

sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal.120 

Com a Emenda Constitucional n.° 03/1993 foi acrescentado o §2.° ao art. 102 

e o §4.° do art. 103, introduzindo no controle de constitucionalidade concentrado 

brasileiro a ação declaratória de constitucionalidade, o citado §2.° estabeleceu que 

as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF nas ações declaratórias, terão 

eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder 

Judiciário e ao Poder Executivo. 

As ações declaratórias de constitucionalidades, sem precedentes na história 

constitucional brasileira, terão decisões com efeito vinculante, ou seja, nenhum outro 

órgão do Poder Judiciário, por exemplo, por via incidental, poderá declarar a 

inconstitucionalidade da lei declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 

A nova redação dada pela Emenda Constitucional n.° 45/2004 ao §2.° do art. 

102 da Constituição da República estabelece que as decisões do STF em sede de 

ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade têm 
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eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder 

Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e 

municipal. 

Aqui o efeito vinculante passou a ser previsto expressamente para a ação 

direta de inconstitucionalidade, visto que a redação anterior não lhe fazia referência, 

no mesmo sentido já havia se manifestado o legislador ordinário quando da 

produção da Lei n.° 9.868 de 10 de novembro de 1999, através do parágrafo único 

do art. 28, inclusive no que se refere à interpretação conforme à Constituição e a 

declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto. 

O efeito vinculante impõe a adoção da tese jurídica firmada pelo Supremo 

Tribunal Federal, sempre que a ela esteja logicamente subordinada a decisão do 

caso in concreto121 

No tocante às liminares, observou-se, em princípio, que estas não teriam 

efeito vinculante, vez que o próprio texto constitucional trata de decisões definitivas 

de mérito, essa foi a posição do Ministro Marco Aurélio, afirmando ainda que as 

decisões definitivas de mérito são inconfundíveis com as liminares, sendo estas 

precárias e submetidas à condição resolutiva, havendo a possibilidade de vir-se a 

concluir no julgamento final de forma diametralmente oposta.122 

Já o Plenário do STF havia entendido que a decisão liminar possui efeito 

vinculante, visto que o Supremo está no exercício do poder geral de cautela, 

concedendo a medida cautelar com o efeito vinculante na ação declaratória de 

constitucionalidade n.° 4-6.123 

Tem-se que as decisões definitivas de mérito e as decisões liminares do 

Supremo Tribunal Federal têm efeito vinculante em relação dos demais órgãos do 

Poder Público, não se aplicando logicamente ao Poder Legislativo em sua função 

típica. 

A Emenda Constitucional n.° 45/2004, pelo art. 103-A criou a possibilidade 

para o Supremo Tribunal conferir efeito vinculante às suas súmulas, a partir de 

decisão de dois terços dos seus membros, depois de reiteradas decisões sobre 
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matéria constitucional, o efeito vinculativo das súmulas atingiriam aos demais órgãos 

do Poder Judiciário e da administração pública. 

Nota-se que, além das decisões nas ações do controle concentrado as 

súmulas do Supremo Tribunal, criadas em observância dos requisitos 

constitucionais, também produzirão efeitos vinculantes, capazes de atingir os 

processos que tramitarem em qualquer instância judicial ou administrativa, além de 

nortearem os atos da administração pública. 

Conforme disposição expressa da Constituição da República, §2.° do art. 102, 

as decisões em sede de ação direta de inconstitucionalidade e de ação declaratória 

de constitucionalidade produzirão efeitos vinculantes, relativamente aos demais 

órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas 

federal, estadual e municipal. Assim, também, o § 3.° do art. 10 da Lei 9.882/99 

estabelece o efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Público, no 

caso das ações por descumprimento de preceito fundamental.  

A abrangência desse efeito é capaz de paralisar quaisquer processos que 

estejam em andamento no âmbito do Poder Judiciário e da administração pública, 

excetua-se aqui o Poder Legislativo, que poderá legislar novamente no mesmo 

sentido, sua capacidade legislativa não é afetada pelo efeito vinculante da decisão 

do Supremo Tribunal Federal 

Assim, um novo diploma legislativo que atente contra a Constituição, mesmo 

que veicule o conteúdo de lei antes declarada inconstitucional, deverá ser atacado 

com uma das ações capazes de atingir a sua validade. 

Aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública resta 

observar o quanto estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal em suas decisões 

que produzem efeito vinculante, sendo válido ressaltar que a vinculação não atinge o 

próprio Supremo Tribunal124 

Os juízes de primeiro grau e os demais tribunais deverão aplicar a decisão do 

Supremo como premissa necessária para embasar as suas decisões em casos 

correlatos. Os processos que veicularem incidentes questionadores da 

constitucionalidade da norma já apreciada pelo STF terão decisões de mérito no 

sentido apontado pela Corte Suprema através de decisões no exercício do controle 

concentrado. 
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A administração pública em seus processos administrativos e demais atos 

estará vinculada também à tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal. 

Nas constituições anteriores à de 1988 a legitimidade para a ação ou 

representação de inconstitucionalidade era privativa do Procurador-Geral da 

República125. Com a Constituição atual essa situação se alterou, pois ocorreu uma 

ampliação do rol de legitimados ativos para as ações diretas. 

A legitimidade ativa para as ações do controle concentrado está prevista na 

Constituição Federal, no caso da arguição de descumprimento de preceito 

fundamental a Lei 9.882, de 03 de dezembro de 1999 prevê a legitimação ativa no 

seu art. 2.°, conferida nos moldes do art. 103, da Constituição. 

O art. 103 da Lei Maior, em sua redação original elencava apenas os 

legitimados para as ações diretas de inconstitucionalidade genérica e por omissão. 

Com a redação alterada pela Ementa Constitucional n.° 45/2004, o caput do art. 103, 

da Constituição, ampliou-se o rol dos legitimados para a ação declaratória de 

constitucionalidade, estendendo a legitimidade para essa ação a todos os já 

legitimados para ingressarem com a ação direta de inconstitucionalidade. 

No tocante à ação interventiva, nos termos do art. 36, III, da Lei Maior, a 

legitimidade ativa é exclusiva do Procurador-Geral da República, nos casos previstos 

na Constituição. 

Neste caso, não há uma extensão do rol de legitimados, uma vez que se trata 

de questões sensíveis previstas na Constituição da República, atinentes à 

intervenção da União em estado-membro, excepcionando o princípio do federalismo 

de equilíbrio. 

Ao estabelecer um rol de legitimados a Constituição define quem participa do 

processo, quais as vozes poderão ser ouvidas na discussão acerca da 

constitucionalidade, quais intérpretes da Constituição estão autorizados a levar o 

debate diante das instituições que podem decidir sobre a interpretação prevalecente, 

o que demanda uma análise específica, trazendo para o campo de análise a figura 

do intérprete da Constituição em cotejo com o estabelecimento de um rol de 

legitimados a promover perante o ente fiscalizador a discussão sobre a 

constitucionalidade das leis. 

O controle judicial de constitucionalidade das leis é um instrumento que visa a 

salvaguardar a supremacia da Constituição, desenvolvendo-se como um importante 
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canal por meio do qual se levam as questões constitucionais ao debate diante do 

Tribunal competente. 

Dessa forma, permitir-se a participação da sociedade nesse ambiente de 

discussão constitucional revela-se fundamental num Estado Democrático de Direito, 

onde a sociedade deve ser concebida como criadora e mantenedora das normas 

que a regulam, tendo-se que permitir maior participação pode promover uma 

qualidade democrática capaz de aperfeiçoar as instituições que pertencem à própria 

sociedade. 

A seguir a tratativa se dará sobre cidadania e participação abordando também 

sobre os intérpretes da Constituição, notando como algumas constituições têm 

estabelecido rol de legitimados para promover ações no controle concentrado de 

constitucionalidade sob a perspectiva de um círculo fechado de intérpretes. Discorre-

se sobre a tese da sociedade aberta de intérpretes da Constituição, tendo-a como 

propulsora do debate sobre maior participação social no controle concentrado de 

constitucionalidade. 

A participação ganha relevância no contexto de um Estado Democrático e 

numa sociedade plural, onde é salutar a presença da sociedade e sua contribuição 

para a interpretação constitucional. 
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2 PARTICIPAÇÃO POPULAR E INTÉRPRETES DA CONSTITUIÇÃO 

 

2.1 Considerações iniciais 

 

Tratar de participação popular numa democracia exige que se resgatem 

algumas concepções sobre a democracia e os sujeitos que são admitidos a 

participar do processo decisório. 

Considerando que a ideia de participação está muito próxima do conceito de 

cidadania, necessária a análise sobre este conceito e sua evolução, uma vez que ao 

longo do tempo e em lugares diferentes o significado de cidadão tem recebido 

conteúdos diversos. 

Após algumas considerações que permitem perceber como a participação 

popular ganha maior dimensão e se impõe numa democracia, discute-se também 

sobre a tomada de decisão num processo que fiscaliza a constitucionalidade das 

leis. 

A instauração do debate constitucional perante um tribunal, em regra, 

reservada a entidades estatais, passa a análise sob a perspectiva da possibilidade 

de abertura a maior participação, admitindo-se como intérpretes constitucionais 

outros agentes fora da organização estatal. 

Discute-se a partir das experiências de alguns países ocidentais sobre a 

existência de um círculo fechado de intérpretes da Constituição, apontando que em 

certa medida o controle de constitucionalidade tem comportado algum tipo de 

abertura, ressaltando a ampliação do rol de legitimados ativos, a admissão de 

recurso de amparo, quando o cidadão atua diretamente perante o Tribunal 

Constitucional e a experiência do controle difuso de constitucionalidade por qualquer 

juiz ou tribunal. 

Trata-se sobre a sociedade aberta de intérpretes da Constituição, conforme 

propõe Häberle126, notando que quanto mais plural e aberta a sociedade, mais 

amplo o elenco dos intérpretes constitucionais, discutindo-se a necessidade de 

reconhecer-se que há intérpretes da Constituição para além de um círculo fechado 
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de órgãos estatais, admitindo-se outras potências públicas no processo de 

interpretação constitucional em uma sociedade pluralista. 

 

2.2 Cidadania e participação 

 

A democracia, enquanto governo do povo, constrói-se num ambiente de 

participação, tendo-se por democrática a sociedade que é capaz de fomentar a 

participação dos indivíduos nos âmbitos de decisão do Estado e também no sistema 

econômico.127 

Discutir participação numa democracia sempre remete a questões em torno 

da cidadania, dada a dimensão filosófica e histórica do significado de ser cidadão, 

referindo-se a antiguidade clássica até a contemporaneidade. 

A ideia de cidadania está diretamente relacionada à participação política, 

desde discussões remotas sobre o papel do cidadão, Aristóteles traçava o perfil do 

cidadão na Grécia, comparando os critérios para atribuir-se a cidadania em diversas 

cidades gregas, tratando da cidadania em sua origem com base em laços de 

consanguinidade ou na atribuição que o próprio governante realizava.128 

Conforme acentua Torres, “entre os gregos e os romanos a cidadania criava o 

elo entre o homem livre e a cidade, reconhecendo-lhe direitos e impondo-lhe 

obrigações”.129 

O conceito de cidadania passa por acréscimos ao longo do tempo, 

observando também o tom ideológico que traz consigo. Nesse sentido, Barretto faz 

uma crítica à forma como a bibliografia de teoria do estado e do direito constitucional 

trata do tema cidadania, pois reduzem ao “ângulo exclusivamente jurídico”, 

asseverando que o caráter político da cidadania deve ser considerado, inclusive 

para a compreensão de sua natureza jurídica.130 

Assim, o conceito de cidadania passa por influências contextuais que marcam 

no tempo e no espaço sua relação com a aquisição de direitos e deveres e o seu 

exercício. 
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Para Barretto, cabe destacar o ideal político de cidadania, fazendo um resgate 

histórico do seu significado a partir do relato da homenagem aos mortos em prol de 

Atenas na Guerra do Peloponeso, quando Péricles realiza o que se entende por 

primeira formulação sobre cidadania no ocidente, declarando que os homenageados 

haviam morrido pela causa de Atenas, sendo esta uma cidade que “atendia aos 

interesses da maioria dos cidadãos”, garantia a igualdade perante a lei e na escolha 

do governante, observava-se o mérito.131 Conforme bem acentua o referido autor: 

 

Péricles enunciou um conjunto de direitos, que iria, séculos depois, formar a 
substância da cidadania moderna: a igualdade de todos perante a lei, a 
inexistência de desigualdades sociais impeditivas do acesso social e no 
emprego do mérito como critério de escolha dos governantes. Péricles, 
entretanto, percebeu que esses ideais da civilidade somente poderiam ser 
realizados através da participação política dos cidadãos no governo da 
comunidade.

132 

 

Aqui o ideal de cidadania aponta também para questões relacionadas à 

aquisição de direitos, servindo de fundamento para a concepção liberal de 

cidadania. A igualdade perante a lei, apontada no discurso de Péricles, é 

incorporada ao ideal liberal. 

Na antiguidade clássica a cidadania era concebida como vínculo entre o 

indivíduo e o estado, sendo cidadão aquele a quem fosse dado o direito de participar 

nas decisões e atividades de governo. 

Sob esse aspecto é que os juristas, durante muito tempo, concebiam 

cidadania relacionada apenas à nacionalidade, ao pertencimento a um determinado 

estado.133 

As constituições brasileiras de 1824 e de 1891, por exemplo, confundiam 

nacionalidade com cidadania, quando declaravam no art. 6.° e no art. 62, 

respectivamente, os que eram considerados cidadãos brasileiros, ao tratar de 

questões ligadas à aquisição da nacionalidade brasileira. 

Isso reflete as ideias iluministas que informavam o pensamento liberal, 

buscando justificar a formação do Estado a partir de um pacto social, de onde, 
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segundo Cortizo, emanava o conjunto de direitos que preenchia o conceito de 

cidadania, sempre dependente da organização política.134 

Ressalta-se que a cidadania do estado liberal calcava-se no aspecto 

econômico. Para ser cidadão haveria o indivíduo de ser educado e proprietário. No 

caso do Brasil, a Constituição Imperial de 1824, concebida sob influência liberal, no 

art. 92, V, excluía da capacidade de votar o homem que não tivesse renda líquida 

anual de, no mínimo, cem mil réis em bens de raiz, indústria, comércio ou emprego, 

estabelecendo o voto censitário. 

Dessa forma, estaria excluída da participação política uma significativa 

parcela da população, os empregados com baixos salários, os não proprietários, 

sem contar que os analfabetos estavam expressamente excluídos. Vigorava o 

critério econômico e intelectual para a escolha de quem poderia participar das 

decisões políticas. 

A influência da teoria política liberal na formação de um conceito moderno de 

cidadania, segundo Barretto, decorre da expectativa que se criou em torno da 

“participação do poder político para todos os cidadãos”135, a partir daí as lutas foram 

travadas por diversos segmentos sociais para conquistar os direitos de cidadania. 

Ser cidadão não significava estar ligado apenas ao seu respectivo país pelo 

vínculo da nacionalidade, mas importava ter à sua disposição um rol de direitos que 

lhe seriam garantidos pelo Estado. 

