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ROL DE CATEGORIAS 

Acesso à Justiça: ――[...] o modo pelo qual os direitos previstos abstratamente se 

tornam efetivos. [...] Mas o direito ao acesso à justiça não se resume tão somente na 

possibilidade de se recorrer ao Judiciário diante de uma lesão ou ameaça de lesão a 

direito, que seria o acesso à justiça em seu sentido formal. Esse acesso muito mais 

do que garantido, deve ser efetivo, ou seja, deve ser apto a viabilizar efetiva disputa, 

efetiva demanda, efetiva luta por direitos, que seria então o acesso à justiça em 

sentido material. De nada adianta existir um rol de direitos extensos na Constituição 

se não existem mecanismos práticos para torná-los efetivos, exercitáveis. O acesso 

então precisa ser formal e material, abrangendo o direito de recorrer ao Judiciário 

bem como a igualdade entre as partes, direito ao contraditório e à ampla defesa‖.1  

Audiências Judiciais Participativas: É o mecanismo colocado à disposição do 

Poder Judiciário com o objetivo de debater com a Sociedade, entendida aqui como 

destinatária da decisão, assuntos de relevante interesse jurídico e social. Também 

tem como intuito a apresentação de informações ou provas por experts no tema 

discutido. 

Ativismo Judicial: “é uma atitude, a escolha de um modo específico e proativo de 

interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e alcance. Normalmente ele se 

instala em situações de retração do Poder Legislativo, de um certo descolamento 

entre a classe política e a Sociedade civil, impedindo que as demandas sociais 

sejam atendidas de maneira efetiva.‖2 

Caráter Contramajoritário do Poder Judicial: ―[...] visa proporcionar a participação 

das minorias e assegurar que estas não sejam sufocadas por supressões dos 

valores democráticos impostas pela maioria em benefício próprio. O Poder Judiciário 

fiscaliza a ação da maioria na medida em que não permite tal ação se concretizar se 

não estiver de acordo com a Constituição e desrespeitar os direitos fundamentais..‖3  

                                            
1
 RIBEIRO, Juliana do Val. Estudo comparativo do tratamento dedicado ao acesso à justiça na 

Constituição brasileira e na Constituição portuguesa: um olhar sobre os hipossuficientes. Revista 
de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo, v. 87, abr./jun. 2014. p. 50-51 
2
 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. 

Disponível em: 
http://www.direitofranca.br/direitonovo/FKCEimagens/file/ArtigoBarroso_para_Selecao.pdf. Acesso em 
janeiro de 2018. 
3
 SANTOS, Bruna Izídio de Castro SANTOS, ARTEIRO, Rodrigo Lemos ARTEIRO. O princípio 

http://www.direitofranca.br/direitonovo/FKCEimagens/file/ArtigoBarroso_para_Selecao.pdf


Democracia: ―conjunto de regras (primárias ou fundamentais) que estabelecem 

quem está autorizado a tomar as decisões coletivas e com quais procedimentos.‖4 

Democracia da Terra: “La Democracia de la Tierra no es unicamente un concepto, 

sino que esta conformada por las practicas múltiples y diversas de personas que rei- 

vindican sus bienes y espacios comunales, sus recursos, sus medios de vida, sus 

libertades, su dignidad, sus identidades y su paz. Aunque todas esas practicas, 

movimientos y acciones son polifacéticos y múltiples, yo he tratado de encuadrarlos 

en grupos que expongan las ideas y los ejemplos respectivos de las democracias 

vivas, las culturas vivas y las economias vivas que constituyen, conjuntamente, la 

Democracia de la Tierra. La economia, la política y la cultura no están aisladas entre 

sí. Las economias mediante las que producimos e intercambiamos bienes y servi 

cios están influídas por los valores culturales y por la manera en la que esta 

dispuesto el poder en la sociedad. El surgimiento de economias, culturas y 

democracias vivas es, por consiguiente, un proceso sinérgico‖.5  

Democracia Deliberativa: ―A legitimidade democrática exige que o processo de 

tomada de decisões políticas ocorra a partir de uma ampla discussão pública, em 

que os participantes possam cuidadosa e racionalmente debater a respeito dos 

diversos argumentos apresentados, para somente então decidir. Assim, o caráter 

deliberativo corresponde a um processo coletivo de ponderação e análise, permeado 

pelo discurso, que antecede a decisão.‖.6  

Democracia Participativa: ―a teoria da democracia participativa é construída em 

torno da afirmação central de que os indivíduos e suas instituições não podem ser 

considerados isoladamente. A existência de instituições representativas não basta 

para a democracia, pois o máximo de participação de todas as pessoas, a 

                                                                                                                                        
contramajoritário como mecanismo regulamentador da soberania. In: Anais do I simpósio 
internacional de análise crítica do Direito. Disponível em: 
eventos.uenp.edu.br/sid/publicacao/artigos/8.pdf. Acesso em 10 abr. 2017. 
4
 BOBBIO, Norberto. O futuro da Democracia. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: Paz 

e Terra, 2000. Título original: Il futuro dela democrazia.p.18 
5
  SHIVA, Vandana. Manifiesto para una Democracia de la Tierra: Justicia, sostenibilidad y paz. 

Tradução de Albino Santos Mosquera. Barcelona: Paidós Ibérica, 2006. Título original: Earth 
Democracy: Justice, Sustainability, and Peace. p.13 
6
 VITALE, Denise. Jürgen habermas, modernidade e Democracia deliberativa. Caderno CRH. 

Salvador. V.19. n.48, p.551-561, set./Dez 2006. p.555. 



socialização ou treinamento social precisa ocorrer em outras esferas, de modo que 

as atitudes e qualidades psicológicas necessárias possam se desenvolver‖.7 

Democracia Representativa: “significa genericamente que as deliberações 

coletivas, isto é, as deliberações que dizem respeito à coletividade inteira, são 

tomadas não diretamente por aqueles que dela fazem parte mas por pessoas eleitas 

para esta finalidade.‖8 

Democracia Substancial Participativa: se apresenta como um processo que se 

desenvolve a partir da participação e da deliberação dos atores sociais, 

possibilitando a estes verdadeira possibilidade de influência nas decisões, para que 

o decisium reflita a verdadeira vontade dos detentores do poder: o povo.  

Devido Processo Legal: consubstancia-se, na garantia conferida 

constitucionalmente, interessada na consecução dos direitos e garantias 

fundamentais através de um processo materializado num procedimento 

regularmente desenvolvido, com compulsória concretização de todos os direitos 

corolários, e num prazo razoável.9 

Esfera Pública: significa uma rede adequada para a comunicação de conteúdos, 

tomada de posição e opiniões; nela as opiniões são dialeticamente sintetizadas, de 

modo que as opiniões públicas sejam reunidas em temas específicos. Nesse espaço 

deve predominar a universalidade, a racionalidade, a reciprocidade, a igualdade e a 

não coerção. Sem estas características, de nada adianta existir um espaço de 

deliberação pública no qual se possa legitimar o processo democrático.10 

Jurisdição: “função do Estado destinada à solução imperativa, substitutiva e com 

ânimo de definitividade de conflitos intersubjetivos e exercida mediante a atuação do 

direito em casos concretos. Tal exercício de atuação do Estado, contudo, não se 

limita à declaração de direitos mas também a sua realização concreta, prática, com 

                                            
7
 PATEMAN, Carole. Participação e teoria democrática. Tradução de Luiz Paulo Rouanet. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1992 Título original: Participation and democratic theory. p.60 
8
  BOBBIO, Norberto. O futuro da Democracia. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: 

Paz e Terra, 2000. Título original: Il futuro dela democrazia.p.44. 
9
 TUCCI, Rogério Lauria; TUCCI, José Rogério Cruz e. Devido processo legal e tutela 

jurisdicional. São Paulo: RT, 1993, p. 19. 
10

 HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da esfera pública: Investigações quanto a uma 
categoria da sociedade burguesa. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984. p. 232. 



vistas à pacificação social.‖11 

Judicialização da Política: “Assunção pelo Judiciário de um inequívoco papel 

político".12 

Neoconstitucionalismo: momento associado ―a um efeito expansivo das normas 

constitucionais, cujo conteúdo material e axiológico se irradia, com forma normativa, 

por todo o sistema jurídico. Os valores, os fins públicos e os comportamentos 

contemplados nos princípios e regras da Constituição passam a condicionar a 

validade e o sentido de todas as normas do direito infraconstitucional‖.13 

Neoprocessualismo: Momento no qual a ―conformação da legislação processual ao 

texto constitucional não fica apenas no plano teórico, exigindo do operador novas 

práticas, para que seja possível resistir a toda a forma de retrocessos, para a 

concretização da consciência constitucional e a formação de uma silenciosa cultura 

democrática de proteção dos direitos e garantias fundamentais.‖14 

Novo Constitucionalismo Latino Americano: “O novo constitucionalismo surge 

dos movimentos e reivindicações sociais, das revoltas e protestos, propondo a 

inversão do modelo eurocêntrico de poder, centrado fortemente nas camadas 

dominantes‖.15  

Participação Popular: Apresenta-se como intervenção da soberania popular nas 

tomadas de decisão das instâncias públicas do poder e ao exercício do controle 

político sobre as manifestações legislativas e as posturas judicativas e 

governamentais.16 

                                            
11

 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de Direito Processual Civil. São Paulo: 
Editora Saraiva, 2016. Vol. 1. p.238. 
12

 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O papel político do judiciário e suas implicações. In: 
FRANCISCO, José Carlos (Coord). Neoconstitucionalismo e atividade jurisdicional: do 
passivismo ao ativismo judicial. Belo Horizonte: Del Rey, 2012. 
13

 BARROSO, Luís Roberto. A nova interpretação constitucional: ponderação, direitos 
fundamentais e relações privadas. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 114. 
14

 LOURENÇO, Haroldo. O neoprocessualismo, o formalismo-valorativo e suas influências no 
novo CPC. Disponível em: www.agu.gov.br/page/download/index/id/11458405. Acesso em 24 jan. 
2018. 
15

  WOLKMER, Antonio Carlos e CAOVILLA, Maria Aparecida Lucca. Temas Atuais sobre o 

Constitucionalismo Latino-Americano. São Leopoldo: Editora Karywa, 2015. p. 8. 
16

 MACEDO, Dimas. Reflexões sobre a Democracia Direta. In: ROCHA, Fernando Luiz Ximenes; 
MORAES FILHO, Filomeno. Direito Constitucional contemporâneo: homenagem ao professor 
Paulo Bonavides. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. p.112. 

http://www.agu.gov.br/page/download/index/id/11458405


Princípio do Contraditório: ―Instrumento de que se vale o legislador para evitar os 

riscos de medidas que não estejam de acordo com os juízos axiológicos da própria 

Sociedade‖, com objetivo de ―aumentar a segurança, e com isso, a austeridade da 

Justiça, possibilitando decisões e soluções mais justas e adequadas ao direito 

material‖. 17 

Procedimento: ―o procedimento tem uma noção meramente formal, nada mais 

sendo do que a direção que os atos processuais tomam, ou seja, o rito a ser 

imprimido aos atos do processo. Em outras palavras, procedimento é uma 

coordenação sucessiva de atos que exteriorizam o processo.‖18 

Processo: ―é o procedimento que, adequado à tutela dos direitos, confere 

legitimidade democrática ao exercício do poder jurisdicional.‖19 

Supremo Tribunal Federal: ―O Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula do 

Poder Judiciário, e a ele compete, precipuamente, a guarda da Constituição, 

conforme definido no art. 102 da Constituição da República. É composto por onze 

Ministros, todos brasileiros natos (art. 12, § 3º, inc. IV, da CF/1988), escolhidos 

dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber 

jurídico e reputação ilibada (art. 101 da CF/1988), e nomeados pelo Presidente da 

República, após aprovação da escolha pela maioria absoluta do Senado Federal 

(art. 101, parágrafo único, da CF/1988).  Entre suas principais atribuições está a de 

julgar a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou 

estadual, a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, 

a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente da própria 

Constituição e a extradição solicitada por Estado estrangeiro. Na área penal, 

destaca-se a competência para julgar, nas infrações penais comuns, o Presidente da 

República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios 

Ministros e o Procurador-Geral da República, entre outros (art. 102, inc. I, a e b, da 

                                            
17

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno. 2 ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1987. p. 100. 
18

 JARDIM, Afrânio Silva. Direito processual penal. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 27. No mesmo 
sentido: ROCHA, José de Albuquerque. Teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 
223; PORTANOVA, Rui. Princípios do processo civil. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 
144. 
19

 MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de 
processo civil: teoria do processo civil. Vol. 1. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. 
p. 446. 



CF/1988).  Em grau de recurso, sobressaem-se as atribuições de julgar, em recurso 

ordinário, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado 

de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória 

a decisão, e, em recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última 

instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição.‖20 

                                            
20

 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Institucional. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=sobreStfConhecaStfInstitucional. Acesso em 
abril de 2017. 
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RESUMO 

A presente tese de Doutorado está inserida na linha de pesquisa: 

Principiologia Constitucional e Política do Direito e é resultado das pesquisas 

desenvolvidas no curso de pós-graduação stricto sensu em nível de Doutorado em 

Ciências Jurídicas na Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, na área de 

concentração Constitucionalismo, Transnacionalidade e Produção do Direito, com 

apoio financeiro da Capes através da Bolsa de Doutorado Sanduíche desenvolvida 

na Espanha e da Universidade de Alicante (Espanha). Por se tratar de trabalho em 

dupla titulação, ressalta-se que a tese também corresponde à linha de pesquisa 

Argumentación y Constitucionalismo, do Doctorado en Derecho, da Universidad de 

Alicante. A sua composição teórica tem como objetivo geral: examinar se a 

Audiência Judicial Participativa realizada no Supremo Tribunal Federal brasileiro 

atua como verdadeiro instrumento indutor do Processo Civil Democrático. Os 

objetivos específicos são: a) estudar a Democracia Contemporânea tendo a 

participação popular como alternativa para o alcance de sua concretização como 

instrumento legítimo, útil e transformador no mundo fático; b) analisar o papel do 

Poder Judiciário no Estado Democrático; c) analisar as teorias elitista, populista e 

radical quanto ao caráter contramajoritário do Poder Judiciário; d) estudar o 

princípio do contraditório e sua fundamental relevância no processo civil 

democrático; e) estudar o direito a fundamentação das decisões judiciais como 

garantia do processo civil democrático; f) analisar o instituto da Audiência Judicial 

Participativa no Brasil; e, por fim, g) demonstrar a influência da participação da 

Sociedade civil nas decisões das Audiências Judiciais Participativas no Supremo 

Tribunal Federal brasileiro. Conclui-se, ao final, que a participação, em Audiência 

Judicial Participativa, de experts em matéria de repercussão geral e de relevante 

interesse público, bem como daqueles a quem a decisão atingirá, confere 

legitimação democrática as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, 

criando um verdadeiro espaço democrático de debate. Quanto à Metodologia, 

registra-se que, o Relatório dos Resultados expresso na presente tese é composto 

na base lógica Indutiva. 

Palavras-chave: Audiência Judicial Participativa, Supremo Tribunal Federal, 

Democracia, Processo Civil Democrático. 



21 
 

 

ABSTRACT 

 

The present PhD thesis is part of the research line: ―Constitutional 

Principles and Politics of Law‖ and is the result of the researchs developed in the 

stricto sensu postgraduate course at the Doctoral level in Legal Sciences at the 

University of Vale do Itajaí - UNIVALI, at area of concetration ―Constitutionalism, 

Transnationality and Law Production‖, with financial support from Capes through the 

Sandwich Doctorate Scholarship developed in Spain and the University of Alicante 

(Spain). Because it is a work in double degree, it is emphasized that the thesis also 

corresponds to the line of research Argumentation and Constitutionalism, Doctorate 

in Law, University of Alicante. Its theoretical composition has as general objective: 

to examine whether the Participative Judicial Hearing held in the Brazilian Federal 

Supreme Court acts as a true instrument inducing the Democratic Civil Procedure. 

The specific objectives are: a) to study Contemporary Democracy with popular 

participation as an alternative to achieve its fulfillment as a legitimate, useful and 

transformative instrument in the Phatic world; b) analyze the role of the Judiciary in 

the Democratic State; c) analyze the elitist, populist and radical theories regarding the 

countermajoritarian character of the Judiciary; d) study the principle of the adversary 

and its fundamental relevance in the democratic civil process; e) study the right to 

justify judicial decisions as a guarantee of democratic civil process; f) analyze the 

institute of the Participative Judicial Hearing in Brazil; and, finally, g) demonstrate the 

influence of civil society participation in the decisions of the Participative Judicial 

Hearings in the Brazilian Federal Supreme Court. It is concluded, in the end, that the 

participation, in a Judicial Participatory Hearing, of experts in matters of general 

repercussion and of relevant public interest, as well as of those to whom the decision 

will reach, confers democratic legitimacy the decisions pronounced by the Federal 

Supreme Court, creating a real democratic space for debate. As for the 

Methodology, it is recorded that the Results Report expressed in this thesis is 

composed on the Inductive Logical basis. 

 

Keywords: Participative Judicial Hearing, Supreme Court, Democracy, Democratic 

Civil Procedure. 
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RESUMEN 

 

La presente Tesis de Doctorado de tema ―Perspectivas Político-Jurídicas 

de las Audiencias Judiciales Participativas en el Supremo Tribunal Federal de Brasil: 

La efectivización del Proceso Civil Democrático‖ tiene por objeto el estudio de la 

influencia de las Audiencias Judiciales Participativas en el Supremo Tribunal Federal 

en la garantía del Proceso Civil Democrático. 

 El objetivo institucional es la obtención del Título de Doctora en Ciencia 

Jurídica por el Curso de Doctorado en Ciencia Jurídica de la UNIVERSIDADE DO 

VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI/Brasil, vinculado al Programa de Pos-Graduación Stricto 

Sensu en Ciencia Jurídica – PPCJ, y Doctora en Derecho por la UNIVERSIDAD DE 

ALICANTE – UA/España, en nivel de Doble Titulación, de acuerdo con el convenio 

firmado entre esas instituciones. 

 Tiene como objetivo general examinar si la Audiencia Judicial 

Participativa realizada en el Supremo Tribunal Federal brasilero actúa como 

verdadero instrumento inductor del Proceso Civil Democrático.  

 Los objetivos específicos serán distribuidos en partes, compuestas por 

capítulos de la forma que sigue: Primera Parte, constituida por tres capítulos, tiene 

como propósito estudiar la Democracia Contemporánea teniendo la participación 

popular como alternativa para el alcance  de su concretización como instrumento 

legítimo, útil y transformador en el mundo fáctico, analizar el papel del Poder Judicial 

en el Estado Democrático y analizar las teorías elitista, populista y radical en cuanto 

al carácter contramayoritario del Poder Judicial; Segunda Parte, compuesta por dos 

capítulos, tiene como objetivo estudiar el principio del contradictorio y su 

fundamental relevancia en el proceso civil democrático, así como estudiar el derecho 

a la fundamentación de las decisiones judiciales como garantía del proceso civil 

democrático; la Tercera y última Parte, se destina a analizar el régimen de la 

Audiencia Judicial Participativa en el Brasil y, por fin, demostrar la influencia de la 

participación de la sociedad civil en las decisiones de las Audiencias Judiciales 

Participativas en el Supremo Tribunal Federal brasilero.  

 La delimitación del tema propuesto en esta Tesis se da por el Referente 
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de la Investigación Científica, cual sea, la influencia democrática de las Audiencias 

Judiciales Participativas en el Supremo Tribunal Federal brasilero. 

 El Tema será desenvuelto en la línea de investigación Principiología 

Constitucional y Política del Derecho, dentro del área de concentración 

Constitucionalismo, Transnacionalidad y Producción del Derecho. 

 El problema que, de inicio, se presenta para desenvolver el trabajo se 

consustancia en la siguiente indagación: Las Audiencias Judiciales Participativas 

realizadas por el Supremo Tribunal Federal son instrumentos de efectivización del 

Proceso Civil Democrático? 

 Delante de tal problema fueron levantadas las siguientes hipótesis: 

a) La Audiencia Judicial Participativa se presenta como un régimen de 

participación abierta al ciudadano y a los especialistas en el tema a ser debatido, 

apuntando a la legitimidad democrática de la decisión judicial, por la cual se ejerce el 

derecho de exponer conocimiento técnico, tendencias, preferencias y opciones que 

puedan conducir al Poder Público a una decisión que defienda los principios 

constitucionales y los derechos fundamentales. 

b) El debate racional en un ambiente en que es asegurada la libertad, la 

utilización de argumentación pública para sustentar puntos de vista divergentes 

sobre determinada materia y la búsqueda del consenso acerca de la concretización 

del interés público permiten que las Audiencias Públicas realizadas por el Supremo 

Tribunal Federal brasilero se caractericen como instrumento de efectivización del 

Proceso Civil Democrático. 

Para alcanzar la aspiración de responder a los problemas y verificar la 

comprobación de las hipótesis levantadas, los resultados del trabajo serán 

expuestos en la presente Tesis, de acuerdo con lo dicho anteriormente, en tres 

partes, sintetizadas como sigue: 

 La Primera Parte de la Tesis, titulada ―EL PODER JUDICIAL EN EL 

RÉGIMEN DEMOCRÁTICO‖ se dedicará a reflexionar sobre la Democracia Moderna 

y Contemporánea, la actuación del Poder Judicial en un Estado Democrático en la 

garantía de los principios constitucionales y derechos fundamentales, así como el 
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carácter contramayoritario del Poder Judicial Democrático. 

 La temática de la Democracia es figura de relevancia en el contexto de 

la discusión científica de la Tesis Doctoral, una vez que el objeto central del referido 

trabajo académico-científico reposa en la búsqueda de constatación de que las 

Audiencias Judiciales Participativas garantizan la efectivización del Proceso Civil 

Democrático. Esta constatación transcurre, inexorablemente, por las veredas de la 

teoría de la Democracia, razón por la cual, ya en el primer capítulo de la Tesis 

engendrada, titulado DEMOCRACIA MODERNA Y DEMOCRACIA 

CONTEMPORÁNEA, se buscará analizar características de la Democracia de la 

Modernidad, la consecuente crisis de la Democracia Representativa, llegando a la 

relevante participación de la sociedad civil como alternativa de la Democracia 

Contemporánea, lo que se da en espacios de debate. Se tendrá como Referencial 

Teórico en el Capítulo 1 de la Tesis Doctoral las percepciones teóricas de Norberto 

Bobbio, José Joaquim Gomes Canotilho, Paulo Márcio Cruz, Robert Dahl, José 

Roberto Dromi, Esmein, Roberto Gargarella, Clóvis de Souto Goulart, Jürgen 

Habermas, David Held, Hans Kelsen, Raymond Carré de Malberg, John Stuart Mill, 

Montesquieu, José Luiz Bolzan Morais, Cesar Luiz Pasold, Antonio-Enrique Pérez 

Luño, Jean-Jacques Rousseau, Joseph Schumpeter, Alain Touraine e Antonio Carlos 

Wolkmer. 

 Delante de la pérdida de confianza en relación a la representatividad a 

ser tratado en el primer capítulo, aumenta el número de ciudadanos que recurren a 

la Justicia a fin de garantizar derechos omitidos por el Poder Público. Así, se 

discutirá, en el segundo capítulo, PODER JUDICIAL Y DEMOCRACIA, la función 

política de los Tribunales. Se verificará el entendimiento crítico que el magistrado 

deberá tener de la ley en virtud de la Constitución. Como referencial teórico se 

destacan Pedro Manoel Abreu, Hamilton Elliot Akel, Robert Alexy, Luis Roberto 

Barroso, Paulo Cesar Santos Bezerra, Eugenio Bulygin, Celso Fernandes 

Campilongo, Mauro Cappelletti, Francesco Conte, Manoel Gonçalves Ferreira Filho, 

Antoine Garapon, Luiz Guilherme Marinoni, Chaïm Perelman, Ingo Wolfgang Sarlet e 

Luiz Werneck Vianna.  

 En los debates sobre el Poder Judicial o sobre la crisis del sistema 
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judicial, es común la mención de la cuestión de la legitimidad de los jueces o de la 

existencia de un déficit de legitimación democrática de la jurisdicción. Así, el tercer 

capítulo, CARÁCTER CONTRAMAYORITARIO DEL PODER JUDICIAL 

DEMOCRÁTICO, analizará la discusión respecto de la falta de legitimidad 

democrática de la justicia y sus corrientes teóricas. Este capítulo investigará la 

tradición conservadora que sustenta, en síntesis, que para la tomada de decisiones 

políticas correctas o imparciales no es necesario consultar todos los individuos 

potencialmente afectados por tales decisiones. En este sentido, esta tradición 

pretendió vincular la idea de imparcialidad con la reflexión aislada de algún individuo, 

o de un número reducido de individuos, y no con algún proceso mayoritario de 

participación y/o discusión política. Se estudiará la corriente populista sobre el 

carácter contramayoritario que tiende a sustentar que se debía ampliar – en vez de 

restringir – la intervención de los ciudadanos comunes en la toma de decisiones que 

puedan afectarles directamente. Así la composición de soluciones imparciales 

requiere la consulta y consenso de todos los individuos potencialmente afectados 

por tales soluciones, llevando en consideración la voluntad de la mayoría. Por fin, 

analizará la concepción radical que sustenta que la toma de decisiones imparciales 

es favorecida llevando en consideración, efectivamente, la opinión de todos los 

individuos potencialmente afectados por la decisión en juego, manteniendo, siempre, 

la preocupación con el derecho de las minorías. Como referencial teórico se tienen: 

Roberto Gargarella, Terrance Sandalow, Alexander Bickel, Luiz Roberto Barroso, 

Inocêncio Mártires Coelho, Herbert Hart, Bernard Manin, Herbert Wechsler, Carlos 

Santiago Nino, Ronald Dworkin, Francesco Conte, Luigi Ferrajoli, Adam Ferguson, 

Ernesto Garzón Valdés, Morton White, Alex Zakaras e Alexander Hamilton. 

 En la Segunda Parte de la Tesis titulada ―DEL PROCESO CIVIL 

DEMOCRÁTICO‖ se tendrá por objetivo investigar con cuidado el principio del 

contradictorio y su fundamental relevancia en el proceso civil democrático, así como 

examinar el derecho a la fundamentación de las decisiones judiciales como garantía 

del proceso civil democrático.  

 El capítulo titulado: ―PROCESO COMO PROCEDIMIENTO EN 

CONTRADICTORIO‖ tiene como referenciales teóricos a Luiz Guilherme Marioni, 

Fredie Didier Júnior, Oskar Von Bülow, Pedro Manoel Abreu, Elio Fazzalari, Dierle 
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Nunes, Alexandre Freitas Câmara, Lênio Streck, Cassio Scarpinella Bueno, 

Humberto Theodoro Júnior e Gisele Mazzoni Welsch. En este capítulo se estudiará 

el entendimiento de que el proceso no se presenta más como un mecanismo 

destinado a una simple aplicación de la ley, sino como un instrumento dirigido a la 

tutela de los derechos. Así el juez, en un Estado Constitucional, atribuye significado 

a los dispositivos constitucionales y legales, con el deber de comprender la 

legislación en la dimensión de los derechos fundamentales. De cualquier manera, 

siendo el proceso un instrumento de ejercicio del poder-deber de beneficio de la 

tutela jurisdiccional, se hace necesaria la demostración de su legitimidad 

democrática. Este Capítulo, entonces, tendrá por objetivo ver como tal legitimidad se 

transparenta en el proceso donde es otorgada efectiva relevancia a la democracia en 

el proceso, basada en el contradictorio efectivo y sustancial.  

 Todavía en la segunda parte de la Tesis, el Capítulo 5 tiene por título 

―EL DERECHO A LA FUNDAMENTACIÓN DE LAS DECISIONES JUDICIALES‖. 

Para decidir no es suficiente que el magistrado tan sólo aplique la norma general y 

abstracta al caso concreto. En virtud del neoconstitucionalismo se exige del 

magistrado una actitud más proactiva, comprendiendo las singularidades del caso y 

encontrando la respuesta de acuerdo con las reglas y los principios constitucionales 

y los derechos fundamentales. El resultado de esta actividad cognitiva debe, 

necesariamente, ser fundamentado, pues el magistrado, como agente del poder no 

legitimado por el voto, no puede dejar de justificar las decisiones que profiere. Así se 

analizará que en un Estado Constitucional la jurisdicción será democráticamente 

ejercida siempre que se respete el debido proceso legal, y que esté evidenciada la 

fundamentación de las decisiones, después de un amplio debate con las partes. Se 

tiene por referencial teórico del Capítulo 5 a Miguel Carbonell, Gilmar Ferreira 

Mendes, Prieto Sanchís, Luiz Guilherme Marinoni, John Rawls, Daniel Sarmento, 

Eduardo Cambi, Fredie Didier Júnior, Ricardo Augusto Herzl, Ingo Wolfgang Sarlet, 

Rogério Belletoni Zawariza, Juan Salaverria, Robert Alexy, Carlos Baez Silva y 

Alexandre Freitas Câmara. 

 Por fin la Tercera y última Parte de la Tesis, que se denominó 

―AUDIENCIAS JUDICIALES PARTICIPATIVAS REALIZADAS EN EL SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL Y EL PROCESO CIVIL DEMOCRÁTICO‖ será compuesta por 
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dos capítulos. Se organizará en esta parte un análisis de las Audiencias Judiciales 

Participativas realizadas en el Supremo Tribunal Federal y la importancia de este 

instrumento para la efectivización del Proceso Civil Democrático.  

 En el Capítulo 6 de la Tesis Doctoral, titulado ―LAS AUDIENCIAS 

JUDICIALES PARTICIPATIVAS‖, en un primer momento se investigarán aspectos 

generales del régimen de la Audiencia Pública, pasando entonces a analizar el 

panorama normativo de la Audiencia Pública en el derecho positivo brasilero. Con la 

intención de delimitar el tema, se pasará a tratar solamente de las Audiencias 

Públicas en el ámbito del Poder Judicial, motivo por el cual el régimen pasará a ser 

llamado: Audiencia Judicial Participativa. Se estudiará, entonces, la Audiencia 

Judicial Participativa como instrumento del contradictorio y expresión del principio 

político de la participación democrática de las partes en el proceso dialéctico. Como 

referencial teórico de este capítulo se tiene a Alberto Sarciat, Evanna Soares, 

Augustin Gordillo, Gisele Mazzoni Welsch, Inês Virginia Prado Soares, Peter 

Häberle, Luis Roberto Barroso y Zenildo Bodnar. 

 O último capítulo de la Tesis Doctoral ―LAS AUDIENCIAS JUDICIALES 

PARTICIPATIVAS REALIZADAS EN EL SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Y LA 

CONTRIBUCIÓN PARA EL PROCESO CIVIL DEMOCRÁTICO‖ tendrá el enfoque en 

las audiencias realizadas en el Supremo Tribunal Federal. Así, en este capítulo 

serán analizadas las participaciones de los diversos actores sociales en las 

audiencias públicas ocurridas en el STF desde el año 2007, momento en que se 

iniciaron las audiencias participativas en el Supremo. Serán analizados también las 

sentencias y respectivos votos proferidos en los procesos que envolvieron estas 

audiencias, a fin de demostrar la influencia de las participaciones en los 

juzgamientos proferidos por los Ministros como instrumentos de efectivización de un 

proceso civil atento a los principios constitucionales y derechos fundamentales. 

 En la última parte de la investigación se construyeron dos capítulos, 

iniciando con el estudio de los aspectos generales de las audiencias públicas. 

 Se verificó que Audiencia Pública es el régimen de participación 

administrativa que permite la participación del ciudadano, con la intención de 

legitimar la acción administrativa, disciplinada formalmente en ley, por medio de la 
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cual es posible ejercer el derecho de exponer visiones diferenciadas a fin de 

conducir el Poder Público a decidir con mayor consenso. A pesar de ser el régimen 

más utilizado como medio de participación y control popular por la Administración 

Pública, el ordenamiento jurídico brasilero permite que sea utilizada por el Poder 

Legislativo, por el Poder Judicial e, inclusive, por el Ministerio Público. 

 En el Poder Judicial la previsión legal de las Audiencias Públicas se dio 

inicialmente por las Leyes 9.868/99 y 9.882/99, que disciplinan proceso y 

juzgamiento de las acciones directas de inconstitucionalidad, acciones declaratorias 

de constitucionalidad y alegaciones de incumplimiento de precepto fundamental. 

 En el ámbito del Supremo Tribunal Federal las audiencias Públicas 

fueron previstas en la Enmienda Regimental nº 29, del 18 de febrero de 2009, que 

añadió dispositivos al Reglamento Interno del Supremo. Así, el artículo 13 del 

Reglamento Interno del STF pasó a regir con aumento del inciso XVII que atribuyó 

competencia al Presidente o al Relator para ―convocar audiencia pública para oír la 

declaración de personas con experiencia y autoridad en determinada materia, 

siempre que fuesen necesarias aclaraciones de cuestiones o circunstancias de 

hecho, con repercusión general y de interés público relevante, debatidas en el 

ámbito del Tribunal‖. 

 Como delimitación del tema de la Tesis, se pasó a tener el enfoque tan 

solamente en las Audiencias Públicas ocurridas en el ámbito del Poder Judicial. Se 

titularon entonces tales audiencias como Audiencia Judicial Participativa, que puede 

ser conceptuada como el mecanismo colocado a la disposición del Poder Judicial 

con el objetivo de debatir con la sociedad, entendida aquí como destinataria de la 

decisión, asuntos de relevante interés jurídico y social. También tiene como intención 

la presentación de informaciones o pruebas por expertos en el tema discutido. 