Com as revoluções americana e francesa o conceito de cidadania incorpora 

direitos fundamentais do homem. Os direitos chamados de primeira dimensão, 

enquanto direitos civis e políticos, incorporam-se aos direitos de cidadania 

abrangendo, na expressão de Bezerra, os “direitos individuais vinculados à 

liberdade, à igualdade, à propriedade e à resistência às diversas formas de 

opressão”.136 

Em princípio esses direitos são conferidos aos proprietários, alargando-se 

depois para abranger outras categorias, como os operários, as mulheres e outros 
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grupos que foram inseridos no contexto da participação política, ao que se chamou 

de democratização do estado liberal.137 

Na compreensão de Habermas a expressão cidadania deixou de ser 

designativo apenas do pertencimento de um indivíduo a um estado, passando a 

“caracterizar os direitos e deveres dos cidadãos”.138 

O conceito de cidadania tende a ser cada vez mais abrangente, trazendo a 

ideia de uma cidadania que vai do nacional ao global. 

Desde a antiguidade clássica havia uma preocupação em determinar quais os 

seres humanos teriam o direito de participar das decisões de governo de suas 

cidades, estabelecendo-se isso por meio da consanguinidade ou pelo status que o 

governante atribuía, surgindo a ideia de cidadania, sendo cidadão aquele que 

participava da vida política. 

O conceito de cidadania evolui para admitir em seu conteúdo, direitos que 

estão além da participação política, também passa a conter os direitos civis, 

atribuindo-se a cidadania aos proprietários, sendo prevalente o critério econômico, o 

que ocorre com a construção da cidadania liberal, abrindo-se mais tarde para incluir 

os direitos sociais, decorrente das conquistas de setores da sociedade antes 

excluídos. 

A participação política proporciona uma maior amplitude de direitos e 

materializa a democracia, o cidadão passa a influenciar na formação de decisões 

políticas e na efetivação dos direitos. Pela via da participação a cidadania e a 

democracia vêm sendo aperfeiçoadas. 

A escalada globalizante e a destruição de barreiras entre os países exigem 

uma reflexão sobre o conceito de cidadania que abranja um novo tipo de cidadão, 

não somente o portador de direitos e deveres em relação a um estado, mas que se 

refira ao cidadão do mundo. 

Neste sentido é que se trata da cidadania cosmopolita, sendo a que “o 

cidadão desfruta no plano cosmopolita, no qual também possui direitos subjetivos”, o 

que, na visão de Torres, torna o direito internacional público mais do que conjunto de 

normas que regem as relações entre os países, assumindo o caráter de “direito 
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internacional dos direitos humanos” a garantir o “status específico aos cidadãos de 

diversos países”.139 

O desenvolvimento da cidadania cosmopolita resulta na criação de tribunais 

supranacionais e organismos voltados à proteção dos direitos humanos, com vistas 

a dar-lhes efetividade. 

Nessa dimensão de cidadania, poder-se-ia dizer que cada pessoa humana é 

um cidadão, uma vez que titular de direitos fundamentais. 

O conceito de cidadania abrange não somente a ideia de pertença a um 

determinado Estado, como também abrange a titularidade dos direitos fundamentais, 

transformando súditos em cidadãos140. Nesse aspecto, é bom destacar que  

Marshall traça um esquema que permite visualizar como se dá a democratização do 

estado liberal, mais propriamente na Grã-Bretanha, quando afirma que a cidadania 

moderna constitui-se dos direitos civis (Século XVIII), direitos políticos (Século XIX) e 

direitos sociais (Século XX).141 

Os direitos civis seriam decisivos para garantir em diversos aspectos a 

liberdade do indivíduo, traduzindo-se em liberdade de locomoção, de culto, de 

manifestação do pensamento, direito de propriedade e liberdade para contratar 

validamente. 

No campo dos direitos políticos está a possibilidade de participação na 

formação das decisões de governo, a participação política, que inclui não somente o 

direito de exercer o sufrágio, mas também de compor organismos políticos dotados 

de autoridade. 

Esses dois grupos de direitos compreendem o que se chamou de direitos 

fundamentais de primeira dimensão, fazendo parte de um primeiro rol de direitos que 

estão apegados à cidadania. 

Os direitos sociais revelam-se como direitos de cidadania, na medida em que 

surgem como direitos que devem ser garantidos pelo Estado, revelando sua face 

interventiva, abrangendo os direitos à saúde, educação, moradia, renda digna, 

emprego. Trata-se da participação do cidadão na ordem econômica e social, são 

direitos de inclusão. 
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Os direitos sociais realizam um importante papel na sobrevivência 

democrática, uma vez que servem como um substrato ao exercício dos direitos civis 

e políticos, pois possibilitam ao cidadão participar da riqueza coletiva.142 

Os direitos de cidadania estão para além das questões ligadas apenas à 

participação nas decisões políticas do estado, abrangem também a participação na 

ordem econômica. 

Conforme explica Barretto, “A cidadania do estado democrático de direito tem, 

portanto, uma dupla face: ela se realiza através da participação do poder político, e, 

também, no sistema econômico”.143 

A participação política continua a ser um importante vetor da cidadania a 

compor seu ideal contemporâneo, sem a qual a democracia não se realiza, 

compreendendo-se tanto a democracia como a cidadania enquanto um processo, de 

acordo com o que afirma Cortizo “cidadania é processo mesmo de construção 

permanente de direitos, portanto depende da capacidade dos indivíduos que atuam 

no espaço público para instituir direitos [...]”144. 

A cidadania contemporânea exige mais do que direitos formalmente previstos, 

há uma premente necessidade de garantir-se a efetividade dos direitos, trazer para o 

plano concreto os direitos fundamentais, o que depende sempre da participação dos 

indivíduos. 

A democracia exige participação com vistas a produzir uma cultura cívica, nos 

termos que admite Barretto ao afirmar que “a prática da democracia é que irá criar 

uma nova cultura cívica e um novo regime político, garantindo a plena eficácia da 

ordem constitucional.”145 

Um constitucionalismo democrático estabelece mecanismos que garantam a 

participação da sociedade por meio de diversos canais, oferecendo condições para 

que o cidadão participe nas diversas esferas de atuação estatal, no Poder Executivo, 

no Poder Legislativo e no Poder Judiciário. 
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Ainda é cabível destacar que cidadania opera-se pela via da participação, 

onde “[...] cada membro da sociedade política, legitimamente habilitado a intervir no 

processo decisório e governativo, mediante o qual se conduzem os negócios 

públicos debaixo do interesse da coletividade.”146 

Assim, no Estado democrático de direito faz-se necessário maior participação 

popular nos organismos públicos, já que nestes ambientes devem estar nas pautas 

de deliberações temas que terão repercussão no interesse coletivo, uma vez que o 

Estado deve atuar enquanto garantidor da igualdade.147 

A participação popular nos âmbitos de decisão do Estado, no Poder 

Executivo, no Poder Legislativo e no Poder Judiciário, é tomada como necessária 

tendo em vista a construção de um Estado democrático, que somente se efetiva pela 

participação. 

O constitucionalismo contemporâneo tem como um dos seus elementos de 

base o poder constituinte calcado na soberania popular, onde a Constituição 

encontra a sua fonte de legitimidade.  

Considerando isto, o povo, em quem reside a soberania, necessita contar 

com canais de acesso às instâncias de governo, mantendo-se como poder 

constituinte que atua ao lado da Constituição148, buscando garantir sua efetividade e 

revelando o seu significado. 

Essa atuação popular não se esgota no momento da escolha dos 

representantes, mas deve ocorrer durante o exercício dos mandatos, nas tomadas 

de decisões que tenham repercussão social. 

Aqui as considerações são direcionadas também à jurisdição constitucional, 

sobretudo nos casos em que a decisão do tribunal constitucional ou do órgão de 

cúpula do Poder Judiciário, tenha eficácia erga omnes e efeito vinculante, quando a 

tomada de decisão não deve ocorrer sem que haja espaço à participação popular. 

O Poder Judiciário não está à margem da representação popular pelo fato de 

não contar com agentes eleitos, pois recebe a incumbência de julgar da 

Constituição. Essa afirmação ganha maior repercussão quanto se trata de um 

tribunal constitucional ou quando se atribui ao Poder Judiciário a possibilidade de 

declarar a inconstitucionalidade de uma lei, na direção do que defende Alexy, o 

                                                             
146

 BONAVIDES, Paulo. Constituição aberta. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 21. 
147

 Cf. STRECK, Lenio Luiz. MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência política e teoria geral do 
estado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 92-99. 
148

 SCHMITT, Carl. Teoría de la Constitución. Salamanca: Alianza, 2009. 



62 

 

tribunal constitucional é também concebido como representação do povo, atuando 

como “instância de reflexão do processo político”149 na discussão das questões 

constitucionais. 

O tema sobre a constitucionalidade das leis, abordado no controle judicial de 

constitucionalidade, tem encontrado limitações sob o ponto de vista da legitimidade 

para propositura de ações perante os tribunais, principalmente no que se refere ao 

controle concentrado de constitucionalidade. 

 

2.3 De um círculo fechado à maior participação no debate constitucional 

 

A análise do controle de constitucionalidade tem em consideração a 

discussão sobre os entes que podem afastar a aplicação de uma lei ou ato 

normativo inconstitucional. Seja pela via de exceção, no controle difuso, ou pela via 

de ação, no controle concentrado. 

Para afastar a incidência da lei a corte a interpreta a partir dos parâmetros 

constitucionais, concluindo não ser o dispositivo legal compatível com a 

Constituição, ou notando que determinada interpretação seria incompatível com o 

texto constitucional.150 

Outra via de análise sobre o controle de constitucionalidade é a que discute 

sobre os agentes legitimados a estabelecer a agenda da corte151. Estes agentes 

também atuam como intérpretes, uma vez que ao provocar um tribunal sobre a 

constitucionalidade de uma lei, estariam também interpretando à luz de parâmetros 

igualmente constitucionais. 

Inquestionavelmente são intérpretes da Constituição aqueles que participam 

do processo de controle de constitucionalidade152, ressaltando aqui o controle 

judicial, sobre o qual se estrutura este escrito. 

No controle difuso de constitucionalidade há uma multiplicidade de 

intérpretes, uma vez que em qualquer juízo a questão constitucional pode ser 
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ventilada pelos sujeitos processuais.153 A limitação nesta modalidade de controle diz 

respeito às situações fáticas controvertidas, exigindo que haja um caso submetido a 

julgamento envolvendo uma discussão constitucional. 

O controle concentrado, em regra, limita os agentes que podem apresentar à 

corte a discussão sobre a constitucionalidade da lei, iniciando com a competência 

para decidir, que recai sobre um tribunal ou sobre tribunais regionais, conforme seja 

o parâmetro, a Constituição Federal ou as constituições estaduais, tomando-se o 

exemplo brasileiro de controle concentrado. 

Como demonstra Cappelletti, no controle concentrado que se estabeleceu na 

Áustria com a Constituição de 1920, além de confiar ao Tribunal Constitucional o 

poder de exercer o controle de constitucionalidade, para que isso ocorresse era 

necessário “um pedido especial”, o “[...] exercício de uma ação especial por parte de 

alguns órgãos políticos.”154 

Estavam afastados da possibilidade de provocar a discussão sobre a 

constitucionalidade de uma lei, os juízes e outras potências públicas, uma vez que 

no texto original da Constituição austríaca essa legitimidade era concentrada ao 

governo federal e aos governos regionais.155 

Em 1929 uma reforma da Constituição da Áustria ampliou os legitimados para 

provocar a discussão sobre a legitimidade constitucional de lei. Possibilitou-se à 

Suprema Corte para causas cíveis e criminais e também à Corte Suprema para 

causas administrativas, que provoquem a Corte Constitucional, quando o caso sob 

julgamento revele suposta inconstitucionalidade da lei.156 

Sob o ponto de vista da legitimidade para provocar a discussão sobre a 

constitucionalidade de leis, o berço do sistema de controle concentrado de 

constitucionalidade traz restrição quanto aos agentes que podem discutir perante um 

tribunal acerca da constitucionalidade das leis. Entretanto, quando se tratar da 
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proteção de direitos frente a atos administrativos, o indivíduo pode apresentar seu 

requerimento diretamente ao Tribunal Constitucional austríaco.157 

Segundo Cappelletti, na Itália é vedado aos juízes comuns controlarem a 

constitucionalidade das leis, pois esta é uma competência exclusiva do Tribunal 

Constitucional, mas todos os juízes devem submeter ao referido tribunal uma lei que 

considerem opostas à Constituição.158 

Neste ponto, ressalta-se a legitimação dos juízes italianos a provocar o 

debate sobre a constitucionalidade de lei perante a Corte Constitucional, o que não 

se verifica no sistema austríaco, onde somente as cortes superiores podem fazê-lo. 

A legitimação conferida pela Constituição italiana aos juízes não diz respeito à 

legitimidade para arguição de inconstitucionalidade em tese, mas no bojo de 

situações concretas submetidas a julgamento. Assim, o julgamento é suspenso até 

que a questão prejudicial em relação à constitucionalidade seja decidida pelo 

Tribunal Constitucional.159 

Na jurisdição constitucional alemã a legitimação para provocar o Tribunal 

Constitucional Federal no controle concentrado de constitucionalidade pertence ao 

Governo Federal, aos governos estaduais e a um quarto da Câmara Federal.160 

De forma semelhante ao modelo italiano, na Alemanha também é permitido 

aos juízes e tribunais que submetam à apreciação do Tribunal Constitucional Federal 

a discussão sobre a inconstitucionalidade de uma lei, desde que decorra da análise 

de um caso concreto submetido a julgamento.161 O juiz deve demonstrar a 

inconstitucionalidade da lei e que não é possível uma interpretação conforme a 

Constituição, bem assim demonstrar que a questão sobre a constitucionalidade da 

norma é relevante para a solução do caso submetido a julgamento.162 

A discussão constitucional pelo Poder Judiciário não ocorre como nos países 

que admitem o controle difuso, uma vez que a matéria deve ser decidida pelo 

Tribunal Constitucional “[...] através da remessa per saltum feita pelos demais 
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tribunais.”163 De forma semelhante ao que ocorre na Itália, o julgamento é suspenso 

até que a questão constitucional seja decidida pela Corte. 

Cabe ressaltar que aos alemães é possível apresentar reclamação 

constitucional de forma individual e diretamente ao Tribunal Constitucional com 

vistas à proteção de direitos fundamentais violados, restringindo sua legitimidade 

ativa aos que titularizam estes direitos.164 

O controle de constitucionalidade espanhol conta com o Tribunal 

Constitucional separadamente da estrutura judiciária, com dois importantes 

instrumentos de acesso à Corte, o recurso de inconstitucionalidade e o recurso de 

amparo. 

Podem fazer uso do primeiro instrumento: Presidente do Governo, Defensor 

do Povo, órgãos colegiados executivos de Comunidades Autônomas, suas 

assembleias, cinquenta senadores e cinquenta deputados, são legitimados ativos 

para apresentar recurso de inconstitucionalidade perante o Tribunal Constitucional 

espanhol. Embora não haja controle difuso no direito espanhol, o órgão judicial 

poderá suspender o julgamento e apresentar a questão sobre a 

inconstitucionalidade de uma lei ao Tribunal Constitucional, sempre que esta 

questão surja como prejudicial e possa produzir consequências quanto à validade da 

decisão.165 

O recurso de amparo pode ser interposto por qualquer cidadão, que 

apresente um interesse legítimo. Esse recurso também pode ser manejado pelo 

Ministério Público e pelo Defensor do Povo. 