 Se apuntaron como factores de suceso para la práctica de las 

audiencias judiciales participativas: a) Facilitación al acceso a la información 

calificada, oportunidad de participación activa del ciudadano en la toma de 

decisiones y garantía de acceso más efectivo a la justicia; b)  Contribución con la 

sensibilización, concientización de los ciudadanos y agentes públicos en cuanto a la 

relevancia del medio ambiente, a la importancia de su efectiva protección y al papel 
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del Poder Judicial en esa tarea; c) Aumento de la confianza y de la credibilidad de 

los ciudadanos con relación a la actuación del Poder Judicial, como guardián por 

excelencia de los valores esenciales para la ciudadanía plena; d) Ampliación de la 

legitimidad de la actuación del Poder Judicial en la construcción creativa y 

democrática de la mejor solución para el caso concreto; e) Empoderamiento y 

estímulo del ciudadano en la reivindicación de sus derechos también fuera de la 

esfera jurisdiccional, inclusive previniendo litigios y  lesiones al ambiente y a otros 

bienes jurídicos relevantes; f) Desempeño de un papel pedagógico relevante en la 

medida que incentiva la consolidación de un clima general de desestímulo a la 

práctica de conductas lesivas al ambiente y también de un compromiso solidario en 

la defensa del medio ambiente y de otros bienes y valores de la comunidad; g) 

Creación de un contexto de sinergia y proactividad entre todos los envueltos. Sin la 

alianza estratégica entre ciudadanos, autoridades públicas, especialistas, Ministerio 

Público, Poder Judicial y hasta la misma prensa, los resultados seguramente no 

serían tan exitosos. Esta gran alianza sinérgica, basada en la inteligencia colectiva y 

en la potencia de una fuerza multiplicada es, sin duda, el gran factor de éxito de esta 

práctica.  

  Ya en el capítulo 7 fueron analizadas las Audiencias Judiciales 

Participativas ocurridas en el Supremo Tribunal Federal. Como fue estudiado, la 

Suprema Corte hace apenas 10 años que utiliza este régimen. Hasta el final de 

2017, apenas 20 (veinte) Audiencias Judiciales Participativas fueron realizadas, y, 

hasta el momento, no hay ninguna otra previsión de Audiencia. 

 La primera AJP fue convocada por el Ministro Ayres Britto, en 2007, con 

la intención de discutir con la sociedad civil la posibilidad de investigaciones en 

células tronco. Desde entonces, temas de extrema importancia fueron debatidos en 

la Corte Constitucional: Interrupción del embarazo de feto anencefálico, Políticas de 

acción afirmativa de acceso a la educación superior, Prohibición de la venta de 

bebidas alcohólicas en las proximidades de carreteras, Prohibición de uso del 

amianto, Nuevo marco regulatorio para la TV por cable en Brasil, Campo 

electromagnético de líneas de transmisión de energía, Quemadas en cañaverales, 

Régimen de las prisiones, Financiamiento de campañas electorales, Biografías no 

autorizadas, Programa ―Más Médicos‖, Alteraciones en el marco regulatorio de la 
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gestión colectiva de derechos autorales en el Brasil, Internación en hospitales con 

diferencia de clase en el Sistema Único de Salud (SUS),  Enseñanza religiosa en 

escuelas públicas, Uso de depósito judicial, Nuevo Código Forestal, Almacenamiento 

de perfiles genéticos de condenados por crímenes violentos o atroces, Marco Civil 

de la Internet, Suspensión del Aplicativo WhatsApp por Decisiones Judiciales en 

Brasil y aplicabilidad del derecho al olvido en la esfera civil, en especial cuando ese 

fuera invocado por la propia víctima o por sus familiares. 

 Como el objetivo de la Tesis Doctoral era analizar se la AJP realmente 

tenía la característica de democratizar el proceso, se restringió el análisis de las 

Audiencias a aquellos procesos que ya poseen sentencias publicadas. 

 En este sentido, restaron 10 (diez) procesos: Investigaciones con 

células tronco embrionarias, Interrupción del embarazo de feto anencefálico, 

Políticas de acción afirmativa de acceso a la educación superior, Campo 

electromagnético de líneas de transmisión de energía, Quemada en cañaverales, 

Régimen en las prisiones, Financiamiento de campañas electorales, Biografías no 

autorizadas, Alteraciones en el marco regulatorio de la gestión colectiva de derechos 

autorales en Brasil e Internación en hospitales con diferencia de clase en el Sistema 

Único de Salud (SUS).   

 Realizado el análisis de las sentencias de estos procesos, algunas 

conclusiones son relatadas: 

1. La participación de la sociedad civil trajo informaciones de extrema 

relevancia para la construcción de la decisión por el Tribunal, principalmente con el 

aporte técnico de la comunidad científica. 

2. Debido a la importancia de los temas discutidos por el Supremo 

Tribunal Federal muchas otras Audiencias deberían ser convocadas, con la intención 

de consolidar la democratización del Poder Judicial. 

3. El Ministro que más convocó Audiencias Judiciales Participativas fue el 

Ministro Luiz Fux (6 audiencias convocadas). 

4. Los Ministros relatores fundamentan racionalmente sus votos utilizando 

los argumentos expuestos en Audiencia Judicial Participativa por la sociedad civil, 
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principalmente los argumentos presentados por la comunidad científica. 

5. Los demás Ministros del Supremo Tribunal Federal, que no estén en 

condición de relator, en porcentaje bajísimo (35%), abordan en sus votos aspectos 

expuestos en AJP. 

6. El Ministro que más abordó argumentos expuestos en AJP fue el 

Ministro Luiz Fux (66,6%), con porcentaje que alcanza casi el doble del promedio del 

Tribunal. 

7. A pesar de que los Ministros no abordan aspectos de las AJP‘s en los 

votos, en los 10 procesos, el Tribunal decidió acompañar el voto del relator, que, 

como fue dicho anteriormente, siempre fundamenta basándose en argumentos de 

las AJP‘s. 

Delante de tales conclusiones, se considera que las Audiencias Judiciales 

Participativas realizadas en el Supremo Tribunal Federal Brasilero se presentan 

como instrumento de efectivización del Proceso Civil Democrático. 

 Estas son las consideraciones que se juzga oportuno presentar 

resaltando que las investigaciones no se cierran, considerando que el tema 

investigado es objeto de constantes discusiones. 

 El presente Informe de Investigación se cierra con las Conclusiones, en 

las cuales son presentados aspectos destacados de la creatividad y de la 

originalidad en la investigación y/o en el relato, y de las fundamentadas 

contribuciones que trae la comunidad científica y jurídica en cuanto al Tema, 

seguidos de estimulación a la continuidad de los estudios y de las reflexiones sobre 

las Audiencias Judiciales Participativas en el Supremo Tribunal Federal como 

instrumento de efectivización del Proceso Civil Democrático. 

 El Método a ser utilizado en la fase de Investigación será el Método 

Inductivo; en la fase de Tratamiento de los Datos será el Método Cartesiano y el 

Informe de los Resultados, expresado en la presente Tesis, es compuesto en la base 

lógica Inductiva. 

 En las diversas fases de la Investigación fueron accionadas las 

Técnicas del Referente, de la Categoría, del Concepto Operacional y de la Pesquisa 
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INTRODUÇÃO 

A presente Tese de Doutorado de tema21 ―Perspectivas Político- Jurídicas 

das Audiências Judiciais Participativas no Supremo Tribunal Federal do Brasil: A 

efetivação do Processo Civil Democrático‖. Tem por objeto22 o estudo da influência 

das Audiências Judiciais Participativas no Supremo Tribunal Federal na garantia do 

Processo Civil Democrático. 

O objetivo institucional é a obtenção do Título de Doutora em Ciência 

Jurídica pelo Curso de Doutorado em Ciência Jurídica da UNIVERSIDADE DO VALE 

DO ITAJAÍ – UNIVALI/Brasil, vinculado ao Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu em Ciência Jurídica – PPCJ, e Doctora en Derecho pela UNIVERSIDADE DE 

ALICANTE - UA/ESPANHA, em nível de Dupla Titulação, conforme convênio firmado 

entre essas instituições. 

Tem como objetivo geral23 examinar se a Audiência Judicial Participativa 

realizada no Supremo Tribunal Federal brasileiro atua como verdadeiro instrumento 

indutor do Processo Civil Democrático. 

Os objetivos específicos24 serão distribuídos em partes, compostas por 

capítulos da forma que segue: primeira parte, constituída de três capítulos, visa 

estudar a Democracia Contemporânea tendo a participação popular como alternativa 

para o alcance de sua concretização como instrumento legítimo, útil e transformador 

no mundo fático, analisar o papel do Poder Judiciário no Estado Democrático; e 

analisar as teorias elitista, populista e radical quanto ao caráter contramajoritário do 

Poder Judiciário; segunda parte, composta por dois capítulos, objetiva estudar o 

princípio do contraditório e sua fundamental relevância no processo civil 

democrático; bem como estudar o direito a fundamentação das decisões judiciais 

                                            
21

 ―É o assunto a que se dedica o Pesquisador na Pesquisa Científica e sobre o qual será formulado o 
Problema e estabelecida(s) a(s) Hipótese(s)‖. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa 
Jurídica: Teoria e Prática. 13 ed. Florianópolis: Conceito, 2015. p. 218. 
22

 É o ―motivo temático ou causa cognitiva que determina a realização da Pesquisa Científica‖. 
PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 13 ed. Florianópolis: 
Conceito, 2015. p. 214. 
23

 ―[...] meta que se deseja alcançar como desiderato da investigação‖. PASOLD, Cesar Luiz. Prática 
da Pesquisa Jurídica: ideias e ferramentas úteis para o pesquisador do Direito. 2003. p. 162  
24

 PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: ideias e ferramentas úteis para o pesquisador 
do Direito. 2003. p. 162 
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como garantia do processo civil democrático; a terceira e última parte, destina-se a 

analisar o instituto da Audiência Judicial Participativa no Brasil; e, por fim, 

demonstrar a influência da participação da Sociedade civil nas decisões das 

Audiências Judiciais Participativas no Supremo Tribunal Federal brasileiro. 

A delimitação25 do tema proposto nesta Tese se dá pelo Referente26 da 

Pesquisa Científica27, qual seja, a influência democrática das Audiências Judiciais 

Participativas no Supremo Tribunal Federal brasileiro. 

O Tema será desenvolvido na linha de pesquisa28 Principiologia 

Constitucional e Política do Direito, dentro da área de concentração29 

Constitucionalismo, Transnacionalidade e Produção do Direito . 

O problema30 que, de início, se apresenta para o desenvolvimento do 

trabalho consubstancia-se na seguinte indagação: As Audiências Judiciais 

Participativas realizadas pelo Supremo Tribunal Federal são instrumentos de 

efetivação do Processo Civil Democrático? 

 

                                            
25

 ―[...]é apresentado o Referente, tecendo-se objetivas considerações quanto às razões da escolha 
deste Referente, e especificando-se, em destaque, a delimitação temática e/ou marco teórico, 
apresentando as devidas justificativas, bem como fundamentando-se objetivaente a validade da 
pesquisa a ser efetuada.‖ PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 
13 ed. Florianópolis: Conceito, 2015. p. 207. 
26

 ―explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado, delimitando o alcance 
temático e de abordagem para uma atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa‖. 
PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 13 ed. Florianópolis: 
Conceito, 2015. p. 217. 
27

 ―atividade investigatória, conduzida conforme padrões metodológicos, buscando a obtenção de 
informações que permitam a ampliação da cultura geral ou específica de uma determinada área, e na 
qual são vivenciadas cinco fases: Decisão; Investigação; Tratamento dos Dados Colhidos; Relatório; 
e, Avaliação.‖ PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 13 ed. 
Florianópolis: Conceito, 2015. p. 215. 
28

 ―especificações dos assuntos sobre os quais seusos alunos dos Cursos de Pós-Graduação podem 
realizar suas pesquisas conducentes ao trabalho de conclusão do curso/programa respectivo.‖ 
PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 13 ed. Florianópolis: 
Conceito, 2015. p. 211/212. 
29

 ―Circunscrição temática dentro da qual atuam cientificamente os cursos de pós-graduação‖. 
PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 13 ed. Florianópolis: 
Conceito, 2015. p. 204. 
30

 ―é a questão pertinente ao tema objeto da Pesquisa Científica, a ser investigada, equacionada e 
solucionada pelo Pesquisador, considerada(s) a(s) Hipótese(s) especificada(s).‖ PASOLD, Cesar Luiz. 
Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 13 ed. Florianópolis: Conceito, 2015. p. 216. 
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Diante de tal problema foram levantadas as seguintes hipóteses31: 

a) a Audiência Judicial Participativa apresenta-se como um instituto de 

participação aberta ao cidadão e aos especialistas no tema a ser debatido, visando à 

legitimidade democrática da decisão judicial, pela qual se exerce o direito de expor 

conhecimento técnico, tendências, preferências e opções que possam conduzir o 

Poder Público a uma decisão que defenda os princípios constitucionais e os direitos 

fundamentais.  

b) o debate racional em um ambiente em que é assegurada a liberdade, a 

utilização de argumentação pública para sustentar pontos de vista divergentes sobre 

determinada matéria, e a busca pelo consenso acerca da concretização do interesse 

público permitem que as Audiências Públicas realizadas pelo Supremo Tribunal 

Federal brasileiro se caracterizem como instrumento de efetivação da Processo Civil 

Democrático. 

Para atingir o desiderato de responder aos problemas e verificar a 

comprovação das hipóteses levantadas, os resultados do trabalho serão expostos na 

presente Tese, conforme dito anteriormente, em três partes, da forma sintetizada 

conforme segue: 

A Primeira Parte da Tese, intitulada ―O PODER JUDICIÁRIO NO 

REGIME DEMOCRÁTICO‖, dedicar-se-á a refletir sobre a Democracia Moderna e 

Contemporânea, a atuação do Poder Judiciário em um Estado Democrático na 

garantia dos princípios constitucionais e direitos fundamentais, bem como o caráter 

contramajoritário do Poder Judicial Democrático.  

A Democracia é figura de relevo no contexto da discussão científica desta 

Tese Doutoral, uma vez que o objeto central do referido trabalho acadêmico-

científico repousa na busca de constatação, se, as Audiências Judiciais 

Participativas, garantem a efetivação do Processo Civil Democrático. Esta 

constatação perpassa, inexoravelmente, pelas veredas da teoria da Democracia, 

                                            
31

 ―suposição ou suposições que o Pesquisador tem quanto ao tema escolhido e ao equacionamento 
do problema apresentado‖. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e 
Prática. 13 ed. Florianópolis: Conceito, 2015. p. 210. 
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razão pela qual, já no primeiro capítulo da Tese engendrada, intitulado 

DEMOCRACIA MODERNA E DEMOCRACIA CONTEMPORÂNEA, buscar-se-á 

analisar características da Democracia da Modernidade, a consequente crise da 

Democracia Representativa, chegando a relevante participação da Sociedade civil 

como alternativa da Democracia Contemporânea, o que se dá em espaços de 

debate. Ter-se-á como Referencial Teórico no Capítulo 1 da Tese Doutoral as 

percepções teóricas de: Norberto Bobbio, José Joaquim Gomes Canotilho, Paulo 

Márcio Cruz, Robert Dahl, José Roberto Dromi, Esmein, Roberto Gargarella, Clóvis 

de Souto Goulart, Jürgen Habermas, David Held, Hans Kelsen, Raymond Carré de 

Malberg, John Stuart Mill, Montesquieu, José Luiz Bolzan Morais, Cesar Luiz Pasold, 

Antonio-Enrique Pérez Luño, Jean-Jacques Rousseau, Joseph Schumpeter, Alain 

Touraine, e  Antonio Carlos Wolkmer.  

Diante de todo o desafeiçoamento em relação à representatividade a ser 

tratado no primeiro capítulo, aumenta o número de cidadãos que recorrem ao 

Judiciário a fim de garantir direitos omitidos pelo Poder Público. Assim, discutir-se-á, 

no segundo capítulo, PODER JUDICIÁRIO E DEMOCRACIA, a função política dos 

Tribunais. Verificar-se-á o entendimento crítico, que o magistrado deverá ter da lei 

em face da Constituição. Como referencial teórico destaca-se: Pedro Manoel Abreu, 

Hamilton Elliot Akel, Robert Alexy, Luís Roberto Barroso, Paulo Cesar Santos 

Bezerra, Eugenio Bulygin, Celso Fernandes Campilongo, Mauro Cappelletti, 

Franceso Conte, Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Antoine Garapon, Luiz Guilherme 

Marinoni, Chaïm Perelman, Ingo Wolfgang Sarlet e Luiz Werneck Vianna. 

 Nos debates sobre o Poder Judiciário ou sobre a crise do sistema 

judicial, é comum a menção da questão da legitimidade dos juízes ou da existência 

de um déficit de legitimação democrática da jurisdição. Assim, o terceiro capítulo, 

CARÁTER CONTRAMAJORITÁRIO DO PODER JUDICIAL DEMOCRÁTICO, 

analisará a discussão a respeito da falta de legitimidade democrática da justiça e 

suas correntes teóricas. Este capítulo investigará a tradição conservadora que 

sustenta, em síntese, que para a tomada de decisões políticas corretas ou imparciais 

não é necessário consultar todos os indivíduos potencialmente afetados por tais 

decisões. Neste sentido, esta tradição pretendeu vincular a ideia de imparcialidade 
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com a reflexão isolada de algum indivíduo, ou de um número reduzido de indivíduos, 

e não com algum processo majoritário de participação e/ou discussão política. 

Estudar-se-á a corrente populista sobre o caráter contramajoritário, que tende a 

sustentar que devia ampliar-se – em vez de restringir – a intervenção dos cidadãos 

comuns na tomada de decisões que possam lhes afetar diretamente. Assim, a 

composição de soluções imparciais requer a consulta e consenso de todos os 

indivíduos potencialmente afetados por tais soluções, levando em consideração a 

vontade da maioria. Por fim, analisará a concepção radical, que sustenta que a 

tomada de decisões imparciais é favorecida levando em consideração, efetivamente, 

a opinião de todos os indivíduos potencialmente afetados pela decisão em jogo, 

mantendo, contudo, a preocupação com o direito das minorias. Como referencial 

teórico tem-se: Roberto Gargarella, Terrance Sandalow, Alexander Bickel, Luíz 

Roberto Barroso, Inocêncio Mártires Coelho, Herbert Hart, Bernard Manin, Herbert 

Wechsler, Carlos Santiago Nino, Ronald Dworkin, Franceso Conte, Luigi Ferrajoli, 

Adam Ferguson, Ernesto Garzón Valdés, Morton White, Alex Zakaras e Alexander 

Hamilton.  

Na Segunda Parte da Tese intitulada ―DO PROCESSO CIVIL 

DEMOCRÁTICO‖, objetivar-se-á perquirir o princípio do contraditório e sua 

fundamental relevância no processo civil democrático; bem como examinar o direito 

a fundamentação das decisões judiciais como garantia do processo civil 

democrático. 

O capítulo intitulado: ―PROCESSO COMO PROCEDIMENTO EM 

CONTRADITÓRIO‖ tem como referenciais teóricos: Luiz Guilherme Marioni, Fredie 

Didier Júnior, Oskar Von Bülow, Pedro Manoel Abreu, Elio Fazzalari, Dierle Nunes, 

Alexandre Freitas Câmara, Lênio Streck, Cassio Scarpinella Bueno, Humberto 

Theodoro Júnior, e Gisele Mazzoni Welsch. Neste capítulo estudar-se-á o 

entendimento de que o processo não mais se apresenta como um mecanismo 

destinado a simples aplicação da lei, mas sim como um instrumento voltado a tutela 

dos direitos. Assim o juiz, no Estado Constitucional, atribui significado aos 

dispositivos constitucionais e legais, com o dever de compreender a legislação na 

dimensão dos direitos fundamentais. Contudo, sendo o processo um instrumento de 

exercício do poder-dever de prestação da tutela jurisdicional, necessária se faz a 
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demonstração de sua legitimidade democrática. Este capítulo, então, perquirirá 

como tal legitimidade transparece em processo onde é outorgada efetiva relevância 

a democracia no processo, baseada no contraditório efetivo e substancial. 

Ainda na segunda parte da tese, o Capítulo 5 tem por título ―O DIREITO À 

FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS‖. Para decidir, não é suficiente que 

o magistrado, tão somente, aplique a norma geral e abstrata ao caso concreto. Em 

virtude do neoconstitucionalismo exige-se do magistrado uma atitude mais proativa, 

compreendendo as singularidades do caso e encontrando a resposta de acordo com 

as regras e os princípios constitucionais e os direitos fundamentais. O resultado 

desta atividade cognitiva deve, necessariamente, ser fundamentado, pois o 

magistrado, como agente do poder não legitimado pelo voto, não pode deixar de 

justificar as decisões que prolata. Assim, analisar-se-á que em um Estado 

Constitucional a jurisdição será democraticamente exercida, desde que respeitado o 

devido processo legal, e que esteja evidenciada a fundamentação das decisões, 

após um amplo debate com as partes. Tem-se por referencial teórico do Capítulo 5: 

Miguel Carbonell, Gilmar Ferreira Mendes, Prieto Sanchís, Luiz Guilherme Marinoni, 

John Rawls, Daniel Sarmento, Eduardo Cambi, Fredie Didier Júnior, Ricardo 

Augusto Herzl, Ingo Wolfgang Sarlet, Rogério Belletoni Zawariza, Juan Salaverria, 

Robert Alexy, Carlos Baez Silva e Alexandre Freitas Câmara. 

Por fim, na Terceira e última Parte da Tese, que se denominou de 

―AUDIÊNCIAS JUDICIAIS PARTICIPATIVAS REALIZADAS NO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL E O PROCESSO CIVIL DEMOCRÁTICO‖, será composto por 

dois capítulos. Tecer-se-á, nesta parte, uma análise das Audiências Judiciais 

Participativas realizadas no Supremo Tribunal Federal e a importância deste 

instrumento para a efetivação do Processo Civil Democrático. 

No Capítulo 6 da Tese Doutoral, intitulado este ―AS AUDIÊNCIAS 

JUDICIAIS PARTICIPATIVAS‖, em um primeiro momento investigar-se-á aspectos 

gerais do instituto da Audiência Pública, passando então a analisar o panorama 

normativo da Audiência Pública no direito positivo brasileiro. Com intuito de delimitar 

o tema, passar-se-á a tratar tão somente das Audiências Públicas no âmbito do 

Poder Judiciário, motivo pelo qual o instituto passará a ser chamado: Audiência 
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Judicial Participativa. Estudar-se-á, então, a Audiência Judicial Participativa como 

instrumento do contraditório e expressão do princípio político da participação 

democrática das partes no processo dialético. Como referencial teórico deste 

capítulo tem-se: Alberto Sarciat, Evanna Soares, Augustín Gordillo, Gisele Mazzoni 

Welsch, Inês Virginia Prado Soares, Peter Häberle, Luis Roberto Barroso e Zenildo 

Bodnar. 

O último capítulo da Tese Doutoral ―AS AUDIÊNCIAS JUDICIAIS 

PARTICIPATIVAS REALIZADAS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A 

CONTRIBUIÇÃO PARA O PROCESSO CIVIL DEMOCRÁTICO‖ terá o enfoque nas 

Audiências realizadas no Supremo Tribunal Federal. Assim, neste capítulo serão 

analisadas as participações dos diversos atores sociais nas audiências públicas 

ocorridas no STF, desde o ano de 2007, momento que se iniciaram as audiências 

participativas no Supremo. Serão analisadas também os acórdãos e respectivos 

votos proferidos nos processos que envolveram estas audiências, a fim de 

demonstrar a influência das participações nos julgamentos proferidos pelos Ministros 

como instrumento de efetivação de um processo civil atento aos princípios 

constitucionais e direitos fundamentais. 

O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as Conclusões, nas 

quais são apresentados aspectos destacados da criatividade e da originalidade na 

investigação e/ou no relato, e das fundamentadas contribuições que traz à 

comunidade científica e jurídica quanto ao Tema, seguidos de estimulação  à 

continuidade dos estudos e das reflexões sobre as Audiências Judiciais 

Participativas no Supremo Tribunal Federal como instrumento de efetivação do 

Processo Civil Democrático. 

O Método utilizado na fase de Investigação foi o Método Indutivo32; na 

fase de Tratamento dos Dados foi o Método Cartesiano33, e o Relatório dos 
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 ―base lógica da dinâmica da Pesquisa Científica que consiste em pesquisar e identificar as partes 
de um fenômeno e coleciona-las de modo a ter uma percepção ou conclusão geral‖. PASOLD, Cesar 
Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 13 ed. Florianópolis: Conceito, 2015. p. 
213. 
33

 ―base lógico-comportamental proposta por Descartes, muito apropriada para a fase de Tratamento 
dos Dados Colhidos, e que pode ser sintetizada em quatro regras: 1. duvidar; 2. decompor; 3. 
ordenar; 4.classificar e revisar. Em seguida, realizar o Juízo de Valor.‖ PASOLD, Cesar Luiz. 
Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 13 ed. Florianópolis: Conceito, 2015. p. 212. 
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Resultados, expresso na presente Tese, é composto na base lógica Indutiva. 

Nas diversas fases da Pesquisa, foram acionadas as Técnicas do 

Referente, da Categoria34, do Conceito Operacional35 e da Pesquisa Bibliográfica36. 

Nesta Tese de Doutorado as categorias principais estão grafadas com a 

letra inicial em maiúscula e os seus conceitos operacionais são apresentados em 

glossário inicial. 
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 ―palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma ideia‖. PASOLD, Cesar 
Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 13 ed. Florianópolis: Conceito, 2015. p. 
205. 
35

 ―definição estabelecida ou proposta para uma palavra ou expressão, com o propósito de que tal 
definição seja aceita para os efeitos das ideias expostas. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da 
Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 13 ed. Florianópolis: Conceito, 2015. p. 205. 
36

 ―Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais‖. PASOLD, 
Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 13 ed. Florianópolis: Conceito, 
2015. p. 215. 
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PARTE I 

O PODER JUDICIÁRIO NO REGIME DEMOCRÁTICO 

 

 

Os regimes e os governos serão tão mais legítimos, quanto melhor e 

mais fielmente traduzirem a organização político-jurídica da Sociedade dentro 

da qual se instalam, respeitadas as características dessa Sociedade no que 

toca às tradições, aos costumes, à tipologia sociológica. 

Clóvis de Souto Goulart37 
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 GOULART, Clóvis de Souto. Formas e sistemas de governo: uma alternativa para a Democracia 
brasileira. Florianópolis: Sergio Antonio Fabris Editor/ CPGD-UFSC, 1995. p. 57. 



 

 

CAPÍTULO 1 

DEMOCRACIA MODERNA E DEMOCRACIA CONTEMPORÂNEA 

1.1 DEMOCRACIA DA MODERNIDADE 

O ditame de que a realização do poder deve ser legitimada popularmente 

não é só o mais simples ponto de consenso teórico, mas também constitui o início 

das dissensões. Geralmente o acordo global sobre o que é democracia se faz por 

exclusão, ou seja, acorda-se sobre o que não é democrático. Isto resulta na tentativa 

de alguns doutrinadores em delimitar seu ―conteúdo mínimo‖.38 

Neste sentido, Norberto Bobbio caracterizou o regime democrático como 

―[...] um conjunto de regras processuais no que diz respeito à formação das decisões 

colectivas, prevendo e facilitando a participação mais ampla possível dos 

interessados‖39, ou ainda como ―um conjunto de regras que estabelecem quem está 

autorizado a tomar as decisões vinculatórias para todos os membros do grupo, e à 

base de quais procedimentos.‖40 

Contudo, esse conceito mínimo não contempla as inquietudes sobre a 

metodologia, a finalidade e as condições de conservação da democracia no tempo. 

Por este motivo vário autores, filiados a diversas correntes teóricas, giram em torno 

desse núcleo com o intuito de fornecer recursos para a construção de modelos que 

suportem tais exigências, produzindo o que tem sido chamado de teorias normativas 

da democracia.41 

No século dezenove, o método democrático é pensado como o direito dos 

cidadãos de participar da determinação da vontade pública através da mediação de 

representantes eleitos. Num esquema funcional fundado na separação entre os 

poderes do Estado (legislativo, executivo e judiciário), que atuavam em três esferas 
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 PEREIRA, Rodolfo Viana. Direito Constitucional Democrático: controle e participação como 
elementos fundantes e garantidores da constitucionalidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 
110. 
39

 BOBBIO, Norberto.O futuro da Democracia. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: Paz 
e Terra, 2000. Título original: Il futuro dela democrazia. p. 13. 
40

 BOBBIO, Norberto.O futuro da Democracia. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: Paz 
e Terra, 2000. Título original: Il futuro dela democrazia. p. 23. 
41

 PEREIRA, Rodolfo Viana. Direito Constitucional Democrático: controle e participação como 
elementos fundantes e garantidores da constitucionalidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 
110. 
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distintas: elaboração e aprovação das leis, administração e execução das atividades 

públicas sob a égide da lei e a aplicação de sanções àqueles que não cumprissem a 

lei ou a solução de conflitos privados entre os cidadãos.42  

Diante da inviabilidade da agremiação de pessoas para discorrer sobre 

assuntos do Estado, como ocorria na Antiguidade, necessária se fazia a 

representação. Assim, na Democracia representativa, o povo concede um mandato a 

alguns cidadãos, para, na condição de representantes, externarem a vontade 

popular e tomarem decisões em seu nome, como se o próprio povo estivesse 

governando. 

Representantes políticos exercem o poder de decisão conferido a eles 

através da participação eleitoral. Contudo a soberania é atributo do povo, que 

transfere sua autoridade ao Estado para que lhe sejam garantidos os Direitos 

Fundamentais. Desta maneira, o consentimento dos governados legitima os atos 

estatais, submetendo a todos as decisões do Estado.43 

Carré de Malberg44 assim define o sistema representativo: 

Em su concepción política, que es también su acepción corriente y 
vulgar, el término ―régimen representativo‖ designa, de uma manera 
que há llegado a ser hoy tradicional, um sistema constitucional en el 
que el Pueblo se gobierna por médio de sus elegidos, y ello en 
oposición, tanto al régimen del despotismo, em el que el Pueblo no 
tiene ninguna acción sobre sus governantes, como al régimen del 
gobierno directo, en el que los ciudadanos gobiernan por si mismos. 

Justificando a democracia representativa, o argumento mais habitual, 

entre a classe dirigente norteamericana, por volta de 1780, partiu da ideia de que as 

assembleias legislativas (do povo) haviam atuado com imprudência inaceitável, e 

que por isso deveriam ser limitadas. Segundo Roberto Gargarella45, para chegar a 

esta conclusão, tomaram em conta considerações como as seguintes: 

a) a convicção de que na política existiam alguns poucos ―princípios 

verdadeiros‖, que não podiam ser percebidos pelos ―cidadãos comuns‖. Locke 
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 CRUZ, Paulo Márcio. Democracia e cidadania. In: Novos Estudos Jurídicos. Ano V. n. 10. P. 107-
116, abril/2000. p. 109. 
43

 COLOMBO, Clelia. E-participación: Las TIC al servicio de la innovación democrática. UOC, 
2007. p. 18-19. 
44

 MALBERG, Raymond Carré de. Teoria General del Estado. Tradução de Jose Lion Depetre. 
México: Fondo de Cultura Económica, 1948. Título original: Théorie Genérale de l’Etat. p. 916 
45

 GARGARELLA, Roberto. La justicia frente al gobierno. Barcelona: Ariel, 1996.p. 27. 
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afirmava que existiam algumas ―verdades primárias‖ referentes aos direitos naturais 

que, ainda que autoevidentes, não podiam ser percebidas por todos. Para Locke, a 

maioria do povo se encontrava incapacitada para detectar tais verdades por motivos 

que iam desde a falta de tempo para reflexão, até a falta de capacidade de 

raciocínio. 

b) a convicção de que as maiorias tenderiam a atuar irracionalmente. As 

maiorias se deixaria guiar pelas paixões no lugar da razão. 