Conforme ressalta Ferreres, o recurso de amparo é utilizado contra atos dos 

poderes públicos que lesionem direitos fundamentais, devendo ter-se por esgotadas 

as vias judiciais ordinárias.166 

Na República de Portugal a discussão sobre a constitucionalidade das leis 

pode ocorrer no Tribunal Constitucional de forma concentrada, tendo como 

legitimados para promover a discussão no Tribunal, o Presidente da República, 

Presidente da Assembleia da República, dez por cento dos deputados da 

                                                             
163

 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e decisão jurídica. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013, p. 416. 
164

 MARTINS, Leonardo. Direito processual constitucional alemão. São Paulo: Atlas, 2011, p.34. 
165

 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e decisão jurídica. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013, p. 421. 
166

 FERRERES, Victor. Las consecuencias de centralizar el control de  constitucionalidad de la 
ley em un tribunal especial. Algunas reflexiones acerca del activismo judicial. (SELA, 2004) 
Disponível em: http://digitalcommons.law.yale.edu /yls_sela. Acesso em 26/04/2013, p. 6. 



66 

 

Assembleia da República, Primeiro Ministro, provedor de Justiça, Procurador-Geral 

da República. Cabendo ainda aos ministros da República provocar o Tribunal tendo 

em vista a declaração de inconstitucionalidade de normas de Regiões Autônomas, 

podendo igualmente fazer os presidentes das assembleias regionais ou dez por 

cento de seus membros, bem como os presidentes dos governos regionais.167 

Ainda contam os portugueses com o controle de constitucionalidade difuso168, 

possibilitando que em qualquer juízo possa ser discutida a inconstitucionalidade de 

uma lei, afastando a sua aplicação, caso assim decida o órgão julgador. 

O Brasil conta com um sistema misto de controle de constitucionalidade, 

como também se observa em Portugal, tendo inaugurado seu controle difuso com o 

início da República em 1890 e mais a frente estruturado um controle concentrado 

sem a presença de um Tribunal Constitucional, no que se diferencia do sistema 

português. 

Sob o aspecto da legitimidade para propor a discussão sobre a 

constitucionalidade de lei, o controle difuso garante uma abertura tal que qualquer 

cidadão, que sofra lesão ou ameaça de lesão a seu direito, pode submeter o caso à 

apreciação do Poder Judiciário169, que também tem a competência para afastar a 

aplicação da lei inconstitucional. 

Em sede de controle concentrado, a exemplo de outros países já 

mencionados, a atual Constituição brasileira estabelece um rol de legitimados para 

provocar a discussão sobre a constitucionalidade de lei perante o Supremo Tribunal 

Federal. 

Sobre este aspecto, o art. 103, I ao IX, da Constituição da República, define 

um rol taxativo de entes que podem promover as principais ações no controle 

concentrado brasileiro. 

Aponta-se nos incisos I ao VI uma série de entes estatais: Presidente da 

República, Mesa do Senado Federal, Mesa da Câmara dos Deputados, Mesa de 

Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal, Governador de 

Estado ou do Distrito Federal, Procurador-Geral da República. 

Os incisos VII a IX referem-se a outras entidades que embora não pertençam 

à estrutura de governo, atuam em uma interface entre o Estado e a sociedade civil, a 
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saber, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com 

representação no Congresso Nacional, confederação sindical e entidade de classe 

de âmbito nacional. O círculo de legitimados no Brasil abre-se em relação aos 

exemplos europeus aqui referidos. 

Quanto à arguição de descumprimento de preceito fundamental previsto no 

art. 102, §1.º, da Constituição brasileira, a Lei n.º 9.882, de 3 de dezembro de 1999, 

que regulamentou a matéria, não inovou quanto ao rol de legitimados ativos, 

fazendo referência aos que podem propor ação direta de inconstitucionalidade, o 

que abrange os referidos no art. 103, da Lei Maior. Embora quando da aprovação do 

projeto da referida lei, seu texto original possibilitou a legitimidade ativa a qualquer 

pessoa, mas em virtude de veto presidencial a esta parte, o círculo de legitimados 

para arguir descumprimento de preceito fundamental não exorbitou os limites do 

mencionado art. 103.170 

Com isso, no Brasil inexiste possibilidade de acesso direto do cidadão ao 

controle concentrado de constitucionalidade, mesmo em sede de defesa de direito 

fundamental, devendo valer-se do controle difuso ou do encaminhamento de 

representação ao Procurador-Geral da República, uma vez que a possibilidade de 

que o cidadão propusesse a arguição de descumprimento de preceito fundamental, 

chegou a ser aprovada pelo Congresso Nacional, mas esbarrou no veto presidencial 

ao art. 2.º, II, da Lei n.º 9.882, de 03 de dezembro de 1999. 

Considerando o quanto exposto, verifica-se que na Áustria, Itália, Alemanha, 

Espanha, Portugal e Brasil, o controle concentrado de constitucionalidade tem 

focado sua legitimidade ativa em agentes ou entidades estatais, ressalvando as 

ações que visam à garantia de direitos fundamentais na Espanha e na Alemanha, 

bem como a legitimação conferida a algumas organizações da sociedade civil no 

caso brasileiro. 

Ao estabelecer um rol de legitimados para o controle concentrado de 

constitucionalidade, as constituições elegem quais agentes e entidades poderão 

provocar a discussão sobre a constitucionalidade das leis perante as cortes 

constitucionais ou órgão de cúpula do Poder Judiciário, a depender da estrutura 

adotada por cada Estado. 
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Sob esse aspecto poder-se-ia falar em uma sociedade fechada de intérpretes 

da Constituição, uma vez que apenas a determinados agentes estaria dada a 

possibilidade para dialogar com a Corte sobre matérias constitucionais. 

Considerando que as decisões em sede de controle concentrado de 

constitucionalidade, em regra, têm efeito vinculante e eficácia contra todos, nota-se 

que as cortes constitucionais constituem-se em importantes espaços de discussão, 

uma vez que têm aptidão para produzirem decisões de grande impacto na 

sociedade. 

Neste contexto, Häberle chama a atenção para o fato de que a teoria da 

interpretação constitucional prendeu-se a um modelo interpretativo de uma 

“sociedade fechada”, reduzindo-se a um campo restrito de investigação, que envolve 

em primeira mão juízes e procedimentos formais.171 

Ao fazer esta constatação Häberle demonstra que:  

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

172 

 

Sob esse aspecto o acesso à jurisdição constitucional deve ser cada vez 

menos restrito, mesmo que se considere que este não é o único nem o principal 

locus de discussão constitucional, mas pelas razões expendidas é um ambiente 

importante no processo de tomada de decisões. 

À análise dos sistemas de controle de constitucionalidade percebe-se que o 

controle difuso em certa medida escapa à ideia de sociedade fechada de intérpretes, 

o que também ocorre em algumas constituições que ampliam o acesso ao controle 

concentrado, expandindo o rol de legitimados e/ou possibilitando que o cidadão 

tenha acesso à Corte Constitucional por meio dos recursos de amparo ou similares. 
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2.4 A sociedade aberta de intérpretes da constituição 

 

A produção de uma Constituição pelo poder constituinte, enquanto poder 

popular demonstra que deve haver uma relação muito próxima entre o povo e a 

Constituição.173 

O sentido dessa aproximação aqui exige a compreensão de que o povo não é 

tido apenas como um ícone, mas enquanto participante do processo político, atuante 

num contexto democrático. 

O povo que participa da produção da Lei Maior não deve ser tomado apenas 

como uma referência na sua elaboração inicial, mas continua atuando ao longo da 

existência da Constituição. Enquanto participante do processo de produção 

constitucional o povo ativo174 também é regido pelas normas que produziu e no 

cotidiano as interpreta175. 

Compreender que existe esta atividade constante de aplicação constitucional, 

no contexto de uma sociedade plural, complexa, que congrega pessoas com 

ideologias diversas, formadas em processos culturais diferentes, impulsiona a 

construção de um paradigma que trate de maneira mais adequada a interpretação 

constitucional. 

A tese da sociedade aberta de intérpretes da Constituição é desenvolvida por 

Häberle, tendo como um dos fatores relevantes a ruptura com a exclusividade de 

uma sociedade fechada de intérpretes “vinculados às corporações” e “aqueles 

participantes formais do processo constitucional”.176 

A interpretação constitucional passa a ser um elemento de uma sociedade 

aberta e pluralista, a partir da concepção de que nesse contexto a interpretação 

deve ser realizada levando-se em conta as diversas possibilidades de 

compreensões, em conformidade com um “pensamento permanentemente aberto a 

múltiplas alternativas e possibilidades”.177 
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Para Häberle, a ideia de uma sociedade aberta de intérpretes da Constituição 

guarda relação com o que o autor chama de pensamento sobre possibilidades, a 

tratar-se de um pensamento sempre aberto a outras possibilidades, podendo-se 

dizer de pensamento pluralista, que amplia os horizontes de visão para abranger 

outras realidades.178 

Quanto mais aberta, plural e política seja uma determinada ordem 

constitucional, mais relevante será a reflexão sobre possibilidades interpretativas.179 

Concebendo-se aberta, a sociedade fundada na pluralidade de interesses e ideias, 

que é marcada pela diversidade, consagrando o pluralismo cultural, político, 

econômico, religioso e científico.180 

Na compreensão de Mendes o pensamento do possível guarda dupla relação 

com a realidade, de um lado sob o ponto de vista negativo, permite-se questionar 

quanto às alternativas sobre o que ainda não é real, e sob outro sentido tem-se por 

possível o que pode vir a ser real no futuro, permitindo-se separar possibilidade de 

impossibilidade. Admite-se conceber a Constituição como um projeto em contínua 

construção, considerando o contexto de uma sociedade pluralista.181 

No campo judiciário estas reflexões têm maior relevância em nível de 

processo hermenêutico, quando se trata da escolha do método, também ao buscar 

uma maior aproximação com a realidade. Na concepção de Häberle não se pode 

esquecer que as possibilidades de compreensão das normas jurídicas dão-se 

mediante a sua confrontação com a própria realidade, o que fundamenta a chamada 

interpretação constitucional aberta.182 

A partir de uma análise mais abrangente, Häberle constata que há um “círculo 

muito amplo de participantes do processo de interpretação pluralista”183. Daí surge 

outra constatação, a de que a teoria da interpretação constitucional vinculou-se 

muito a um paradigma interpretativo de uma sociedade fechada de intérpretes. 

O autor aponta que a interpretação constitucional não deve circunscrever-se à 

uma sociedade fechada de intérpretes, antes é um elemento da sociedade aberta, 
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na qual todas as potências públicas participam do processo social e aí estão 

envolvidas. Assim, a interpretação constitucional pluralista é resultante da sociedade 

aberta e também seu elemento formador.184 

A ampliação dos intérpretes da Constituição considera que as questões 

constitucionais são manifestadas no cotidiano, apresentando elementos para a 

interpretação constitucional, envolvendo os diversos agentes sociais que são 

atingidos pela norma. 

A tese da sociedade aberta de intérpretes da Constituição propõe um extenso 

rol provisório de intérpretes, desde as entidades oficiais do Estado ao cidadão, 

incluindo também a opinião pública, as manifestações da mídia, as associações, 

igrejas, escolas professores, ressaltando o papel da doutrina constitucional nos 

diversos níveis de atuação dos intérpretes.185 

Ao observar a extensão do rol de intérpretes proposto por Häberle, permite-se 

compreender que há mais interessados no debate constitucional do que 

ordinariamente se supõe, quando nos textos de diversas constituições apresentam-

se os autorizados a participar do controle de constitucionalidade, âmbito no qual se 

discutem possíveis infrações à Constituição e se estabelece a interpretação 

prevalecente. 

Exige-se, com isso, que num Estado Democrático existam meios para que a 

sociedade se manifeste no controle de constitucionalidade, uma vez que uma 

decisão aqui pode impactar no cotidiano de diversas pessoas. É razoável que um 

maior número de interessados seja admitido nos debates constitucionais. 

Admitir a existência de um rol mais amplo de intérpretes da Constituição pode 

causar perplexidade, porque seria possível argumentar que se estaria diante de uma 

multiplicidade de interpretações não convergentes, enfraquecendo a normatividade 

constitucional. 

Ao tratar do tema, Bonavides explica que a abertura extrema, no contexto do 

“pluralismo democrático da sociedade aberta”, tornando a todos ao mesmo tempo 

sujeito e objeto da ordem constitucional pode levar, “pela sua radicalização, a um 

afrouxamento da normatividade e juridicidade das Constituições”.186 
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Pode-se entender a ocorrência de múltiplos intérpretes passaria a exigir maior 

discussão sobre a matéria e abertura à maior participação, mas mesmo neste 

contexto remanesce a importância da jurisdição constitucional como instância que 

diz a última palavra sobre a interpretação da Constituição. 

Na compreensão de Häberle o Tribunal Constitucional deve se constituir 

como um tribunal da sociedade, o que revela a ideia de um ambiente de ampla 

discussão e participação social187, não circunscrito à participação apenas de órgãos 

estatais. 

Em uma sociedade aberta de intérpretes da Constituição “Subsiste sempre a 

responsabilidade da jurisdição constitucional, que fornece, em geral, a última palavra 

sobra a interpretação [...]”188, cabendo ressaltar que os debates constitucionais 

podem se dar em diversas esferas e por um número indeterminado de agentes. 

Nota-se que, para o autor, a interpretação constitucional é um evento que 

extrapola a esfera estatal, uma vez que diz respeito potencialmente às demais 

“forças da comunidade política”189 

A relevância dada à jurisdição constitucional, como a que é chamada a dar a 

última palavra a respeito da interpretação da Constituição, permite compreender que 

o autor, ao demonstrar a existência de uma sociedade aberta de intérpretes, não 

deixa de ter em vista a normatividade da Constituição. 

A jurisdição constitucional atua em função de garantir a supremacia da 

Constituição, por meio do controle de constitucionalidade admite-se o debate 

constitucional num Tribunal, que passará à análise de eventual discordância entre a 

interpretação que se dá a um ato normativo infraconstitucional, tomando a 

Constituição por parâmetro. 

Nesse contexto, a interpretação não pode ser um ato de vontade dos juízes 

da corte, desconsiderando outras realidades interpretativas que se desenvolvem no 

seio da sociedade, para fora dos tribunais há uma população que vive a Constituição 

e que muito provavelmente será atingida pela decisão tomada num Tribunal 

Constitucional. 
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No Estado Democrático de Direito é relevante considerar que as decisões não 

podem ser tomadas fora de um ambiente que permita efetiva participação social, 

pois não se admite nessa espécie estatal que existam lugares recônditos, 

impermeáveis ao povo. 

Defende-se o reconhecimento de outros agentes que também interpretam a 

Constituição no cotidiano, além daqueles que já são reconhecidos como tradicionais 

intérpretes. 

Para Häberle, considerar esta abertura do círculo de intérpretes implica numa 

integração da realidade no processo interpretativo, conforme se faz notar no trecho a 

seguir: 

 
A ampliação do círculo dos intérpretes aqui sustentada é apenas a 
consequência da necessidade, por todos defendida, de integração da 
realidade no processo de interpretação. É que os intérpretes em sentido 
amplo compõem essa realidade pluralista. Se se reconhece que a norma 
não é uma decisão prévia, simples e acabada, há de se indagar sobre os 
participantes no seu desenvolvimento funcional, sobre as forças ativas da 
law in public action (personalização, pluralização da interpretação 
constitucional!)

190 

 

Demonstra-se que a interpretação pluralista surge como importante elemento 

construtivo da decisão e aponta para o local onde essa construção acontece, qual 

seja a esfera pública, o que tem como consequência a maior legitimidade das 

decisões e impede o voluntarismo ou o “livre arbítrio da interpretação judicial”.191 

As decisões judiciais não devem ser tomadas a partir da consciência do 

julgador ou de seu entendimento pessoal, supera-se a ideia de que julgar seja um 

ato de vontade192. 

Ademais, seria um autoengodo limitar-se a hermenêutica constitucional 

apenas a intérpretes “corporativos” ou aos que tivessem recebido uma autorização 

jurídica ou funcional do Estado.193 Sendo esta limitação um empobrecimento diante 

da multiplicidade de contribuições que podem ser apresentadas no contexto da 
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sociedade aberta, a qual se tem marcada pelo pluralismo político, científico, cultural 

e econômico.194 

A tese proposta por Häberle tem na democracia um dos seus pilares mais 

significativos, sendo que, para ele, numa sociedade aberta a democracia 

desenvolve-se além do contexto da representatividade, destacando que: 

 

Democracia desenvolve-se mediante a controvérsia sobe alternativas, sobre 
possibilidades e sobre necessidades da realidade e também o ‘concerto’ 
científico sobre questões constitucionais, nas quais não pode haver 
interrupção e nas quais não existe e nem deve existir dirigente.

195 

 

Aqui deve ser garantido o espaço à participação, reconhecendo-se a 

amplitude de intérpretes da Constituição que decorre do pluralismo e da dinâmica da 

sociedade aberta. 

Esta concepção de participação mais ampla é resultante da compreensão de 

uma sociedade pluralista, que exige maior abertura à intervenção dos diversos 

agentes no processo de tomada de decisão. 

A ideia de pluralismo abordando sobre a percepção de existência de uma 

multiplicidade de realidades e ações é destacada por Wolkmer, entendendo a 

diversidade social e cultural com suas peculiaridades.196 

A concepção de Constituição no contexto de uma sociedade pluralista 

converge para uma maior abertura quanto à interpretação constitucional, uma vez 

que a própria Constituição emerge de um conjunto de forças sociais que atua na sua 

produção. 

Ao tratar da Constituição enquanto um pacto político, Wolkmer aponta as vias 

de legitimação do poder, incluindo aí a participação, conforme demonstra: 

 
A constituição não deve ser tão somente uma matriz geradora de processos 
políticos, mas uma resultante de correlações de forças e de lutas sociais em 
um dado momento histórico do desenvolvimento da sociedade. Enquanto 
pacto político que expressa a pluralidade, ela materializa uma forma de 
poder que se legitima pela convivência e coexistência de concepções 
divergentes, diversas e participativas.

197 
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A Constituição resulta, portanto, de um processo social, do qual participam as 

diversas forças que, na sociedade, atuam não apenas na sua produção, mas 

também ao longo da prática constitucional, de onde se pode afirmar também que o 

povo atua ao lado da Constituição.198 

Numa democracia deve existir possibilidade de efetiva participação popular no 

governo, sendo a interpretação constitucional um elemento de participação da 

sociedade aberta, compreendendo-se esta como pluralista, capaz de agregar uma 

multiplicidade de interesses, de ideias e também calcada nas diferenças existentes 

entre os que a compõem.199 

Note-se que para Häberle há “[...] um círculo muito amplo de participantes do 

processo de interpretação pluralista [...]” o que se mostra de forma difusa em muitos 

casos200. Em sua análise a interpretação constitucional não se constitui como um 

evento de atribuição exclusiva do Estado, antes envolve “todas as potências 

públicas”, as forças que compõem a comunidade política, os que participam 

materialmente do processo social. 201 

Essa abertura tem em vista o reconhecimento de uma maior participação 

democrática na interpretação. O que se percebe na tese de Häberle é uma 

constatação de que no cotidiano os indivíduos, grupos, governos, interpretam a 

Constituição porque vivem em um contexto por ela regulado, impondo-se o 

reconhecimento desses atores pela teoria constitucional. 

Conforme destaca Coelho, a ampliação de intérpretes da Constituição integra 

perspectivas hermenêuticas diversas e atua como meio de prevenção de conflitos, 

uma vez que garantem o dissenso hermenêutico e racionalizam divergências 

interpretativas a respeito da Constituição.202 

A interpretação pluralista deve ser reconhecida também pelos juízes como 

elemento que revela uma face da realidade social, servindo como contributo num 

processo que envolva um debate constitucional. 
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Se pelo controle de constitucionalidade pode uma lei aprovada pelo 

parlamento ter sua eficácia suspensa, é fundamental que a jurisdição constitucional 

se aproxime da sociedade, pois isso assenta a sua legitimidade. 

Fiscalizar a constitucionalidade das leis é uma alta missão atribuída a um 

tribunal que a recebe como guarda da Constituição. Se esta foi construída pelo povo 

no exercício do Poder Constituinte, o órgão encarregado de sua guarda não pode 

deixar de isso considerar, tendo a consciência de que antes de ser apenas um ente 

estatal pertence também à sociedade, ao povo que o constituiu, ao lado de outros 

poderes com funções igualmente relevantes. 

Quando se considera que um cidadão ou um grupo de cidadãos organizado 

sobre diversas formas e denominações é legítimo intérprete da Constituição203, tem-

se em vista que a atuação do povo deve persistir na aplicação da Constituição que 

produziu. 

Necessita-se identificar os canais de abertura à participação da sociedade, 

instituídos em sua Lei Maior, tendo por objetivo dar vida à sua criação. 

Afirmar-se-ia que o Parlamento é um espaço propício ao debate, um 

instrumento, um locus da atuação popular e dessa maneira onde legitimamente se 

produz a lei por meio dos representantes do povo, eleitos diretamente. 

Na administração, a chefia de governo e de Estado, no regime 

presidencialista, foi confiada a um representante, também eleito diretamente pelo 

povo. 

O Poder Judiciário, cujos membros não são eleitos diretamente, na maioria 

dos países, atuam no enfrentamento de questões relacionadas à aplicação da lei, 

sendo admitido que se pronuncie também sobre a constitucionalidade destas, 

mormente em países que admitem o controle difuso de constitucionalidade, tendo o 

órgão de cúpula do Poder Judiciário como aquele que diz a última palavra nessa 

matéria. 

Em países onde o controle de constitucionalidade é realizado por órgão criado 

especificamente para tanto, a discussão sobre a constitucionalidade das leis ocorre 

nos tribunais constitucionais ou conselho constitucional. 

Em qualquer desses sistemas, seja a atribuição ao controle de 

constitucionalidade ao Poder Judiciário ou aos tribunais específicos, a Constituição 
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de cada país traz um rol de legitimados para propor ações capazes de provocar a 

discussão sobre a constitucionalidade da lei e a legislação infraconstitucional 

regulamenta o processo que permite o exercício da fiscalização de 

constitucionalidade. 

A tese da sociedade aberta dos intérpretes da Constituição impulsiona a 

discussão sobre a participação no controle de constitucionalidade, uma vez que 

apresenta uma crítica à ideia de interpretação constitucional por um círculo fechado 

de intérpretes, pensa-se uma amplitude de alcance das normas constitucionais e em 

razão disso um número maior de intérpretes, em uma sociedade plural. 

Para o caso em discussão, o foco se estabelece no controle concentrado de 

constitucionalidade, para maior abertura à intervenção participativa da sociedade. 

Considerando um contexto democrático e a necessidade de promover a 

participação da sociedade no controle de constitucionalidade, a fixação de um rol de 

legitimados ativos para as ações do controle concentrado deve levar em conta a 

possibilidade de inclusão de maior número de participantes ou estabelecer 

categorias representativas bastante abrangentes, de sorte que a sociedade encontre 

espaço para atuar. 

O fato de possibilitar ao cidadão tomar parte na discussão constitucional tem 

um significado relevante no desenvolvimento da cultura cívica, o que pode ser 

também considerado ao se determinar os possíveis autores das ações 

constitucionais.  

Tratar da questão da legitimidade ativa para propor ações no controle 

concentrado de constitucionalidade, levanta o debate sobre a participação social 

nesses espaços de discussão sobre aplicação das normas constitucionais, ao tempo 

em que expõe como o Supremo Tribunal brasileiro em sua atividade arrimada na 

doutrina clássica do direito constitucional tem apresentado restrições jurisprudenciais 

à participação social. 

A tese defendida por Häberle e aqui destacada em seus aspectos que tocam 

os objetivos da pesquisa, serve para proporcionar o debate acerca da participação 

no controle de constitucionalidade, notando-se elementos que demonstram que a 

Constituição brasileira de 1988 trouxe maior abertura, quando revelou de maneira 

inovadora um rol mais abrangente de legitimados ativos para propor ações perante o 

Supremo Tribunal Federal, permitindo a partir daí desenvolver-se uma compreensão 

de que é preciso levantar as restrições jurisprudenciais quanto ao acesso dos 
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legitimados constitucionais ao controle concentrado de constitucionalidade, no 

contexto de uma sociedade marcada pelo pluralismo cultural, econômico, político e 

social. 
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3 LEGITIMIDADE ATIVA PARA PROMOVER O CONTROLE CONCENTRADO DE 

CONSTITUCIONALIDADE NO BRASIL 

 

3.1 Considerações iniciais 

 

A participação popular atua como um elemento legitimador das ações do 

Estado no campo da atuação legislativa, executiva ou judiciária. Nesse sentido, os 

Estados Democráticos constituem-se prevendo instrumentos que possibilitem a 

participação dos seus cidadãos. 

O estímulo à participação pode ser de diversas ordens, como a permissão 

para criação de partidos políticos, a previsão de apresentação de projeto de lei, 

participação em plebiscitos e referendos, no controle das contas públicas ou mesmo 

nas audiências públicas realizadas nos âmbitos do poder executivo, legislativo ou 

judiciário. 

No campo da atuação judicial, sobretudo no controle concentrado de 

constitucionalidade, a Constituição brasileira de 1988 também previu formas de 

participação, ao estabelecer um rol de entidades que estão autorizadas a propor 

ações do controle concentrado perante o Supremo Tribunal Federal. 

Por meio de incursões legislativas tornou-se possível a participação nesse 

âmbito através de audiências públicas realizadas pelo Supremo Tribunal, bem como 

a atuação de amicus curiae quando assim o Tribunal admitir. 

Neste capítulo a discussão ocorrerá em torno da participação dos legitimados 

ativos para propor ações do controle concentrado de constitucionalidade, enfocando 

a legitimação da entidade de classe de âmbito nacional, por entender que esta se 

revela como categoria dos entes autorizados que merece atenção peculiar, uma vez 

que está fora do círculo de intérpretes estatais. 

As discussões ocorrerão levando em consideração a atuação do Supremo 

Tribunal Federal e analisando sua disposição em garantir a extensão do rol de 

intérpretes. 

Ao final será apresentada uma discussão sobre a inexistência de legitimidade 

do cidadão para propositura de ações no controle concentrado, reconhecendo que 
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sua admissão também corrobora para maior participação social nos debates 

constitucionais. 

 

3.2 Legitimados ativos para ações do controle concentrado de 

constitucionalidade 

 

Conforme já explicitado no primeiro capítulo, o controle concentrado de 

constitucionalidade brasileiro inaugurado pela Emenda Constitucional n.º 16, de 26 

de novembro de 1965, incluiu na Constituição de 1946 a ação direta de 

inconstitucionalidade, denominando-a de representação de inconstitucionalidade, 

cujo objeto era a lei ou ato normativo estadual ou federal. O único legitimado ativo 

era o Procurador-Geral da República.204 

A Constituição do Brasil de 05 de outubro de 1988 ampliou de forma 

expressiva o elenco dos que podem propor ação direta de inconstitucionalidade 

perante o Supremo Tribunal Federal, no seu artigo 103. Estes mesmos legitimados a 

partir da Emenda Constitucional n.º 45, de 8 de dezembro de 2004, também estão 

aptos a propor a ação declaratória de constitucionalidade. De igual modo o art. 12-A, 

acrescentado à Lei n.º 9.868, de 10 de novembro de 1999, pela Lei n.º 12.063, de 27 

de outubro de 2009, possibilita que os legitimados referidos no art. 103 da 

Constituição possam propor a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. 

A Lei n.º 9.882, de 3 de dezembro de 1999, que regulamenta o art. 102, §1.º, 

da atual Constituição, trata sobre a arguição de descumprimento de preceito 

fundamental e estipula no art. 2.º, I, que os legitimados para propor esta ação 

configuram os mesmos designados para a ação direta de inconstitucionalidade, 

sendo assim, o rol previsto no art. 103, da Constituição da República. 

A ação direta de inconstitucionalidade interventiva, prevista no art. 36, III, da 

Constituição, possui no Procurador-Geral da República o seu legitimado ativo, nos 

termos do art. 2.º, da Lei n.º 12.562, de 23 de dezembro de 2011, que a 

regulamenta. 

Assim, a ação direta de inconstitucionalidade genérica ou por omissão, a ação 

declaratória de constitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito 

fundamental podem ser propostas no Supremo Tribunal Federal pelo Presidente da 
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 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e decisão jurídica. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 
515. 
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República, Mesa do Senado Federal, Mesa da Câmara dos Deputados, Mesa de 

Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Governador de 

Estado ou do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso 

Nacional, confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional.205 

Com este elenco de legitimados para as principais ações do controle 

concentrado de constitucionalidade houve uma ampliação significativa dos 

participantes no debate constitucional perante o Supremo Tribunal se comparado 

com as constituições anteriores. 

A Constituição de 1988 realiza uma importante abertura, conforme demonstra 

Silva, a extensão do elenco de legitimados teve como fato motivador a decisão do 

Supremo Tribunal Federal que “[...] julgou legítima a posição do Procurador-Geral, 

que, segundo a decisão, como titular da ação, tinha o arbítrio de ajuizá-la ou não.”206 

A concentração da titularidade para promover a ação direta de 

inconstitucionalidade no Procurador-Geral da República e o entendimento da Corte 

de que ele possuía o arbítrio sobre a sua propositura desencadeou a discussão 

acerca da necessidade de incluir outros legitimados ativos para a referida ação, o 

que ocorreu efetivamente com a Constituição de 1988. 