Schumpeter, cujo ponto de partida foi um ataque à noção de teoria 

democrática como teoria de meios e fins, ou seja, democracia, para ele, é uma teoria 

dissociada de quaisquer ideais ou fins. Assim, com a acepção forjada pela chamada 

teoria elitista, explica que a filosofia da democracia representativa, onde é função do 

próprio povo decidir, por eleição de representantes que se reúnem com objetivo de 

cumprir a vontade geral, pode ser expressa como o arranjo institucional para 

legitimação das decisões políticas.46 

O procedimento adotado por Schumpeter na formulação de sua 
teoria democrática foi estabelecer um modelo daquilo que ele 
chamou de "doutrina clássica" da democracia para examinar suas 
deficiências e depois propor uma alternativa. (Esse modelo e a crítica 
que Schumpeter fez a ele serão considerados depois.) Schumpeter 
pensava que "a maioria dos estudantes de política" concordaria com 
suas críticas e também com sua teoria revisada da democracia que 
"é bem mais verdadeira em relação à vida e ao mesmo tempo 
resgata muito do que os defensores do método democrático 
realmente entendiam por esse termo". Uma vez que a principal crítica 
de Schumpeter à "doutrina clássica" era que o papel central de 
participação e tomada de decisões por parte do povo baseava-se em 
fundamentos empiricamente irrealistas, em sua teoria revisada o 
ponto vital é a competição dos que potencialmente tomam as 
decisões pelo voto do povo. Por isso, Schumpeter apresentou a 
seguinte definição do método democrático como moderna e realista. 
"Aquele arranjo institucional para se chegar a decisões políticas, no 
qual os indivíduos adquirem o poder de decidir utilizando para isso 
uma luta competitiva pelo voto do povo". De acordo com essa 
definição, a competição pela liderança é a característica distintiva da 
democracia, permitindo que se diferencie o método democrático de 
outros métodos políticos. Por esse método qualquer pessoa, em 
princípio, é livre para competir pela liderança em eleições livres, de 
modo que as liberdades civis costumeiras são necessárias. 
Schumpeter comparava a competição política por votos à operação 
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 SCHUMPETER, Joseph A. Capitalismo, socialismo e Democracia. Tradução de Ruy Jungmann. 
Rio de Janeiro: Editora Fundo de Cultura, 1961.Título original: Capitalism, Socialism and Democracy. 
p. 300. 
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do mercado (econômico): à maneira dos consumidores, os eleitores 
colhem entre as políticas (produtos) oferecidas por empresários 
políticos rivais, e os partidos regulam a competição do mesmo modo 
que as associações de comércio na esfera econômica.47 

 

Como afirma Posner48, Schumpeter:  

[…] acreditava que o fato mais notável acerca dos seres humanos é 
sua desigualdade. Em particular, há em toda Sociedade uma classe 
de (na maioria) homens, que estão bem acima da média em 
ambição, coragem, energia, obstinação, magnetismo pessoal e 
inteligência (ou sagacidade). Em outras palavras, a Sociedade é 
composta por lobos e cordeiros. Os lobos são os líderes naturais. 
Eles chegam ao topo em todas as Sociedades. (…) Deve-se dar a 
esses líderes naturais uma arena competitiva na qual possam lutar 
pelo poder político e atingi-lo de uma forma disciplinada, socialmente 
não ameaçadora, e de fato socialmente responsável. (…) o sistema 
político que não possibilita que governantes naturais governem não 
pode sobreviver. 

 

Norberto Bobbio49 afirma que o debate sobre a representação política 

está tomado, ao menos, por dois temas que dividem as opiniões e levam a 

elaborações políticas divergentes entre si: o primeiro diz respeito aos poderes do 

representante; o segundo, ao conteúdo da representação. As democracias 

representativas que se conhecem são democracias nas quais, por representante 

entende-se uma pessoa que tem duas características bem estabelecidas:  

a) na medida em que goza da confiança do corpo eleitoral, uma vez 
eleito não é mais responsável perante os próprios eleitores, e seu 
mandato, portanto, não é revogável; b) não é responsável 
diretamente perante os seus eleitores exatamente porque convocado 
a tutelar os interesses gerais da Sociedade civil, não os interesses 
particulares desta ou daquela categoria.50  

A democracia representativa gera, para Stuart Mill, um governo 

responsável diante daqueles que o elegeu e faz com que cidadãos, capazes de 

perseguir o interesse público, se tornem mais sábios. O autor percebe, porém, que a 
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 PATEMAN, Carole. Participação e teoria democrática. Tradução de Luiz Paulo Rouanet. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1992 Título original: Participation and democratic theory. p.13 
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 POSNER, Richard A. Direito, pragmatismo e Democracia. Forense: Rio de Janeiro, 2010. p. 142. 
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 BOBBIO, Norberto.O futuro da Democracia. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: Paz 
e Terra, 2000. Título original: Il futuro dela democrazia. p. 30-31. 
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 BOBBIO, Norberto.O futuro da Democracia. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: Paz 
e Terra, 2000. Título original: Il futuro dela democrazia. p. 31. 
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democracia nunca será a melhor forma de governo, a não ser que seja organizada 

de modo que nenhuma classe, por maior que seja, possa subjugar os que tiverem a 

margem, dirigindo a legislação e administração conforme seus próprios interesses. A 

problemática está em pensar os mecanismos de compelir esse abuso, sem sacrificar 

as vantagens do governo popular. Limitar o voto não é solução, uma vez que 

acarretaria uma exclusão compulsória de parte da população de seu direito à 

representação. 51 

Clóvis de Souto Goulart52 afirma:  

É claro que toda a concepção de democracia não poderá prescindir da ideia 
de povo no governo. Porém, para nós, a democracia é muito mais a 
realização de uma filosofia de vida do que uma forma estereotipada de 
governo. A participação do povo no governo, na condição de titular do poder 
político, representa uma consequência necessária, uma circunstância 
indissoluvelmente ligada à consecução dos ideais de liberdade e igualdade 

 

Assim, liberdade e igualdade são os valores predominantes da 

democracia, a garantir influência dos indivíduos na formação da ordem jurídica a 

qual estará subordinado, assim como o Estado. A igualdade é referenciada sob o 

aspecto formal. Norberto Bobbio chama de isogonia, a igualdade de natureza ou de 

nascimento, que torna todas as pessoas iguais e igualmente dignas de governar53. 

A igualdade política garantiria um espaço social para se desenvolver as 

atividades e interesses particulares, bem como, garantiria um Estado, que poderia 

ser vigiado por representantes políticos, teoricamente responsável perante o seu 

eleitorado e que deveriam promover os interesses públicos gerais. David Held afirma 

que ―La preocupación liberal por la razón, el gobierno legal y la libertad e elección 

sólo podría ser atendida de forma adecuada si se reconocía la igualdad política de 

todos los individuos adultos‖54. 

O modelo genuíno de democracia, de acordo com a definição de Mill, é o 

governo do povo inteiro pelo povo inteiro, representado de maneira igual. A 
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 MILL, Stuart. John. Considerações sobre o governo representativo. Brasília: Universidade de 
Brasília, 1981. p. 89.    
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 GOULART, Clóvis de Souto. Parlamentarismo: regime natural de governo democrático. 
Florianópolis: Fundação Nereu Ramos, 1979. p. 59.  
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 BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política: a filosofia política e as lições dos clássicos. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2000, p. 378. 
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 HELD, David. La Democracia y el orden global: La Democracia y el orden global. Barcelona: 
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democracia, da maneira como é costumeiramente concebida e até agora praticada, 

é o governo do povo inteiro por uma maioria, exclusivamente representada. A 

primeira ideia é sinônimo de igualdade entre todos os cidadãos; a segunda é um 

governo de privilégios, em nome da maioria numérica, que é praticamente a única a 

ter voz no Estado55. Essa é a consequência inevitável da maneira pela qual se vota 

atualmente, com uma exclusão total das minorias.56  

Rousseau não via o esquema representativo com bons olhos, afirmando 

que o povo é o único soberano, que a expressão dessa soberania é a vontade geral 

do povo, vontade esta inalienável e intransmissível e, assim sendo, só o povo 

exprime a vontade soberana, e não os seus representantes: 

A soberania não pode ser representada pela mesma razão que não 
poder alienada; consiste essencialmente na vontade geral, e a 
vontade não se representa: ou é a mesma, ou é outra – não existe 
meio-termo. Os deputados do povo não são, pois, nem podem ser os 
seus representantes; são simples comissários, e nada podem 
concluir definitivamente. Toda lei que o povo não tenha ratificado 
diretamente é nula, não é uma lei. O povo inglês pensa ser livre, mas 
está redondamente enganado, pois só o é durante a eleição dos 
membros do Parlamento; assim que estes são eleitos ele é escravo, 
não é nada.57 

Já Montesquieu mostrava-se favorável ao regime representativo, 

sustentando a sua possibilidade objetiva e afirmando que a finalidade da eleição é 

antes escolher os mais capazes para o governo do que reunir em assembleia os 

representantes da soberania nacional: 

O povo é admirável quando escolhe aqueles aos quais deve delegar 
uma parte de sua autoridade. [...] Mas seria ele capaz de conduzir 
um negócio, conhecer os lugares, as oportunidades, os momentos, e 
aproveitar-se disto? Não, não seria capaz. [...] Assim como a maioria 
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 Sobre o princípio da maioria: ―El principio de la mayoria parlamentaria es muy adecuado para evitar 
la hegemonía de uma classe, siendo característico que em la práctica resulte conciliable com los 
derechos de las minorias. Por su mismo concepto, la mayoría supone la existência de uma minoria, y, 
por consiguiente, el derecho de la primera también implica el derecho de la segunda a existit, 
resultando de ello, ya que no la necesidad, por lo menos la posibilidad de una protección para la 
minoria frente a la mayoria. Esta protección constituye la función essencial de los llamados derechos 
públicos subjetivos, derechos políticos o garantías individuales consignados en todas las 
constituciones modernas de las Democracias parlamentarias‖. In: KELSEN, Hans. Esencia y valor 
de la Democracia. Tradução de Rafael Luengo Tapia e Luis Legaz y Lacambra. México: Editora 
Nacional, 1980. p. 81. 
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 MILL, Stuart. John. Considerações sobre o governo representativo. Brasília: Universidade de 
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 ROUSSEAU, Jean-Jacques. O contrato social. Tradução de Antonio de Padua Danesi. 3 ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 1996. Título original: Du contrat social:principes du droit politique.p. 114. 
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dos cidadãos, que tem pretensão bastante para eleger, mas não para 
serem eleitos, o povo, que tem capacidade suficiente para fazer com 
que se prestem contas da gestão dos outros, não está capacitado 
para gerir. É preciso que os negócios funcionem, e que funcionem 
com um certo movimento que não seja nem muito lento, nem muito 
rápido. Mas o povo sempre tem ação ou de mais ou de menos. 
Algumas vezes com cem mil braços ele derruba tudo; outras vezes, 
com cem mil pés só caminha como os insetos.58 

José Joaquim Gomes Canotilho59 chama de representação formal a 

―autorização e legitimação jurídico-formal concedida a um órgão ‗governante‘ para 

exercer o poder político‖. 

Robert Dahl, um dos expoentes da teoria elitista60, sustenta que as 

democracias em grande escala requerem: a) cargos públicos eletivos; b) eleições 

livres, imparciais e frequentes; c) liberdade de expressão; d) fontes alternativas de 

informação; e) autonomia das associações; f) cidadania inclusiva.61 Contudo, 

representatividade, participação, justiça, racionalidade, não passam de atribuições 

normativamente desejáveis, não podendo ser tratadas como se características 

intrínsecas da Democracia fossem.  

Joseph Schumpeter, também teórico da teoria elitista, leciona que a 

perspectiva representativa está "centrada na proposição de que 'o povo' possui uma 

opinião definitiva e racional sobre todas as questões individuais e que ele 

consumava esta opinião - em uma democracia - escolhendo 'representantes' que 

fariam com que essa opinião fosse executada".62  

A crítica shumpeteriana funda-se em quatro elementos: 1) não há como 

se falar num conceito unívoco de "bem comum", como um interesse 

inequivocamente determinado com o qual todos devem concordar ou, aceitar pelo 

estímulo da argumentação racional. A ideia de bem-comum significará coisas muito 

                                            
58

 MONTESQUIEU, Charles de Secondat. O espírito das leis. Tradução de Cristina Murachco. São 
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distintas, já que os indivíduos, por pertencerem a diferentes grupos, não possuem os 

mesmos desejos e valores; 2) mesmo que existisse um conceito de ―bem-comum‖ 

perfeitamente definido, mesmo assim isso não significaria concordância com todas 

as questões. Schumpeter apresenta como exemplo: ‖A saúde pode ser desejada por 

todos, mas ainda assim haverá divergências quanto à vacinação e à vasectomia, 

etc.‖; 3) ‖O centro de gravidade utilitarista, por um lado, unifica as vontades 

individuais e procura fundi-las por meio da discussão racional e transformá-las na 

vontade do povo‖, contudo, por consequência dos dois primeiros pontos, desfaz-se o 

conceito de vontade do povo ou de vontade geral. Ao longo do tempo, as vontades 

individuais não resultarão necessariamente na vontade geral.63 

1.2 CRISE DA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA 

A mudança progressiva dos regimes liberais europeus em democracias 

de massa, processo que se acelera logo após a Primeira Guerra Mundial, vai gerar 

uma crise sem precedentes no modelo jurídico oitocentista de Estado de Direito. 

Com raríssimas exceções, como Carré de Malberg, os teóricos do Estado e os 

publicistas não vão conseguir lidar com esse fenômeno do início do século XX: a 

participação popular e a ampliação da democracia. O consenso liberal estava 

rompido e a questão da unidade política retorna ao centro do debate sobre o 

Estado.64 

O conceito de Democracia prevalente no período da Modernidade65 

passou então por diversos questionamentos, principalmente depois da mudança de 

compreensão social ocorrida após os episódios de lutas sociais das minorias a partir 

dos anos 60. O funcionamento da Democracia na modernidade estava inteiramente 

ligada a regra da maioria e aos ideais de igualdade e universalidade. As minorias, os 
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diferentes ou os vulneráveis sociais que ansiassem participar democraticamente da 

vida estatal em um país ocidental, de modelo de democracia liberal, deveriam, ―num 

processo assimilacionista, adaptar-se aceitando as regras de um suposto esquema 

formal de neutralidade, de igualdade e de universalidade‖.66 

Trata-se de um momento curioso da história da democracia, que alguns 

tem definido como um fenômeno de desafeição dos cidadãos pelas instituições 

políticas de cada país. Não se trata de um afastamento em relação a Democracia 

como sistema de governo, mas sim a diminuição da confiança pública na forma de 

operar e no rendimento das instituições representativas.67  

Nas palavras de Paulo Márcio Cruz68: 

Atualmente, a Democracia Representativa é cada vez mais um 
instrumento de legitimação das injustiças sociais, assim como eram 
aqueles instrumentos presentes no Estado Absoluto e no Estado 
Feudal. Em busca de legitimação, a humanidade seguiu seu curso de 
desenvolvimento. Cada estágio de desenvolvimento corresponde a 
uma das fases do Estado, do antigo ao constitucional. Ocorre que, 
como se trata de um desenvolvimento limitado, baseado na 
ascensão de determinada(s) classe(s) ou grupo(s) social(ais) às 
estruturas de poder, a legitimação continua sendo precária e limitada. 

Norberto Bobbio69 elenca algumas razões pelo qual o tema é atual: 

a) a existência de um mercado político aliado a um mercado econômico, 

onde há uma contínua troca entre dois bens: o apoio, em forma de voto, por parte 

dos eleitores, e os benefícios (patrimoniais ou de status) concedidos pelos eleitos. 

b) a solução de conflitos nas Sociedades industriais através de 

contratações entre grandes organizações (imposição do poder), e não através dos 
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mecanismos da representação política (consenso). 

c) o debate sobre o neocorporativismo, que coloca em evidência a 

negociação de interesses dos partidos, distinta da representação política. 

José Luiz Quadros de Magalhães70 alerta: 

Hoje, em várias democracias representativas, vende-se um 
representante como se vende um sabão em pó. Quem fabricar 
melhor seu representante, tiver mais dinheiro para contratar uma boa 
empresa de ―marketing‖ e conseguir muito tempo de mídia, conquista 
e mantém o poder. Nos Estados Unidos, um Senador democrata 
gastou 60 milhões de dólares para se eleger nas eleições de 2000. 
Nos EUA o salário de um Senador é de 150.000 dólares ano, para 
um mandato de seis anos. (Informação disponível no site 
―cnnenespanol.com‖ em dezembro de 2000). Quais interesses 
sustentam este Senador? Quem ele representa? O povo? Hoje se 
sabe que na ―grande democracia do Norte‖, só tem chance de chegar 
ao poder quem tem atrás de si os milhões de dólares das mega 
corporações da indústria armamentista, da indústria de tabaco, da 
indústria farmacêutica e outras. 

A corrupção mais perigosa para a democracia, segundo Alain Touraine71, 

é a que permitiu que os partidos políticos acumulassem recursos tão consideráveis e 

independentes da contribuição voluntária de seus membros que lhes dão a 

possibilidade de escolher os candidatos às eleições e garantir o sucesso de um 

certo número deles, ridicularizando assim o princípio da livre escolha dos dirigentes 

pelos dirigidos. 

O uso do mandato eletivo como ferramenta de alcance dos interesses que 

não estampam os verdadeiros interesses sociais afronta o verdadeiro significado da 

representação política. As características do mandato representativo e a situação de 

independência do representante político em relação aos seus eleitores 

possibilitaram, em algumas situações, afirmações como a de Kelsen, quando disse 

que esse é um caminho – a Democracia Representativa – que não levaria a nenhum 

esclarecimento sobre a ideia de Democracia, ou melhor, que identificaria democracia 
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com autocracia, como resultado da fácil substituição da fórmula ―governo do povo‖ 

pela fórmula ―governo para o povo‖.72 

Um outro fator de crise é o que Norberto Bobbio chama de ―refluxo à 

democracia‖. O termo caracteriza uma série de eventos que agrega três situações 

específicas: o afastamento da política, a renúncia à política e a recusa da política. A 

primeira situação é a apuração de que ―nem tudo é política‖, isto é, de que a vida 

humana não é resolvida em todos os seus aspectos no espaço político, já que o 

homem comum, excetuados os períodos de grandes discussões políticas, abriga-se 

em sua vida privada. A segunda situação resume-se na regra ―a política não é para 

todos‖ e é resultado, de certo modo, da verificação histórica de que a política nunca 

foi feita por todos, além das teorias elitistas, já aqui brevemente trabalhadas, que 

comungam a visão pessimista e a repulsa quanto a competência do povo para 

governar, restringindo assim a ação política a um pequeno grupo de elite política. 

Por fim, a recusa da política descreve-se tanto pela atitude individualista de 

abandono da política em prol dos interesses privados, quanto pela crença de que o 

―espaço político é o lugar da barbárie, da violência do mais forte e da manifestação 

trágica do poder, o que impele potenciais atores políticos às atitudes de afastamento 

e de rejeição‖.73 

A incapacidade global do sistema democrático representativo 
clássico em nutrir um âmbito, ainda que restrito, de vivência política 
que motive a participação e a entrega aos assuntos públicos acaba 
por influenciar movimentos espirais descendentes que levam ao 
próprio retrocesso democrático. Há algo como um círculo vicioso no 
qual a dificuldade em gerar estímulos participativos por parte do 
sistema conduz ao alargamento do descompasso entre esfera 
pública e domínio privado e que, por sua vez, reforça a atitude de 
afastamento do sistema político.74 

A crise também resulta evidente a pouca capacidade de solução dos 

problemas que pelos mecanismos democráticos de tomada de decisões. 

Formalismo, distanciamento entre representantes e representados, opacidade, 
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assimetria nos recursos dos teoricamente iguais, são algumas das críticas que se 

levantam no debate político dirigido ao funcionamento atual de nossos sistemas 

democráticos.75 

O refluxo à democracia ainda é alimentado pelo conjunto de elementos 

que Bobbio chamou ―promessas incumpridas‖.76 O autor lista seis promessas77: 

Tabela 1 

 PROMESSA REALIDADE 

Quanto à distribuição do 
poder 

Estado sem corpos 
intermediários, uma 
Sociedade política na qual 
entre o povo soberano 
composto por tantos 
indivíduos (uma cabeça, um 
voto) e os seus 
representantes não existem 
as Sociedades particulares. 

Os grupos e não os 
indivíduos são os 
protagonistas da vida política 
numa Sociedade 
democrática, na qual não 
existe mais o povo como 
unidade ideal (ou mística), 
mas apenas o povo dividido 
de fato em grupos 
contrapostos e concorrentes, 
com a sua relativa 
autonomia diante do governo 
central (autonomia que os 
indivíduos singulares 
perderam ou só tiveram num 
modelo ideal de governo 
democrático sempre 
desmentido pelos fatos). 

Quanto à representação A democracia moderna, 
nascida como democracia 
representativa em 
contraposição à democracia 
dos antigos, deveria ser 
caracterizada pela 
representação política, isto 
é, por uma forma de 
representação na qual o 
representante, sendo 
chamado a perseguir os 
interesses da nação, não 

A democracia se caracteriza 
cada vez mais por se afastar 
do objetivo de representação 
política e se diluir na 
representação de interesses 
neocorporativos. 
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pode estar sujeito a um 
mandato vinculado. 

Quanto à derrota do poder 
oligárquico 

O princípio inspirador do 
pensamento democrático 
sempre foi a liberdade 
entendida como autonomia, 
isto é, como capacidade de 
dar leis a si própria, que 
deveria ter como 
consequência a perfeita 
identificação entre quem dá 
e quem recebe uma regra de 
conduta e, portanto, a 
eliminação da tradicional 
distinção entre governados e 
governantes sobre a qual 
fundou-se todo o 
pensamento político. 

A democracia representativa 
é já por si mesma uma 
renúncia ao princípio da 
liberdade como autonomia. 

Quanto aos espaços de 
poder 

Quando se quer saber se 
houve um desenvolvimento 
da democracia num dado 
país o certo é procurar 
perceber se aumentou não o 
número dos que têm o 
direito de participar nas 
decisões que lhes dizem 
respeito, mas os espaços 
nos quais podem exercer 
este direito. 

A pretensão expansiva da 
democracia não conseguiu 
influenciar importantes focos 
de poder nas Sociedades 
avançadas que a ela 
continuam imunes e 
resistentes, tais como a 
empresa e o aparelho 
administrativo. 

Quanto à eliminação do 
poder invisível 

A democracia nasceu com a 
perspectiva de eliminar para 
sempre das Sociedades 
humanas o poder invisível 
(máfia, camorra, lojas 
maçônicas anômalas, 
serviços secretos 
incontroláveis e acoberta-
dores dos subversivos que 
deveriam combater) e de dar 
vida a um governo cujas 
ações deveriam ser 
desenvolvidas publicamente 

A democracia atual não só 
não cumpriu a promessa 
como também segue 
contrária a ela, com a 
tendência não ao máximo 
controle do poder por parte 
dos cidadãos, mas ao 
máximo controle dos súditos 
por parte do poder. 

Quanto à educação para a 
cidadania 

O único modo de fazer com 
que um súdito transforme-se 
em cidadão é o de lhe 
atribuir aqueles direitos que 
os escritores de direito 
público do século passado 
tinham chamado de activae 
civitatis78, ou seja, cidadania 

Nas democracias mais 
consolidadas constata-se o 
fenômeno da apatia política, 
que freqüentemente chega a 
envolver cerca da metade 
dos que tem direito ao voto. 
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ativa, com isso, a educação 
para a democracia surgiria 
no próprio exercício da 
prática democrática. 

 

Para Heller, não existe, exatamente, uma crise da democracia, pois a 

entende como a única forma de legitimação do poder político. A crise é da técnica 

parlamentar, em um contexto de transição da democracia individualista para a 

democracia social. Tendo adquirido consciência das disparidades sociais, o 

proletariado vai desejar tomar o aparato do Estado. A forma democrática de luta de 

classes será respeitada se a democracia lhe oferecer certas expectativas de triunfo. 

Caso contrário, o risco é o proletariado enxergar o Estado como mero Estado de 

classe e instrumento de opressão, digno apenas de ser combatido. Nesta situação, 

os trabalhadores enfrentarão a ditadura do Estado burguês com a revolução e a 

ditadura do proletariado. Portanto, para Heller, a democracia e a efetividade do 

poder político estavam ameaçados pela ausência de homogeneidade social e por 

serem dotados de um suporte econômico insuficiente para unificar de modo efetivo 

as clivagens sociais.79 

Os cidadãos exigem mais do sistema democrático, porque já não se 

contentam somente com a representação tradicional. Apesar da grande indiferença 

e apatia política, uma parcela da cidadania está mais reflexiva, crítica e ativa 

politicamente80. Alguns grupos da Sociedade, como movimentos sociais, ONGs e 

associações, buscam a potencialização da cidadania, criando novas formas de 

participação, institucionalizadas ou não.     

A efetivação do princípio democrático impõe que as decisões públicas 
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devam ser adotadas através da participação, direta ou indireta, dos cidadãos, e que, 

por isto, podem ser também modificadas ou revogadas pela vontade deles. Isto 

supõe a existência de canais de participação destes cidadãos na adoção de 

decisões pública. 

1.3 DEMOCRACIA CONTEMPORÂNEA – A PARTICIPAÇÃO COMO 

ALTERNATIVA 

O século XX foi um século de forte debate em torno do tema 

―democracia‖. Esse debate, ocorrido ao final de cada uma das guerras mundiais e ao 

longo da guerra fria, envolveu duas discussões principais: na primeira metade do 

século a discussão firmou-se em torno da ―desejabilidade‖ da democracia. Se, de 

um lado, tal discussão foi resolvida em favor da desejabilidade da democracia como 

forma de governo, por outro lado, a proposta que se tornou hegemônica ao final das 

duas guerras mundiais implicou restrição das formas de participação e soberania. 

Isso se deu por um consenso em torno da preferência ao procedimento eleitoral para 

a formação de governos.81.  

As Constituições falam com frequência em povo, principalmente devido à 

necessidade de legitimação democrática. No entanto, a democracia não pode ser 

entendida como a simples fórmula do governo ―do povo, pelo povo e para o povo‖, 

mas, ao contrário, deve ser compreendida como dificuldade progressiva do governo 

por meio do povo. Na verdade, deve-se atentar que existem outras formas de se 

conceber uma democracia, além de mera participação eleitoral, característica 

peculiar e central ao seu modelo moderno, como representação política.82 

Sob a perspectiva procedimental, da participação política, hoje a 

democracia passou a constituir-se sob variadas formas, fórmulas e estratégias de 

participação para além da disputa eleitoral pela representação popular, adquirindo 

importância outras formas de participação e de tomada de decisão. A atuação em 

movimentos sociais; o envolvimento pessoal, como por exemplo, em protestos e 
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manifestações públicas; o ingresso e a participação em instituições sociais, ONG‘s; a 

veiculação de demandas por meio de ações em processos coletivos, etc, além de 

mecanismos tradicionais de tomada de decisões coletivas – plebiscitos, referendos, 

iniciativas populares de legislação ou de propostas de políticas públicas; audiências 

públicas perante tribunais jurisdicionais, entre outras formas de cidadania, 

consubstanciam não apenas um novo molde para a democracia contemporânea, 

como também apontam para uma reconfiguração das práticas políticas.83 

Na Democracia contemporânea, ou ao menos nas teorias participativas, 

conforme estudar-se-á posteriormente, há verdadeira preocupação com a efetiva 

garantia de soberania do povo através de sua participação. 

Os fundamentos da soberania não se encontram no estado de natureza, 

nem no contrato social, mas em dois fatos objetivos e sociológicos: o bem comum e 

a opinião pública. O primeiro critério significa que o poder público e o governo que o 

exerce apenas existem no interesse de todos os membros da nação. 

A posição sociológica de Esmein é individualista, pois considera a nação 

como uma simples coletividade de indivíduos; não é uma pessoa real, não tem 

vontade por si mesma. O equivalente dessa vontade indispensável ao exercício da 

soberania só deve achar-se nas vontades concordantes de um certo número de 

indivíduos tomados do corpo da nação, entendendo que o resultado do seu sufrágio, 

ou número de votos, será a expressão da vontade nacional. Somente a opinião 

pública, pois, constitui a base da soberania nacional, somente ela pode fundamentar 

de um modo legítimo a soberania. E por conclusão, sustenta Esmein84: 

Reconnaître, organiser et respecter la souveraineté nationale, c’est 
donner à l’opinion publique, force supérieure, une expression precise, 
une valeur juridique, une autorité légale.85 

Na teoria democrática contemporânea ampla, que se contrapõe a teoria 

minimalista de Schumpeter, dois grupos de autores são destacados. Enquanto o 
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primeiro privilegia o conceito de participação86, principalmente a participação no 

processo decisório, o segundo grupo dá mais ênfase ao conceito de diálogo ou 

deliberação87, enfatizando a imperiosa necessidade de participação no processo de 

discussão. 

A democracia participativa é um modelo fundado na participação cidadã. 

Os cidadãos e a Sociedade civil influenciam, com base na deliberação e decisão, na 

direção do Estado. E assim fazem em virtude dos interesses sociais de que são 

portadores e pelos direitos que nascem por consequência: informação, consulta, 

sugestão e controle das decisões públicas. Tendo a finalidade de ampliar e 

concretizar a liberdade cidadã e a justiça social como inclusão.88 

A participação popular na esfera pública é tema que não se restringe a 

previsões legais internas. O direito à participação encontra-se previsto no artigo 21 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos89: ―Todo o homem tem o direito de 

tomar parte no governo de seu país diretamente ou por intermédio de 

representantes livremente escolhidos‖. 

 O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos90 também disciplina a 

participação popular:  

Art. 25 - Todo cidadão terá o direito e a possibilidade, sem qualquer 
das formas de discriminação mencionadas no art. 2o e sem 
restrições infundadas: a) de participar da condução dos assuntos 
públicos, diretamente ou por meio de representantes livremente 
escolhidos. 

Na mesma linha, a Convenção Americana de Direitos Humanos91 

preconiza, em seu artigo 23, os direitos políticos dos cidadãos: ―1 - Todos os 
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cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades: a) de participar da 

condução dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de representantes 

livremente eleitos‖. 

Da mesma maneira, as alíneas ―b‖ e ―c‖ do artigo 7º da Convenção sobre 

a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher92 garantem, 

respectivamente, o direito das mulheres de ―participar da formulação da política do 

Estado e na sua execução, de ocupar empregos públicos e de exercer todos os 

cargos públicos em todos os níveis de governo‖, assim como de ―participar em 

organizações e associações não-governamentais que se ocupem da vida pública e 

política do país‖. O artigo 14 do mesmo diploma legal resguarda o direito das 

mulheres que vivem em zonas rurais de ―participar plenamente da elaboração e 

execução dos planos de desenvolvimento em todos os níveis‖ e de ―participar de 

todas as atividades comunitárias‖.  

Por sua vez, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar 

a Violência Contra a Mulher93 estipula no artigo 4º, j, ―o direito de ter igualdade de 

acesso às funções públicas de seu país e a participar nos assuntos públicos, 

incluindo a tomada de decisões‖. 

A participação popular consiste em um processo de conquista, inerente à 

natureza política do homem – compreendendo-se política como todo e qualquer ato 

voltado à satisfação dos interesses da coletividade, ou seja, ―a conjugação das 

ações de indivíduos e grupos humanos, dirigindo-as a um fim comum‖.94 Apresenta-

se como intervenção da soberania popular nas tomadas de decisão das instâncias 

públicas do poder e ao exercício do controle político sobre as manifestações 

legislativas e as posturas judicativas e governamentais.95 
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 CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 1969. Disponível em: 
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Pérez Luño pontua que a participação se considera uma condição 

necessária da atividade e funcionamento do Estado social de Direito e em especial 

nas medidas econômicas, que para serem democráticas exigem a presença ativa 

dos afetados pela adoção do procedimento96. E segue o autor:  

 [...] el carácter democrático del Estado de Derecho se concreta en el 
protagonismo que en su seno adquiere la soberanía popular y en la 
consiguiente relevancia que en dicho Estado adquieren los 
mecanismos de democracia directa.97 

Elemento concretizador da própria democracia, a participação como 

direito fundamental significa que os cidadãos não são apenas expectadores, mas 

agentes ativos da gestão pública, atores sociais com poder decisório, capazes de 

consolidar o princípio da soberania popular e os ideais republicanos.98 

Nas palavras de Cesar Luiz Pasold99: 

A realidade contemporânea, sem dúvida, requer do Estado não 
somente uma eficiência administrativa, mas e principalmente uma 
atuação – legítima e dinâmica – voltada à participação consciente do 
Homem na consecução de seu nobre destino.  Isto será feito através 
da dinâmica social que implica a utilização do instrumento estatal em 
favor da criação e da realização de condições de sensibilidade, 
racionalidade e acessibilidade – com Igualdade de possibilidades – 
para o Homem, frente a alternativas efetivamente existentes nos 
planos político, social, cultural e econômico. Somente sob tal moldura 
haverá Democracia efetiva. 

Para David Held, a participação na vida política é necessária, não 

somente para proteção dos interesses individuais, mas também para a formação de 

uma cidadania informada, comprometida e em constante desenvolvimento. A 
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participação é essencial para a expansão das capacidades individuais.100 

Por democracia participativa entende-se um conjunto de experiências e 

mecanismos que tem como finalidade estimular a participação direta dos cidadãos 

na vida política através de canais de discussão e decisão. A democracia participativa 

preserva a realidade do Estado (e a democracia representativa). Todavia, ela busca 

superar a dicotomia entre representantes e representados recuperando o velho ideal 

da democracia grega: a participação ativa e efetiva dos cidadãos na vida pública.101  

A democracia participativa é considerada um modelo ou ideal de 

justificação do exercício do poder político pautado no debate público entre cidadãos 

livres e em condições iguais de participação.102 Advoga que a legitimidade das 

                                            
100

 HELD, David. Modelos de Democracia. Tradução de Alexandre Sobreira Martins. Madrid: Alianza, 
1991.Título original: Models of Democracy. p.129. 
101

 SELL, Carlos Eduardo. Introdução à Sociologia Política: política e sociedade na modernidade 
tardia. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006. p. 93. 
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 Como exemplo de Democracia participativa contemporânea cite-se o Novo Constitucionalismo 
Latino-Americando. Após a II Guerra Mundial, com a promulgação da Constituição da Alemanha de 
1949, dá-se início a uma nova fase do constitucionalismo  contemporâneo , fase esta que influenciará 
o constitucionalismo da segunda metade do século XX. Os Estados sul-americanos, por 
consequência de uma história política ditatorial, passaram por recentes processos constituintes, ou 
por reformas constitucionais. Isto resultou em constituições modernas com enfoque na proteção dos 
novos direitos fundamentais. São exemplos as Constituições da Bolívia de 2009, do Equador de 
2008, da Venezuela de 1999, do Brasil de 1988 e da Colômbia de 1991. Nestas cartas constitucionais 
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de uma comunidade dos países latino-americanos. Segundo Wolkmer: ―A proposta dessas 
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Maria Aparecida Lucca. Temas Atuais sobre o Constitucionalismo Latino-Americano. p. 8.) Com 
a análise destas Constituições, como o caso da Constituição da República Bolivariana da Venezuela, 
constata-se o privilégio a participação popular.  Depois de grande luta social, consegue consolidar 
uma nova cultura pautada no pluralismo jurídico, em uma ―sociedad democrática, participativa y 
protagónica, multetnica y pluricultural en un Estado de justicia federal y descentralizado‖. Com esta 
nova forma de Democracia, adere-se o elemento fundamental da participação cidadã na 
administração pública e em todas as esferas da sociedade, com o objetivo de que suas opiniões 
sejam consideradas, a fim de concretizar os interesses plurais da comunidade. (HERNANDEZ, 
Oswaldo Rafael Cali. A Democracia participativa na Constituição venezuelana de 1999. In: 
WOLKMER, Antonio Carlos e MELO, Milena Petters (org.). Contitucionalismo Latino-Americano. 
Tendências Contemporâneas. p. 89-90.) Sobre a experiência da Democracia participativa no novo 
constitucionalismo latino-americano Germana de Oliveira Moraes e Raquel Coelho Freitas  lecionam: 
O novo constitucionalismo latino-americano, [...], expressa-se como o resultado de lutas e de 
reivindicação popular por um novo modelo de organização do Estado e do direito que, além de 
reconhecer, legitimar e ampliar o rol dos direitos fundamentais, possa também efetivá-los no caso 
concreto. Para isso, faz-se necessário um governo que verdadeiramente se sustente na soberania 
popular. Um governo em que a sua constituição se legitime no ideal de Democracia e identidade do 
povo e não, necessariamente, em padrões externos ocidentais que não guardassem 
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decisões políticas advém de processos de discussão que, orientados pelos 

princípios da inclusão, do pluralismo, da igualdade participativa, da autonomia e da 

justiça social, conferem um reordenamento na lógica de poder político tradicional.103 

A manutenção do equilíbrio social será possível a partir da integração 

                                                                                                                                        
necessariamente correspondência com a cultura genuinamente latino-americana nem estivessem em 
compasso com o sentimento do povo. Neste sentido, o novo constitucionalismo pode ser 
compreendido como uma bússola que aproxima mais ainda o povo do poder político democrático na 
busca e na construção do seu bem viver. (MORAES, Germana de Oliveira e FREITAS, Raquel 
Coelho. O novo constitucionalismo latino-americano e o giro ecocêntrico da Constituição do Equador 
de 2008: os direitos de pachamama e o bem viver (sumak kawsay). In: WOLKMER, Antonio Carlos e 
MELO, Milena Petters (org.). Contitucionalismo Latino-Americano. Tendências Contemporâneas. 
p. 107.) Assim, esse tipo de Democracia no qual se fundamenta o novo constitucionalismo latino 
americano promove a participação direta do povo na elaboração e aprovação da constituição, como 
também no controle dos poderes estatais e das decisões tomadas pelos representantes políticos. 
Cita-se ainda a teoria indiana da Democracia da Terra. A Democracia participativa foi tema central no 
pensamento e na prática política de Gandhi, inspirando muitos ativistas engajados no movimento de 
libertação. Gandhi desenvolvia esta ideia através dos conceitos de swaraj (autogoverno) e de 
swadeshi (controle comunitário sobre os recursos) e através da concretização da ―república-aldeia‖ 
(gram swaraj) como instrumento da tradição democrática indiana. Com mais ênfase, nos anos 90, 
muitas organizações, na Índia, ao trabalhar de forma explícita pelo princípio da Democracia 
participativa e responsabilizável, iniciaram um amplo e longo processo político pelo qual a sociedade 
pode participar efetivamente da elaboração de leis, ao compelir os legisladores, em nível local, 
estadual e nacional, a produzirem leis de acordo com a vontade popular. Em alguns casos, o poder 
legislativo adotou projetos de lei preparados pelos movimentos de base e fundamentados na 
informação e no conhecimento adquirido durante as suas próprias lutas e através de consultas 
ampliadas a diferentes grupos da sociedade civil. (SHETH, D.L. Micromovimentos na India: para Uma 
Nova Politica de Democracia participativa. In: SANTOS, Boaventura de Sousa. (ed.), Democratizar A 
Democracia: os Caminhos Da Democracia Participativa. Civilização Brasileira: Rio de Janeiro, 
2002.p. 113.) Vandana Shiva, autora indiana, é precursora na teoria da Democracia da Terra: Si 
queremos que la ciudadanía recupere sus libertades, tenemos que reinventar la Democracia. 
Debemos profundizarla y ampliaria. Nuestra idea de la Democracia no es la de que unos gobiernos 
sean elegidos para el cargo sin que el pueblo controle el poder que ejercen o ceden a las grandes 
companías. La Democracia viva reclama la recuperación de nuestros poderes y de nuestras 
capacidades de toma de decisiones. Presupo-ne autoorganización y autogobierno (el swaraj de 
Gandhi). Debemos ampliar la Democracia para incluir a los excluídos —a las comunidades privadas 
de derechos, a los niíios, a los prisioneros, a las personas mayores y a las diversas especíes de la 
Tierra—. Yo Uamo a esa forma de Democracia la Democracia de la Tierra. Necesítamos esta 
Democracia de la Tierra para proteger nuestras libertades, para mantener los sistemas de sustento 
vital del planeta, para garantizar justicia y sostenibilidad, para acabar con los conflictos y crear la paz. 
A Democracia da Terra constitui hoje em dia um movimento político emergente de defesa da paz, da 
justiça e da sustentabilidade. Ela vincula o particular com o universal, o comum ao diverso e o local 
ao global. Ela supõe a tomada de consciência das responsabilidades inerentes da localização do 
indivíduo em um mundo global. Segundo Shiva, a Democracia da Terra não é unicamente um 
conceito, ela apresenta-se na conformação de práticas múltiplas e diversas de pessoas que 
reivindicam seus bens e espaços comuns, seus recursos, seus meios de vida, suas liberdades, sua 
dignidade, suas identidades e sua paz. (SHIVA, Vandana. Manifiesto para uma Democracia de la 
tierra: justicia, sostenibilidad y paz. Tradução de Albino Santos Mosquera. Barcelona: Paidós Ibérica, 
2005. Título original: Earth Democracy. Justice, Sustainability and Peace. p.09-13). 
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entre Estado, opinião pública e Constituição. A partir da conversão do Estado em 

agente da Sociedade é que a Constituição poderá imperar, equilibrando a atividade 

dos diversos centros de poder e dos muitos atores sociais.104 

A democracia contemporânea, assim, apresenta como característica a 

superação do modelo de democracia direta e a adoção da democracia 

representativa, por vezes, mais ou menos permeada de instrumentos de 

participação popular direta, dependendo da estrutura constitucional adotada pelos 

Estados. 

Jürgen Habermas, no texto ―Three normative models of democracy‖105 

compara duas concepções de política (concepção liberal e concepção republicana), 

e, partindo de uma crítica deste tipo de renovação do chamado ―republicanismo‖, 

desenvolve uma concepção procedimental de política deliberativa, baseada no 

discurso. Com intuito de facilitar a exposição da distinção, apresenta-se, neste 

trabalho doutoral, a comparação feita pelo autor da seguinte maneira: 

Tabela 2 

 CONCEPÇÃO 
LIBERAL 

CONCEPÇÃO 
REPUBLICANA 

CONCEPÇÃO DO 
DISCURSO 

Intenção 
democrática 

Compromisso entre 
interesses 

Autocompreensão ética Conexão interna 
entre 
considerações 
pragmáticas, 
compromissos, 
discursos de 
autocompreensão 
e discursos 
relativos a 
questões de justiça  

Consenso 
de fundo 

O status de cidadão é 
determinado 
precipuamente pelos 
direitos negativos que 
ele possui frente ao 
Estado e a outros 

Baseado no fato que os 
cidadãos partilham de 
uma mesma cultura 

Pelo debate 
obtem-se 
resultados 
racionais e 
equitativos 
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cidadãos. 

Normas 
base 

Direitos Universais do 
Homem 

Eticidade concreta de 
uma determinada 
Sociedade 

Normas de 
discurso e formas 
de argumentação 
que retiram de seu 
conteúdo 
normativo do 
fundamento da 
validade da ação 
orientada para o 
entendimento 

Relação 
Estado X 
Sociedade 

Não é possível eliminar 
a separação do aparato 
estatal da Sociedade 
mas pode ser 
transposta pelo 
processo democrático 

A democracia é 
sinônimo de auto-
organização política da 
Sociedade. A política se 
volta contra o aparato 
estatal. 

Conta com a 
instersubjetividade 
de ordem superior 
de processos de 
entendimento que 
se realizam na 
forma 
institucionalizada 
das deliberações 
nas instituições 
parlamentares ou 
na rede de 
comunicação dos 
espaços públicos 
políticos. 

Formação 
Democrática 
da vontade 
comum 

A formação democrática 
da vontade comum dos 
cidadãos preocupados 
somente com seus 
interesses somente 
pode ser um elemento 
dentro de uma 
constituição que deve 
disciplinar o Poder do 
Estado mediante 
dispositivos normativos 
como os direitos 
fundamentais, 
separação de poderes , 
vinculação da 
administração a lei. 

Formação da opinião e 
da vontade políticas dos 
cidadãos consiste no 
meio pelo qual se 
constitui a Sociedade 
como um todo 
politicamente 
organizado. A 
Sociedade centra-se no 
Estado pois na prática 
da autodeterminação 
política dos cidadãos a 
comunidade torna-se 
consciente de si como 
totalidade e, mediante a 
vontade coletiva dos 
cidadãos, age sobre si 
mesma. 

Concede um lugar 
central ao 
processo político 
de formação da 
opinião e de 
vontade comum, 
mas sem entender 
como algo 
secundário a 
estruturação em 
termos de Estado 
de Direito. Entende 
os Direitos 
Fundamentais e os 
princípios do 
estado de Direito 
como uma 
resposta 
consequente a 
questão de como 
institucionalizar os 
exigentes 
pressupostos 
comunicativos do 
processo 
democrático. 



65 
 

 

Eixo Normatização de uma 
Sociedade centrada na 
economia que, 
mediante a satisfação 
das expectativas de 
felicidade de pessoas 
privadas 
empreendedoras, deve 
garantir um bem 
comum, entendido de 
modo apolítico. Refere-
se a cidadania como 
ator coletivo que reflete 
o todo e age por ele. 

Atores privados agem 
como variáveis 
independentes em 
processo de poder que 
desenvolvem de forma 
cega, porque para além 
dos atos de escolha 
individual não podem 
existir decisões coletivas 
tomadas de forma 
consciente, exceto em 
sentido metafórico. 

Sustenta que o 
sucesso das 
políticas 
deliberativas não 
depende de uma 
atuação coletiva 
cidadã, mas na 
institucionalização 
dos 
correspondentes 
procedimentos e 
condições de 
comunicação. 

 

Também autor da teoria deliberativa da democracia, Joshua Cohen106, 

distingue o que chama de ―formal deliberative‖ do ―ideal deliberative‖. Como 

anteriormente apresentado, a fim de elucidar a distinção, apresenta-se a 

comparação de Cohen: 

Tabela 3 

Formal Deliberative Ideal Deliberative 

A democracia deliberativa é uma 
associação permanente e independente, 
cujos membros esperam que ela continue 
em um futuro indefinido. 
 

A deliberação ideal é livre na medida em que 
satisfaz duas condições. Em primeiro lugar, os 
participantes consideram-se vinculados apenas 
pelos resultados da sua deliberação e pelas 
condições prévias para essa deliberação. Sua 
consideração de propostas não é restringida 
pela autoridade de normas ou requisitos 
anteriores. Segundo, os participantes supõem 
que podem agir a partir dos resultados, 
levando o fato de que uma determinada 
decisão é alcançada através de sua 
deliberação como uma razão suficiente para 
cumpri-la. 
 

Os membros da associação partilham (e 
é do conhecimento geral que partilham) a 
opinião de que os termos adequados de 
associação fornecem um quadro para ou 
são os resultados das suas deliberações. 
Eles compartilham um compromisso de 
coordenar suas atividades dentro das 
instituições que tornam possível a 
deliberação e de acordo com as normas 

Na deliberação ideal, as partes são 
formalmente e substancialmente iguais. São 
formalmente iguais, na medida em que as 
regras que regem não são individuais. Todas 
as pessoas com capacidades deliberativas têm 
a mesma posição em cada etapa do processo 
deliberativo. Cada um pode colocar questões 
na agenda, propor soluções e oferecer razões 
para apoiar ou criticar as propostas. E cada um 
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que elas chegam através de suas 
deliberações. Para eles, a livre 
deliberação entre iguais é a base da 
legitimidade. 
 

tem uma voz igual na decisão. Os participantes 
são substancialmente iguais já que a 
distribuição existente de poder e recursos não 
molda suas chances de contribuir para a 
deliberação, nem essa distribuição 
desempenhar um papel autoritário em suas 
deliberações. Os participantes no 
procedimento deliberativo não se consideram 
vinculados pelo sistema de direitos existente, 
exceto na medida em que esse sistema 
estabelece o quadro da deliberação livre entre 
iguais. Em vez disso, eles consideram esse 
sistema como um objeto potencial de seu 
julgamento deliberativo. 
 
 

Uma democracia deliberativa é uma 
associação pluralista. Os membros tem 
diversas preferências, convicções e 
ideais sobre a condução de suas próprias 
vidas. Ao partilhar um compromisso com 
a resolução deliberativa de problemas de 
escolha coletiva, eles também tem 
objetivos divergentes e não pensam que 
algum conjunto particular de preferências, 
convicções ou ideais seja obrigatório. 
 

A deliberação baseia-se no fato de as partes 
envolvidas estarem obrigadas a declarar as 
suas razões para avançar propostas, apoiá-las 
ou criticá-las. Eles dão razões com a 
expectativa de que essas razões (e não, por 
exemplo, seu poder) resolverá o destino de 
sua proposta. Em deliberação ideal, como diz 
Habermas, "nenhuma força, exceto a do 
melhor argumento, é exercida". As razões são 
apresentadas com o objetivo de levar os outros 
a aceitarem a proposta, tendo em vista seus 
fins distintos (D3) e seu compromisso (D2) de 
estabelecer as condições de sua associação 
através da livre deliberação entre iguais. As 
propostas podem ser rejeitadas porque não 
são defendidas com razões aceitáveis, mesmo 
que possam ser defendidas. A concepção 
deliberativa enfatiza que as escolhas coletivas 
devem ser feitas de forma deliberativa, e não 
somente que essas escolhas devem ter um 
ajuste desejável com as preferências dos 
cidadãos. 
 

Como os membros de uma associação 
democrática consideram os 
procedimentos deliberativos como a fonte 
de legitimidade, é importante para eles 
que os termos de sua associação não 
sejam  meramente o resultado de suas 
deliberações, mas também manifestem-
se como tais. Eles preferem as 
instituições em que as conexões entre 
deliberação e resultados são evidentes 
para aqueles em que as conexões são 
menos claras. 
 

A deliberação ideal visa chegar a um consenso 
racionalmente motivado - encontrar razões que 
sejam persuasivas para todos os que estão 
empenhados em agir sobre os resultados de 
uma avaliação livre e fundamentada de 
alternativas por iguais. Mesmo em condições 
ideais, não há promessa de que razões 
consensuais serão apresentadas. Se não o 
são, a deliberação termina com o voto, sujeito 
a alguma forma de regra da maioria.O fato de 
que assim possa ser concluído não elimina a 
distinção entre formas deliberativas de escolha 
coletiva e formas que agregam preferências 
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não deliberativas. É provável que as 
consequências institucionais sejam diferentes 
nos dois casos e que os resultados da votação 
entre aqueles que estão empenhados em 
encontrar razões que sejam convincentes para 
todos são susceptíveis de diferir dos resultados 
de uma agregação que decorra na ausência 
deste compromisso. 
 

 

1.4 ESFERA PÚBLICA E DEMOCRACIA 

A democracia contemporânea, como produto político da confiança na 

razão, se estabelece sobre o primado de que os governos devem ter presente que a 

razão há de presidir a discussão que alimenta a vida pública. Discussão que, 

logicamente, deve orientar-se pelos fundamentos mais racionais das coisas, 

independente das posições partidárias, ou seja, é a razão pública que deve 

constituir-se como guia do discurso democrático, e não a razão partidária, a razão 

estratégica, a razão técnica, ou a razão de Estado.107 

Não há como compreender a esfera pública como uma instituição, nem 

como uma organização, por não constituir uma estrutura normativa com capacidade 

de distinguir funções e cargos, nem regular a forma de pertencimento a uma 

entidade. Esta deve sim ser entendida, segundo Habermas, como uma ―rede 

adequada para a comunicação de conteúdos, tomada de posição e opiniões‖; nela 

as opiniões são dialeticamente sintetizadas, de modo que as opiniões públicas 

sejam reunidas em temas específicos.108 

Sublinha-se que esfera pública tem como característica elementar um 

espaço irrestrito de comunicação e deliberação pública. Portanto, deverá estar 

aberto para todo âmbito social, de tal maneira, que os agentes sociais, através do 

agir comunicativo têm que pressupor que são os interlocutores e que são capazes 

de agir de acordo com o que acham certo. Nas palavras de Jürgen Habermas: ―Os 
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participantes da interação têm que atribuir-se reciprocamente a consciência de seus 

atos, ou seja, têm que supor que eles são capazes de orientar seu agir por 

pretensões de validade‖109. 

Ainda, conforme Bernhard Peters citado por Rodolfo Viana Pereira110, tal 

conceito pertence à estrutura jurídico-constitucional fundamental da democracia e 

pode ser definido como a ―esfera de formação pública e não coagida da opinião e 

vontade dos membros de uma comunidade política e democrática sobre a regulação 

dos assuntos públicos‖. 

A esfera pública se reproduz através do agir comunicativo. Para um agir 

de modo comunicativo, Jürgen Habermas ensina em suas obras sobre ―Teoria da 

ação comunicativa‖111, que seria necessário abandonar a compreensão egocêntrica 

do mundo da vida, tão fortemente defendida pela modernidade e pelos atores.  

O agir comunicativo é fruto da mudança da instrumentalidade da razão 

pura da consciência amparada na ―[...] ideia de um pensador que busca entender o 

mundo a sua volta, descobrindo as leis gerais que o governam, revelando a unidade 
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 HABERMAS, Jürgen. Era das transições. p. 38.  
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 PEREIRA, Rodolfo Viana. Direito Constitucional Democrático: controle e participação como 
elementos fundantes e garantidores da constitucionalidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 187 
111 HABERMAS, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa I - Racionalidad de la acción y 
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69 
 

 

encoberta sob a diversidade aparente‖112. Este modelo é marcado pela 

subordinação do objeto frente ao sujeito.  No modelo de agir comunicativo,  

[...] não é a relação de um sujeito solitário com algo no mundo 
objetivo que pode ser representado e manipulado, mas a relação 
intersubjetiva, que sujeitos que falam e atuam, assume quando 
buscam o entendimento entre si, sobre algo. Ao fazer isto, os atores 
comunicativos movem-se por meio de uma linguagem natural, 
valendo-se de interpretações culturalmente transmitidas e referem-se 
a algo simultaneamente em um mundo objetivo, em seu mundo 
social comum e em seu próprio mundo subjetivo113.  

 

Nessa concepção de agir comunicativo, Jürgen Habermas teoriza o 

entendimento linguístico como um mecanismo de coordenação e ação, de tal forma, 

que as suposições contrafactuais dos atores que se orientam pelo agir comunicativo, 

o fazem por pretensões de validade que adquiram relevância para a construção e 

manutenção de ordens sociais. Portanto, o agir comunicativo se constitui em uma 

estratégia para a comunicação de conteúdos, tomadas de posições e opiniões dos 

atores sociais do mundo da vida engajadas na esfera pública.114 

Neste sentido, a Esfera pública é uma ―estrutura intermediária‖ que faz a 

mediação entre o Estado e o sistema político e os setores privados do mundo da 

vida.  Neste contexto particular a Sociedade civil, enquanto núcleo institucional, 

formada por associações livres, não estatais e não econômicas, compõe-se de 

movimentos, organizações e associações (como novos atores sociais), ancorados 

por estruturas comunicacionais da esfera pública e por componentes sociais do 

mundo da vida, ganham um papel especial. Na qualidade de captadoras dos ecos 

dos problemas sociais que ressoam nas esferas privadas, a Sociedade civil 
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transmite os discursos ―[...] capazes de solucionar problemas, transformando-os em 

questões de interesse geral no quadro das esferas públicas‖115. 

Assim, ao assumir a forma de esferas públicas mais ou menos 

especializadas, a esfera pública se diferencia por níveis, de acordo com a densidade 

da comunicação. Sob essa lógica, a esfera pública pode ser dividida em três tipos116:  

Esfera pública episódica (bares, cafés, encontros na rua), esfera 
pública da presença organizada (encontros de pais, público que 
frequenta o teatro, concerto de Rock, reuniões de partidos ou 
congresso de igrejas) e a esfera pública abstrata, produzida pela 
mídia (leitores, ouvintes e espectadores singulares e espalhados 
globalmente). 

A esfera pública política, se definida através da sua relação com o 

sistema político, representa uma rede supercomplexa que se ramifica espacialmente 

em arenas internacionais, nacionais, regionais, comunicacionais e subculturais, que 

no seu interior as fronteiras não são rígidas em principio117.  

O nível político da esfera pública era costumeiramente entendido como o 

local de ―comunicação, deliberação, debate e participação cívica‖. Esse espaço 

permite perceber os dilemas coletivos e o reconhecimento da diversidade de pontos 

de vista. Segundo Habermas, nesse espaço deve predominar a universalidade, a 

racionalidade, a reciprocidade, a igualdade e a não coerção. Sem estas 

características, de nada adianta existir um espaço de deliberação pública no qual se 

possa legitimar o processo democrático.118  

O conceito menciona, portanto, lugares de prática política, isto é, ―fóruns e 

procedimentos vocacionados à gestão do poder‖ e que compreendam ―estruturas e 
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mecanismos de formação de opinião, deliberação e tomada de decisão‖ sobre 

assuntos de interesses públicos. Duas consequências relevantes ressaltam da 

adoção desse modelo: primeiro, as instâncias tradicionais de representação estatal 

perdem monopólio na definição e deliberação de assuntos públicos, em virtude da 

criação de espaços políticos alternativos119 e, em segundo lugar, a admissão da 

diversidade dos ―atores legitimados120 a participar nesses fóruns e procedimentos de 
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deliberação e decisão‖.121 

Na filosofia política contemporânea a ideia de que a democracia é mais 

bem-vista como ―governo por meio do debate‖ ganhou aceitação. A perspectiva mais 

ampla do governo por meio do debate contrapõe-se a visão mais antiga e mais 

formal da democracia que a caracteriza principalmente com relação às eleições e à 

votação secreta. Contudo, na filosofia política contemporânea, a compreensão da 

democracia ampliou-se, de maneira que já não seja vista apenas com relação às 

demandas por exercício universal do voto secreto, mas, de forma muito mais aberta, 

com relação àquilo que John Rawls chama de ―exercício da razão pública‖.122  

 

 

                                                                                                                                        
agem como catalisadores da expansão dos focos e fóruns de realização política. [...] Em quinto lugar, 
viabilizam a externalização dos dissensos. [...] a prática dos movimentos sociais tem como efeito 
direto tornar pública a diversidade de identidades e a complexidade dos interesses presentes em uma 
dada comunidade política. [...] Cumprem, assim, uma função típica da Democracia: ao dar 
publicidade às fraturas sociais existentes fazem atuas as engrenagens democráticas a fim de que tais 
dissensos sejam resolvidos segundo o princípio do debate constitucionalmente constituído e não 
segundo processos assimétricos de decisão, tais como o do maior poder econômico ou da autoridade 
tradicional. [...] Por último, exponenciam os índices de eficácia das funções de fiscalização e de 
controle de poder. Quanto maior o número de atores políticos presentes no espaço público, maior o 
nível de fiscalização e controle do exercício do poder institucional.‖ (PEREIRA, Rodolfo Viana. Direito 
Constitucional Democrático: controle e participação como elementos fundantes e garantidores da 
constitucionalidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 202/207) 
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CAPÍTULO 2 

PODER JUDICIÁRIO E DEMOCRACIA 

 

2.1 REPRESENTAÇÃO FUNCIONAL DO JUDICIÁRIO 

A Sociedade mundial presencia um enorme aumento da complexidade 

social, aqui entendida como pluralidade de alternativas, e da contingência do 

processo decisório. Diante disto, o exercício da decisão gera escolhas difíceis, em 

um pequeno espaço de tempo, acerca de matérias não rotineiras e com 

consequências sociais imprevisíveis.123 

O Brasil democrático é, atualmente, uma próspera oficina de práticas e de 

instituições de representação, que são responsáveis por alterações, sem 

comparação, na história das relações Estado X Sociedade Civil e nas relações entre 

os sistemas político, econômico e social. Estas alterações, contudo, não tem 

significado uma cessação com a tradição republicana. Ao contrário, confirmam 

algumas de suas principais características, como a valorização da esfera pública em 

face a esfera privada e a ―preservação do direito, suas instituições e procedimentos 

como peças-chave da pedagogia republicana‖. Sua inovação reside, antes, em 

terem suprimido dos seus fundamentos e de suas instituições as práticas autoritárias 

que marcaram a tradição durante o processo de modernização da burguesia.124 

Essa foi a intenção da Constituição de 1988 em sua predileção em 

reinterpretar, sob enfoque democrático, a tradição republicana brasileira. Contudo, 

desde então, emendas constitucionais sucessivas ―tem expurgado a Constituição, 

fiel em sua origem à matriz social-democrata predominante entre seus legisladores, 

das disposições que previam um papel organizador para o Estado em matéria 
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econômica.‖125 

Contudo, se essa adaptação à onda neoliberal concedeu à dimensão 
sistêmica da economia uma autonomia inédita na moderna ordem 
burguesa brasileira, foi modulada por um contexto em que são 
mantidas as vigas mestras da Carta de 1988, entre as quais a 
concepção de que a nação conforma uma comunidade solidária – 
tópico crucial à nossa tradição republicana –, a valorização da esfera 
pública como instância de promoção de integração social e o papel 
ético-pedagógico atribuído ao Direito, suas instituições e 
procedimentos na formação da cidadania e do civismo. Tal tradição, 
como notório, tem uma de suas raízes na fórmula de organização do 
mercado de trabalho sob a jurisdição da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT e do judiciário trabalhista, que, aliviada da sua carga 
autoritária original, se encontra preservada em nossa vida 
institucional. O sinal mais forte disso está na criação constitucional 
do Ministério Público como guardião da vontade geral expressa pelo 
legislador constituinte, incumbindo-lhe "a defesa da ordem jurídica, 
do regime democrático e dos interesses sociais indisponíveis" (art. 
127 da Constituição Federal).126 

 

Ciente dessa nova interpretação da tradição republicana brasileira, a 

Constituição de 88 anunciou o legado do liberalismo político, delineando com clareza 

os direitos civis da cidadania e indicando a organização de uma democracia política, 

com a criação de instrumentos para uma gestão pública eficiente. Fundado nesta 

estratégica orientação, o constituinte fez a previsão de duas formas de 

representação: a) o voto e b) a funcional; e duas formas de participação: a) a 

representativa, que se funda no princípio eleitoral, e b) a direta, que engloba a 

iniciativa popular, o referendo, o plebiscito e a ação popular, entre outros 

dispositivos.127 

O Brasil apresenta, atualmente, uma forte democracia política, em que a 

quase totalidade da população adulta, mesmo os analfabetos, pode se manifestar 
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eleitoralmente, manifestando no sistema político, suas expectativas e interesses. 

Contudo, a maneira pelo qual se financia as campanhas, ―abertas à manipulação e 

ao controle do poder econômico, inclusive pelos mecanismos, nem sempre visíveis, 

da compra de votos‖, além do fraco sistema partidário brasileiro, estampada no 

famoso fenômeno da troca de legendas, são máculas que aumentam a  

desconfiança da população na representação política.128 

Tal fraqueza tem permitido a montagem de um complexo sistema por 
meio do qual o Executivo exerce controle sobre mecanismos de 
cooptação dos parlamentares – o chamado presidencialismo de 
coalizão –, atraindo-os à sua base de sustentação congressual pelo 
atendimento de políticas públicas regionais e clientelas locais. Nesse 
quadro, em que pese o fato de as instituições de democracia política 
se encontrarem, de uma perspectiva formal, em franco processo de 
consolidação, a crônica dissociação entre representados e 
representantes, mais a evidente ultrapassagem do Legislativo pelo 
Executivo nas tomadas de decisão quanto a questões estratégicas 
para os rumos da Sociedade, é de se temer o seu retraimento em um 
sistema fechado de procedimentos, surdo às expectativas e 
demandas sociais. A gravitação do Legislativo em torno do Executivo 
provoca a retração da esfera pública e limita suas possibilidades de 
contato com o mundo da opinião. A esfera pública torna-se um 
espaço sob controle do Executivo e das lideranças da sua maioria 
congressual, que, "ao selecionarem os interesses e os valores a 
serem defendidos e estimulados, passam a tomar, em estilo 
monocrático, decisões que vinculam a todos". Nesse sentido, o 
Executivo, reforçado constitucionalmente pelo instituto das Medidas 
Provisórias, atuaria, em particular nas matérias sistêmicas da 
economia e do aparelho administrativo, segundo os moldes do 
padrão decisionista, legitimando-se ex post, quer em razão dos 
resultados obtidos, quer pela chancela da maioria governamental 
construída, em grande parte, pela sua capacidade de cooptar os 
quadros do Parlamento, com a mediação da máquina e de recursos 
públicos.129 

 

Neste quadro restrito, as opiniões geradas na Sociedade civil não 

conseguem traduzir a verdadeira vontade na esfera pública, já que as matérias a 

serem votadas pelo Legislativo estão sob domínio do Executivo, que impõe os seus 
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objetivos estratégicos em matéria econômica. ―Nesse sentido, a própria política 

social deixa de refletir as expectativas e interesses da Sociedade civil organizada, 

tornando-se objeto de políticas públicas assistencialistas do Estado e dos seus fins 

de legitimação, inclusive eleitoral‖. Daí que o resultado das urnas, mesmo estando 

em processo eleitoral livre e aberto à participação da população, é ofuscado pela 

trajetória institucional da representação em função da deficiência do sistema 

partidário e da ausência de ligação entre representantes e representados. ―Com 

isso, o Parlamento vê-se incapacitado de propor uma agenda própria, limitando-se a 

exercer mero papel fiscal sobre o que lhe chega do Executivo, naturalmente 

especializado nos temas da administração e da gestão da dimensão sistêmica.‖130 

Foi esse o cenário em que a representação funcional descobriu as 

premissas para sua manifestação, apresentando vários institutos, criados ou 

revigorados pela Constituição de 1988. Assim, logo após a promulgação da Carta, a 

minoria parlamentar e mais os interesses organizados na Sociedade civil, 

compreendendo algumas corporações como a OAB e mesmo o Ministério Público, 

puderam contar com a nova legitimidade conferida ao controle abstrato de normas, 

particularmente na chamada comunidade dos intérpretes dotados de legitimidade 

para propor ações diretas de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal 

Federal – STF. Inaugurava-se, naquele contexto, o que atualmente é um novo 

espaço para o exercício da democracia brasileira, contando, com quase 200 Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade – Adins ao ano, em que, por provocação em boa 

parte da Sociedade civil organizada, se aprofunda e se aprimora a interpretação 

constitucional.131  

É o que demonstra o relatório STF em ação132, publicado em 2017, ano 
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base 2016: 

Tabela 4 

 

Pedro Manoel Abreu, no mesmo sentido, afirma a existência de uma 

deficiência no modelo de funcionamento da democracia, que através de um sistema 

de procedimentos formalizados podem levar ao não atendimento das expectativas e 

demandas sociais. Esta deficiência fica clara na predominância do poder executivo 

sobre o legislativo, na sucessiva edição de Medidas Provisórias, principalmente em 

temas não inclusos na cláusula, constitucionalmente prevista, da reserva de 

emergência, retirando, no processo decisório sobre temas importantes para os 

rumos da Sociedade, a opinião parlamentar e da Sociedade civil.133 

Assim, se o civismo, por definição, implica a existência de uma 
esfera pública que se abre à participação de todos, as práticas 
prevalecentes de diminuição do papel do Legislativo na formulação 
da agenda política do país mínguam a sua função institucional de ser 
responsivo às demandas da cidadania e as possibilidades de se 
conectar ativamente com a Sociedade civil. A gravitação do 
Legislativo em torno do Executivo, de que é testemunha a presença 
de muitas das principais personalidades de diferentes partidos à testa 
de ministérios, em um simulacro de regime parlamentarista que 
apenas reforça aquele último Poder, induz à retração da esfera 
pública e cerceia suas possibilidades de contato com o mundo da 
opinião. Por meio dessa operação, realizada no âmbito das relações 
entre esses dois Poderes, esvazia-se a substância democrática do 
regime de 1988.134 