Essa abertura possibilita compreender que foi criado um espaço mais amplo à 

participação social no controle de constitucionalidade, com o reconhecimento de um 

amplo número de intérpretes, conforme aponta Häberle “Cada quien que vive una 

norma constitucional la co-interpreta en un sentido amplio, profundo”.207 

Nessa direção, houve uma abertura para além de órgãos estatais, quando a 

Constituição tornou possível que além daqueles órgãos mencionados, pudessem 

promover a discussão constitucional perante a Corte, no controle concentrado, o 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com 

representação no Congresso Nacional, confederação sindical e entidade de classe 

de âmbito nacional. 

Embora o texto constitucional demonstre uma ampliação no sentido de 

possibilitar que o debate constitucional seja provocado por maior número de órgãos 
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 Art. 103, incisos I ao IX, da Constituição do Brasil. 
206

 SILVA, José Afonso da. O constitucionalismo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 140. 
207

 HÄBERLE, Peter. La Jurisdicción Constitucional em la Sociedad Abierta. In Revista Jurídica da 
DPU, Brasília: DPU, n.º 25, Jan-Fev./2009, p. 189-205, p. 192. (“Quem vive uma norma constitucional 
a co-interpreta em um sentido amplo, profundo.” – tradução livre) 
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e entidades, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem limitado a 

participação de alguns dos legitimados no rol do art. 103 da Constituição, 

classificando os possíveis autores em categorias de legitimados, conforme 

demonstra Barroso: 

 

Ao longo dos anos de vigência da nova Carta, e independentemente de 
qualquer norma expressa, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
consolidou uma distinção entre duas categorias de legitimados: (i) os 
universais, que são aqueles cujo papel institucional autoriza a defesa da 
Constituição em qualquer hipótese; e (ii) os especiais, que são os órgãos e 
entidades cuja atuação é restrita às questões que repercutem diretamente 
sobre sua esfera jurídica ou de seus filiados e em relação às quais possam 
atuar com representatividade adequada.

208 

 

Em relação ao Presidente da República, à Mesa do Senado, à Mesa da 

Câmara dos Deputados, e ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 

há uma legitimidade plena ou universal, uma vez que além de possuírem 

capacidade postulatória no entendimento da Corte209, não estão sujeitos a 

demonstrarem que o objeto da ação possua algum tipo de relação de pertinência 

com a atividade que desempenham. Não se exige pertinência temática também em 

relação aos partidos políticos que tenham representação do Congresso Nacional, 

mas destes é exigida a representação por advogado210. 

Governador e Mesa de Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa 

possuem capacidade postulatória, mas necessitam demonstrar que há uma relação 

de pertinência entre o objeto da ação e a atividade que exercem, possuindo 

legitimidade especial. 

De forma similar a jurisprudência do Supremo Tribunal exige que as entidades 

de classe de âmbito nacional e as confederações sindicais demonstrem a 

pertinência temática, além de exigir destas que se façam representar por advogado.   

A Corte Suprema desenvolveu sua jurisprudência estabelecendo critérios 

para que alguns dos legitimados constitucionais possam promover as ações do 

controle concentrado, o que se pode chamar de controle judicial de legitimidade, 

fundado na ideia de representação adequada que se aplica às ações coletivas.211 
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 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 2004, p. 120. 
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 MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 
São Paulo: Saraiva, 2013, p. 1111. 
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 Idem, p. 1111 e 1117. 
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 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações coletivas e meios de resolução coletiva de 
conflitos no direito comparado e nacional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 78. 
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Por esse critério muitas ações diretas de inconstitucionalidade são extintas sem 

resolução de mérito pelo Tribunal. 

O controle judicial da legitimidade para propor ação de controle concentrado 

de constitucionalidade é defendido também por Didier Jr., Braga e Oliveira, quando 

tratam da representatividade adequada, afirmando que mesmo nos casos em que 

não haja previsão legal, o Poder Judiciário pode examinar e controlar a legitimação, 

destacando que “[...] não é razoável imaginar que uma entidade, pela simples 

circunstância de estar autorizada em tese para a condução de processo coletivo (e, 

pois, do processo objetivo), possa propor qualquer demanda coletiva [...]”. 212 

Para os referidos autores, as limitações impostas pelo Supremo Tribunal no 

que tange à pertinência temática é uma decorrência do devido processo legal, não 

encontrando empecilho na Constituição, uma vez que justificam essa limitação na 

ideia de que se busca verificar a idoneidade do sujeito para conduzir o processo. 

Caso entenda o Tribunal pela ausência de legitimidade ativa, nesse caso, o 

processo não deveria ser extinto, mas o autor substituído por outro legitimado 

convocado ao processo, tendo em vista a relevância do tema em debate.213 

A questão posta quanto à representação adequada funda-se na desconfiança 

da capacidade argumentativa e/ou técnica do autor em apresentar ao debate 

questões constitucionais alheias à sua área de atuação específica. 

Note-se, porém, que a Constituição ao estabelecer o rol do art. 103, não 

apresentou qualquer restrição na linha de exigir-se que o objeto da ação guarde uma 

relação de pertinência com a atividade desenvolvida pelo proponente da ação. 

Ademais, a Lei n.º 9.868, de 10 de novembro de 1999, inclusive com as 

alterações introduzidas pela Lei 12.063, de 27 de outubro de 2009, não alude a esta 

relação de pertinência entre atividade do autor e objeto da demanda. 

Em uma das manifestações mais recentes sobre o assunto, no julgamento da 

ação direta de inconstitucionalidade n.º 5023-DF214 movida pela Confederação 

Nacional dos Servidores Públicos do Brasil em face de lei do Estado do Mato Grosso 

que instituía um programa de inspeção veicular, o Supremo Tribunal Federal não 
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enfrentou o mérito, mas extinguiu o processo sem resolução de mérito, tendo como 

argumento a ausência de demonstração de pertinência temática pela parte autora. 

Na fundamentação da decisão a relatora destacou outros diversos casos em 

que o Supremo Tribunal exige pertinência temática, assim menciona a ADI 1114-

MC/DF, ADI 1508-MC/RJ, ADI 3338-DF, ADI 1151-MG, dentre vários outros 

precedentes citados.215 

A jurisprudência do Supremo Tribunal a respeito da exigência de pertinência 

temática revela-se restritiva, obstando o debate sobre possíveis infrações à ordem 

constitucional. A limitação posta pela Corte, nesse caso, concentra-se num elemento 

de forma, quando se estabelece uma condição para o prosseguimento da ação. 

Na decisão da ADI 5023-DF a Relatora extinguiu o processo sem resolução 

de mérito sob o argumento de que deve haver uma estreita relação entre o objeto da 

ação e os interesses específicos da autora, e de que essa relação deve ser 

imediata, direta, para que a ação pudesse ter seguimento, conforme entende o 

Tribunal.216 
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 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI: 5023 DF. Relator: Min. Rosa Weber, Data de 
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 A Lei nº 9.868/1999, que regula o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, 
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Sob o aspecto da decisão terminativa na ADI 5023-DF, como demonstram 

Didier Jr., Braga e Oliveira, a falta de legitimação não pode implicar em extinção do 

processo objetivo sem resolução de mérito, por este conteúdo da decisão revelar-se 

impróprio para o tipo de ação objetiva, tendo em vista a necessidade de tornar-se 

efetiva a proteção à ordem constitucional.217 

Os referidos autores, embora defendam a necessidade de representação 

adequada, o que fundamenta a exigência de pertinência temática, entendem que a 

questão constitucional não pode deixar de ser analisada pela corte, devendo ser 

sustentada por outro legitimado. 

A exigência de pertinência temática tem recebido críticas da doutrina, 

consistindo numa restrição à propositura de ações do controle concentrado, sem que 

haja um comando constitucional nessa direção.218 

Esta espécie de restrição não poderia ser imposta sequer pelo legislador 

ordinário, uma vez que não decorre da disposição constitucional, conforme 

entendem Mendes & Branco:  

 

A relação de pertinência envolve inequívoca restrição ao direito de 
propositura, que, tratando-se 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 de 
ação – análoga, talvez, ao interesse de agir do processo civil -, que não 
decorre dos expressos termos da Constituição e parece ser estranha à 
natureza do sistema de fiscalização abstrata de normas.

219 
 

Certo é que nem a Constituição nem a legislação infraconstitucional exigem 

do autor que demonstre o vínculo de pertinência temática, como estabelece a 

jurisprudência do Supremo Tribunal. 

Demonstra-se que há uma restrição do acesso à Corte em relação a alguns 

órgãos e entidades que constam do rol que o Poder Constituinte pretendeu mais 

amplo, tendo em vista a importância de trazer outros atores ao debate constitucional.  

As restrições presentes na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

quanto a exigir uma relação de pertinência temática, traduz-se em inibição do 
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acesso e limitação do debate constitucional pela via do controle concentrado de 

constitucionalidade. 

Além dessa espécie de limitação outras se põem no que se refere a 

confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional.  

Em relação ao partido político, a Corte tem decidido que só tem legitimação 

para propositura de ações do controle concentrado, o diretório nacional do partido, 

afastando os diretórios locais, mesmo em se tratando de lei local. 

Tem-se por referência outra recente decisão do Supremo Tribunal Federal, na 

ADPF n.º 308, na qual o relator não conheceu do pedido e determinou o 

arquivamento do feito sob o argumento da falta de legitimidade ativa do partido 

político por seu diretório municipal, exigindo-se que a representação se faça pelo 

diretório nacional do partido.220 

Ao fazê-lo o relator invoca diversas decisões do Tribunal no mesmo sentido, 

configurando restrição jurisprudencial a esta espécie de legitimado a participar do 

controle concentrado perante a Corte Suprema. 

As confederações sindicais foram expressamente admitidas no inciso IX do 

art. 103 da Constituição da República como legitimadas ativas para ações do 

controle concentrado, sendo que em relação a elas o Supremo Tribunal faz uma 

interpretação literal afastando as federações sindicais, mesmo que sejam estas de 

âmbito nacional,221 o que foi reafirmado em recente decisão publicada em 25 de 

setembro de 2014, que negou provimento ao agravo regimental na ADI n.º 4184-DF, 

proposta pelo Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério Público da União e do 

Conselho Nacional do Ministério Público.222  

                                                             
220

 [...] Bem examinados os autos, verifico a existência de óbice intransponível ao conhecimento da 
presente ação. É que o requerente não possui legitimidade ativa ad causam para propor ação direta 
de inconstitucionalidade, nos termos do art. 103, IX, da Constituição Federal. Daí não satisfazer o 
requisito do art. 2º, I, da Lei 9.882/1999. É dizer, o autor carece de legitimidade ativa ad causam para 
deflagrar o controle concentrado de constitucionalidade de normas, pois, segundo a pacífica 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o partido político para ajuizar ação direta de 
inconstitucionalidade perante a Corte deve estar representado, exclusivamente, por seu Diretório 
Nacional, ainda que o ato normativo contestado tenha origem local. Nesse sentido cito, entre outras, 
a ADI 1.528-QO, Rel. Min. Ellen Gracie; ADI 2.547-QO, Rel. Min. Celso de Mello, ADPF 184-MC, Rel. 
Min. Menezes Direito e ADPF 104/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia. (BRASIL Supremo Tribunal Federal. 
ADPF: 308 SP. Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 03/12/2013, DJe-240 
Publicado em 06/12/2013. Disponível em: <http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24773623/ 
arguicao-de-descumprimento-de-preceitofundamental-adpf-308-df-stf>. Acesso em 02.09.2014.) 
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Tribunais, 2013, p. 693. 
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Tem-se que para figurar no polo ativo de ações do controle concentrado de 

constitucionalidade, as confederações se enquadrem no art. 535 da CLT, que exige 

o mínimo de três federações para organizar-se uma confederação.223 

A Corte Suprema entende que a confederação sindical deve demonstrar 

relação de pertinência temática e fazer-se representar por advogado, para propor 

ações do controle concentrado de constitucionalidade. 

O art. 103, XI, da Constituição da República, também diz ser legítima para 

propor a ação direta de inconstitucionalidade, a entidade de classe de âmbito 

nacional. Nesse campo, o Supremo Tribunal também já se tem manifestado quanto 

à caracterização de entidade de âmbito nacional, reconhecendo-se como tal as que 

possuam membros ou associados em pelo menos nove estados da federação, 

aplicando-se aqui analogicamente a parte final do art. 7.º, §1.º, da Lei n.º 9.096, de 

19 de setembro de 1995, que dispõe sobre partidos políticos.224 

Há aqui uma restrição não presente na Constituição ou em legislação 

específica que trate da matéria, mas decorrente de jurisprudência da Corte 

Suprema, mais uma vez demonstrando um ânimo em manter reduzido o círculo de 

participantes no controle concentrado de constitucionalidade. 

Embora a jurisprudência da Corte tenha se revelado restritiva à participação 

de entidades da sociedade civil, estipulando limites formais rigorosos que por fim 

afastam diversas associações, sindicatos e outras entidades do debate 

constitucional, argumenta-se da importância da participação da sociedade no 

controle concentrado, conforme se pronunciou o Ministro Luiz Fux na relatoria da 

ADI n.º 4029-AM, em acórdão publicado em 27 de junho de 2012, cujo trecho se 

pode transcrever: 

                                                                                                                                                                                              
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA ENTIDADE SINDICAL DE PRIMEIRO GRAU 
REQUERENTE, A DESPEITO DE SUA ABRANGÊNCIA NACIONAL, POR NÃO SE TRATAR DE 
CONFEDERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - A entidade agravante ostenta, 
inequivocamente, a condição de sindicato, com registro sindical concedido pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego. II - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio de diversos julgados, 
assentou que somente as entidades sindicais de terceiro grau, ou seja, as confederações, possuem 
legitimidade ativa para ajuizar ações diretas de inconstitucionalidade, o que, por óbvio, exclui os 
sindicatos e as federações, mesmo que possuam abrangência nacional. Precedentes. III - Agravo 
regimental a que se nega provimento. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI: 4184 DF. Relator: 
Min. Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 21/08/2014, Tribunal Pleno, DJe-186. Publicado em 
25-09-2014. Disponível em: <http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25277191 /agreg-na-acao-

direta-de-inconstitucionalidade-adi-4184-df-stf>. Acesso em: 20.11.2014.) 
223
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A participação da sociedade civil organizada nos processos de controle 
abstrato de constitucionalidade deve ser estimulada, como consectário de 
uma sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, na percepção 
doutrinária de Peter Häberle, mercê de o incremento do rol dos legitimados 
à fiscalização abstrata das leis indicar esse novel sentimento 
constitucional.

225
 

 

Esta manifestação demonstra que se reconhece a necessidade de 

desenvolver-se um ambiente favorável à maior participação da sociedade civil no 

controle de constitucionalidade. Apesar disso, a atuação da Corte tem sido firme no 

sentido de extinguir sem resolução de mérito as ações propostas por legitimados 

especiais que não atendam aos critérios limitadores fixados pela sua jurisprudência. 

O Supremo Tribunal ao estabelecer limites à provocação do debate 

constitucional como a exigência da relação de pertinência temática está cerceando a 

participação da sociedade civil por um canal aberto pela própria Constituição. 