Nessa circunstância, o público transforma-se em um espaço sob o império 
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do Executivo e das lideranças de sua maioria congressual, que passa a definir 

monocraticamente, sobre interesses e valores gerais. O Executivo, nessa 

deturpação, atribui-se a função de intérprete da vontade geral. Sujeita suas 

―interpretações‖, geralmente restritas ao âmbito deliberativo da ―tecnocracia estatal‖, 

à confirmação da maioria, que, pelo sistema de Medidas Provisórias, pode dispensar 

a aprovação explícita.135 

Opondo-se aos efeitos desse estreitamento da esfera pública, cresce o 

número de cidadãos, e até mesmo de organizações sociais, de parte da Sociedade 

civil, e de minorias políticas, que recorrem ao Judiciário136 contra leis, práticas da 

Administração ou omissões quanto a práticas que dela seria legítimo esperar, 

originárias tanto do executivo quanto do Legislativo‖.137 

Neste contexto ressurge a discussão sobre a função política dos tribunais, 

do Ministério Público e dos operadores jurídicos em geral, através da chamada 

―politização do Judiciário‖. Paralelamente, discute-se o processo de substituição e 

delegação do sistema político ao sistema jurídico de importantes competências 

decisórias pela ―judicialização da política‖.138 

A Constituição de 1988 redefiniu as relações entre os três poderes, 
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efetivando o sistema do judicial review139, que amplia o rol de sujeitos institucionais 

da Sociedade civil com direto à participação no controle de constitucionalidade das 

leis140. Essa ampliação possibilitou que ―segmentos organizados da Sociedade civil 
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passassem a ter legitimação para provocar a intervenção do Supremo Tribunal 

Federal para discutir a inconstitucionalidade de lei ou de norma da Administração.‖ 

Pela procedimentalização da aplicação do direito fica possibilitada a criação de novo 

espaço de manifestação da esfera pública, apta a atuar sobre o poder político, 

ligando o cidadão e suas associações com o Poder Judiciário.141 

Além disso, uma outra forma de mitigar tal déficit procederia dos 
novos institutos garantidores de direitos dos indivíduos e grupos 
diante do Estado e do mercado, em especial as ações civis públicas 
e a ação popular, possibilitando, externamente aos mecanismos 
clássicos da democracia representativa, a criação do direito a partir 
de sua abertura processual às demandas sociais. No caso, vale 
ainda notar que esses dois instrumentos são também utilizados por 
parlamentares, em mais de um exemplo, entre nós, da relação de 
complementaridade entre representação política e representação 
funcional. Tal complementaridade afastaria significativamente a 
experiência brasileira de processos de judicialização da política e das 
relações sociais prevalecentes em outros contextos nacionais, 
interpretados, em sua maioria, como uma invasão deletéria no papel 
do soberano por parte do ativismo judicial. Aqui, longe de se ter uma 
prática desse ativismo, na raiz da recente afirmação do Poder 
Judiciário está a intervenção do Legislativo no sentido de dotar a 
Sociedade de novos instrumentos de defesa e de aquisição de 
direitos, instituindo a representação funcional como mais uma arena 
para a democracia brasileira. Por meio desse movimento, é de se 
registrar, o Legislativo tem conseguido, ao menos em parte, 
compensar sua situação atual de inferioridade quanto ao Poder 
Executivo, submetendo-o a procedimentos de accountability 
extraparlamentares.142 

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3510143, que decidiu sobre a 

pesquisa com células-tronco, o Ministro Gilmar Mendes localizou o Supremo Tribunal 

Federal brasileiro, como Corte Constitucional, neste modelo de representatividade: 
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ativismo judicial é uma atitude, a escolha de um modo específico e proativo de interpretar a 
Constituição, expandindo o seu sentido e alcance. Normalmente ele se instala em situações de 
retração do Poder Legislativo, de um certo descolamento entre a classe política e a sociedade civil, 
impedindo que as demandas sociais sejam atendidas de maneira efetiva.‖ BARROSO, Luís Roberto. 
Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. Disponível em: 
http://www.direitofranca.br/direitonovo/FKCEimagens/file/ArtigoBarroso_para_Selecao.pdf. Acesso em 
janeiro de 2018. 
141

 ABREU, Pedro Manoel. Processo e Democracia: o processo jurisdicional como um locus da 
Democracia participativa e da cidadania inclusiva no Estado Democrático de Direito. 1. ed. São Paulo: 
Conceito Editorial, 2011. p. 285-286. 
142

 VIANNA, Luiz Werneck. ―Apresentação‖. In: VIANNA, Luiz Werneck (Org.). A Democracia e os 
três poderes no Brasil. Belo Horizonte: UFMG; Rio de Janeiro: IUPERJ/FAPERJ, 2002, p.12. 
143

 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Direta de Inconstitucionalidade: ADI/3510. Relator: 
Ministro Carlos Britto. Julgamento em 28/05/2008. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=611723. Acesso em 03 jan. 2018.  

http://www.direitofranca.br/direitonovo/FKCEimagens/file/ArtigoBarroso_para_Selecao.pdf
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=611723


81 
 

 

É em momentos como este que podemos perceber, despidos de 
qualquer dúvida relevante, que a aparente onipotência ou o caráter 
contra-majoritário do Tribunal Constitucional em face do legislador 
democrático não pode configurar subterfúgio para restringir as 
competências da Jurisdição na resolução de questões socialmente 
relevantes e axiologicamente carregadas de valores 
fundamentalmente contrapostos. Delimitar o âmbito de proteção do 
direito fundamental à vida e à dignidade humana e decidir questões 
relacionadas ao aborto, à eutanásia e à utilização de embriões 
humanos para fins de pesquisa e terapia são, de fato, tarefas que 
transcendem os limites do jurídico e envolvem argumentos de moral, 
política e religião que vêm sendo debatidos há séculos sem que se 
chegue a um consenso mínimo sobre uma resposta supostamente 
correta para todos. Apesar dessa constatação, dentro de sua 
competência de dar a última palavra sobre quais direitos a 
Constituição protege, as Cortes Constitucionais, quando chamadas a 
decidir sobre tais controvérsias, têm exercido suas funções com 
exemplar desenvoltura, sem que isso tenha causado qualquer 
ruptura do ponto de vista institucional e democrático. Importantes 
questões nas Sociedades contemporâneas têm sido decididas não 
pelos representantes do povo reunidos no parlamento, mas pelos 
Tribunais Constitucionais. Cito, a título exemplificativo, a famosa 
decisão da Suprema Corte norte-americana no caso Roe vs. Wade, 
assim como as decisões do Tribunal Constitucional alemão nos 
casos sobre o aborto (BVerfGE 39, 1, 1975; BverfGE 88, 203, 1993). 
Muito se comentou a respeito do equívoco de um modelo que 
permite que juízes, influenciados por suas  próprias convicções 
morais e religiosas, dêem a última palavra a respeito de grandes 
questões filosóficas, como a de quando começa a vida. Lembro, em 
contra-argumento, as palavras de Ronald Dworkin que, na realidade 
norte-americana, ressaltou o fato de que ―os Estados Unidos são 
uma Sociedade mais justa do que teriam sido se seus direitos 
constitucionais tivessem sido confiados à consciência de instituições 
majoritárias‖. Em nossa realidade, o Supremo Tribunal Federal vem 
decidindo questões importantes, como a recente afirmação do valor 
da fidelidade partidária (MS n° 26.602, 26.603 e 26.604), sem que se 
possa cogitar de que tais questões teriam sido melhor decididas por 
instituições majoritárias, e que assim teriam maior legitimidade 
democrática. Certamente, a alternativa da atitude passiva de self 
restraint – ou, em certos casos, de greater restraint, utilizando a 
expressão de García de Enterría - teriam sido mais prejudiciais ou 
menos benéficas para a nossa democracia. O Supremo Tribunal 
Federal demonstra, com este julgamento, que pode, sim, ser uma 
Casa do povo, tal qual o parlamento. Um lugar onde os diversos 
anseios sociais e o pluralismo político, ético e religioso encontram 
guarida nos debates procedimental e argumentativamente 
organizados em normas previamente estabelecidas. As audiências 
públicas, nas quais são ouvidos os expertos sobre a matéria em 
debate, a intervenção dos amici curiae, com suas contribuições 
jurídica e socialmente relevantes, assim como a intervenção do 
Ministério Público, como representante de toda a Sociedade perante 
o Tribunal, e das advocacias pública e privada, na defesa de seus 
interesses, fazem desta Corte também um espaço democrático. Um 
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espaço aberto à reflexão e à argumentação jurídica e moral, com 
ampla repercussão na coletividade e nas instituições democráticas. 

 

Robert Alexy sustenta que a representação argumentativa é forma 

representativa que se impõe. Dela estariam investidas as Cortes Constitucionais. O 

Poder Judiciário atua então como instância concretizadora dos direitos 

fundamentais. Afirma o autor144: 

O princípio fundamental: ―Todo poder estatal origina-se do povo‖ 
exige compreender não só o parlamento, mas também o tribunal 
constitucional como representação do povo. A representação ocorre, 
decerto, de modo diferente. O parlamento representa o cidadão 
politicamente, o tribunal argumentativamente. Com isso, deve ser 
dito que a representação do povo pelo tribunal constitucional tem um 
caráter mais idealístico do que aquela pelo parlamento. A vida 
cotidiana do funcionamento parlamentar oculta o perigo de que 
maiorias se imponham desconsideradamente, emoções determinem 
o acontecimento, dinheiro e relações de poder dominem e 
simplesmente sejam cometidas faltas graves. Um tribunal 
constitucional que se dirige contra tal não se dirige contra o povo 
senão, em nome do povo, contra seus representantes políticos. Ele 
não só faz valer negativamente que o processo político, segundo 
critérios jurídico-humanos e jurídico-fundamentais, fracassou, mas 
também exige positivamente que os cidadãos aprovem os 
argumentos do tribunal se eles aceitarem um discurso jurídico-
constitucional racional. A representação argumentativa dá certo 
quando o tribunal constitucional é aceito como instância de reflexão 
do processo político. Isso é o caso, quando os argumentos do 
tribunal encontram eco na coletividade e nas instituições políticas, 
conduzem a reflexões e discussões que resultam em 
convencimentos examinados. Se um processo de reflexão entre 
coletividade, legislador e tribunal constitucional se estabiliza 
duradouramente, pode ser falado de uma institucionalização que deu 
certo dos direitos do homem no estado constitucional democrático. 
Direitos fundamentais e democracia estão reconciliados. 

 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho aponta algumas causas ou fatores 

responsáveis pelo fenômeno de judicialização da política.  Uma causa, de ordem 

técnico-jurídica, seria o aumento do controle jurisdicional dos atos e políticas 

administrativas, principalmente pela discussão de sua constitucionalidade. Outra, de 

ordem sócio-política, estampa a falta de confiança nos ―políticos‖, em detrimento ao 
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 ALEXY, Robert. ―Direitos fundamentais no Estado constitucional democrático. Para a relação entre 
direitos do homem, direitos fundamentais, Democracia e jurisdição constitucional‖. Trad. Luís Afonso 
Heck. In: Revista Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 217: 55-66, jul./set. 1999. p. 55-56. 
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prestígio dos magistrados como uma ―aristocracia togada‖, isto é, a distinção entre 

uma classe despreparada e cobiçosa e uma elite instruída, focada na justiça (aqui 

confundida com o interesse geral)145. Uma terceira, também de ordem sociopolítica, 

estritamente ligada a anterior, é a autoimagem dos magistrados como elite, 

responsáveis pela busca do bem comum.146 

Contudo, segundo Humberto Nogueira Alcalá147: 

La interpretación última de la Constitución hecha por el Tribunal 
Constitucional no puede cerrar las diversas opciones legislativas, 
imponiendo autoritariamente la suya, ya que carece de competência 
para constitirse em potestade legislativa e imponer uma de las 
diversas opciones legislativas posibles. El procedimiento de 
inconstitucionalidad debe así acreditar la absoluta falta de idoneidade 
del precepto legal, su intolerable lesividade para el derecho o su 
absoluta desproporcionalidad. Esto implica que em la hipótesis de 
aplicación de la ley, ninguna pueda considerarse como coerente con 
las exigencias constitucionales. El juez constitucional debe aplicar el 
arsenal hermenéutico de los juicios de razonabilidad y de 
proporcionalidade, de armonización o concordancia práctica, entre 
otros, que deben fundamentar su decisión jurisdicional. Al sostenerse 
que el contenido essencial opera respecto del legislador, debiendo la 
administración y el juez respetar los derechos em forma amplia, em 
sus diversos atributos, sin otras limitaciones que las estabelecidas 
por la Constitución y las leyes dictadas em conformidade com la 
Constitución. 

 

Para Marinoni, a conformação da lei aos direitos fundamentais somente é 

possível quando a representação argumentativa em benefício desses direitos 

suplanta a representação política descrita na lei. Assim, a representação 
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 Sobre o tema: ―Na verdade, o fator que compatibiliza o Poder Judiciário com o espírito da 
Democracia (no sentido que Montesquieu conferiu ao vocábulo) é um atributo eminente, o único 
capaz de suprir a ausência do sufrágio eleitoral: é aquele prestígio público, fundado no amplo respeito 
moral, que na civilização romana denominava-se auctoritas; é a legitimidade pelo respeito e a 
confiança que os juízes inspiram no povo. Ora, essa característica particular dos magistrados, numa 
Democracia, funda-se essencialmente na independência e na responsabilidade com que o órgão 
estatal em seu conjunto, e os agentes públicos individualmente considerados, exercem as funções 
políticas que a Constituição, como manifestação original de vontade do povo soberano, lhes atribui.‖ 
COMPARATO, Fábio konder. O Poder Judiciário no regime democrático. Estudos avançados.  São 
Paulo, v.18, n.51, p.151-159, ago. 2004. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142004000200008&lng=en&nrm=iso. 
Acesso em: 03 Jan. 2018. 
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 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O papel político do judiciário e suas implicações. In: 
FRANCISCO, José Carlos (Coord). Neoconstitucionalismo e atividade jurisdicional: do 
passivismo ao ativismo judicial. Belo Horizonte: Del Rey, 2012. p. 222. 
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 ALCALÁ, Humberto Nogueira. Lineamientos de interpretación constitucional y del bloque 
constitucional de derechos. Santiago: Librotecnia, 2006. p.360. 
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argumentativa excede a mera sobreposição do magistrado sobre o legislador, pois 

esta representação, antes mesmo de fazer o controle da lei, deverá ser hábil a 

persuadir os cidadãos da sua racionalidade.148 

O evento da judicialização da política, segundo Manoel Gonçalves 

Ferreira Filho149, acaba por trazer implicações (―pessimistas‖) profundas, de extrema 

importância. São elas: 

1) O reflexo na separação dos poderes: a judicialização da política implica 

uma redistribuição das funções que a separação atribui aos poderes. Na visão 

clássica, a decisão ou determinação política/administrativa não pertence ao 

Judiciário. São funções próprias do Legislativo e do Executivo.150 Para o autor, não 

se pode ignorar que a judicialização afeta a governança, já que pode ―levar aos 

entrechoque de comandos de poderes com visão diferente, quanto ao exercício das 

tarefas do Estado‖. 

2) O reflexo na democracia: como a democracia existente no Brasil é do 

tipo representativa, a deliberação é a fonte do poder daqueles que em nome do povo 

governam. ―A seleção popular é assim a única fonte legítima do poder numa 

democracia. Não é, pois, legítimo do ângulo democrático o poder que dele não 

provém‖. Em um aspecto democraticamente substancial, exige-se dos 
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 MARINONI, Luiz Guilherme. ―A Jurisdição no Estado Contemporâneo‖. In: MARINONI, Luiz 
Guilherme (Coord.). Estudos de Direito Processual Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, 
p. 47. 
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 Para a análise de todas as implicações (1 a 5) uilizou-se a obra: FERREIRA FILHO, Manoel 
Gonçalves. O papel político do judiciário e suas implicações. In: FRANCISCO, José Carlos (Coord). 
Neoconstitucionalismo e atividade jurisdicional: do passivismo ao ativismo judicial. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2012. p. 231-240. 
150

 Segundo o autor: ―Esquematicamente, as decisões políticas, como a alteração da Constituição ou 
a legiferação, excluem a intervenção do Judiciário quanto à sua substância (salvo o que se possa 
colocar em termos de controle de constitucionalidade). A atuação administrativa dele escapa também, 
exceto quanto ao controle de legalidade. Mais ainda, ela apresenta um largo campo para a 
discricionariedade, quer dizer, para a alivre apreciação da conveniência e da oportunidade, o que 
claramente contradiz a imposição judicial de políticas públicas. Afinal, o legislativo, em princípio geral, 
legisla – edita a lei; o executivo, executa e administra, segundo a lei; o Judiciário, julga, para impor o 
respeito à lei. É verdade que a institucionalização da separação dos poderes jamais bloqueou de 
modo absoluto o exercício, em casos específicos, de função típica de um poder por parte de outro 
poder. Ademais, ela tem tolerado, em larga medida, a transferência de uma função típica fundamental 
que é a de legislar, do poder a que ela é atribuída na doutrina, para outro, o Executivo. Entretanto, se 
ela é relativa e tem evoluído, conferir a um poder não político funções políticas, parece ir longe, 
ferindo o próprio âmago da separação dos poderes.‖ (FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O papel 
político do judiciário e suas implicações. In: FRANCISCO, José Carlos (Coord). 
Neoconstitucionalismo e atividade jurisdicional: do passivismo ao ativismo judicial. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2012. p. 232.) 
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representantes a demonstração do que a teoria norte-americana chama de 

responsiveness e acountability. 

Responsiveness é uma atuação consentânea com a vontade do 
povo, claro está na medida em que ela se manifesta na oportunidade 
adequada (não evidentemente a extraída de pesquisa de opinião). 
Acountability é a responsabilidade pela própria atuação, as ―contas‖ 
dessa atuação, para apreciação e sanção (no sentido de positivo ou 
no sentido negativo do termo) por parte do ―mandante‖, o povo.151 

Conforme o autor, para que haja legitimidade democrática do 

representante, eleição (com pleito livre e honesto) é imposta. ―Não tem essa 

legitimidade quem não houver sido eleito‖. A responsiveness e a acountability 

presumem eleição, já que é nesta que se manifestará a vontade do povo e que se 

tomará contas da atuação do representante, ou do seu partido. 

Ora, ao magistrado, em princípio e certamente no Brasil, falta a 
legitimidade democrática, pois jamais é eleito. Não se coaduna o seu 
papel com a responsiveness, já que não lhe cabe fazer a vontade do 
povo e sim julgar de acordo com o direito. Não tem contas a prestar 
ao povo soberano, ou seja, não tem acountability. Na verdade, a 
investidura do magistrado advém de uma capacidade específica, 
fruto de uma formação específica também. Isto o inscreve num 
quadro aristocrático, no sentido etimológico do termo, ou seja, no 
quadro dos ―melhores‖, os mais bem preparados – do que o vulgo 
em geral. Integram a intelligentsia. Constituem uma ―aristocracia 
togada‖.152  

Enfim, a formalização da função política do Judiciário, importaria na 

alteração da forma de governo. Seria instaurado, segundo o autor, um ―governo 

misto‖, mesclando democracia do Legislativo e Executivo com aristocracia do 

Judiciário. 

3) O reflexo na governança: por característica da própria função de 

judicatura, os magistrados não possuem a ―experiência da arte de governar‖, ―nem 

possuem o hábito de enfrentar as contingências do dia a dia político‖. Segundo o 

autor, o juiz teria sido treinado para resolver processos, casos concretos e não para 

fazer leis ou administrar o Poder Público. ―Embora tenha os aspectos louváveis do 
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contraditório e da obrigatoriedade da justificação da decisão, não tem flexibilidade 

para ponderar e conciliar a nível global interesses legítimos, dispersos na 

comunidade‖.153 

4) A primeira contrapartida da judicialização: O Judiciário como foco 

midiático: a mídia contemporânea assume um papel fiscalizador do interesse 

público, pressionando os julgadores. ―Se a decisão não lhe agrada, chovem críticas 

acerbas sobre o Judiciário, apresentado como complacente, se não como cúmplice‖. 

Se a decisão coincide com o interesse público, o julgador tem ―os seus cinco 

minutos de fama‖. 

5) A segunda contrapartida: a politização do Judiciário. A admissão de 

uma função política pelo Judiciário tem o condão de induzir ao ativismo judicial. 

Conforme o autor, recebendo, o juiz, instrumentos de atuação que excedem sua 

atividade clássica de resolver conflitos, pode este ceder a tentação de atuar para a 

consecução do seu ideal. ―Posiciona-se como representante do povo (que não o 

escolheu), vingador de injustiças, carrasco dos maus. Passa a ser um protagonista 

ativo da vida política‖. 

Ultrapassada a análise das implicações pessimistas da atuação política 

do Judiciário, reforça-se que o entendimento prevalecente na doutrina e nos 

julgados, no Brasil, é de que a Judicialização da Política é imperiosa nos casos de 

necessário cumprimento dos dispositivos constitucionais154. 

A primeira turma do Supremo Tribunal Federal tem entendido a 
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 ―Cass Sunstein, professor de Harvard, na obra ―A Constituição Parcial‖, reconhece as várias 
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confirmação do caráter ativista do Poder Judiciário com providência integrativa. O 

Ministro Dias Toffoli decidiu: 

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. 
Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de 
políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação 
dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. Esta Corte já firmou a 
orientação de que é dever do Poder Público e da Sociedade a defesa 
de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e 
as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual garantido 
pela Constituição Federal, a qual comete ao Ministério Público a sua 
proteção. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode 
determinar que a Administração pública adote medidas 
assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos 
como essenciais sem que isso configure violação do princípio 
da separação de poderes. 3. Agravo regimental não provido.155 
(grifo nosso) 

 

A segunda turma do Supremo Tribunal Federal também assume a mesma 

postura decisional, entendendo pela atuação política do Judiciário, com vistas a 

resguardar os dispositivos constitucionais. Ministro Celso de Mello sobre o direito a 

educação: 

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CRIANÇA DE ATÉ 
SEIS ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-
ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO ASSEGURADO PELO 
PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV) - 
COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À 
EDUCAÇÃO - DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO 
PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, 
§ 2º) - RECURSO IMPROVIDO. - A educação infantil representa 
prerrogativa constitucional indisponível, que, deferida às crianças, a 
estas assegura, para efeito de seu desenvolvimento integral, e como 
primeira etapa do processo de educação básica, o atendimento em 
creche e o acesso à pré-escola (CF, art. 208, IV). - Essa prerrogativa 
jurídica, em conseqüência, impõe, ao Estado, por efeito da alta 
significação social de que se reveste a educação infantil, a obrigação 
constitucional de criar condições objetivas que possibilitem, de 
maneira concreta, em favor das "crianças de zero a seis anos de 
idade" (CF, art. 208, IV), o efetivo acesso e atendimento em creches 
e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável 
omissão governamental, apta a frustrar, injustamente, por inércia, o 
integral adimplemento, pelo Poder Público, de prestação estatal que 
lhe impôs o próprio texto da Constituição Federal. - A educação 
infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda criança, 
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não se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações 
meramente discricionárias da Administração Pública, nem se 
subordina a razões de puro pragmatismo governamental. - Os 
Municípios - que atuarão, prioritariamente, no ensino fundamental e 
na educação infantil (CF, art. 211, § 2º) - não poderão demitir-se do 
mandato constitucional, juridicamente vinculante, que lhes foi 
outorgado pelo art. 208, IV, da Lei Fundamental da República, e que 
representa fator de limitação da discricionariedade político-
administrativa dos entes municipais, cujas opções, tratando-se do 
atendimento das crianças em creche (CF, art. 208, IV), não podem 
ser exercidas de modo a comprometer, com apoio em juízo de 
simples conveniência ou de mera oportunidade, a eficácia desse 
direito básico de índole social. - Embora resida, primariamente, 
nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular 
e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao 
Poder Judiciário, determinar, ainda que em bases excepcionais, 
especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela 
própria Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos 
estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar em 
descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles 
incidem em caráter mandatório - mostra-se apta a comprometer 
a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais 
impregnados de estatura constitucional. A questão pertinente à 
"reserva do possível". Doutrina.156 

A justiça torna-se, então, espaço de representação. Ela assume status de 

verdadeiro espaço político de disputa de interesses e de deliberações. Ela faz com 

que a democracia, tradicionalmente centralizada e unitária, evolua para uma forma 

mais deliberativa. Até mesmo o interesse geral não é mais benefício dos servidores 

do Estado e se deduz do encontro de interesses divergentes, sustentados por partes 

privadas, dentro do recinto da justiça.157 

2.2 O SIGNIFICADO DA INTERPRETAÇÃO E O PAPEL DOS JUÍZES NA 

CRIAÇÃO DO DIREITO 

A possibilidade de criação do direito pelos juízes é tema muito debatido e 

em consenso entre a doutrina. Atualmente pode se distinguir pelo menos três 

posições bastante diferenciadas entre elas: 

a) Teoria que sustenta que o direito, entendido como o conjunto de 
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normais gerais, é criado pelo legislador e que os juízes se limitam a aplicar o direito  

casos particulares. Esta é chamada de doutrina clássica ou tradicional.  

b) Teoria para qual o direito é o conjunto de todas as normas gerais e 

individuais158, e que sustenta que os juízes criam direito porque criam normas 

individuais. Kelsen foi o grande projetor desta teoria. 

c) Teoria que sustenta que os juízes não criam direito em situações 

normais, mas assim o fazem em situações muito especiais. Esta última corrente tem 

ganhado muitos adeptos como analisar-se-á. 

É fácil constatar que não há consenso entre estas teorias sobre dois 

pontos fundamentais: 1) o que se entende por ―direito‖ e 2) o que se quer dizer com 

―criar direito‖. Ninguém nega que os juízes ditam sentenças, mas as teorias A e C 

não consideram que isto justifique a tese de que os juízes criam o direito. Há um 

ponto em comum importante entre essas duas teorias: ambas consideram que o 

direito é o conjunto de normas gerais. Mas se opõem frontalmente na questão de 

saber se os juízes criam normas gerais: enquanto a teoria A nega, a teoria C 

concorda. A teoria B discorda das teorias A e C a respeito do que se entende por 

―direito‖, mas coincide com a teoria C no sentido de que os juízes as vezes também 

criam normas gerais, mesmo que restrinja as hipóteses de ocorrência.159  

A concepção clássica da função jurisdicional funda-se na distinção entre 

os órgãos qualificados dos poderes políticos, aos quais caberia a função criadora e 

reguladora, e os órgãos não-políticos imbuídos da função de execução e de 

aplicação das vontades dos poderes políticos. Sustentar que a criação do direito é 

benefício e monopólio do Poder Legislativo resulta dessa classificação dogmática e 

definitiva das funções do Estado.160 

Giuseppe Chiovenda foi o doutrinador precursor da teoria da jurisdição 

como atuação da vontade concreta da lei, adepto da doutrina inspirada no 

                                            
158

 Definir-se-á neste trabalho, normas gerais como expressão que correlaciona casos genéricos com 
soluções genéricas e normas individuais como expressão que correlaciona uma certa descrição de 
um caso individual com uma solução individual. 
159

 BULYGIN, Eugenio. Los jueces ¿crean derecho?. Isonomía,  México ,  n. 18, p. 7-25,    2003 .   
Disponivel em <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-
02182003000100001&lng=es&nrm=iso>. Acesso em  05  jan  2018. p. 7. 
160

 AKEL, Hamilton Elliot. O poder judicial e a criação da norma individual. São Paulo: Saraiva, 
1995.p. 120. 



90 
 

 

Iluminismo e nos valores da Revolução Francesa, que separava totalmente as 

funções do legislador (criação do direito) e do juiz (aplicação do direito).161 

Chiovenda162 sustentava que Jurisdição: 

É a função do Estado que tem por escopo a atuação da vontade 
concreta da lei por meio de substituição, pela atividade de órgãos 
públicos, da atividade de particulares ou de outros órgãos públicos, já 
no afirmar a existência da vontade concreta da lei, já no torná-la, 
praticamente, efetiva. 

 

Afirmava ainda que a atuação jurisdicional é sempre um exercício de 

substituição, ou seja, a substituição de uma atividade pública a uma atividade alheia. 

Esta substituição é operada de duas maneiras, relativas a duas etapas do processo, 

cognição e execução. a) Na cognição, a jurisdição implica a substituição definitiva e 

obrigatória da atividade intelectiva do juiz à atividade intelectiva não só das partes, 

mas de todos os cidadãos, ao afirmar que existe ou não existe uma vontade 

concreta de lei relativa às partes. Na sentença, o juiz substitui a todos ao afirmar que 

existe uma obrigação de pagar, de entregar, de fazer ou não fazer. b) E quanto à 

atuação definitiva da vontade verificada, quando se trata de uma vontade só 

exequível pelos órgãos públicos, tal execução em si não é jurisdição. Quando, 

contudo, quando a vontade pode ser executada por uma das partes envolvidas, ―a 

jurisdição consiste na substituição, pela atividade material dos órgãos do estado, da 

atividade devida, seja que a atividade pública tenha por fim constranger o obrigado a 

agir, seja que vise ao resultado da atividade‖. De qualquer maneira, portanto, é uma 

atividade pública exercida no lugar de outra pessoa (e não em representação de 

outros).163 

A doutrina tradicional foi criticada por Kelsen, que sustenta que todos os 

atos jurídicos são atos de aplicação e de criação de direito (salvo os casos 

extremos: a escrita da primeira constituição que é pura criação e a execução de uma 

execução que é pura aplicação). Em particular, o legislador aplica a constituição e 
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cria normas gerais e o juiz aplica a lei e cria sentenças, isto é, normas individuais. 

Portanto, a diferença entre a função do legislador e a do juiz, é a de que o juiz está 

mais limitado que o legislador, mas ambos criam direito dentro do marco 

estabelecido pela norma superior (a constituição no caso do legislador e a lei no 

caso do juiz).164 

Como visto, para Kelsen todo ato jurídico aplica e cria o direito. Afirma a 

ideia de que ―toda a norma tem como base uma norma superior, até alcançar a 

norma fundamental, que estaria no ápice do ordenamento.‖ Assim a norma 

individual, fixada na sentença, está necessariamente ligada a uma norma superior. 

Ao individualizar a norma superior, o juiz apenas a declara.165 

Contudo, prevalece o entendimento, de que a função do judiciário não se 

restringe em sua atuação formal de interpretação e aplicação das leis, para resolver 

conflitos, assegurar a defesa dos direitos legalmente protegidos e reprimir sua 

violação.166 

É preciso substituir a convicção de que o dispositivo identifica-se com 
a norma, pela constatação de que o dispositivo é o ponto de partida 
da interpretação; é necessário ultrapassar a crendice de que a 
função do intérprete é meramente descrever significados, em favor 
da compreensão de que o intérprete reconstrói sentidos, que o 
cientista, pela construção de conexões sintáticas e semânticas, que o 
aplicador, que soma àquelas conexões as circunstâncias do caso a 
julgar; importa deixar de lado a opinião de que o Poder Judiciário só 
exerce a função de legislador negativo, para compreender que ele 
concretiza o ordenamento jurídico diante do caso concreto.167 

Quando o juiz decide está dizendo o direito das pessoas. Se está 

reivindicando uma ―postura crítica que liberte das amarras da lei, deve-se ter um 

corpo de magistratura que repasse para a Sociedade uma verdadeira segurança 

jurídica, não reduzida a segurança na aplicação da lei positivada.‖168 
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A função jurisdicional transcende a modesta e subserviente atividade 
de aquiescer aos caprichos e à vontade de legislador, porquanto 
como poder criador, o juiz não constitui um simples técnico que 
mecanicamente aplica o direito em face de litígios reais. Busca, em 
verdade, solucionar os conflitos de interesse entre sujeitos individuais 
e coletivos, operando juridicamente como uma verdadeira força de 
expressão social que se define pelo exercício de uma função capaz 
de explorar as fissuras, as antinomias e as contradições da ordem 
jurídica. O magistrado, por conseguinte, não se limita à atividade de 
natureza meramente interpretativa ou dedutiva daquilo que lhe é 
dado. Sua tarefa versa na revelação de uma forma jurídica mais 
adequada, mais equânime e mais justa.169 

 
O dever fundamental do magistrado, então, é fazer justiça. Devendo para 

tanto afastar-se do legalismo estrito que reduzem sua liberdade de criar o Direito 

para o caso concreto, concretizando, por fim, seu ―papel institucional de construtor 

de uma ordem jurídica justa, comprometida com os valores e os princípios ético-

sociais que a Sociedade pretende preservar‖. 170 

Assim, a conformação da lei ou da legislação provoca que o juiz crie, pela 

interpretação ou pelo controle de constitucionalidade, uma norma jurídica para 

fundamentar seu decisium. O juiz reconstrói a ordem jurídica, na verdade, ao 

conceder um significado ao texto constitucional ou infraconstitucional. Neste sentido, 

a criação da norma jurídica pela conformação da legislação pode ser caracterizada 

como uma ―norma jurídica criada diante do caso concreto, mas não uma norma 

individual que regula o caso concreto‖. Porém, o que importa é demonstrar que esse 

novo sentido de criação da norma jurídica serve para fundar a adequação da lei e da 

legislação aos princípios constitucionais de justiça e aos direitos fundamentais.171 

Isto é o que tem sustentado a terceira corrente sobre a possibilidade de criação da 

norma pelo magistrado. 

A corrente doutrinária que sustenta a criatividade jurisdicional impõe 

roupagem constitucional/substancial ao princípio da legalidade. A atuação 
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jurisdicional passa a ser balizada não de maneira formal, mas sim a partir dos 

princípios constitucionais de justiça e dos direitos fundamentais.172 

O Estado Constitucional impõe o entendimento crítico da lei em face da 

Constituição, para no fim fazer aflorar a norma adequada cristalizada, que também 

pode ser entendida como ―conformação da lei‖. Essa mudança da ciência jurídica, 

ao conceder ao jurista a função de reconstrução – e não somente de declarar, 

descrever ou revelar -, outorga-lhe maior responsabilidade, já que dele se espera o 

compromisso de atuar no sentido de concretização dos planos Constitucionais.173 

Esta atuação criativa do Poder Judiciário tem sido chamada pela doutrina 

de ―ativismo judicial‖174. Tal tema está longe de ser pacífico entre os juristas. Ativismo 
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 Segundo Marinoni: ―A transformação do princípio da legalidade levou Ferrajoli a aludir a uma 
segunda revolução, contraposta exatamente àquela que foi criada com a aparição do antigo princípio 
da legalidade – que já havia provocado, com a afirmação da onipotência do legislador, uma alteração  
de paradigma em relação ao direito anterior ao do Estado legislativo. Essa segunda revolução 
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ora é entendido como a participação já descrita acima, ora é entendido, 

pejorativamente175, como a ultrapassagem da barreira da legalidade pelo 

magistrado. Nas palavras de Ingo Wolfgang Sarlet176: 

[...] convém pelo menos atentar para o assim chamado fenômeno da 
‗judicialização da política‘ ou do ‗ativismo judicial‘ (por mais que se 
possa discutir a respeito da correção dos termos e sobre o quanto 
são adequadamente utilizados no Brasil), para que se verifique o 
quanto cada vez mais aparentemente menos se leva em conta o 
princípio da conformidade funcional, especialmente no que diz com a 
ampla intervenção do Poder Judiciário na esfera da atividade 
legislativa e em relação aos atos (e omissões) do Poder Executivo. 
Com isso, por sua vez, não se está a fazer um juízo de valor 
(negativo ou positivo), mas apenas afirmando que os limites 
funcionais aparentemente se revelam cada vez mais fluídos e 
relativos, o que se percebe com particular ênfase no Brasil pós-1988, 
à vista do número de casos que foram levados ao STF e que, 
segundos muitos, indicam uma crescente intervenção do Poder 
Judiciário na esfera reservada aos demais poderes. 

 

Ronaldo Dworkin177 a tratar sobre o ativismo: 

O ativismo é uma forma virulenta de pragmatismo jurídico. Um juiz 

                                                                                                                                        
gestação (Roe v. Wade, 1973). O oposto do ativismo é a auto-contenção judicial, conduta pela qual o 
Judiciário procura reduzir sua interferência nas ações dos outros Poderes. Por essa linha, juízes e 
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176

 SARLET, Ingo Wolfgang, MARINONI, Luiz Guilherme, MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 224. 
177

 DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins 
Fontes, 2ª ed., 2007. p. 451. 

http://www.direitofranca.br/direitonovo/FKCEimagens/file/ArtigoBarroso_para_Selecao.pdf


95 
 

 

ativista ignoraria o texto da Constituição, a história de sua 
promulgação, as decisões anteriores da Suprema Corte que 
buscaram interpreta-la e as duradouras tradições de nossa cultura 
política. O ativista ignoraria tudo isso para impor a outros poderes do 
Estado o seu próprio ponto de vista sobre o que a justiça exige. 

Contudo, importante observar as palavras de Chaïm Perelman178 sobre o 

assunto: 

Nessa perspectiva, é indispensável, para evitar a arbitrariedade, dar 
preeminência a um poder judiciário independente. Este, zelando por 
impedir os abusos e os descaminhos de poder, dará uma 
interpretação extensiva ao princípio da igualdade perante a lei, que 
impede qualquer discriminação injustificada, qualquer uso arbitrário 
do poder. O respeito a esse princípio de igualdade, por todos os 
detentores do poder, teria como efeito impedir uma limitação 
arbitrária da liberdade formal que exige o tratamento igual de 
situações essencialmente semelhantes, os tribunais superiores, na 
medida em que controlam a constitucionalidade das leis, zelarão por 
que as distinções estabelecidas na lei, não sejam nem arbitrárias 
nem desarrazoadas, mas sejam justificadas pelos objetivos 
perseguidos, em conformidade com a natureza das coisas. Embora 
seja verdade que não existe critério objetivo e impessoal que 
permitiria determinar com precisão o limite que separa o razoável do 
desarrazoado, este limite não é, contudo, puramente subjetivo, pois 
depende das concepções e das relações do meio. Apenas uma 
comunidade suficientemente homogênea, em que existe um 
consenso suficiente sobre o que é razoável ou desarrazoado é que 
pode funcionar de modo satisfatório um sistema de direito 
democrático. Na falta de tal consenso sobre as questões essenciais 
que se colocam à comunidade, o sistema de direito e os órgãos 
encarregados de aplica-lo carecerão da autoridade necessária para 
impor-se de outro modo que seja a força. 

 

A criação do direito através da atividade da jurisdição é típica do sistema 

da common law, no qual a solução é anterior ao direito. Já no sistema da civil law 

encontra-se situação inversa, em que os direitos antecedem a solução. 

Considerando-se que os juízes não são eleitos e, desta forma, carecem de 

legitimação majoritária, a teoria da objeção contramajoritária sustenta que os 

magistrados não poderiam praticar atos de natureza legislativa. Porém a questão da 

legitimidade democrática do Poder Judicial e, assim dizer, da criação jurisprudencial 

do direito surgirá desde que observadas duas regras do processo: a) a instauração 

do processo civil vincula-se, pelo princípio dispositivo, à iniciativa da parte ou do 
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interessado; b) o juiz deverá observar o contraditório179 ―nas estruturas dialéticas do 

procedimento‖.180 

En primer lugar, las normas creadas por el poder legislativo son 
obligatorias para todos y en especial para todos los jueces. En 
cambio, las normas generales mediante las cuales el juez justifica su 
decisión en un caso de laguna normativa no obligan, en principio, a 
los otros jueces. Pero una norma general "creada" por un juez en un 
caso determinado constituye un precedente. Si otros jueces siguen el 
camino trazado, tendremos una jurisprudencia uniforme: la norma 
general creada por los jueces adquiere el carácter de obligatoria. 
Pero bien puede suceder que otro juez resuelva de otra manera un 
caso análogo. En tal situación tendríamos normas generales 
incompatibles. El conflicto entre esas normas será resuelto, tarde o 
temprano, por otros jueces, de modo que el proceso de creación 
judicial de las normas generales desembocará en una norma general 
reconocida de origen jurisprudencial.181 

Assim, percebe-se que muito além da norma individual, a criatividade 

jurisdicional apresenta-se em duas dimensões: cria-se a regra jurídica do caso 

concreto (aquela extraída da conclusão da decisão) e a regra jurídica que atuará 

como modelo normativo para a resolução dos casos semelhantes que serão 

julgados no futuro (aquela extraída da fundamentação182 da decisão). Isto se dá, no 

ordenamento jurídico brasileiro, com mais força, com a inserção da teoria dos 

precedentes, conforme será analisado posteriormente nesta tese doutoral. 

2.3 O ACESSO À JUSTIÇA COMO CONDIÇÃO DE UM JUDICIÁRIO 

DEMOCRÁTICO E CIDADÃO 

Em um Estado Constitucional não pode o juiz limitar-se a compreender e 

conformar a lei de acordo com as normas constitucionais, decidindo que a parte tem 

um direito a ser tutelado. A jurisdição deve dar tutela aos direitos – e não apenas 

afirmar qual direito merece proteção. 

No Estado Constitucional Democrático de Direito, a eficácia dos 
demais direitos fundamentais solenemente proclamados na ordem 
constitucional e a concretude das posições jurídicas de vantagem 
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asseguradas em nível infraconstitucional (individuais e coletivas), na 
hipótese de vulneração, seja em relações intersubjetivas privadas, 
seja no tocante ao Poder Público, dependem, visceralmente, do 
direito do acesso à Justiça e da tutelabilidade jurisdicional (inibitória 
ou ressarcitória) justa e efetiva. A ser diferente, titulares de direitos e 
de posições de vantagem estariam à míngua da proteção processual 
do Estado juiz. Definitivamente, direito algum pode ser levado a sério 
se estiver ao relento da respectiva tutela jurisdicional efetiva.183 

O conceito de acesso à justiça184 vem sofrendo transformação 

proporcional às modificações ocorridas no estudo da Teoria Geral do Processo.  

De uma perspectiva individualista, oriunda do Direito Natural, o acesso a 

justiça no século XVIII e XIX ―significava essencialmente o direito formal do indivíduo 

agravado de propor ou contestar uma ação‖. A visão era de que, como Direito 

Natural, o acesso à justiça não necessitava de proteção estatal. O Estado mantinha 

posição de passividade diante de impasses como a ―aptidão de uma pessoa para 

reconhecer seus direitos e defende-los, adequadamente, na prática‖.185 

Com o crescimento, tanto em número como em complexidade, das 

Sociedades, necessária se fez a atualização do conceito e amplitude do acesso à 

justiça. É o que entendem Vianna e Burgos186: 

Com a emergência da multidão de homens comuns, novos 
interesses e novas expectativas de direitos passam a se manifestar, 
e é a partir daí que a ‗oferta‘ dos novos institutos, presente na nova 
Carta, irá encontrar a sua demanda [...]. O acesso à Justiça adquire, 
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 CONTE, Francesco. Sobre a motivação da sentença no processo civil: Estado constitucional 
democrático de direito Discurso justificativo Legitimação do exercício da jurisdição. Rio de 
Janeiro: Gramma, 2016. p. 207/208. 
184

 ―[...] o modo pelo qual os direitos previstos abstratamente se tornam efetivos. [...] Mas o direito ao 
acesso à justiça não se resume tão somente na possibilidade de se recorrer ao Judiciário diante de 
uma lesão ou ameaça de lesão a direito, que seria o acesso à justiça em seu sentido formal. Esse 
acesso muito mais do que garantido, deve ser efetivo, ou seja, deve ser apto a viabilizar efetiva 
disputa, efetiva demanda, efetiva luta por direitos, que seria então o acesso à justiça em sentido 
material. De nada adianta existir um rol de direitos extensos na Constituição se não existem 
mecanismos práticos para torná-los efetivos, exercitáveis. O acesso então precisa ser formal e 
material, abrangendo o direito de recorrer ao Judiciário bem como a igualdade entre as partes, direito 
ao contraditório e à ampla defesa‖. RIBEIRO, Juliana do Val. Estudo comparativo do tratamento 
dedicado ao acesso à justiça na Constituição brasileira e na Constituição portuguesa: um olhar 
sobre os hipossuficientes. Revista de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo, v. 87, abr./jun. 
2014. p. 50-51 
185

 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Fabris, 1988. p.9. Título original: Acess to justice: the worldwide movement do make rights 
effective. A general report. 
186

 VIANNA, Luiz Werneck; BURGOS, Marcelo Baumann. Entre princípios e regras: cinco estudos 
de caso de Ação Civil Pública. Dados, Rio de Janeiro,  v. 48, n. 4, p. 777-843,  Dec.  2005 .   
Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-
52582005000400003&lng=en&nrm=iso>. Acesso em  05  Jan.  2018.   
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então, o status de um dos tópicos principais das políticas públicas, 
ocupando boa parte da agenda da mídia. O desmonte do embrião do 
welfare state brasileiro, o esvaziamento das instituições da vida 
republicana e da vida associativa, vão canalizar para o interior do 
Judiciário as demandas reprimidas por direitos. Os juízes e demais 
agentes do sistema passam a exercer papéis cada vez mais 
identificados com os de engenheiro social ou terapeuta, quando não 
com o de prestadores de serviços de cidadania. 

Cappelletti afirma que o despertar de interesse em torno do acesso à 

justiça levou a três posições básicas, ao menos nos países do mundo Ocidental. 

Nominou então tais posições de ―ondas‖ do novo movimento. A primeira onda foi a 

assistência judiciária; a segunda referia-se às reformas tendentes a proporcionar 

representação jurídica para os interesses difusos, principalmente os relativos a 

proteção do meio ambiente e ao consumidor; e a terceira onda que tem como foco 

uma concepção mais ampla de acesso à justiça.187 

Para Franceso Conte188, a atual fase metodológica do processo poderia 

se denominar de instrumentalismo valorativo ou constitucionalizado, pois é baseado 

na concretização de direitos fundamentais e focado à sua intensa permeabilidade 

moral num sistema aberto, plural e dialético. Nesse contexto, o acesso à tutela 

jurisdicional justa189 e efetiva encontra fundamento de legitimação no seguinte tripé 

axiológico: 

(i) proscrição da autotela e a fortiori do exercício arbitrário das 
próprias razões, como sucedâneo da vingança privada e marco de 
civilidade; (ii) dignidade da pessoa humana, como centro de 
gravidade do ordenamento jurídico-constitucional; e (iii) vida do 
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 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Fabris, 1988. p.31. Título original: Acess to justice: the worldwide movement do make rights 
effective. A general report. 
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 CONTE, Francesco. Sobre a motivação da sentença no processo civil: Estado constitucional 
democrático de direito Discurso justificativo Legitimação do exercício da jurisdição. Rio de 
Janeiro: Gramma, 2016. p. 210/211. 
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 ―A concepção de tutela jurisdicional justa depende de, pelo menos, três critérios necessariamente 
cumulativos: (i) correta escolha e interpretação aceitável da norma jurídica aplicável ao caso concreto 
submetido à apreciação judicial; (ii) adequada reconstrução dos fatos em juízo, com o 
reconhecimento aceitável da verdade dos fatos relevantes para o julgamento da causa; e (iii) 
procedimento válido e justo. Não se trata de observações a priori, mas de configuração teórica 
mínima, variável, em contínua expansão para acesso à ordem jurídica justa ou ascensão à justiça 
social, ao modo de recepcionar outros critérios que decorram das especificidades do caso particular. 
Nessa silhueta, como bem se compreende, a viabilização prática dos três valores básicos de 
conformação mínima essencial do processo justo dependem radicalmente das razões justificativas 
externadas na motivação da sentença, como grito mais forte contra o voluntarismo e o arbítrio 
judiciais‖. CONTE, Francesco. Sobre a motivação da sentença no processo civil: Estado 
constitucional democrático de direito Discurso justificativo Legitimação do exercício da 
jurisdição. Rio de Janeiro: Gramma, 2016. p. 211/212. 
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Estado Constitucional Democrático de Direito. Um dos pilares de 
sustentação do acesso à tutela jurisdicional ou da reserva da função 
jurisdicional é constituído pelos direitos fundamentais das partes 
(v.g., igualdade, pleno contraditório, especialmente com a 
participação igualitária na formação da decisão judicial, 
adequadamente motivada, ampla defesa, ante um juiz natural, direito 
à impugnação). 

Na perspectiva de garantia ao acesso a justiça, há uma tendência 

mundial, nas democracias atuais, de constitucionalizar as garantias processuais. 

 A percepção do Estado Democrático de Direito, como afirmação dos 
direitos da cidadania, pressupõe um Judiciário comprometido com os 
valores sociais e políticos que a Sociedade pretende preservar e 
garantir. Por outro lado, avulta a questão da democracia na 
perspectiva da jurisdição e do processo como instrumento de 
concretização da cidadania. São justamente a democracia como 
direito de quarta geração e a jurisdição democrática como exigência 
do Estado contemporâneo que tornam o Judiciário um locus efetivo 
da concretização da cidadania e da participação, suplantando os 
entraves do acesso à justiça, especialmente os graves problemas 
sociais de Estados emergentes como o Brasil, onde a exclusão, mais 
do que um problema, constitui uma chaga social.190 

 

Em um contexto sistêmico de garantias fundamentais do processo que 

são admitidas universalmente, sublima a tutela jurisdicional efetiva (incluindo a 

entrega do bem da vida e não somente a possibilidade de ingresso do pleito no 

judiciário), que perpassa não somente a justiça do procedimento e da decisão, mas 

também o alcance da adequação e da efetividade da função jurisdicional às 

exigências do direito material e da duração razoável do processo. O direito 

fundamental de acesso a justiça somente será concretizado em uma sentença 

juridicamente motivada, ―comprometida com a efetividade qualitativa do julgado, 

mediante os meios idôneos de atuação executiva, coativa ou forçada, preordenados 

no ordenamento jurídico-processual‖.191 

Assim, a garantia do acesso a prestação jurisdicional universal apresenta-

se em duas dimensões: (i) direito fundamental de provocar a jurisdição e (ii) direito a 
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 ABREU, Pedro Manoel. Processo e Democracia: o processo jurisdicional como um locus da 
Democracia participativa e da cidadania inclusiva no Estado Democrático de Direito. 1. ed. São Paulo: 
Conceito Editorial, 2011. p.326. 
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 CONTE, Francesco. Sobre a motivação da sentença no processo civil: Estado constitucional 
democrático de direito Discurso justificativo Legitimação do exercício da jurisdição. Rio de Janeiro: 
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uma adequada prestação jurisdicional em sentido amplo ou tutela jurisdicional stricto 

sensu, tendentes à plena satisfação do direito material, em consonância com suas 

necessidades e especificidades do caso concreto.192 

Se por um lado o acesso à justiça visa garantir a prestação da tutela 

jurisdicional a todos os conflitos, por outro lado, isto causaria um excesso de 

demandas judiciais, inviabilizando a concessão de uma justiça substancial.193 O 

Supremo Tribunal Federal recebe, a cada ano, um número maior de processos, é o 

que demonstra o Relatório Supremo em Ação – 2017, que informa 89.959 novos 

processos em 2016194: 

Gráfico 1 

 

Mecanismos visando conferir maior racionalização da atividade 
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 CONTE, Francesco. Sobre a motivação da sentença no processo civil: Estado constitucional 
democrático de direito Discurso justificativo Legitimação do exercício da jurisdição. Rio de Janeiro: 
Gramma, 2016. p. 213. 
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 ―Lamentavelmente, na medida em que os juízes se vêem asfixiados por tamanha demanda, é 
natural que os julgamentos retardem, e, com isto, que os processos levem anos a fio para ser 
concluídos. Mas, sem dúvida alguma, a conseqüência mais danosa dessa asfixia é a de impedir que 
os processos recebam exame acurado, uma reflexão e discussão merecidas, o que naturalmente 
demandaria algum tempo‖. (COUTO, Mônica Bonetti; MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro. A educação 
jurídica e os meios não contenciosos de solução de conflitos. In SILVEIRA, Vladmir Oliveira da; 
SANCHES, Samyra Haydêe Dal Farra Naspolini; COUTO, Mônica Bonetti (org.). Educação jurídica. 
São Paulo: Saraiva, 2013. p.376) 
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 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Supremo em ação 2017: ano-base 2016/Conselho Nacional 
de Justiça - Brasília: CNJ, 2017. Disponível em: 
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/08/f8bcd6f3390e723534ace4f7b81b9a2a.pdf. 
Acesso em 05 jan. 2018. p.35. 
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jurisdicional, desafogar e agilizar o Judiciário Brasileiro são pensados todos os dias. 

A Emenda Constitucional 45 de 2004195 foi um grande incentivador da onda 

racionalizadora do Judiciário. Outros instrumentos são utilizados, principalmente com 

o fomento do Código de Processo Civil brasileiro de 2015, que será objeto de estudo 

dos Capítulos 4 e 5 desta Tese Doutoral. 196 

                                            
195

 ―A inclusão nominal do princípio da duração razoável do processo no rol das garantias 
fundamentais teve muito mais um efeito didático do que qualquer outro significado. Uma das 
signatárias destas linhas já assentou em outra oportunidade que ―em termos práticos ou significativos, 
pouco resultado teve o acréscimo, no rol dos direitos e garantias individuais, o direito à razoável 
duração do processo.‖ (COUTO, Mônica Bonetti. A duração razoável do processo como direito 
fundamental no Brasil: mecanismos e alternativas à sua implementação. In: BAEZ, Narciso Leandro 
Xavier; NERY DA SILVA, Rogério Luiz; SMORTO, Guido. Os desafios dos Direitos Humanos 
Fundamentais na América Latina e na Europa. Joaçaba: Editora Unoesc, 2012, p. 373). 
196

 ―O acesso à justiça é um direito fundamental no Brasil, já que a Constituição Federal prevê a 
possibilidade de todo indivíduo ingressar no Poder Judiciário para a resolução de seus conflitos (art. 
5º. XXXV). Por uma interpretação literal garantidora do texto constitucional, a previsão de filtros de 
qualquer natureza (p. Ex. Mediação e conciliação e exigência prévia de processos administrativos) 
por muito tempo foi vista com desconfiança. Havia a crença implícita na superioridade e na 
legitimidade exclusiva do Poder Judiciário para a solução de controvérsias e obstáculos, ainda que 
não excludentes da apreciação jurisdicional, eram tidos por inadmissíveis. O dado que parece 
começar a por em xeque a lógica monopolista do acesso à justiça é a situação atual do sistema de 
justiça. Dados do CNJ de 2012 apontam para um aumento crescente da litigância no Brasil. O esforço 
do Judiciário em aumentar a produtividade dos seus juízes não tem conseguido acompanhar a 
proporção de novos casos e a situação se agrava ano a ano. Não é exagerado prever que em breve 
se chegue ao montante de 100 milhões de processos no Judiciário brasileiro. Em 2012, 40% desses 
processos eram execuções fiscais, ou seja, processos em que o Poder Público cobra suas dívidas, 
especialmente, as tributárias. O que também se constata pelos dados do CNJ é que os processos 
brasileiros têm personagens repetidos. A lista dos 100 maiores litigantes, até março de 2010, indicava 
que o Poder Público, em suas três esferas (Federal, Estadual e Municipal), os bancos e as empresas 
de telefonia eram os que mais acionavam e eram acionados judicialmente. Dentro dessa mesma lista 
dos 100 maiores litigantes, o INSS, maior litigante do Brasil, estava presente em um terço dos 
processos. Nesse contexto, o desafio do Poder Judiciário é gerir seu acervo. A perspectiva de gestão 
processual está cada vez mais evidente no discurso do CNJ, como se pode perceber na 
fundamentação da sua Resolução 125, em 2010, que instituiu a Política Judiciária Nacional de 
tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário. A Resolução criou os 
setores de mediação e conciliação judicial e legitimou a existência de filtros internos no Judiciário. 
Começava a haver a atenuação da ideia de que acesso à justiça significava acesso ao Poder 
Judiciário. De fato, é mais correto pensar em acesso à justiça a partir da existência de múltiplos 
mecanismos que forneçam uma variedade de respostas aos conflitos sociais. O problema é que 
associar uma lógica que visa a aumentar a qualidade da justiça pela busca da adequação entre 
conflitos e seus mecanismos de solução a uma lógica de gestão de milhões de processos judiciais 
gera distorções e incompatibilidades. Nesse sentido, os mecanismos judiciais consensuais de solução 
de conflitos (mediação e conciliação) podem ser filtros que ampliem o acesso à justiça, quando 
utilizados para a resolução dos conflitos para os quais eles sejam adequados; porém, poder também 
significar violação do acesso à justiça, se forem utilizados unicamente forma de desafogar o Judiciário 
de seus processos, sem ter por base qualquer raciocínio de adequação. Neste último caso, os 
mecanismos consensuais não seriam filtros, mas sim obstáculos criados por necessidades gerenciais 
do sistema de justiça.‖ (COSTA, Susana Henriques da. STF e os filtros ao acesso à justiça: Gestão 
processual ou vantagem ao grande litigante? Disponível em: 
http://politica.estadao.com.br/blogs/supremo-em-pauta/stf-e-os-filtros-ao-acesso-a-justica-gestao-
processual-ou-vantagem-ao-grande-litigante/ Acesso em 08 jan. 2018.) 
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Seguindo o entendimento, José Roberto dos Santos Bedaque197 

ressaltou: 

A garantia constitucional do devido processo legal abrange a 
efetividade da tutela jurisdicional, no sentido de que todos têm direito 
não a um resultado qualquer, mas a um resultado útil no tocante à 
satisfatividade do direito lesado ou ameaçado. Mas também se inclui 
nesse contexto o direito à cognição adequada a assegurar o 
contraditório e a ampla defesa. Entre os direitos fundamentais da 
pessoa encontra-se, sem dúvida, o direito à efetividade do processo, 
também denominado direito de acesso à justiça ou direito à ordem 
jurídica justa, expressões que pretendem representar o direito que 
todos têm à tutela jurisdicional do Estado. Essa proteção estatal deve 
ser apta a conferir tempestiva e adequada satisfação. 

 

Em sequência ao estudo da atuação jurisdicional democrática, analisar-

se-á no próximo capítulo o caráter contramajoritário do Judiciário. Para tanto inicia-

se o capítulo com o estudo sobre a falta de legitimidade democrática do poder 

judicial, passando então as correntes doutrinárias acerca a atuação judicial 

contramajoritária.  
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 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Comentários ao art. 273. In: MARCATO, Antonio Carlos 
(organizador). Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, , p. 791. 
 



 

 

CAPÍTULO 3 

CARÁTER CONTRAMAJORITÁRIO DO PODER JUDICIAL 

DEMOCRÁTICO 

 

3.1 A FALTA DE LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA DA JUSTIÇA 

Nos debates sobre o Poder Judiciário ou sobre a crise do sistema judicial, 

é comum a menção da questão da legitimidade dos juízes ou da existência de um 

déficit de legitimação democrática da jurisdição.198 As acusações ocorrem 

principalmente quando se julga a inconstitucionalidade de uma lei, quando o 

Supremo cassa ou impede a realização de um ato do Poder Legislativo. Nessa 

situação, sustenta-se que o magistrado, não eleito diretamente pelo povo, não 

possui legitimidade para revisar atos daqueles a quem foi outorgado poderes pela 

soberania popular.199  

 Os membros do Poder Judiciário – juízes, desembargadores e 
ministros – não são agentes públicos eleitos. Embora não tenham o 
batismo da vontade popular, magistrados e tribunais desempenham, 
inegavelmente, um poder político, inclusive o de invalidar atos dos 
outros dois Poderes. A possibilidade de um órgão não eletivo como o 
Supremo Tribunal Federal sobrepor-se a uma decisão do Presidente 
da República – sufragado por mais de 40 milhões de votos – ou do 
Congresso – cujos 513 membros foram escolhidos pela vontade 
popular – é identificada na teoria constitucional como dificuldade 
contramajoritária. Onde estaria, então, sua legitimidade para invalidar 
decisões daqueles que exercem mandato popular, que foram 
escolhidos pelo povo?200 
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 Ricardo Arnaldo Malheiros Fiúza sustenta a legitimidade democrática do Poder Judiciário nos 
seguintes termos: ―Na minha opinião os juízes tem sim legitimidade democrática para criar o Direito, 
eis que o poder institucional, aquela força que deriva do estado, é adquirido não só pela escolha 
popular, através do voto e do mandato, mas também pela investidura legal, através da nomeação 
após concurso público, por exemplo, [...] dizer o direito é justamente a sua missão, e assim se fará no 
primeiro grau, através das decisões dos juízes isolados, ou em segundo grau, através das decisões 
dos tribunais nos julgamentos dos recursos e na fixação de uma súmula vinculante‖. 
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 DENZ, Guilherme Frederico Hernandes. A legitimidade democrática do poder judiciário e a 
politização partidária do juiz. In: http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/16304-
16305-1-PB.pdf. Acesso: maio 2017. 
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 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. 
Disponível em: 
http://www.direitofranca.br/direitonovo/FKCEimagens/file/ArtigoBarroso_para_Selecao.pdf. Acesso em 
janeiro de 2018. 
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O conceito de legitimação estatal, na perspectiva axiológica, além de 

corresponder o ato ou o exercício da função com os princípios que vigoram em uma 

nação por determinado tempo, abrange o complexo problema, nas Sociedades 

contemporâneas, da disseminação do consenso e da aceitação sociais. Contudo, 

quanto a função jurisdicional, excetuados os países da common law, em que os 

juízes podem ser escolhidos por voto popular, nos países da civil law, a jurisdição é 

exercida por juízes com investidura mediante concurso público de provas e títulos. 

Sendo assim, o juiz carece de legitimidade originária, já que lhe falta a ―unção do 

voto popular‖. A singularidade da legitimação da atividade jurisdicional não abriga-se 

nos mandatos eletivos, mas pode ser verificada através da atuação do magistrado, 

no caso concreto, e da fundamentação jurídica e racional de suas decisões.  Assim, 

pela argumentação das motivações decisionais, o ―Judiciário pode transformar, na 

conta democrática de balanço, em superávit de legitimidade‖ o déficit originário.201 

No âmbito de um estado Constitucional Democrático de Direito, o 
poder do juiz (ou melhor: qualquer poder) exibe cariz representativo, 
no preciso sentido de que é exercido por delegação do povo 
soberano. Porque assim é, ante as legítimas expectativas da 
Sociedade referentes à Justiça, parece não mais haver espaço para 
o fenômeno do solipsismo judicial, refratário à dialeticidade do 
processo, para o juiz enclausurado solitariamente dentro de uma 
redoma artificial, longínquo do contraditório, diante do substrato da 
Sociedade e de seus valores espirituais, ético-morais, jurídicos, de 
justiça. Disso resulta que ao juiz cumpre incondicionalmente prestar 
contas à Sociedade, pois que a legitimidade democrática do poder 
jurisdicional assim o impõe. Não por acaso, a autoridade do juiz, no 
regime democrático, para fazer cumprir suas decisões, depende, em 
larga medida, da confiança dos cidadãos no exercício da função 
jurisidicional: na imparcialidade, na honestidade, no rigor intelectual e 
moral, na capacidade de juízo e na competência técnica do juiz. Tal 
fidúcia, a proporcionar adesão e aceitação sociais, será tão mais 
idônea quanto mais houver conformação da decisão aos valores 
constitucionais duradouros (―coisas permanentes‖), aos anseios 
legítimos e ao sentimento mediano de justiça compartilhados pelos 
membros da Sociedade.202 

Para Luigi Ferrajoli as fontes de legitimação do poder judicial são 

essencialmente duas. A primeira é a legitimação formal, que é assegurada pelo 
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 CONTE, Francesco. Sobre a motivação da sentença no processo civil: Estado constitucional 
democrático de direito Discurso justificativo Legitimação do exercício da jurisdição. Rio de 
Janeiro: Gramma, 2016. p. 874 
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princípio da estrita legalidade e da sujeição do juiz a lei. A segunda seria a 

legitimação substancial que consiste na função e capacidade da jurisdição tutelar os 

direitos fundamentais dos cidadãos. A primeira fonte de legitimação representa o 

pressuposto epistemológico indispensável para a atividade judicial em um estado de 

direito. A principal consequência deste fundamento é que diferentemente de 

qualquer outro pode publico, não se exige nem se admite uma legitimação 

representativa ou consensual, mas tão somente uma legitimação racional e legal.203  

Este nexo entre verdad y validez de los actos jurisdiccionales es, a 
mi parecer, el principal fundamento teórico de la división de poderes 
y de la independencia del poder judicial em el moderno estado de 
derecho. Una actividad cognoscitiva, aunque incluya inevitablemente 
opciones y valoraciones, por principio, no puede estar sujeta a 
imperativos que no sean los inherentes a la búsqueda de la verdade. 
Y cualquier condicionamento de poder externo, por más acreditado 
que esté ética o politicamente, no sólo no contribuye al 
descubrimiento de la verdade, sino que, por el contrario, será un 
obstáculo para tal fin. El principio de autoridade, incluso cuando la 
autoridade es democrática y expresa la mayoría o incluso la 
unanimidad de los asociados, no puede ser nunca um criterio de 
veracidade.204 

Segundo o Ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso, 

em palestra proferida em homenagem ao professor Robert Alexy, a Corte 

Constitucional desempenha dois papéis distintos e que aparentemente se 

contrapõem. O primeiro papel é o contramajoritário205: ―em nome da Constituição, da 

proteção das regras do jogo democrático e dos direitos fundamentais, cabe a ela a 

atribuição de declarar a inconstitucionalidade de leis e de atos do Poder Executivo‖. 

Ressaltando que nos dois casos há decisão majoritária ou do Congresso, no caso de 

inconstitucionalidade de lei, ou dos cidadãos que elegeram o representante do 

Executivo. Sendo assim, agentes não eleitos (Juízes e Ministros do STF) sobrepõem 
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a sua razão à dos tradicionais representantes da política majoritária. O segundo 

papel é o representativo. Significa a tutela de demandas sociais e de anseios 

políticos que não foram atendidos satisfatoriamente pelo Congresso Nacional.206 

A falta de legitimidade política do juiz pode ser desviada quando se leva 

em consideração dois tipos diferentes de legitimação: a) a eletiva, característica do 

poder político; e b) a característica do poder jurisdicional, baseada na sujeição do 

juiz à juridicidade. Nestes termos, a legitimação dos juízes é ―legitimação 

democrática sui generis‖, que não está ligada a democracia política, por 

representatividade do povo, mas, sim, com a função de garantir os direitos 

fundamentais.207 

Demais disso, o poder jurisdicional é um ―poder-saber‖, tanto mais 
legítimo quanto maior seja o saber. Nessa perspectiva, ganhou 
terreno e fez fortuna a categoria da representação argumentativa do 
juiz, como justificação racional e inteligível do discurso judicial, na 
qual se concretiza a motivação, e que, para além de mero 
componente retórico da decisão, por sua relevância para o tráfego 
jurídico, se erige em fonte legitimadora da atuação de juízes e 
tribunais; o dever de justificação de cada decisão, na incessante 
busca de adesão e de consensos sociais, os impele a argumentar 
com mais seriedade, correção, intensidade. Por seu turno, a 
legitimidade da representação argumentativa exige a existência: (i) 
de argumentos válidos ou corretos; e (ii) de pessoas racionais 
dotadas de capacidade e de disposição direcionadas à aceitabilidade 
de tais argumentos, posto que distinguidos pela força da validade ou 
correção, no sentido de que as escolhas axiológicas são 
adequadas.208 

Sendo assim, a motivação, como justificação racional do juízo, 

transparece o fruto da participação democrática das partes em contraditório. 