Dentre trinta e uma ações diretas de inconstitucionalidade extintas sem 

resolução de mérito pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 2013, dez ações 

tiveram como motivo da decisão terminativa a não demonstração de relação de 

pertinência temática por parte dos legitimados ativos, o que representa 

aproximadamente um terço das ações extintas no ano de referência, sendo que as 

demais foram extintas por perda ou inadequação do objeto, uma vez que os atos 

impugnados foram revogados antes do julgamento da ação ou não se revelavam 

passíveis de controle concentrado de constitucionalidade. 

 

 

Fonte: dados obtidos a partir do site do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br). 
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No período de referência dez possíveis violações à Constituição deixaram de 

ser examinadas pela Corte em razão da inclusão pela jurisprudência de um requisito 

aos legitimados especiais, tornando a não comprovação da relação de pertinência 

temática um óbice à admissão do legitimado ativo no debate constitucional e mesmo 

impedindo o exame da matéria. 

Ainda admitindo esse critério, importante destacar a sugestão de Didier Jr. 

acerca da possibilidade de convocar-se outro legitimado para dar prosseguimento à 

ação, uma vez que trata de possível afronta à Constituição, tratando-se de matéria 

relevante sob a análise do Supremo Tribunal Federal.226 

Outra crítica que se pode fazer à exigência de pertinência temática é a 

ausência de regulamentação legislativa a respeito, tendo sido um elemento trazido 

apenas pela jurisprudência do Supremo Tribunal em uma postura ativista visando a 

limitar a quantidade de autos em tramitação na Corte. 

O legislador ao regulamentar as ações do controle concentrado de 

constitucionalidade não impôs condições aos legitimados ativos do art. 103, da 

Constituição. As construções restritivas surgem da jurisprudência. 

Para Guimarães, “A consequência da criação do critério da pertinência 

temática por parte do Supremo Tribunal Federal é a radical restrição do acesso de 

entidades representativas da sociedade civil aos debates constitucionais.”227 

Ao invés de restringir o acesso, compreende-se que o papel do Supremo 

Tribunal deveria ser o de promover maior abertura nas discussões sobre a 

constitucionalidade das leis. Isso, além de garantir maior legitimidade às decisões, 

possibilita que os assuntos de natureza constitucional sejam mais difundidos, tomem 

os espaços de debates, desenvolvendo uma cultura constitucional.228 

A tese de que “quem vive a norma acaba por interpretá-la”229 aplica-se à 

Constituição, promovendo uma maior abertura para a compreensão de quem são 

seus intérpretes. 
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A afirmação de Häberle traz uma percepção mais ampla do fenômeno da 

interpretação constitucional, extrapolando as fontes de interpretações 

institucionalizadas, o que leva a necessidade dos tribunais constitucionais  

compreenderem sua atuação a partir da própria inserção na sociedade. 

Assim, há uma influência dos tribunais na vida social, como também são 

influenciados pelo contato que tem a sociedade com a Constituição, apresentando 

visões plurais das vivências das normas constitucionais, partindo do Estado, de 

organizações religiosas, partidárias, científicas, do cidadão e outros entes que atuam 

no plano social.230 

As decisões destes tribunais possuem reflexo no cotidiano em virtude do seu 

objeto, qual seja a Constituição, que não apenas limita o poder estatal, mas também 

estrutura o Estado e apresenta diretrizes para a vida em sociedade.  

O tribunal constitucional pode exercer uma atividade transformadora, é o que 

Häberle reconhece quando se refere ao tribunal alemão, apontando-o como um 

tribunal social: 

 

O TCFA e seu Direito Processual conseguem uma relação única com a 
sociedade. Sua atividade – transformadora de Estado e sociedade – deriva-
se num estado geral de que é o Tribunal da Constituição – e a Lei 
Fundamental regula não só o Estado, mas também, em sua estrutura 
básica, a sociedade, a que transforma em “sociedade constituída”.

231
 

 

Sendo dessa forma, o tribunal funcionaria não somente como um ente do 

Estado, mas pertencente ao “conjunto da sociedade”232. 

Entender a jurisdição constitucional como um canal de participação da 

sociedade, implica constituí-lo como um espaço público de debate, onde a voz da 

sociedade busca ser ouvida. 

A construção de uma jurisprudência defensiva pelo Supremo Tribunal Federal 

do Brasil, responde ao temor de inviabilidade do Tribunal, diante de um possível 

aumento na demanda, a multiplicação de processos. 

Essa questão abre espaço a outras reflexões, a partir das quais se pode 

repensar a estrutura do próprio Tribunal. 
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A organização da Justiça Federal por meio do Decreto n.º 848, de 11 de 

outubro de 1890, logo no início da República, previa em seu art. 5.º, que o Supremo 

Tribunal Federal seria composto de quinze juízes, o que foi mantido no art. 56 da 

Constituição do Brasil de 1891233. 

Inicialmente esta composição do Supremo poderia atender às demandas, em 

uma incipiente República. Ao longo do tempo e diante das transformações pelas 

quais o País passou, a estrutura do Poder Judiciário necessitou de aperfeiçoamento, 

com a criação do Tribunal Federal de Recursos e com a Constituição de 1988 a 

criação do Superior Tribunal de Justiça, que passou a exercer uma parte da 

competência que inicialmente era atribuída ao Supremo Tribunal Federal, contando 

este tribunal atualmente com onze membros. 

No tocante especificamente ao controle de constitucionalidade, verificou-se 

que até a Emenda Constitucional n.º 16/1965, o Supremo Tribunal julgava os 

recursos no exercício do controle difuso de constitucionalidade. 

Com a criação da representação de inconstitucionalidade, cuja legitimidade 

ativa concentrava-se no Procurador-Geral da República, a Corte passou a ter mais 

uma atribuição no controle de constitucionalidade, agora na modalidade de controle 

concentrado. 

A Constituição de 1988 ampliou o rol de legitimados para as ações do 

controle concentrado de constitucionalidade, entretanto, a estrutura do Supremo 

Tribunal foi pouco alterada. Após 1988 surgiu uma realidade nova, na qual ao lado 

do controle difuso o controle concentrado de constitucionalidade passou a ser 

aparelhado com diversas ações e um número maior de legitimados, podendo-se 

presumir um aumento do número de processos no Supremo Tribunal. 

A abertura democrática exigiu que as instituições estivessem preparadas para 

lidar com as possibilidades de participação popular. Ao ampliar o rol de legitimados, 

seria também necessário pensar uma estrutura de Corte capaz de atender ao 

aumento de demanda. 

Em uma realidade de Constituição analítica, que apresenta um elenco 

significativo de direitos individuais e sociais, considerando um País com histórico de 
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desrespeito à Constituição por parte do Poder Público234, as ações de 

inconstitucionalidades não seriam em pequena quantidade. 

Essas questões devem pesar na análise da organização institucional do 

Supremo Tribunal, possibilitando sua reestruturação e a abertura à maior 

participação no controle concentrado de constitucionalidade. 

Ao lado disso, considere-se a necessidade  do rompimento com uma tradição 

de atuação discricionária dos juízes235, para que ao decidirem passem a considerar 

as contribuições dos diversos participantes, apresentando fundamentação 

consistente e coerente sobre a admissão ou rejeição de um argumento. 

Embora se reconheça à jurisdição constitucional o papel de dizer a última 

palavra na interpretação da Constituição236, verifica-se que consoante a tese da 

sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, o Tribunal Constitucional não atua 

sozinho, os juízes tem ao seu lado diversos outros intérpretes em um ambiente 

participativo, portanto aberto a possibilidades interpretativas, que alargam a 

compreensão do julgador a respeito das questões postas a julgamento. 

Para Streck, Häberle foi um dos pioneiros em tratar do problema do 

monopólio judicial na interpretação constitucional, trazendo à sociedade civil ao 

processo de interpretação da Constituição.237 

A ideia da abertura do rol de intérpretes projeta maior participação social nos 

debates constitucionais e podem significar um vetor de legitimidade democrática 

para as decisões em sede de controle de constitucionalidade. 

 

3.3 A legitimidade ativa de entidade de classe de âmbito nacional e seu papel 

na abertura à participação social no Supremo Tribunal Federal 

 

O artigo 103 da Constituição de 1988 inovou em relação às demais 

constituições brasileiras, sobretudo quando incluiu as confederações sindicais e as 

entidades de classe de âmbito nacional no elenco dos legitimados ativos para propor 

ação direta de inconstitucionalidade. 
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 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência? Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2012. 
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Demonstrou-se que esta legitimação também se refere a outras ações do 

controle concentrado de constitucionalidade, como a ação direta de 

constitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. 

A inclusão dessas espécies de agentes sociais revela uma preocupação do 

Constituinte em atrair para o debate constitucional perante o Supremo Tribunal 

Federal outros setores da sociedade, atuando na direção do que preconiza Häberle: 

 

Uma Constituição, que estrutura não apenas o Estado em sentido estrito, 
mas também a própria esfera pública (Öffentlichkeit), dispondo sobre a 
organização da própria sociedade e, diretamente, sobre setores da vida 
privada, não pode tratar as forças sociais e privadas como meros objetos. 
Ela deve integrá-las ativamente enquanto sujeitos.

238 

 

A ampliação do rol de legitimados ativos na Constituição do Brasil de 1988 

abraça em certa medida a tese da sociedade aberta dos intérpretes da constituição 

proposta por Häberle que prevê uma abertura do círculo fechado de intérpretes,239 

quando defende que a interpretação constitucional deve envolver todas as forças da 

comunidade política, não se revelando como um evento exclusivamente do 

Estado.240 

A atual Constituição brasileira impulsionou a abertura do círculo de intérpretes 

da Constituição a partir da ampliação dos legitimados ativos para as ações do 

controle concentrado, considerando que evoluiu de um passado no qual apenas o 

chefe do Ministério Público Federal detinha a condição de legitimado ativo para a 

ação do controle concentrado à extensão do rol de legitimados estatais,  

extrapolando também para entidades privadas.  

As entidades de classe de âmbito nacional, uma vez previstas no texto 

constitucional agora necessitam de uma definição que lhes determinem. Bastaria a 

indicação em seus atos constitutivos de que são entidades de âmbito nacional? 

Diante da ausência de legislação específica e da provocação em sede de 

ações diretas de inconstitucionalidade o Supremo Tribunal Federal buscou 

estabelecer os contornos do que seriam essas entidades, para fins de admiti-las 
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como detentoras de legitimidade ativa em ações do controle concentrado de 

constitucionalidade. 

Para traçar um parâmetro quanto a considerar quem se enquadraria como 

entidade de classe de âmbito nacional, a Corte Suprema aplica por analogia a Lei n.º 

9.096/95. Deve-se demonstrar que a entidade tenha associados em pelo menos 

nove estados da federação.241 

Ressalte-se que para demonstrar o caráter nacional da entidade, apenas uma 

declaração formal não é suficiente, mas deve-se comprovar que “além de uma 

atuação transregional”242, tenha a entidade membros em pelo menos um terço dos 

Estados e Distrito Federal, deve existir filiados à entidade em diversas partes do 

território nacional, conforme decisão do Supremo Tribunal na ADI 5141-DF, em 28 

de agosto de 2014, da qual se transcreve trecho que revela reiterado entendimento 

da Corte. 

 

[...] Cumpre ter presente, neste ponto, o fato de que a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal tem consignado, no que concerne ao requisito da 
espacialidade, que o caráter nacional da entidade de classe não decorre de 
mera declaração formal consubstanciada em seus estatutos ou atos 
constitutivos. Essa particular característica de índole espacial pressupõe, 
além da atuação transregional da instituição, a existência de associados ou 
membros em, pelo menos, nove Estados da Federação. Trata-se de critério 
objetivo, fundado na aplicação analógica da Lei Orgânica dos Partidos 
Políticos, que supõe, ordinariamente, atividades econômicas ou 
profissionais amplamente disseminadas no território nacional.

243
 

 

Esse argumento encontra-se em diversas decisões do STF, a exemplo da 

decisão na ADI 4.279, julgada em setembro de 2013244, que extinguiu o processo 

sem resolução de mérito tendo em consideração que a autora não reunia condições 

que a tornasse legítima para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, 

uma vez que não demonstrou possuir membros em pelo menos nove estados da 

federação. 

                                                             
241

 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e decisão jurídica. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013, p. 694. 
242

 Idem, p. 1114. 
243

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI: 5141 DF. Relator: Min. Celso de Mello, Data de 
Julgamento: 28/08/2014, DJe-169. Publicado em 02/09/2014. Disponível em: <http://stf.jusbrasil 
.com.br/jurisprudencia/25257746/medida-cautelar-na-acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-5141-
df-stf>. Acesso em: 20.11.2014. 
244

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI: 4279 DF. Relator: Min. Celso de Mello, Data de 
Julgamento: 20/09/2013, DJe-189. Publicado em 26/09/2013. Disponível em: <http://stf.jusbrasil. 
com.br/jurisprudencia/24188817/medida-cautelar-na-acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-4279-df-
stf>. Acesso em: 15.11.2014. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104080/lei-org%C3%A2nica-dos-partidos-pol%C3%ADticos-lei-9096-95
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104080/lei-org%C3%A2nica-dos-partidos-pol%C3%ADticos-lei-9096-95


95 

 

A aplicação desse critério restritivo decorre de proposição do então Ministro 

do Supremo Tribunal Federal, Moreira Alves, na ADI 386-ES, sendo que esse critério 

seria relativizado quando houvesse comprovação de que a categoria de associados 

não existisse em nove estados.245 

Abre-se um espaço para que se reconheça legitimidade ativa a entidades de 

classe com abrangência inferior a nove estados, o que ocorreu quando da 

concessão de liminar na ADI 2866-RN, considerando, portanto, a relevância nacional 

da atividade desenvolvida pela entidade246. 

Ao exame da decisão comprova-se que a associação autora congregava 

empresas de apenas quatro estados da federação, sendo estas responsáveis por 

mais de oitenta por cento do abastecimento nacional de sal, demonstrando-se 

atividade de relevância nacional, o que serviu como um dos elementos 

fundamentadores da decisão que considerou sua legitimidade ativa para a ação 

direta de inconstitucionalidade referida.247 

A decisão referida admitindo a legitimidade de entidade que possuía membros 

em menos de nove estados da federação, revelou-se excepcional, baseando-se no 

fato de que a entidade de classe representava toda a categoria, e, no caso 

específico, tratou-se de situação em que toda a gama de membros da entidade 

somente existia em quatro estados da federação. 

Entretanto, a Corte, ressalvada essa hipótese, continua a exigir a presença de 

membros em pelo menos nove estados da federação, conforme se pode demonstrar 
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no julgamento da ADI 4443, em 27 de junho de 2014, cujo trecho segue transcrito 

abaixo: 

 

[...] A propósito, essa Corte já se pronunciou neste sentido em diversas 
ações de controle concentrado propostas pela ANAMAGES, tendo afirmado 
a ilegitimidade ativa da associação nos casos em que a norma impugnada 
atinge toda a magistratura nacional. Confira-se os seguintes julgados do 
Plenário: “LEGITIMIDADE PARA A CAUSA. Ativa. Ação direta de 
inconstitucionalidade – ADI. Ação proposta pela Associação Nacional dos 
Magistrados Estaduais – ANAMAGES. Impugnação de norma concernente 
a toda a magistratura. Legitimação não caracterizada.Entidade classista de 
âmbito nacional, mas de representação parcial da categoria profissional. 
Não representatividade em, pelo menos, 9 (nove) estados da federação, 
nem de todos os membros do Poder Judiciário nacional. Inteligência do 
art. 103, IX, cc.art. 102, § 2º, da CF. Inicial indeferida. Agravo regimental 
improvido. Precedentes. Carece de legitimação para propor ação direta de 
inconstitucionalidade, a entidade de classe que, embora de âmbito 
estatutário nacional, não tenha representação em, pelo menos, nove 
estados da federação, nem represente toda a categorial profissional, cujos 
interesses pretenda tutelar.