3.2 TEORIAS CONSERVADORAS SOBRE O CARÁTER CONTRAMAJORITÁRIO 

DO PODER JUDICIAL 
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Neste tópico estudar-se-á a tradição conservadora que sustenta, em 

síntese, que para a tomada de decisões políticas corretas ou imparciais não é 

necessário consultar todos os indivíduos potencialmente afetados por tais decisões. 

Neste sentido, esta tradição pretendeu vincular a ideia de imparcialidade com a 

reflexão isolada de algum indivíduo, ou de um número reduzido de indivíduos, e não 

com algum processo majoritário de participação e/ou discussão política.209 

Ferguson, influente doutrinador da corrente conservadora, sustentava que 

a essência da liberdade política consistia em dar o poder aos que sabem, dado que 

a cidadania comum devia ser prevenida frente a suas próprias torpezas e 

equívocos.210 

Edmund Burke expôs a vinculação entre parlamento e burguesia, 

atribuindo a esta última, em virtude de sua cultura e seu status econômico, 

condições ótimas para assumir a representação geral da nação. Burke não 

considerava que cada um seria o melhor juiz de seus próprios interesses. Em 

consequência, não teria sentido consultar o representado acerca do que deve fazer 

o parlamento, já que somente o representante está presente nas sessões do 

parlamento, isto é, participa na busca da verdade. 211 

Morton White faz menção ao elitismo epistemológico próprio da classe 

dirigente norteamericana, pensando que os cidadãos comuns não estavam 

capacitados para seu autogoverno, e que somente aqueles que podiam superar a 

ambição, as más predisposições, os prejuízos, os interesses parciais e os interesses 

imediatos do homem comum, estariam capacitados para ver quais eram os 

verdadeiros interesses da comunidade.212 

Bernard Manin tratou de demonstrar até que ponto era certo, para os 

federalistas norteamericanos, que as eleições conduziam a escolha de 

representantes diferentes e superiores aos representados.213 
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As Manin points out, elections offer us two roles, though most of us 
only ever inhabit one. Free and open elections allow us to be both 
voters and petitioners for public office. As voters, we are equal. As 
petitioners, we are not (since social and economic elites have an 
advantage). Manin argues – rightly, I think – that elections thus 
contain two competing tendencies: ―the fundamental fact about 
elections is that they are simultaneously and indissolubly egalitarian 
and inegalitarian, aristocratic and democratic.‖ To say that elections 
fail to achieve substantive representation is to say that their 
egalitarian features are not Strong enough to neutralize their 
inegalitarian tendency; the equal power we are granted as voters is 
not enough to neutralize the substantive bias that arises from our 
inequality as petitioners. To put the point more starkly: elections – or 
at least, the contemporary practice of elections, across many different 
polities – stand in (partial) tension with one of the most fundamental 
normative promises of democracy: that citizens’ interests will be given 
equal consideration.214 

 

Em ―The Federalist n. 78‖, Alexander Hamilton advertiu os problemas que 

o controle judicial poderia alcançar. O problema mais emblemático estava vinculado 

a questões que discutiam: como podem os juízes – funcionários que não são eleitos 

diretamente pelos cidadãos, e cujo mandato tão pouco se sujeita a avaliação popular 

periódica – terem capacidade de reverter decisões tomadas pelo poder legislativo, 

que, por sua vez, apresenta-se como um corpo que constitui a voz da cidadania? 

Uma Sociedade que pretende se guiar pela autoridade do povo deveria ouvir o que 

diz a maioria e não a vontade de um grupo de funcionários ilustres como são os 

juízes? Permitir o controle das leis não implica  consagrar institucionalmente critérios 

conservadores reprováveis?215 

Hamilton logo apresentou as respostas para tais questões e foi um dos 

primeiros a defender a possibilidade de controle judicial das leis, negando as 

implicações antidemocráticas deste controle. O discurso de Hamilton fundou-se no 

fato de que o poder judiciário ter a capacidade de negar a validez de uma norma 

legislativa não implica, de modo algum, a superioridade dos juízes sobre os 

legisladores. Esta situação tão pouco coloca em questão a vontade soberana do 

povo. Pelo contrário, ao declarar a inconstitucionalidade de uma lei o Poder 
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Judiciário reafirma a vontade popular.216 

Hamilton afirma217: 

Nor does this conclusion by any means suppose a superiority of the 
judicial to the legislative power. It only supposes that the power of the 
people is superior to both; and that where the will of the legislature, 
declared in its statutes, stands in opposition to that of the people, 
declared in the Constitution, the judges ought to be governed by the 
latter rather than the former. They ought to regulate their decisions by 
the fundamental laws, rather than by those which are not 
fundamental. 

O argumento de Hamilton foi logo aderido pelo juiz Marshall, na decisão 

do caso ―Marbury v. Madison‖218, para dizer que ―há somente duas alternativas 
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demasiadamente claras para serem discutidas, ou a Constituição controla qualquer 

lei contrária a ela, ou o Legislativo pode alterar a Constituição por lei ordinária‖, e 

termina defendendo a necessidade de controle judicial sobre as leis 

inconstitucionais. Este tipo de justificativas, desde então, passou a constituir uma 

das defesas mais fortes e difundidas do controle judicial, já que em qualquer país 

onde se aceita a revisão judicial das leis, se recorre a princípios similares ao 

                                                                                                                                        
momento em que entregou os documentos de investidura dos novos juízes, cujos cargos foram 
criados pelo governo do partido Federalista, do qual Marshall, ademais, fazia parte. Contudo, evitando 
criar um conflito gravíssimo entre os Poderes Executivo e Judiciário americanos, Marshall foi astuto 
ao entender que Marbury possuía o direito à investidura no cargo. Para tanto, Marshall tomou como 
base o ato do Congresso que autorizou a nomeação dos juízes de paz. Nesse sentido, afirmou que a 
investidura constituía um vested legal right, isto é, um direito a ele inerente, não podendo ser dele 
retirado. Seguindo essa vertente, Marshall entendeu que, diante do caso concreto, deveria ser 
introduzido um instrumento processual para que pudesse haver a tutela de tal direito. Marshall 
raciocinou nos termos de que todo direito deve ter à sua disposição um instrumento processual para 
protegê-lo. Assim, defendeu que tal problemática não teria ocorrido se a questão tivesse cunho 
político ou fosse submetida à discricionariedade do Poder Executivo. Portanto, na análise do writ of 
mandamus, restou consignado que o ato processual constitui ordem para uma autoridade praticar 
ação específica. Nesse sentido, Marshall ainda indagou se ele poderia ser utilizado contra 
autoridades que fizessem parte do Executivo. Assim, foi constatado que existem dois atos do Poder 
Executivo que não são passíveis da judicial review: aqueles que, em sua essência, têm natureza 
política e os que a Constituição ou as leis colocam sob completa discricionariedade do Poder 
Executivo. Todavia, situação diversa existiria na hipótese em que a Constituição ou a lei lhe impõe 
determinado dever. Nesse caso, afigurando-se legítima a atuação do Judiciário em face de 
ilegalidade específica, não haveria intromissão no Poder. A despeito de toda essa argumentação, ao 
analisar o ―poder‖, isto é a competência da Suprema Corte para apreciar o caso concreto, pronunciar-
se e conceder o mandamus, Marbury, observou a inerência de um conflito entre o parágrafo 13 do 
Judiciary Act de 1789 e o artigo 3º da Constituição. Dessa forma, o parágrafo 13 da Lei de 1789 
alterou a competência originária da Suprema Corte, atribuindo-lhe o poder para apreciar e julgar 
outras ações originárias, como a proposta por William Marbury. Com efeito, John Marshall interpretou 
o artigo 3º da Constituição como norma que fixou e limitou a competência originária da Suprema 
Corte, concluindo que o Congresso poderia alterar apenas a competência recursal. Diante do latente 
conflito entre o parágrafo 13 da Lei de 1789 e o artigo 3º da Constituição, Marshall, de forma sagaz, 
construiu a solução da questão nos seguintes termos: o problema passou a ser se a lei que conflitava 
com a Constituição seria válida e a Suprema Corte teria o poder para invalidá-la ou, ao menos, deixar 
de aplicá-la. Por conseguinte, Marshall encontrou-se diante de uma problemática que possuía duas 
alternativas: ou a Constituição seria a lei suprema, incapaz de ser modificada mediante meios 
ordinário, ou a Constituição estaria no mesmo nível das leis ordinárias, e, sendo assim, poderia ser 
livremente modificada pelo implemento de atos emanados pelo legislador ordinário. Caso Marshall 
optasse pela segunda posição, poderia se imputar que as Constituições escritas não passariam de 
uma simples forma de tentar limitar o Poder Legislativo. Optou Marshall pelo entendimento de que a 
Constituição era na realidade a lei suprema. Por conseguinte, tal diploma é incapaz de ser modificado 
mediante meios ordinários de produção legislativa, e, dessa forma, a lei que lhe é contrária não é um 
ato legislativo válido – posto que se encontra eivado de uma real inconstitucionalidade. Logo, ao se 
fixar que a Constituição é a lei fundamental e suprema da nação, a conclusão só pode ser que o ato 
legislativo que contraria a Constituição é nulo. E, como já havia sido determinado que a lei que 
contraria a Constituição é nula, restava saber se o Poder Judiciário possuiria competência para tanto. 
Dessa forma, como a Constituição é a lei fundamental e suprema, incumbiria ao Poder Judiciário 
interpretar as leis para julgar os casos, cabendo-lhe, quando a lei afronta a Constituição, deixar de 
aplicar o caso concreto. Assim, admitiu-se que o Judiciário é o intérprete último da Constituição.‖ 
(MARQUES, Alessandra Garcia; KHODR, Amir Barroso. Origens e fundamentos da judicial review: 
Um berço americano. Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia 
Brasileira de Direito Constitucional. Curitiba, 2016, vol. 8, n. 14, Jan.-Jun. p. 289-294.) 
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sustentado por Hamilton, e logo por Marshall, porque quando se pretende o 

autogoverno do povo, e se pretende manter inviolável a autoridade do povo – 

vontade concretizada na Constituição -, se está requerendo um órgão capacitado 

para revisar a validade das leis.219 

A ideia, para esta corrente, era que a imparcialidade de uma decisão não 

requeria a consulta prévia a todos os possíveis afetados, além disso, sustentava-se 

que a imparcialidade poderia ser prejudicada através da consulta aos cidadãos, 

dada a tendência por se deixar levar por suas paixões. Assim, a corrente 

conservadora, preocupava-se com um Poder Judicial composto por um corpo de 

juízes a) muito pouco numerosos; b) isolados do calor do debate público, e c) 

formado por indivíduos especialmente capacitados.220 

Roberto Gargarella221 apresenta três críticas a esta corrente: 

a) O primeiro argumento o autor chama de argumento histórico. Na teoria 

de Hamilton e Marshall se afirma que a Constituição reflete a vontade do povo, o que 

segundo Gargarella não é verdadeiro. Sabe-se que na maioria dos processos 

constitucionais modernos, e no caso dos Estados Unidos isso se verifica, quando se 

redigiu a Constituição, boa parte do povo foi ignorada ou excluída pois não eram 

considerados cidadãos. Normalmente os constituintes se afastam de representar 

adequadamente os cidadãos, ou parecem representá-los em um primeiro momento 

mas logo se distanciam da vontade do povo, ou atuam dando valor muito limitado as 

reivindicações da maioria. 

b) O segundo é chamado argumento intertemporal. Se se valora 

especialmente o primeiro momento constitucional, é porque dá-se valor ao consenso 

popular, profundo e meditado que distinguiu o mesmo. Pois bem, porque não pensar 

que com o passar do tempo, encontra-se com um consenso popular profundo e 

meditado? Que razão há em prevalecer a vontade de sujeitos já mortos há muito 

tempo sobre a vontade atual dos cidadãos? 

c) O terceiro é nominado argumento sobre a interpretação. Quando os 

juízes fazem o controle das leis, eles não irão simplesmente aplicar o texto 
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constitucional, através de mera leitura. Em alguns casos, os juízes incorporam ao 

texto soluções normativas que não estavam – ao menos explicitamente – 

incorporadas ao mesmo. Logo, se os juízes estão legitimados para dar – com caráter 

final – a interpretação adequada dos textos constitucionais, então, 

imperceptivelmente, passa as suas mãos um enorme poder de decisão. 

Dentre as teorias conservadoras sobre o caráter contramajoritário do 

poder judicial destacam-se os argumentos originalistas e os argumentos não 

originalistas.  

3.2.1 Originalistas 

Os originalistas partem do reconhecimento de que os juízes, em sua 

tarefa de leitura da Constituição, se vem permanentemente forçados a interpreta-la. 

No entanto, entendem que esta tarefa não apresenta maiores complexidades: 

somente exige capacitação para realizar investigações que sejam pertinentes em 

cada caso, e para desentranhar o sentido que originariamente outorgou a 

Constituição. O argumento central do originalismo, possivelmente, consiste em 

afirmar que ―não é necessário ir além da Constituição para entende-la, apenas se 

requer que adentre a ela, até encontrar os significados que hoje não nos resultam 

claros‖. 222 

Independentemente da escolha terminológica, a divergência central 
dentre ambas tradições teórico-hermenêuticas do constitucionalismo 
se centra em que a primeira delas, originalista, crê ser possível 
encontrar o (verdadeiro) sentido da Constituição. Em um segundo 
momento, e segunda diferença, o originalismo dedica-se a encontrar 
tal sentido na busca do sentido genuíno e, portanto, único legal e 
legítimo, da Constituição. Nesta busca restam disponíveis vários 
recursos teóricos, dentre os quais a história (legislativa ou não), a 
lingüística (e seu estudo das palavras e do sentido delas em cada 
momento histórico) bem como a própria arqueologia e da 
antropologia (geral e jurídica). Quando não esteja explícito aos 
originalistas o sentido da norma lhes caberá buscá-lo lançando mão 
de todo um repertório gravado, por exemplo, nos textos da história da 
elaboração do texto do qual se ocupam, ou seja, no caso em 
questão, a Constituição. Tanto este, como os demais instrumentos 
têm por finalidade descobrir o genuíno sentido da vontade do 
legislador originário.223 
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O Supremo Tribunal Federal brasileiro em algumas decisões já 

demonstrou a utilização de argumentos originalistas. Como exemplo destaca-se o 

julgamento do HC 82424 / RS, cujo Ministro Relator foi Moreira Alves, e que analisou 

a condenação pelo crime de racismo de autor, editor e divulgador de livros 

considerados antissemitas. Muitas matérias foram debatidas, contudo importante 

ressaltar na presente tese doutoral, a discussão em relação ao conceito de racismo, 

que a Constituição Federal descreveu, no artigo 5º, inciso XLII, como crime 

inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. 

Em alguns dos votos deste julgamento, os ministros buscaram examinar a 

intenção dos constituintes para demarcar o real significado do termo racismo.224 

Extrai-se da ementa225: 

HABEAS-CORPUS. PUBLICAÇÃO DE LIVROS: ANTI-SEMITISMO. 
RACISMO. CRIME IMPRESCRITÍVEL. CONCEITUAÇÃO. 
ABRANGÊNCIA CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE 
EXPRESSÃO. LIMITES. ORDEM DENEGADA. 1. Escrever, editar, 
divulgar e comerciar livros "fazendo apologia de ideias 
preconceituosas e discriminatórias" contra a comunidade judaica (Lei 
7716/89, artigo 20, na redação dada pela Lei 8081/90) constitui crime 
de racismo sujeito às cláusulas de inafiançabilidade e 
imprescritibilidade (CF, artigo 5º, XLII). [...] 7. A Constituição Federal 
de 1988 impôs aos agentes de delitos dessa natureza, pela 
gravidade e repulsividade da ofensa, a cláusula de 
imprescritibilidade, para que fique, ad perpetuam rei memoriam, 
verberado o repúdio e a abjeção da Sociedade nacional à sua 
prática. 8. Racismo. Abrangência. Compatibilização dos 
conceitos etimológicos, etnológicos, sociológicos, 
antropológicos ou biológicos, de modo a construir a definição 
jurídico-constitucional do termo. Interpretação teleológica e 
sistêmica da Constituição Federal, conjugando fatores e 
circunstâncias históricas, políticas e sociais que regeram sua 
formação e aplicação, a fim de obter-se o real sentido e alcance 
da norma. (grifo nosso) 

O primeiro Ministro a apresentar argumentos originalistas foi Moreira 

Alves, que em seu voto dispõe: 
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O elemento histórico – que, como no caso, é importante na 
interpretação da Constituição, quando ainda não há, no tempo, 
distância bastante para interpretação evolutiva que, por 
circunstâncias novas, conduza a sentido diverso do que decorre dele 
– converge para dar a ‗racismo‘ o significado de preconceito ou de 
discriminação racial, mais especificamente contra a raça negra. Com 
efeito, a Emenda Aditiva 2P00654-0 do Constituinte Carlos Alberto 
Caó (―A prática do racismo constitui crime inafiançável e 
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei‖), 
apresentada em 12.01.1988, a qual deu origem ao artigo 5º, XLII, da 
Constituição, tinha a seguinte justificação: 

―Passados praticamente cem anos da data da abolição, ainda não se 
completou a revolução política deflagrada e iniciado em 1988. Pois 
impera no País diferentes formas de discriminação racial, velada ou 
ostensiva, que afetam mais da metade da população brasileira 
constituída de negros ou descendentes de negros, privados do 
exercício da cidadania em sua plenitude. Como a prática do racismo 
equivale à decretação de morte civil, urge transformá-lo em crime‖. 

 

Já o Ministro Maurício Correa pergunta antes de pedir vista ao processo: 

Será que a carta federal, ao prescrever no inciso XLII do artigo 5º 
que ―a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, 
sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei‖, só se refere à raça, de 
um modo geral, visto que quem inspirou essa cláusula foi o então 
deputado constituinte Caó, cuja preocupação, em grande parte, teria 
nascido da circunstância de ser negro? 

Será que todos os constituintes votaram a disposição tão-só com 
esse desiderato? Ou haveria elastério maior para incluir, como no 
caso, discriminações tidas como de racismo contra outros segmentos 
da Sociedade brasileira? 

[...] 

Não estou dizendo que os judeus são ou não uma raça. Mas 
pergunto: será que a melhor exegese não seria a de entender o 
conjunto dos demais preceitos da Carta Federal relacionados com a 
matéria para situar essa discriminação contra os judeus como crime 
de racismo? Ou devo ler a disposição, conforme quer o Ministro 
Moreira Alves, como dirigido à discriminação racial, considerando a 
clássica e ultrapassada definição antropológica de que a raça 
humana se constitui da branca, negra e amarela? 

Teria sido essa a mens legislatoris ou pelo menos a mens legis? 

Ao retornar o julgamento, o Ministro Maurício Correa, também apresenta 

argumentos não originalistas: 

Como afirmei quando do pedido de vista, revela-se essencial, na 
espécie, que se proceda a uma interpretação teleológica e sistêmica 
da Carta Federal, a fim de conjuga-la com circunstâncias históricas, 
políticas e sociológicas, para que se localize o sentido da lei para 
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aplica-la. Os vocábulos raça e racismo não são suficientes, por si 
sós, para se determinar o alcance da norma. Cumpre ao juiz, como 
elementar, nesses casos, suprir a vaguidade da regra jurídica, 
buscando o significado das palavras nos valores sociais, éticos , 
morais e dos costumes da Sociedade, observado o contexto e o 
momento histórico de sua incidência.226 

O Ministro Carlos Ayres Brito, em seu voto, fundamenta: 

Neste novo tópico de tentativa de revelação da vontade 
constitucional, ajuízo que também o termo ―racismo‖ foi usado em 
sentido coloquial. Não foi outra a intenção da Lei Maior senão  a de 
pinçar o vocábulo do próprio linguajar corrente da população. Ate 
como condição de facilitada compreensão e cumprimento de um 
preceito a que ela, Constituição, emprestou a mais forte coatividade. 

[...] 

Num primeiro golpe de vista, o intérprete fica propenso a sinonimizar 
racismo e raça, pelo fato de que este último vocábulo (raça): 

I – foi literalmente citado pelo inciso IV do art. 3º do Código Supremo, 
de par com outras modalidades de preconceito (―promover o bem de 
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação‖); 

II – foi também literalmente apartado do vocábulo ―cor‖, no mesmo 
inciso IV do art. 3º da Constituição, impelindo o exegeta a deduzir 
que preconceito de raça e preconceito de cor são figuras jurídicas 
distintas. 

Ora se o Código Político Republicano fala de preconceito de raça e 
ainda separa esse preconceito daquele referente a cor, então parece 
lógico inferir que racismo não é preconceito de cor, mas de raça. 
Unicamente de raça. 

Acontece que esse tipo semanticamente restrito de interpretação 
conduz ao paradoxo de negar a um só tempo: 

[...] 

II – as particularidades do processo constituinte de discussão dos 
temas afinal positivados na Constituição-cidadã de 1988, sabido que 
toda a regração atinente ao racismo se deu por inspiração do 
Movimento Negro e específica proposta dos deputados federais 
Carlos Alberto Caó e Beedita da Silva, ambos de pele negra. 

 O Ministro Marco Aurélio também manifestou-se neste sentido: 

Assim mostra-se claro que a previsão do artigo 5, inciso XLII, da 
Constituição, referente à imprescritibilidade do crime da prática de 
racismo, é uma dessas exceções que somente se encontra 
fundamento a partir de uma visão unitária da Carta. Quando da 
criação do inciso na Assembleia Constituinte, procurava-se combater 
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um comportamento específico reprovável em nossa história. Refiro-
me à discriminação racial, ao preconceito contra o negro. Outra não 
era a intenção do constituinte quando previu a imprescritibilidade do 
racismo e quando fez constar esse significado no sistema 
constitucional. 

[...] 

Não encontrei, na análise dos Anais da Constituinte, qualquer meção, 
única que fosse, ao povo judeu quando fora discutido o racismo. A 
explicação, para mim, é evidente. É que a Constituição de 1988 é 
uma Constituição do povo brasileiro, para ser aplicada ao povo 
brasileiro e tendente a resolver os nossos próprios problemas. Não 
há qualquer pronunciamento acerca de racismo contra judeu e, 
paralelamente, há folhas e mais folhas de manifestações acerca da 
vedação do racismo contra o negro, pois a Constituição de 1988 não 
é uma Constituição para o povo alemão, francês, italiano, polonês, 
austríaco ou o europeu em geral. A Constituição Cidadã – valemo-
nos neste momento da visão realista e corajosa de Ulysses 
Guimarães – visa a dar tratamento aos problemas genuinamente 
brasileiros, dentro das nossas circunstâncias e segundo a nossa 
história e cultura. Esse é o valor em que se pautou o constituinte 
para prescrever exceção tão grave aos direitos fundamentais e tão 
séria ao regime penal constitucional. 

 

Contraditoriamente, já que anteriormente fundou seu voto na ―intenção do 

constituinte‖ continua o Ministro: 

Não estou a defender tese do Direito Constitucional – a meu ver, 
ultrapassada – por meio da qual se determinava que a interpretação 
da Constituição deveria partir da intenção dos legisladores 
originários. Meu pensamento insere-se na lógica que preza por uma 
compreensão limitativa das exceções constitucionais ao sistema de 
direitos fundamentais. 

 

Como se constata dos votos apresentados, os argumentos originalistas é 

um método interpretativo que visa justificar a decisão por meio da neutralidade do 

Poder Judicial. 

A ideia de recorrer às intenções originárias dos autores dos textos 

legais227 aparece, em princípio, como um modo eficaz para evitar riscos de uma 

                                            
227
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tirania dos juízes.  

The view that constitutional interpretation involves primarily na 
elucidation of the general intentions of the framers is understandably 
attractive, perhaps not only because it seems to support the 
institutional arrangements we have established for giving 
contemporary meaning to the Constitution, but also because it is so 
comforting. The uneasiness, often the agony, and always the 
responsibility that accompany a difficult choice are softened by the 
belief that real choice does not exist. In law, the search for repose 
leads us to attribute responsibility for decisions to those who have 
gone before and, in constitutional law, to wise men we call "the 
framers."228 

A solução em jogo propõe que a justiça se guie pela ―mão morta do 

passado‖, como meio de escapar da indesejável possibilidade contrária: ―os juízes 

darem vida a Constituição a partir de seus próprios critérios‖.229 

3.2.2 Não Originalistas 

Os argumentos não originalistas, ao contrário, reconhecem que ao 

interpretar a Constituição, os juízes devem ―escapar das quatro esquinas da 

Constituição‖, e sair a busca, em alguma partem de resposta que não são 

encontradas na Carta Magna. Uma vez reconhecida qual é a fonte externa capaz de 

prover as respostas, a tarefa dos juízes converte-se em uma tarefa indisputável. 230 

A tradição não-originalista diferencia-se fundamentalmente do 
originalismo devido a dois fatores. Primeiramente, o não-originalismo 
parte do pressuposto de que não há apenas um e único sentido da 
norma que possa ser alcançado. Esta diferença tem sua raiz na 
aproximação epistemológica à questão hermenêutica. Entende-se 

                                                                                                                                        
coerente e convincente do texto de cláusulas específicas, da estrutura da Constituição como um todo 
e de nossa história sob a égide da Constituição – uma interpretação que, ao mesmo tempo, unifique 
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chegasse, inclusive, a contradizer tal interpretação. Não obstante, a interpretação textual é parte 
essencial de qualquer programa mais amplo de interpretação constitucional, pois o qie foi realmente 
afirmado pelos constituintes é sempre, no mínimo, um componente importante de qualquer 
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justiça de toga. Tradução Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010. 
Título original Justice in robes. p. 168) 
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que, a priori, não temos a possibilidade teórica de encontrarmos o 
sentido da norma jurídica. Uma segunda diferença e conexa com a 
primeira, diz respeito ao entendimento de que o não-originalismo 
entende ser inviável a busca e determinação deste único sentido da 
norma constitucional em questão. Admitida esta impossibilidade, por 
conseqüência, o não-originalismo lançará mão de outros recursos 
para realizar a aplicação da norma constitucional. Dentre os recursos 
de que o não-originalismo pode lançar mão está, a proposta de que a 
busca do autêntico sentido da Constituição, de sua genuína 
interpretação e aplicação requer a atualização de seu conteúdo. Para 
a realização desta tarefa entende-se que o Poder Judiciário deva 
valer-se de recursos que em certos casos se aproximam daquilo que 
comumente é reputado como ativismo judicial.231 

Como argumentos dos não originalistas tem-se: as tradições, o direito 

natural, os princípios neutros, o consenso e os princípios filosóficos. 

Para outros autores, o recurso das tradições permite superar as críticas à 

função judicial no controle das leis. O apoio nas tradições sempre apareceu envolto 

em certo conservadorismo. De todos os modos, também é certo que recorrer a elas 

(ao menos teoricamente) abre portas ao conhecimento de pautas e modos de 

comportamento que a Sociedade, ao menos tacitamente, parece haver consentido. 

As tradições falam de práticas sobre as quais uma comunidade insiste ao longo do 

tempo. Elas podem representar, de alguma maneira, algo como uma ―sabedoria 

social decantada‖ e por isso, a proposta de respeita-las mostra-se atrativa: o que se 

sugere é aplicar fórmulas que a) foram aplicadas com êxito232; b) apresentam algum 
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tipo de aceitação geral; c) consequentemente prometem estabilidade; d) ao mesmo 

tempo, geram segurança na Sociedade, que sabem o terão no futuro. A defesa das 

tradições, por razões como as citadas, encontra certo consenso entre alguns 

filósofos contemporâneos, que as tomam como base para definir os parâmetros para 

uma ―vida boa‖ dentro do contexto de cada comunidade particular.233 

Terrance Sandalow234 afirma: 

Constitutional law is the means by which we express the values that 
we hold to be fundamental in the operations of government. Judges, 
or others who wish to appeal to the Constitution, must demonstrate 
that the principles upon which they propose to confer constitutional 
status express values that our society does hold to be fundamental. 
One way in which that can be done is by showing that those values 
are rooted in history, that they are not merely the result of the 
interests or passions of the moment. 

 

Ao tratar sobre a normatividade, a norma e o texto da norma, Friedrich 

Müller afirma que a normatividade, que pertence à norma de acordo com o 

entendimento propagado pela tradição, não é produzida pelo seu texto, mas é 

resultado dos ―dados extralinguísticos de tipo estatal-social, de um funcionamento 

efetivo e de uma atuação efetiva do ordenamento constitucional perante motivações 

empíricas na sua área de operação‖, enfim, de dados que não podem ser fixados no 

texto da norma, no sentido da garantia da sua pertinência. Mais ainda, não é o 

conteúdo literal de uma norma (constitucional) que regulamenta um caso concreto, 

―mas sim o órgão legislativo, o órgão governamental, o funcionário da administração 

pública, o tribunal, que elaboram, publicam e fundamentam a decisão 

regulamentadora do caso, providenciando, quando necessário, a sua implementação 

fática, sempre de conformidade com o fio condutor da formulação linguística dessa 

norma (constitucional) e com outros meios metódicos auxiliares da concretização‖. 

Porém a não-vinculação da normatividade ao conteúdo literal fixado e publicado com 

autoridade se mostra também pelo direito consuetudinário, cuja importância jurídica 

não se põe em dúvida, apesar de não se apresentar sob a forma de textos definidos 
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com autoridade. 235 

Além disso tudo, mesmo no âmbito do direito vigente a normatividade 
que se manifesta em decisões práticas não está orientada, 
linguisticamente, apenas pelo texto da norma jurídica concretizada; 
pelo contrário, todas as decisões são elaboradas com a ajuda de 
materiais legais, de manuais didáticos, de comentários e estudos 
monográficos, de precedentes e de material do direito comparado, 
quer dizer, com ajuda de numerosos textos que não são idênticos ao 
teor literal da norma e, até mesmo, o transcendem.236 

A busca, neste caso, não deveria orientar-se a encontrar o significado 

preciso que os constituintes originários quiseram dar a algum termo, nem deveria 

dirigir-se ao conhecimento do sistema de valores que adotaram naquele momento. 

Isto é, o importante não seria estar em condições de deduzir certas conclusões para 

o tempo atual partindo do passado, mas sim utilizar tais antecedentes para uma 

melhor compreensão das escolhas que atualmente se deve fazer e dos riscos que 

soluções alternativas podem trazer.237 

Na esfera judicial a utilização do direito natural também é recorrente, 

ainda que tal circunstância nem sempre seja explícita. 

Segundo Carlos Nino, o direito natural pode ser definido a partir de duas 

teses: uma tese de filosofia ética, que sustenta a existência de princípios universais 

válidos e acessíveis a razão humana; e também a partir de uma tese acerca da 

definição do que é o direito, que afirma que um sistema normativo ou uma norma 

não podem ser considerados jurídicos caso contradigam aqueles princípios 

universais. A multiplicidade de princípios universais que tem sido invocada em 
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momentos históricos diferentes, explica o uso contraditório do direito natural.238 

Outro instrumento a que se recorreu a fim de evitar possíveis 

arbitrariedades judiciais e fortalecer a legitimidade dos juízes está vinculado aos 

chamados princípios neutros. 

Herbert Wechsler239, em 1959, sustentou a teoria dos princípios neutros: 

The neutral principles idea has meant so many different things to so 
many different people, and has been vigorously attacked by people 
who had no understanding of what it was all about. It is not, of course, 
thought of as a formula to guide or produce the decision of hard 
cases, but rather as a negative test, a test to be applied by a judge, 
with the essence of the question whether he is being adequately 
consistent in the process of adjudication, in reaching a particular type 
of result in a particular type of case. That is to say, essentially that he 
ask himself, "Would I reach the same result if the substantive 
interests were otherwise? 

Sinteticamente, Wechsler afirmava que a) a Suprema Corte tinha o dever 

de decidir os casos de litígio (já que não havia possibilidade de os juízes escaparem 

dessa obrigação de decidir os casos conforme a lei, obrigação que se encontrava 

estabelecida no texto constitucional); b) o dever especial da corte era de 

fundamentar seus juízos em princípios neutros. Sua ideia era a de defender a 

aplicação de princípios gerais e neutros, em todos os casos para evitar que a justiça 

fosse guiada por meros impulsos ou meras preferências dos juízes sobre o que é 

justo ou conveniente. Tais decisões, então, teriam que transcender o caso em 

questão, ou as possíveis convicções pessoas de algum juiz, para basear-se em 
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princípios mais abstratos, que trataram de igual modo todos os casos iguais.240 

Outro instrumento para impugnar o papel ativista dos juízes em um 

ambiente democrático foi o ―recurso ao consenso‖: um ordenamento jurídico 

composto por normas muito antigas provoca conflitos com o princípio de que as 

Sociedades devem autogovernar-se. Não parece correto, neste sentido, que uma 

Sociedade deva limitar-se pela ―mão morta do passado‖. Não parece correto que leis 

ditadas há centenas de anos limitem a atuação das gerações atuais. Uma solução 

para este problema é a de autorizar os juízes a adequar/atualizar o direito aos 

tempos atuais. A vantagem desta atualização do direito parece ser o apoio ao 

consenso cidadão, que evitaria possíveis conflitos entre a vontade popular e a 

autoridade dos juízes.241 

Contudo, o recurso ao consenso social dá lugar a uma situação 

paradoxal. Os direitos incorporados em qualquer texto constitucional têm a missão 

de proteger os cidadãos, justamente, frente a qualquer ameaça majoritária. A 

invocação ao consenso social resultaria contraditória com a necessidade de proteger 

certos direitos de minorias, haja ou não um acordo atual em favor dos mesmos. 242 

As questões constitucionais, segundo os autores que defendem a 

aplicação dos princípios filosóficos, encerram problemas morais cuja solução pode 

ser alcançada pelos magistrados, por sua formação, tempo e pelo relativo 

isolamento da função. 