248
  

 

Tomando-se por analogia o art. 7.º, §1.º, da Lei n.º 9.096/95, diversas são as 

decisões do Tribunal que inadmitem a legitimidade ativa de entidades de classe. O 

referido dispositivo afirma que: 

 

Só é admitido o registro do estatuto de partido político que tenha caráter 
nacional, considerando-se como tal aquele que comprove o apoiamento de 
eleitores correspondente a, pelo menos, meio por cento dos votos dados na 
última eleição geral para a Câmara dos Deputados, não computados os 
votos em branco e os nulos, distribuídos por um terço, ou mais, dos 
Estados, com um mínimo de um décimo por cento do eleitorado que haja 
votado em cada um deles.

249 

 

O Supremo Tribunal reafirma a aplicação analógica do mencionado 

dispositivo, mas utiliza-se um pequeno trecho do texto legal que trata da distribuição 

espacial dos apoiadores do partido político que pretende registro do seu estatuto. 

Para Mendes & Branco, “é difícil admitir a juridicidade da exigência quanto à 

representação da entidade em pelo menos nove Estados [...], como resultado 

decorrente da aplicação analógica da Lei Orgânica dos Partidos Políticos.”250 
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Assim, o referido critério surge como uma construção do próprio Tribunal, que 

ao aplicá-la sistematicamente impõe uma restrição à propositura de ações no 

controle concentrado de constitucionalidade às entidades de classe de âmbito 

nacional. 

Uma relativização desse critério poderia indicar o ânimo da Corte Suprema 

em ampliar a participação da sociedade civil, admitindo no debate constitucional 

maior número de entidades de classe, ainda que não atuassem estas em nove 

estados ou mais. 

Conforme se vê em outro trecho de decisão já referida neste capítulo o 

Supremo Tribunal, em decisão da relatoria do Ministro Luiz Fux, enaltece a 

participação popular no sentido de que se deve evitar uma interpretação muito 

restritiva em relação ao conceito de entidade de classe de âmbito nacional.  

 

A democracia participativa delineada pela Carta de 1988 se baseia na 
generalização e profusão das vias de participação dos cidadãos nos 
provimentos estatais, por isso que é de se conjurar uma exegese 
demasiadamente restritiva do conceito de ‘entidade de classe de âmbito 
nacional’ previsto no art. 103, IX, da CRFB.

251
 

 

Embora se aponte no discurso uma disposição para maior abertura, essa não 

é a concepção predominante no Tribunal, pelo que se demonstrou em decisões 

recentes aqui mencionadas. 

A interpretação menos restritiva do conceito de entidade de classe de âmbito 

nacional seria uma forma capaz de garantir maior participação, note-se que além 

dos critérios já referidos, como a exigência de vínculo de pertinência temática e da 

distribuição espacial dos membros da entidade de classe, o Tribunal impõe outras 

restrições ao exigir que a entidade de classe tenha por objeto a defesa de interesses 

específicos de uma categoria, ao que se chamou de critério da homogeneidade. 

O critério da homogeneidade requer que os membros da entidade de classe 

de âmbito nacional liguem-se à entidade por exercer atividade econômica ou 

profissional de mesma natureza, não se admitindo, no polo ativo de ações do 

controle concentrado, entidades que congreguem segmentos diversos da sociedade, 

conforme se pode demonstrar quando do julgamento das ações diretas de 
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inconstitucionalidades ADI 3900252 e ADI 3805253, tomando-as apenas como 

exemplos já que nessa mesma direção tem o Tribunal se manifestado por diversas 

vezes.254 

Quanto à natureza dos associados à entidade de classe, a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal inadmitia que os associados fossem constituídos por 

pessoas jurídicas, o que foi alterado no julgamento do agravo regimental na ADI 

3153-DF, admitindo-se como entidade de classe uma associação de associações, 

em decisão que seguiu no sentido de ampliar o conceito de entidade de classe, 

compreendendo que a existência de pessoa jurídica em seus quadros não a 

desfigura como entidade de classe.255 

Demonstrou-se até aqui que a participação de maior número de entidades da 

sociedade civil no controle concentrado de constitucionalidade tem sido restringida 

por critérios jurisprudenciais do Supremo Tribunal, mas também foi demonstrado que 

uma maior inserção da sociedade nesse campo também pode ocorrer por meio da 

interpretação mais abrangente do conceito de entidade de classe de âmbito 

nacional. 

Com base na jurisprudência do Supremo Tribunal, Bulos entende que 

entidade de classe de âmbito nacional refere-se a classe econômica ou profissional, 

possuindo filiados pertencentes à uma mesma classe com integrantes relacionados 
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pelo desempenho de uma mesma atividade, com interesses homogêneos, 

desenvolvendo suas ações em pelo menos nove estados da federação.256 

A conceituação acima se revela restritiva sobre três aspectos, o primeiro 

porque ao definir classe a partir de um critério econômico ou profissional, restringe-

se à defesa de interesses patrimoniais, não possibilitando o acesso a entidades 

associativas que abranjam uma coletividade, mas que não se enquadrem como 

classe profissional ou econômica. 

Outra questão relevante sobre o conceito de classe é que a Constituição não 

aponta para categoria profissional e econômica, mas a interpretação no sentido da 

abertura deveria trazer uma definição mais abrangente, com vistas a garantir maior 

participação da sociedade. 

A exigência de vinculação dos integrantes da entidade ao desempenho de 

uma mesma atividade estabelece que deva haver homogeneidade quanto aos 

papéis de seus integrantes. Neste ponto especificamente vedar-se-ia a associação 

circunstancial de diversas entidades ou indivíduos, enfim a formação de um grupo 

com fim de promover a ação direta de inconstitucionalidade. 

As restrições dessa ordem devem ser tratadas com cuidado para que não se 

constituam em meros obstáculos formais com o objetivo de impedir apenas a 

multiplicação de processos. Se a defesa da Constituição é algo que se deva levar a 

sério, as vozes que denunciam uma inconstitucionalidade não devem ser abafadas, 

apenas pelo motivo de impedir um aumento no número de ações. 

A partir da legitimação das entidades de classe de âmbito nacional, no art. 

103, IX, da Constituição, abre-se o espaço para que diversas organizações da 

sociedade civil possam propor ação do controle concentrado, conforme a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se mostre mais favorável à ampliação 

do acesso à sociedade, já que as limitações existentes residem, sobretudo, em 

decisões da Corte. 

Ampliar a concepção de entidade de classe pode ser uma forma pela qual o 

Tribunal busque maior aproximação com a sociedade, o que tanto se dá ao 

estabelecer em sua prática processual instrumentos de participação257, a exemplo 

das audiências públicas e da admissão de amicus curiae, como também com a 
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ampliação do rol de legitimados ativos para promover ações do controle concentrado 

de constitucionalidade, a partir de uma interpretação adequada da Constituição. 

Quanto à ampliação do rol de legitimados pela via interpretativa, nota-se que 

segue o próprio sentido do quanto disposto no art. 103 da Constituição brasileira de 

1988, uma vez que em relação às constituições anteriores a atual Constituição 

cuidou em estender o elenco dos legitimados e não reduzi-lo. 

A Corte Suprema, ao revés, construiu uma jurisprudência restritiva quanto às 

entidades de classe de âmbito nacional, que às vezes abre-se um pouco ao 

flexibilizar alguns critérios, mas no seu cotidiano cerra-se em determinar em diversos 

casos já apontados a extinção do processo sem resolução de mérito, com 

fundamento na ilegitimidade ativa, dados os diversos elementos que utiliza para 

caracterizá-la, seja a ausência de pertinência temática, o critério da homogeneidade 

ou o critério da distribuição espacial dos membros da entidade de classe. 

A abertura à participação da sociedade no controle de constitucionalidade, 

conforme já se teve a oportunidade de ressaltar deve ser uma meta para o Supremo 

Tribunal, possibilitando instrumentos de diálogos sociais no campo do debate 

constitucional, por meio de razoável conjunto de critérios que torne mais ampla a 

participação de agentes não estatais, como as entidades de classe de âmbito 

nacional. 

 

3.4 A ausência de legitimidade ativa do cidadão 

 

Ao estipular um rol de legitimados ativos para as ações do controle 

concentrado de constitucionalidade no seu artigo 103, a Constituição brasileira, 

ampliou as possibilidades de atuação para outros entes estatais e admitiu alguns 

entes privados a provocar o debate constitucional. 

Ao comentar a respeito, Silva destaca que houve uma ampliação significativa 

em relação às constituições anteriores, mas lamenta não ter sido incluído o cidadão 

no rol de legitimados ativos para estas ações.258 

Conforme se referiu na segunda parte do primeiro capítulo deste trabalho, a 

soberania popular é legitimadora da Constituição desde a produção desta, bem 

como durante a sua vigência o povo atua também ao lado da Constituição. 
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Assentado na ideia de supremacia constitucional está o controle de 

constitucionalidade que visa a salvaguardar a Constituição das ameaças 

perpetradas contra ela. 

Quando se destacam espécies de legitimados para a defesa constitucional no 

controle concentrado de constitucionalidade, busca-se garantir que a ordem 

constitucional não seja violada e se houver ameaças nessa direção, prontamente 

atuem os autorizados para afastar a desconformidade com a Constituição. 

A quem caberia o interesse na defesa da Constituição? A resposta a esta 

questão permite analisar que dimensão terá o rol de legitimados para propor ações 

no controle concentrado de constitucionalidade. 

Enquanto produto da soberania popular, a Constituição é uma construção do 

povo e a este pertence, toda a sociedade tem interesse na defesa da Constituição. 

Em uma resposta baseada na participação direta, poder-se-ia dizer que não haveria 

um rol taxativo de legitimados, mas haveria incontáveis interessados em promover 

ações no controle concentrado de constitucionalidade. 

Entretanto, a defesa da Constituição é também realizada considerando o 

modelo representativo. O que se observa nesse campo é que o rol de legitimados 

ativos para as referidas ações tende a se estabelecer dentro da esfera estatal. 

Sobretudo entre os que produzem as leis ou praticam atos que quando 

inconstitucionais necessitam assim ser declarados para que tenham seus efeitos 

suspensos. 

Nessa direção, para que as inconstitucionalidades perpetradas pelo Estado 

sejam afastadas e para o maior controle social da atuação dos representantes, 

justifica-se defender a ampliação do elenco daqueles que podem propor o debate 

constitucional perante o Supremo Tribunal. 

Estabelecer o debate constitucional pela representação revela a concepção 

de que a interpretação constitucional realiza-se num círculo fechado, restrito aos 

entes estatais.259 

Nota-se que o art. 103 da Constituição brasileira de 1988 apresentou uma 

tendência à abertura do círculo de intérpretes, quando admitiu a legitimidade ativa 

das confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional. 

                                                             
259

 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto 
Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2002. 



102 

 

Entretanto os avanços nesse campo poderiam ser maiores se o cidadão 

também fosse incluído no rol de legitimados ativos, mormente para promover 

arguição de descumprimento de preceito fundamental, enquanto processo objetivo, 

uma vez que as lesões à Constituição por vezes consubstanciam lesões a direitos 

fundamentais e estes se inserem no conteúdo de preceito fundamental.260 

A Lei n.º 9.882, de 3 de dezembro de 1999, regulamentou o art. 102, §1.º, da 

Constituição da Republica, o qual dispõe que a arguição de descumprimento de 

preceito fundamental, que decorra da Constituição, será apreciada pelo Supremo 

Tribunal Federal. 

O projeto de lei da Câmara dos Deputados n.º 2.872/97, que tramitou no 

Senado Federal sob n.º 17/99, dando origem à referida lei, foi aprovado em ambas 

as casas legislativas e trazia no art. 2.º o seguinte texto: 

 
Art. 2.º Podem propor arguição de descumprimento de preceito 
fundamental: 
I - os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade; 
II - qualquer pessoa lesada ou ameaçada por ato do Poder Público. 
§ 1.º Na hipótese do inciso II, faculta-se ao interessado, mediante 
representação, solicitar a propositura de arguição de descumprimento de 
preceito fundamental ao Procurador-Geral da República, que, examinando 
os fundamentos jurídicos do pedido, decidirá do cabimento do seu ingresso 
em juízo. 
§ 2.º Contra o indeferimento do pedido, caberá representação ao Supremo 
Tribunal Federal, no prazo de cinco dias, que será processada e julgada na 
forma estabelecida no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 

 

Ao analisar o projeto aprovado o Presidente da República decidiu vetar 

diversos dispositivos, mas aqui se observará especificamente o veto ao inciso II, do 

art. 2.º, ressaltando-se que o §2.º do mesmo artigo também foi vetado. 

O veto ao inciso II do referido artigo afastou a legitimidade ativa do cidadão 

para propor arguição de descumprimento de preceito fundamental perante o 

Supremo Tribunal. 

Segundo argumentou o Presidente da República na motivação do veto, a 

previsão do referido inciso II, permitiria o “acesso direto, irrestrito e individual ao 

Supremo Tribunal Federal sob a arguição de descumprimento de preceito 

fundamental.”261 
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Na concepção do Presidente esta amplitude de acesso seria “incompatível 

com o controle concentrado de legitimidade dos atos estatais.” Além de que faz 

“presumir a elevação excessiva do número de feitos a reclamar apreciação do 

Supremo Tribunal Federal, sem a correlata exigência de relevância social e 

consistência jurídica das arguições propostas.”262 

Em primeiro plano cabe ressaltar que o acesso direto e individual a um 

Tribunal Constitucional não seria uma inovação no controle concentrado de 

constitucionalidade, nem com ele guarda incompatibilidade, sobretudo quando se 

nota que no direito espanhol e no direito alemão, por exemplo, há possibilidade 

dessa forma de provocação do Tribunal.263 

Ademais a crença de que o Supremo Tribunal teria um aumento excessivo de 

demanda também não é um argumento capaz de afastar do cidadão a possibilidade 

de acesso. 

A regulamentação da arguição de descumprimento de preceito fundamental 

no Brasil ao caracterizá-la como ação subsidiária, por si, já limita o seu exercício, 

afastando em grande medida o temor revelado na argumentação do Presidente da 

República em sua mensagem de veto, no que se refere à “viabilidade funcional do 

Supremo Tribunal Federal”, caso se admita o cidadão no polo ativo. 

Neste ponto, é importante destacar que a estrutura da Corte Suprema 

reclama aperfeiçoamento, a fim de que esta se torne mais acessível à sociedade, 

não se pode limitar o acesso à Corte com o simples argumento de que ela não teria 

capacidade de funcionamento em face da multiplicação de demandas que 

eventualmente possa ocorrer. 

Nessa toada, também se poderia afirmar que a multiplicação de demandas 

constitucionais estaria a revelar um sintoma de desvios praticados pelo Estado, 

sinalizando que este deve agir com maior diligência no exercício de suas atribuições, 

preocupando-se mais em atuar conforme a Constituição. 

Nota-se também na fundamentação do veto, a crença do Presidente da 

República em que a discussão sobre a constitucionalidade ocorre suficientemente 

pela via representativa, conforme se pode notar do trecho extraído da referida 

mensagem: 
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De resto, o amplo rol de entes legitimados para a promoção do controle 
abstrato de normas inscrito no art. 103 da Constituição Federal assegura a 
veiculação e a seleção qualificada das questões constitucionais de maior 
relevância e consistência, atuando como verdadeiros agentes de 
representação social e de assistência à cidadania. Cabe igualmente ao 
Procurador-Geral da República, em sua função precípua de Advogado da 
Constituição, a formalização das questões constitucionais carentes de 
decisão e socialmente relevantes.

264
 

 

Apostar na representação apenas é admitir um círculo fechado de intérpretes, 

que pode deixar de fora do debate constitucional outras potências capazes de 

contribuir com o aperfeiçoamento da cultura constitucional e promover a participação 

nesse espaço público. 

Para Häberle, “a democracia não se desenvolve apenas no contexto de 

delegação de responsabilidade formal do Povo para os órgãos estatais”.265 Isso 

demonstra que democracia não se resume a representação. 

O Estado deve proporcionar maior participação do cidadão nos espaços 

públicos, pois dessa forma se constituirá como Estado Democrático, sem o povo 

ativo participando da vida pública não se pode falar em uma democracia efetiva. 

A participação da sociedade no controle concentrado de constitucionalidade 

não pode ser afastada com o frágil argumento de que a funcionalidade do Supremo 

Tribunal seria inviabilizada com um eventual aumento de demandas. 

Pertinente trazer aqui a afirmação de Valle em trabalho que trata sobre 

diálogos sociais no Supremo Tribunal Federal, uma vez que ressalta a importância 

de participação social no Tribunal: 

 

Se o concurso de many minds se apresenta relevante – seja pelo potencial 
técnico de contribuição, seja pela importância de se auscultar uma 
sensibilidade social –; as dificuldades de ordem operacional hão de se 
apresentar como desafio, mas nunca como cláusula de bloqueio.

266
 

 

Os espaços de debate devem ser aparelhados para a realidade democrática, 

que demanda maior participação e esta ocorrerá com o desenvolvimento de uma 

cultura cívica.267 
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O direito alemão possibilita ao cidadão o acesso direto ao Tribunal 

Constitucional por meio do recurso de amparo. 

Permitir o acesso de qualquer pessoa ao referido recurso tem um significado 

relevante na proteção dos direitos fundamentais, conforme destaca Häberle ao 

afirmar que “O recurso de amparo pode ser interposto por qualquer pessoa sem 

necessidade de assistência de um advogado, o que transforma o alto significado 

simbólico dos direitos fundamentais.”268 

O recurso de amparo é um instrumento à disposição de qualquer pessoa com 

vistas a defender seus direitos fundamentais quando atingidos pelo poder público269. 

Notando-se que esta não é a única forma de defesa de direitos fundamentais, mas o 

direito alemão o traz como um auxílio jurídico subsidiário.270 

A relevância dos direitos fundamentais em face da atuação estatal legitima o 

cidadão a requerer a proteção da mais alta Corte, desde que já tenha esgotadas as 

outras vias de proteção. 

Há exceções à subsidiariedade do recurso de amparo nos casos em que o 

esgotamento da via judicial pode ser desnecessária excepcionalmente “quando o 

recurso de amparo for contrário a uma jurisprudência ordinária firme, recente e 

unívoca”.271 

Conforme explica Martins, o mencionado recurso é uma ação extraordinária, 

traduz-se em uma ação constitucional específica com vistas a “[...] suspender 

medida estatal que represente uma violação de direito fundamental [...].”272 

Com vistas à proteção efetiva dos direitos fundamentais são previstos 

instrumentos semelhantes ao recurso de amparo, no direito espanhol, bem como no 

direito brasileiro, sendo que no Brasil a legitimidade ativa está circunscrita aos 

mesmos que podem propor ação direta de inconstitucionalidade. 

No caso brasileiro, não há hipótese de legitimação ativa do cidadão para 

propor qualquer ação do controle concentrado de constitucionalidade. Com o veto do 

art. 2.º, II, da Lei n.º 9.882, de 3 de dezembro de 1999, a arguição de 

descumprimento de preceito fundamental ficou adstrita ao conhecido círculo de 
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legitimados para as demais ações que visam a instaurar um processo objetivo no 

Supremo Tribunal Federal com todas as limitações que o próprio Tribunal impõe por 

sua jurisprudência. 

Em comentário sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental, 

Streck esclarece que esta ação originariamente teria o caráter de ação de cidadania, 

possibilitando ao cidadão defender um preceito fundamental diretamente no 

Supremo Tribunal: 

 

Lamentavelmente, o instituto da arguição de descumprimento de preceito 
fundamental perdeu parcela significativa de seu potencial de efetividade 
jurídica, em face do veto aposto ao inciso II do art. 2.º da Lei 9.882/1999, 
que estabelecia o direito de o cidadão intentar a ADPF junto ao Supremo 
Tribunal Federal, diretamente e sem intermediários. Não se pode olvidar 
que a ADPF, fruto do constituinte originário, teve o escopo de ser, desde o 
início, contrariamente à ação direta de inconstitucionalidade – que tem 
legitimidade restringida conforme o art. 103 e efeito erga omnes -, uma ação 
de cidadania, de caráter individual, concedendo ao cidadão o direito de 
pleitear diretamente à Suprema Corte o seu direito, quando este estiver 
sendo colocado em xeque por violação de algum preceito fundamental.

273 

 

Diante da lacuna gerada pelo veto ao referido dispositivo, em 2006 foi 

apresentado o projeto de lei n.º 6.543/2006 na Câmara dos Deputados, com o 

objetivo de alterar a Lei n.º 9.882, de 3 de dezembro de 1999, possibilitando que 

seja proposta arguição de descumprimento de preceito fundamental por qualquer 

pessoa que sofra lesão ou ameaça de lesão por ato do poder público, exigindo-se 

entretanto que seja comprovada a repercussão geral, nos termos do art. 102, §3.º, 

da Constituição da República.274 

A ausência de legitimidade ativa do cidadão pode ser em alguma medida 

suprida com a aprovação do referido projeto de lei, no que seguirá o regramento 

atual da arguição de descumprimento de preceito fundamental, mantendo seu 

caráter subsidiário e admitido em casos de repercussão geral. 

Admitir-se a legitimidade ativa do cidadão para defesa de direitos 

fundamentais perante a Corte Suprema é um imperativo democrático, notando que a 

democracia se desenvolve numa sociedade aberta “[...] também por meio de formas 
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refinadas de mediação do processo público e pluralista da política e da práxis 

cotidiana, especialmente mediante a realização dos Direitos Fundamentais [...]”.275 

A inserção do cidadão e o reconhecimento de que ele também é um interprete 

da Constituição revela-se como um “direito de cidadania”. Como Häberle demonstra, 

a “interpretação constitucional não é um ‘evento exclusivamente estatal’”, sendo 

acessível a todas as “forças da comunidade política” 276, considerando que o cidadão 

ao formular um recurso constitucional e o partido político que apresente uma ação 

de inconstitucionalidade são também intérpretes da Constituição. 

A abertura à participação do cidadão não pode ser negligenciada pelo Estado, 

antes os mecanismos de participação direta devem ser desenvolvidos para garantir 

maior efetividade dos direitos garantidos pela Constituição, como assinala Streck: 

“[...] a realização dos direitos previstos na Constituição – quer sob a forma de 

preceitos, quer sob a forma de princípios – não pode depender apenas de 

mecanismos cuja titularidade afaste o cidadão.”277 

A legitimidade do cidadão e dos demais agentes sociais em defender a ordem 

constitucional resulta do fato de que a Constituição é um produto do povo, impondo-

se uma abertura à participação popular também no campo do controle de 

constitucionalidade, sendo cabível trazer aqui algumas considerações tecidas por 

Valle a respeito da necessidade de maior participação no debate constitucional: 

 

A abertura dialógica franqueia à sociedade espaços de discussão e 
participação decisivos para a abordagem institucional de matérias plenas de 
importância constitucional, assegurando a inserção popular na órbita dos 
debates constitucionais – o que nos reconduz às ideias-chave de que o 
povo é o dono de sua Constituição e deve exercer um papel ativo na 
definição de seus compromissos.

278 

 

Os reflexos das decisões tomadas no controle concentrado de 

constitucionalidade revelam ser necessária maior abertura à participação da 

sociedade, condizentes com as constatações de Häberle na defesa da sociedade 

aberta de intérpretes da Constituição. 
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No contexto de desenvolvimento de sociedades pluralistas, em que se busca 

afirmar a legitimidade democrática das decisões estatais, admitir-se apenas a 

representação política não responde aos anseios e necessidades de participação 

popular279, pelo que se propõe maior abertura dos canais existentes e a criação de 

outros que tornem possível a ampliação do rol de participantes nos debates 

constitucionais, mormente no controle concentrado de constitucionalidade brasileiro. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A defesa da supremacia constitucional faz-se necessário ao desenvolvimento 

de uma cultura de respeito à Constituição, o que corrobora para a sua efetividade e 

legitimidade. Compreender a Constituição como produto do povo importa atribuir 

legitimidade a este para integrar as instâncias estatais em que se instalam debates 

constitucionais. 

O controle judicial de constitucionalidade, enquanto mecanismo de defesa da 

supremacia da Constituição, deve se estabelecer de forma a garantir maior 

participação da sociedade, na medida em que as decisões tenham maior 

repercussão, o que é mais acentuado no controle concentrado de 

constitucionalidade e nos casos de controle difuso em que se dê efeito erga omnes 

às decisões. 

O desenvolvimento do Estado democrático ocorre com a participação do povo 

ativo280, influenciando no processo de tomada de decisão nos âmbitos de atuação 

do Estado, no Poder Executivo, no Poder Legislativo e no Poder Judiciário. 

Entender que a Constituição é um produto da soberania popular implica 

admitir que a vontade popular atua não só no momento em que se produz a 

Constituição, mas o Poder Constituinte também se exerce junto à Constituição281, na 

sua aplicação, no zelo pela sua efetividade. 

Sob essa compreensão reflete-se acerca da tese da sociedade aberta dos 

intérpretes da Constituição, defendida por Häberle, a partir da qual se constata que 

quem vive sob uma Constituição é também seu legítimo intérprete.282 

Nesse contexto, discute-se o rol de legitimados ativos para propositura de 

ações no controle concentrado de constitucionalidade, notando-se que fixar um 

elenco de entes estatais para propor as referidas ações é estabelecer um círculo 

fechado de intérpretes. 
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Analisando o rol do art. 103 da atual Constituição do Brasil, constata-se que 

em relação a outras constituições houve ampliação das categorias de legitimados 

ativos para as ações do controle concentrado de constitucionalidade brasileiro 

perante o Supremo Tribunal Federal, extrapolando a lista dos entes estatais, 

admitindo que entidades privadas possam instaurar o debate constitucional perante 

o Supremo Tribunal. 

Da análise de recentes decisões do Supremo Tribunal Federal que extinguiu 

sem resolução de mérito ações diretas de inconstitucionalidade, nota-se que embora 

o Poder Constituinte tenha se esforçado para ampliar o rol de legitimados ativos, a 

Corte Suprema, por sua jurisprudência, erigiu critérios que limitam a propositura 

destas ações, mesmo sem que a lei ou a Constituição o façam. 

Ressalta-se que a exigência de demonstração da relação de pertinência 

temática fundamentou 32,26% das decisões que extinguiram ações diretas de 

inconstitucionalidade sem resolução de mérito no exercício de 2013, do total de 

trinta e uma ações, dez foram extintas pela razão apontada. 

Dentre os legitimados ativos do art. 103 da Constituição brasileira, verifica-se 

que as entidades de classe de âmbito nacional, devido à possibilidade de que se 

constituam como entidades privadas, revelam-se como importante via de acesso da 

sociedade civil ao debate constitucional no Supremo Tribunal Federal. 

Para que essa via se demonstre mais ampla à participação social é 

necessário que o Supremo Tribunal Federal faça uma revisão de sua jurisprudência 

no sentido de flexibilizar os rigorosos critérios que tem estabelecido para o acesso 

destas entidades, sendo salutar também a regulamentação legislativa da matéria. 

A interpretação do Supremo Tribunal do que seja entidade de classe de 

âmbito nacional deve ser condizente com a intenção do povo por meio da 

Constituição de ampliar o acesso ao controle concentrado de constitucionalidade, 

considerando o contexto da necessária participação e a riqueza da contribuição para 

a interpretação constitucional numa sociedade pluralista283. 

Poder-se-ia definir entidade de classe de âmbito nacional aquela que 

represente uma determinada categoria econômica, profissional, cultural, científica, 

religiosa e que atue em mais de um estado da federação, o que seria suficiente para 
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garantir maior grau de abertura à participação da sociedade no debate constitucional 

perante o Supremo Tribunal Federal. 

Nota-se também que a participação social na Corte pode ser aprofundada 

com a admissão do cidadão enquanto legitimado ativo para arguição de 

descumprimento de preceito fundamental, o que já se teve oportunidade de discutir 

no Congresso Nacional, mas a tentativa restou frustrada com o veto presidencial ao 

inciso II do art. 2.º da Lei n.º 9.882, de 3 de dezembro de 1999, valendo ressaltar 

que o Projeto de Lei n.º 6.543/2006, em trâmite na Câmara dos Deputados, busca 

estabelecer a legitimidade do cidadão para a referida ação. 

Compreende-se que a participação do cidadão na defesa dos seus direitos 

fundamentais perante o Supremo Tribunal Federal se faz necessária como um 

imperativo democrático, com arrimo na tese da sociedade aberta dos intérpretes da 

Constituição, que traz o cidadão como um dos intérpretes constitucionais. 

A participação social no controle judicial de constitucionalidade significa tanto 

um fator de legitimação das decisões, quanto um elemento de inserção do próprio 

Supremo Tribunal Federal na sociedade, influenciando e sendo influenciado por 

esta, desenvolvendo-se mais como um Tribunal da sociedade do que um Tribunal do 

Estado, contribuindo para o desenvolvimento de uma cultura constitucional, como 

defende Häberle ao tratar do Tribunal Constitucional alemão.284 

Verifica-se na discussão da sociedade aberta de intérpretes da Constituição, 

que a participação de diversos agentes da sociedade proporciona o enriquecimento 

da interpretação constitucional, por meio das possibilidades reflexivas no contexto de 

uma sociedade plural, atribuindo sentido à Constituição, que também é resultante 

das diversas forças que atuam na sociedade. 

A abertura à maior participação social no controle concentrado de 

constitucionalidade surge como uma possibilidade de aprofundar o processo 

democrático brasileiro, quando diversos setores da sociedade poderão envolver-se 

nos debates constitucionais perante o Supremo Tribunal Federal. 
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