Segundo Alexander Bickel, tais condições permitem aos juízes ―apelar a 

melhor essência do homem, a suas mais profundas aspirações, que podem ter sido 

deixadas de lado em momentos difíceis‖. Assim Bickel considera a Corte como uma 

instituição educadora, capaz de aportar uma visão sossegada frente a situações de 

conflito, capaz de ser a voz da razão, e a encarregada da tarefa de ―articular e 

desenvolver princípios duradouros e impessoais‖.243 
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Para autores como Bickel, os riscos do elitismo judicial seriam reduzidos 

pela necessidade que tem os juízes de verificar e colocar em prova diferentes 

princípios através de sua experiência com casos e indivíduos concretos.244 

Já Dworkin afirma que no âmbito jurídico se deviam distinguir dois tipos 

diferentes de argumentos: os baseados nos direitos individuais e os baseados nos 

objetivos sociais coletivos. Os primeiros caracterizariam por ser individualizáveis e 

divisíveis igualitariamente entre indivíduos distintos (assim, por exemplo, poderiam 

aqui incluir -se as justificações fundadas no direito a vida, a liberdade de expressão, 

a liberdade de associação, etc). Os objetivos sociais coletivos, diferentemente, se 

caracterizariam por ser de tipo agregativo, já que consideram os indivíduos em 

conjunto, e não separadamente (justificações fundadas neste tipo de objetivos 

sociais seriam, por exemplo, aquelas que apelam a segurança pública, a melhora 

das condições de vida, etc.).245 Segundo Dworkin esta divisão é essencial para 

entender o alcance que tem (ou que deveria ter) o controle judicial das leis. Segundo 

o jurista, os órgãos políticos devem ocupar-se de lidar com os objetivos coletivos, 

enquanto os juízes custodiam os direitos individuais para impedir que se levem a 

cabo políticas públicas que não respeitem a autonomia de cada individuo em 

particular. 246 

Em sua tarefa, de todo o modo, os juízes – representados no modelo 

Dworkiano por um juiz de capacidades extraordinárias, que chama de Hercules – se 

encontra estritamente delimitado. Os limites, neste caso, surgem da necessidade de 

interpretar o direito como integridade. Com esta ideia Dworkin, quer dizer que as 

decisões judiciais devem refletir sua integração a um esquema de princípios capazes 

de tornar coerente a prática jurídica da comunidade. Na análise de Dworkin não há 

lugar nem para discricionariedade nem para arbitrariedade judicial: os juízes 

recorrem ao passado, mas partindo da perspectiva de princípios ideais e 
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coerentes.247 

3.3 TEORIAS POPULISTAS SOBRE O CARÁTER CONTRAMAJORITÁRIO DO 

PODER JUDICIAL 

A corrente populista sobre o caráter contramajoritário tende a sustentar 

que devia ampliar-se – em vez de restringir – a intervenção dos cidadãos comuns na 

tomada de decisões que possam lhes afetar diretamente. Assim, a composição de 

soluções imparciais requer a consulta e consenso de todos os indivíduos 

potencialmente afetados por tais soluções, levando em consideração a vontade da 

maioria.248 

Hart sustentava que a maioria tem o direito moral de ditar de que modo 

devem viver todos os demais.249 Para o autor, a expressão da maioria constitui 

condição necessária e suficiente para o alcance da imparcialidade. 

Um populista tenderá a ouvir a voz do povo em cada ocasião em que 

deva se decidir um problema moral básico e, ademais considerará o que o povo diz, 

naquela ocasião, como correto e indiscutível.250 

Rousseau, também autor defensor do populismo, defendia que uma 

decisão correta é a que surge da vontade geral do povo. O autor não identificava a 

vontade geral com a vontade de todos: cada decisão majoritária podia contrariar a 

opinião de alguns. Isto se explica, segundo ele, por tratarem-se de erros ou mal 

entendidos por parte desta minoria. Por alguma confusão havia, tomado por vontade 

geral aquilo que realmente não era.251 

Rousseau diz que podemos distinguir três vontades essencialmente 
diversas na pessoa de um magistrado: a sua vontade privada, 
pessoal ou particular, a qual ―não propende senão ao seu proveito 
particular‖; a vontade comum dos magistrados, que ―se prende 
unicamente ao benefício do príncipe e pode ser chamada de vontade 
do corpo, a qual é geral em relação ao Governo e particular em 
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relação ao Estado de que é parte o Governo‖; e a vontade do povo, 
ou vontade soberana, que ―é geral tanto em relação ao Estado 
considerado como um todo quanto em relação ao Governo 
considerado como parte deste todo‖. Entretanto, a única vontade que 
serve de regra a todas as demais é a vontade geral ou soberana, vez 
que, para Rousseau, numa legislação perfeita, a vontade particular 
ou individual deve ser nula, e a vontade do corpo, própria do 
Governo, muito subordinada àquela, pois a vontade particular é 
guiada somente pelo desejo de promover a vantagem pessoal, 
estando intimamente ligada a outro conceito: o ―amor de si‖.252 

 

Rousseau parte do pressuposto que a vontade dos indivíduos se encontra 

predeterminada. Eles não têm nada a discutir entre si, nem nada que aprender com 

terceiros. Portanto, qualquer intenção individual de convencer os outros é vista como 

impugnável exercício de retórica, bem como qualquer ação coletiva ou partidária 

destinada a persuadir aos demais é percebida como uma forma de corromper a 

vontade geral.253 

Contudo Bernard Manin adverte que os cidadãos da democracia 

rousseauniana não deliberam, somente consigo mesmo, ―no secreto de seus 

corações‖. No processo de formação da vontade geral descrito por Rousseau, a 

ideia de deliberação é reduzida a decisão254 e toda comunicação entre os cidadãos 

se encontra rigorosamente excluída.255 

No controle de constitucionalidade, então, os populistas afirmam que os 

juízes devem se subordinar completamente ao legislativo em matéria constitucional. 

Este tipo de afirmação parece razoável na medida em que se reconhece um 

Parlamento como expressão legítima e autêntica da vontade popular, e se presuma 
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que esta constitui a última autoridade em questões constitucionais. Aceitas tais 

premissas, os juízes não teriam direito a contrariar ou substituir os órgãos políticos 

do sistema na solução de tais casos.256 

Nestes termos, Carlos Santiago Nino sustentou que se o fundamento da 

democracia está baseado na soberania popular, o único órgão de expressão desta 

soberania é o Poder Legislativo – especialmente a Câmara dos Deputados quando 

se trata de um sistema bicameral – e deveria restringir-se ao máximo a interferência 

dos juízes, já que não são órgãos diretos, mas sim indiretos, da soberania nessa 

expressão de vontade popular soberana.257 

O remédio mais comum apresentado pelas soluções populistas consistiu 

em eliminar o controle de constitucionalidade das mãos dos juízes e deixa-los a 

cargo dos órgãos de maior representatividade popular. Este tipo de solução também 

está sujeita a vários problemas, segundo Roberto Gargarella258, tanto teóricos 

quanto práticos:  

a) o populismo se afirma em uma concepção filosófica dificilmente 

aceitável, posto que, obviamente, não é certo que a ―voz do povo‖ se identifique com 

as soluções mais justas, nem que as maiorias nunca se equivoquem. Parece 

inevitável reconhecer que as maiorias podem equivocar-se, e que, de fato, façam 

isso com muita frequência.  

Hart259 afirma: 

O equívoco fulcral decorre do fracasso em se distinguir, claramente, 
um princípio, aceitável, segundo o qual o poder político se exercita 
por incumbência da maioria, que nele confia, da proclamação, esta 
inaceitável, de que tudo que a maioria faz, com este poder, se 
encontra além das críticas e jamais sujeito à resistência. 

Neste sentido, quando aceita-se que as maiorias podem cometer erros, 

deve-se começar a aceitar formas de controle das leis que não descansem 

exclusivamente na vontade das maiorias. 
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b) Merece destaque a excessiva e injustificada confiança do populismo 

nos efeitos de agregar razões individuais. Para o populismo, em princípio basta que 

as maiorias (ou, em alguns casos, seus representantes) falem (através do voto), 

para ter conhecimento das decisões corretas que devem ser tomadas. Esta ideia 

não se mostra razoável quando, em última instância, se toma uma decisão 

certamente censurável: sujeitos que não dialogam, que não contradizem planos de 

vida ou ideais alternativos e que não põem em prova suas próprias convicções 

podem ver-se tentados a decidir a partir de seus simples prejuízos, ou a partir da 

resignação ou o desconhecimento de outras possibilidades alcançáveis. E esta 

possibilidade, tão próxima a este tipo de modelo, representa uma alternativa muito 

pouco plausível para o ideal de uma Sociedade que se autogoverne, que decida seu 

futuro  maneira consciente, informa e autônoma.260  

c) De outro lado, existe uma clara diferença entre o que pode ser o ideal 

rousseauniano de decisões unânimes e consensuais, e o tipo de decisões que 

normalmente são tomadas em uma democracia. Nesta última, as limitações de 

tempo, as urgências de tomar decisões, etc., fazem que a exigência da unanimidade 

seja deixada de lado, e que o que predomine sejam as decisões apoiadas por 

simples maioria, produzidas sem possibilidade de solidificar consenso algum. Sem 

esmiuçar os problemas filosóficos que se apresentam, deveria restar claro que estes 

tipos de acordos mais ou menos apressados, mais ou menos frágeis, devem estar 

abertos a correções periódicas. Um sistema que não é suficientemente flexível e 

sujeito a mudanças está propenso a que se tomem decisões incorretas.261 

d) Em uma versão simplificada do ideal rousseauniano poderia propor a 

identificação entre as decisões da Assembleia Legislativa e as decisões do povo 

soberano. Contudo, os representantes não se identificam, nem podem identificar-se, 

com a diversidade de interesses existentes dentro da Sociedade.262 Assim pois, na 
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voz do representante ficam resumidas, ignoradas, rechaçadas, presumidas ou 

interpretadas as preferências de milhares de indivíduos que não podem dizer muito a 

respeito.263 

e) Junto com as mencionadas deficiências substanciais existe outra serie 

de dificuldades, mais práticas, que também afetam o valor moral das decisões 

legislativas. Fundamentalmente, as assembleias legislativas, como todo corpo 

representativo, estão sujeitas a uma multiplicidade de problemas de funcionamento. 

Para Dussel264, a crise de representatividade política considera a negação de 

direitos e manipulação de consensos.  

Se tem falado, assim, da inclinação dos representantes a se distanciarem 

de seus representados; do especial acesso que tem a eles os grupos de interesses; 

da tendência a modificar a discussão e argumentação racional pela negociação e a 

troca de favores; da subordinação a que os representantes são submetidos para 

respeitar uma certa disciplina partidária265, ou a autoridade do Poder Executivo; da 

burocratização de suas estruturas, que permite que funcionários da Administração 

dificultem a tarefa representativa, etc. Dificuldades como as mencionadas, debilitam 

ainda mais a autoridade estas como instrumento da voz da cidadania.266 
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3.4 TRADIÇÃO RADICAL, DEMOCRACIA E JUDICIALIZAÇÃO 

Diferentemente da teoria conservadora, a concepção radical sustenta que 

a tomada de decisões imparciais é favorecida levando em consideração, 

efetivamente, a opinião de todos os indivíduos potencialmente afetados pela decisão 

em jogo. O conservadorismo não considerava necessário nem conveniente esta 

abertura da decisão ao público. Neste sentido, enquanto que a tradição radical 

considera a reflexão coletiva como uma via privilegiada de tomada de decisões 

imparciais, a tradição conservadora tende a fundamentar-se nas virtudes da reflexão 

individual (alguns indivíduos especialmente virtuosos que estão capacitados a dizer 

quais são as melhores decisões possíveis) como meio mais apropriado para garantir 

a imparcialidade.267 

Contudo, a tradição radical também difere-se da tradição populista já que 

aquela não assume como obvio que as decisões imparciais se identifiquem , ou 

resultem definidas, a partir dos acordos majoritários. Para a tradição radical é 

imperiosa a preocupação com o direito das minorias.268 

Assim, em casos levados ao Judiciário, onde este irá rever atos do 

legislativo, órgão originariamente de representação, imperiosa se faz a participação 

daqueles que serão afetados pela decisão, e que é o verdadeiro detentor do poder.  

Esta participação deverá ser feita em ambiente propício ao debate, onde 

todos possam, de maneira substancial, apresentar e ouvir interesses diferenciados, 

uma verdadeira esfera pública de debate e deliberação. 

Carslos Santiago Nino269 afirma: 

Incluso respecto de la interpretación judicial, la discusión y decisión 
democráticas aseguran mejor los intereses de otras personas. 
Mientras el juez está sujeto a reglas de designación y procediminetos 
diseñados para asegurar su imparcialidad, esta garantía de 
imparcialidad se aplica sólo a las partes involucradas en el processo 
judicial. La decisión no alcanza a otras personas que pueden ser 
afectadas por la decisión que el juez está aplicando. Por ello, esa 
decisión no debería ser obligatoria para otros casos a menos que sea 
tomada en un proceso del cual puedan participar todos los individuos 
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afectados. 

Frente a esta concepção, por exemplo, poderia se dar como ideal que o 

sistema político procure assegurar que predomine a postura que resulte mais 

razoável, e não, simplesmente, que predomine a postura que encontre um maior 

respaldo de votos. Tal preocupação não exige abandonar a regra majoritária, mas 

sim, conduz ao seu aperfeiçoamento: assim, por exemplo, através de mecanismos 

que favoreçam que os distintos grupos depurem seus possíveis prejuízos, que 

apresentem seus argumentos de forma a convencer os demais, ou lhes leve a 

responder as observações e críticas que serão feitas.270 

A discussão no espaço público mostra-se importante por várias razões271: 

a) A discussão é um meio importante de trazer a luz e eliminar possíveis 

erros fáticos e lógicos que se apresentam habitualmente em juízos pessoais. Para 

Carlos Santiago Nino, através da deliberação são apresentadas convicções perante 

outros que passam a atuar como um filtro externo a respeito do que foi dito. Eles 

podem auxiliar a refletir mostrando que estes juízos têm consequências não 

merecedoras de defesa, ou que eles se contradizem com outros juízos declarados 

aceitáveis, o que implica em contradição lógica. E continua o autor272 sustentando as 

condições, que deveriam ser constitucionalmente previstas, para o sucesso na 

deliberação: 

i) a participação de todos os interessados na discussão e na decisão; 
ii) que essa participação se desenvolva sobre uma base razoável de 
igualdade e sem qualquer tipo de coerção; iii) que os participantes do 
debate público expressem seus interesses e os justifiquem com 
argumentos genuínos; iv) que o grupo que aplica deliberação tenha 
uma dimensão tal que maximize a probabilidade de alcançar um 
resultado correto; v) que não existam minorias sistematicamente 
isoladas; vi) que aqueles que participam do debate não se encontrem 
sob a influência de emoções extraordinárias.   

 

b) A deliberação resulta importante por sua função positiva, ao facilitar o 

enriquecimento de juízos pessoais, provendo informação e ajudando a ampliar o 

                                            
270

 GARGARELLA, Roberto. La justicia frente al gobierno. Barcelona: Ariel, 1996.p. 157. 
271

 GARGARELLA, Roberto. La justicia frente al gobierno. Barcelona: Ariel, 1996.p. 157-160. 
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panorama de possibilidades. 

c) A discussão pode ajudar a eliminar prejuízos, ou mal-entendidos, ou 

erros de interpretação capazes de afetar o valor das decisões 

d) a discussão pode forçar a cada pessoa a modificar seus argumentos 

para torna-los aceitáveis perante os demais. Neste sentido, a deliberação pode 

ajudar a imparcialidade motivando aos indivíduos a deixar de lado argumentos 

baseados em seu próprio interesse. 

e) Outra das virtudes da deliberação se deriva de seu caráter educativo. 

Isto é, através da discussão pessoas trocam argumentos, escutam as razões dos 

outros, modificam alguns pontos de vista, e, deste modo, encontram uma 

oportunidade de educar-se, melhorando sua habilidade para motivar e sua 

capacidade para viver em comunidade com outras pessoas. 

Ao sustentar a dissonância da lei perante um direito fundamental, o 

magistrado deve argumentar que a lei ingere-se sobre o bem que foi suprimido da 

sua área de arranjo. Não é simplesmente o fato de contrapor o direito fundamental à 

lei, mas sim, de apresentar, argumentativamente, como a lei colide com o direito 

fundamental. Assim, se, de um lado, a jurisdição utiliza-se da representação 

argumentativa  em prol da Sociedade e em garantia dos direitos fundamentais, e, de 

outro, a representação política está fundada na lei, é preciso que a representação 

argumentativa suplante a representação política para que o direito fundamental 

possa suplantar a lei. Importante ressaltar que a representação argumentativa deve 

ter a capacidade de persuadir os cidadãos de que o direito fundamental deve 

prevalecer sobre a decisão proveniente do órgão legislativo.273 

Isso se torna possível quando se compreende que a democracia não 
se resume apenas a um processo de decisão marcado pela 
existência de eleições periódicas e pela regra da maioria. Um 
conceito adequado de democracia deve envolver não somente 
decisão, mas também discussão. A inclusão da discussão no 
conceito de democracia torna a democracia deliberativa. A 
democracia deliberativa é uma tentativa de institucionalizar o 
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discurso tanto quanto possível como um instrumento para a 
produção de decisões públicas. Essa dimensão discursiva da 
democracia é exercida pela representação argumentativa, e é nela 
que se situam as bases da convicção política legítima. O controle 
jurisdicional de constitucionalidade da lei se justifica quando os juízes 
demonstram publicamente que seus julgamentos estão amparados 
em argumentos que são reconhecidos como bons argumentos, ou, 
ao menos, como argumentos plausíveis, por todas aquelas pessoas 
racionais que aceitam a Constituição.274 

O controle jurisdicional da lei e dos atos judiciais apresenta-se como 

legítimo quando se nota que a jurisdição tem o dever de utilizar de uma 

―argumentação racional capaz de convencer a Sociedade no caso em que aparece a 

desconfiança de que a decisão do parlamento toma de assalto a substância 

identificada de um direito fundamental‖. O exame da lei sob o enfoque dos direitos 

fundamentais não quer dizer que a jurisdição tem o poder de impor ao legislador o 

que fazer, mas sim que a jurisdição detem o poder-dever de debater e persuadir a 

Sociedade quando apresenta-se a dissonância entre a lei e um direito fundamental. 

275 
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PARTE II 

DO PROCESSO CIVIL DEMOCRÁTICO 

 

 

 

[...]o processo civil deve ser garantidor da aplicação e justificação de um 

direito democrático, assegurando às partes a plena participação, em simétrica 

paridade, objetivando provimento legitimamente democrático. Em outras 

palavras, o processo civil necessita ser entendido como um instrumento de 

concretização de direitos e garantias fundamentais a partir dos ideais da 

justiça e da efetividade. 

 

Isabela Dias Neves276 
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CAPÍTULO 4 

PROCESSO COMO PROCEDIMENTO EM CONTRADITÓRIO 

 

4.1 O PROCESSO E O CONTRADITÓRIO: EVOLUÇÃO CONCEITUAL 

Em épocas remotas, antes da determinação da autonomia do direito 

processual civil, a doutrina procurou entender a natureza do processo a partir do 

direito provado, especialmente fundada na ideia de contrato. 

Na primeira e segunda fase do processo civil romano – legis actiones e 

processo formular – a instância se dividia em dois momentos diferentes: primeiro 

perante o magistrado; o segundo diante do iudex, do arbiter, do recuperador ou de 

algum tribunal. O primeiro era chamado de procedimento in iure, por se dar perante 

o magistrado, em local popularmente chamado de ius. O segundo momento era 

chamado de procedimento in iudicio ou apud iudicem, por ocorrer geralmente 

perante um iudex, nomeado pelo magistrado. Neste segundo momento ocorriam as 

sessões de instrução e julgamento.277 

A palavra actio significa ato jurídico solene. Como alguns atos, com o 

passar do tempo, passaram a ter como intuito a execução de julgado ou a solução 

de controvérsia, estes passaram a se chamar legis actiones278, por terem previsão e 

regulamentação em lei. Havia cinco legis actiones: legis actio sacramento279, legis 

actio per iudicis postulationem280, legis actio per condictionem281, legis actio per 
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 FIUZA, César. Algumas linhas de Processo Civil Romano. In: Fiuza, César (Coord.). Direito 
Processual na história. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002. p.25. 
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 ―Segundo Gaio, o nome legis actiones seria porque provinham da Lei, porque estavam modeladas 
sobre a lei mesma, sendo fórmulas solenes recordavam as leis invocadas em juízo. Quando se fala 
em legis actiones, fala-se de um modo de proceder que se adapta a diversos direitos, e não de ação 
no sentido daquela determinada ação correspondente àquele determinado direito, como ocorreu, 
posteriormente, no período formular‖.  In: FIUZA, César. Algumas linhas de Processo Civil Romano. 
In: Fiuza, César (Coord.). Direito Processual na história. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002. p.27. 
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 A actio sacramenti era genérica, servindo sempre que a lei a designasse e para as situações em 
que não houvesse expressa previsão legal. As partes se apresentavam perante o magistrado, 
expunham sua pretensão e prestavam garantia. Cada parte ratificava seu direito perante o 
magistrado, que indicava um iudex. O juiz decidia, e o sucumbente perdia a soma do sacramento 
(pena ia de 50 a 500 asses) e ou caução. In: Fiuza, César (Coord.). Direito Processual na história. 
Belo Horizonte: Mandamentos, 2002. p.28. 
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 ―Constituía uma espécie de ação direta que era utilizada somente em determinados casos 
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manus iniectionem282, legis actio per pignoris capionem283. Para cada uma das legis 

                                                                                                                                        
(contratos verbais solenes, partilhas de heranças ou de bens comuns), sem necessidade de acudir à 
aposta sacramental. Chamava-se assim pela petição ao Juiz (iudicis postulatio) que formava o ato 
fundamental da etapa in iure.‖ GOMES, Magno Federici. Evolução procedimental do Processo 
Civil Romano. . In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XII, n. 68, set 2009. Disponível em: 
<http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=6474>. Acesso em 
out 2017. 
281

 A legis actio per condictionem era proposta nos casos de reclamação de quantias exatas de 
dinheiro ou de coisas determinadas e servia, dada sua qualidade de ação abstrata, para todas as 
hipóteses de enriquecimento ilícito. Trazia sua denominação do pedido feito ao réu (condictio), ao que 
seguia o posterior pronunciamento do Juiz.‖ GOMES, Magno Federici. Evolução procedimental do 
Processo Civil Romano. . In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XII, n. 68, set 2009. Disponível em: 
<http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=6474>. Acesso em 
out 2017. 
282

 ―Tratava-se de uma forma de execução pessoal, pois se instituía uma servidão sobre o corpo do 
devedor, chegando inclusive, a vender ou matar o mesmo (trans Tiberim). Isso ocorria se o devedor 
não fosse assegurado por um fiador (vindex), após as proclamações públicas pertinentes. A solução 
era se entregar à penhora (se nexum dare). Tal apropriação física aplicava-se aos casos de 
descumprimento judicial (manus iniectio iudicati), confissão in iure (manus iniectio pro iudicato) ou na 
persecução de certas dívidas (manus iniectio pura), quando se aceitava, excepcionalmente, que o 
executado fosse seu próprio vindex. Nessa fase, os romanos não conseguiam distinguir entre o corpo 
e o patrimônio do devedor, mostrando o caráter penal dessa execução. Dessa forma, aquele que se 
obrigava mediante um nexum unia-se ao credor por um estreito vínculo pessoal e, em caso de 
―quebra‖ da palavra dada, responderia por infidelidade. A passagem da responsabilidade corporal 
absoluta para a patrimonial, proveniente da humanização da execução forçada, começou com as 
Tábuas de Valores da Sociedade, dispositivo normativo que ora se cita: ―Aquele que confessa dívida 
perante o magistrado ou é condenado, terá 30 dias para pagar. Esgotados os 30 dias e não tendo 
pago, que seja agarrado e levado à presença do magistrado. Se não paga e ninguém se apresenta 
como fiador, que o devedor seja levado pelo seu credor e amarrado pelo pescoço e pés com cadeias 
com peso até ao máximo de 15 libras; ou menos, se assim o quiser o credor. O devedor preso viverá 
à sua custa, se quiser; se não quiser, o credor que o mantém preso dar-lhe-á por dia uma libra de pão 
ou mais, a seu critério. Se não há conciliação, que o devedor fique preso por 60 dias, durante os 
quais será conduzido em três dias de feira ao comitium, onde se proclamará em altas vozes o valor 
da dívida. Se são muitos os credores, é permitido, depois do terceiro dia de feira, dividir o corpo do 
devedor em tantos pedaços quantos sejam os credores, não importando cortar mais ou menos; se os 
credores preferirem, poderão vender o devedor a um estrangeiro, além do Tibre (Tábua III, ns. 4-9)‖]. 
Esses antecedentes transformaram-se, principalmente, através da lex Poetelia de 441 ab urbe 
condita, que dispôs várias normas atenuantes, entre elas: a proibição da morte e do acorrentamento 
do devedor; institucionalizou a satisfação do crédito mediante a prestação de trabalhos forçados, que 
já era admitida de forma facultativa; permitiu ao executado que se livrasse dessa condição de 
addictio, jurando que tinha bens suficientes para satisfazer a dívida (bonam copiam iurare); e 
extinguiu o nexum, passando o demandado a responder pelas suas obrigações com o patrimônio que 
tivesse e não mais com o próprio corpo (pecuniae creditae bona debitoris, non corpus obnoxium 
esset). Sabe-se que a execução patrimonial coexistiu com a corporal, sobre tudo na parte oriental do 
Império, apesar de que, desde a Constituição de Teodósio I, a prisão por dívidas deveria ser numa 
prisão pública; e que a partir do século IV, um edital de Valentiniano, Teodósio e Arcádio foi o ponto de 
partida ao desenvolvimento em questão, devido à legislação dos imperadores que rejeitou 
fundamentalmente a execução pessoal. Todavia e na prática, o tipo de sanção em questão manteve-
se em pé até a época justiniana, ao menos em algumas partes do domínio romano. No período de 
Justiniano a referida evolução encontrava-se bastante adiantada, baseando-se na jurisdicionalização 
da execução e no óbice ao desejo particular de vingança. In: GOMES, Magno Federici. Evolução 
procedimental do Processo Civil Romano. . In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XII, n. 68, set 2009. 
Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=6474>. Acesso em out 2017. 
283

 ―Era uma ação executiva real que objetivava os bens do devedor, que, caso não fossem 
resgatados, seriam destruídos (pignora caedere), por não se admitir nesta etapa a posterior alienação 
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actiones correspondia várias ações, no sentido atual.284 

Já no Processo Formular, que teve início em meados do século II a.C, o 

fundamento processual era a fórmula. A fórmula era uma instrução escrita285, pela 

                                                                                                                                        
(bonorum venditio, bonorum cessio, bonorum distractio). Aqui também se manteve a idéia de 
reprovação social pelo inadimplemento, o que gerava o castigo a impor e era uma forma de invasão 
patrimonial quase incontrolada, produzindo uma dúvida com respeito ao seu caráter de legis actio, 
pois ―prescindia completamente da intervenção do Magistrado‖. In: GOMES, Magno Federici. 
Evolução procedimental do Processo Civil Romano. . In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XII, n. 68, 
set 2009. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=6474>. Acesso em out 2017. 
284

 FIUZA, César. Algumas linhas de Processo Civil Romano. In: Fiuza, César (Coord.). Direito 
Processual na história. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002. p.27-28. 
285

 ―Essas fórmulas escritas estavam compostas por partes ordinárias e extraordinárias. No caráter 
ordinário, o processo continha a apresentação da questão (intentio), depois uma explicação dos fatos 
em caso de intentio incerta (demostratio), com uma atribuição de direitos –em especial nas ações 
divisórias– (adiudicatio) e, ao final, o pedido de decisão do Juiz –condenando ou absolvendo o 
demandado, segundo estivessem ou não comprovados os termos hipotéticos da intentio– 
(condemnatio). A condenação sempre deveria ser pecuniária e quando isso não fosse possível –por 
se tratar de um exhibere, um restituere ou um negotium stricti iuris– era necessário emitir um 
arbitratus, através da actio arbitraria. Já no âmbito extraordinário, o Magistrado assumia que algumas 
circunstâncias não resultavam ipso iure da intentio (exceptio) e garantia uma fórmula que 
beneficiasse o autor –pro actore– ou o réu –pro reo– (prescriptio). Através da referida fórmula, o Juiz 
colaborava para a evolução do Direito material, criando novas fórmulas (in factum conceptae, onde a 
intentio era um simples fato; ou fictícias, onde se acrescentava ou suprimia alguma circunstância; ou 
ainda na substituição de sujeitos, quando na condemnatio figurava pessoa distinta que na intentio) ou 
utilizando as antigas ações (in personam e in rem; ex contractu e ex delicto; strict iuris e bonae fidei; 
reipersecutoriae, poenales e mixtae), com modificações especiais à exceção. O processo começava 
mediante uma intimação privada do autor ao réu (in ius vocatio), que podia se converter, caso 
desrespeitada, numa condução à força (obtorto collo) perante testemunhas. A ausência (indefensio) 
trazia consigo a adoção de medidas executivas (missio in bona com ulterior bonorum venditio). 
Presentes as partes ante o Magistrado, que poderiam estar assistidas por cognitores ou procuratores, 
verificava-se a formulação da pretensão do autor, também chamada de editio actionis, que era 
precedida do interrogatório do réu (interrogatio in iure), em alguns casos. O último podia aceitar o 
pedido (confessio in iure) ou prestar um juramento decisório (iusiurandum in iure), hipóteses que 
terminavam o procedimento sem entrar na próxima fase. Por outro lado, depois de escutar as partes, 
o Magistrado poderia indeferir a formação da lide (denegatio actionis), se faltasse algum requisito 
processual, ou concedia a autorização do litígio (datio actionis et iudicis), nomeando um árbitro e 
emitindo-lhe um mandato de juízo. O edere actionem e o accipere iudicium integravam o trâmite 
fundamental da litis contestatio, um verdadeiro contrato arbitral referendado pelo órgão da jurisdição, 
com importantes efeitos material (intransmissibilidade do bem litigioso) e processual (concretização 
da ação ipso iure ou ope exceptionis). Na fase apud iudicem, onde o réu revel (contumax) perdia o 
processo lite deserta, instruía-se o feito (através do juramento ou iusiurandum in litem), com liberdade 
judicial de direção e apreciação dos meios probatórios aportados pelas partes; e emitia-se a decisão, 
contra a qual não cabia um recurso verdadeiro, embora existisse a possibilidade posterior de uma 
ação de anulação ou uma restitutio in integrum. A execução era efetivada pela actio iudicati que, uma 
vez suprimida a responsabilidade pessoal pela lex Poetelia, recaia sobre a totalidade do patrimônio 
(missio in bona) com uma ulterior alienação (bonorum venditio feita por um magister a um bonorum 
emptor). A citada alienação foi mitigada mais tarde pela cessio bonorum e pela distractio bonorum, 
que não levavam aparelhada a nota de infâmia, e pelo beneficium competentiae, que permitia 
reservar ao executado certos bens necessários à sua subsistência. Sem embargo, a execução 
especial para obter o direito a entrar na posse de um objeto do devedor; a título de garantia real e a 
proceder a venda do mesmo após o transcurso de 2 meses; era admissível mediante o pignus in 
causa iudicati captum que decretava o Magistrado em procedimento extra ordinem. O último 
procedimento implicou um notável desenvolvimento da antiga bonorum venditio, dizendo-se que 
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qual o magistrado nomeava o juiz e fixava os limites da controvérsia (limites da lide e 

da eventual condenação).286 

No Direito Romano as partes levam seus conflitos ao pretor e perante ele 

se comprometiam com a aceitação da decisão proferida. Este compromisso era 

denominado litis contestatio. A doutrina costuma qualificar tal compromisso como um 

negócio jurídico de direito privado ou como um contrato. Como a caracterização do 

processo se baseava na iniciativa das partes e não na função do juiz, é 

compreensível o processo como ―mero negócio das partes, e não como um lugar em 

que o Estado exprime a sua autoridade‖.287 

A reorganização do processo não intencionou torna-lo algo exclusivo do 

Estado, como se o particular não pudesse resolver, por si só, seus conflitos. A 

iniciativa das partes continuou a ser requisito do processo, assim como da jurisdição. 

―O processo é colocado pelo Estado à disposição das partes, mas bem sabem que 

estão submetidas ao poder jurisdicional, dele não podendo escapar (imperatividade 

e definitividade da jurisdição)‖.288 

O entendimento do direito processual como matéria distinta do direito 

material, e consequentemente como instrumento pelo qual o Estado exerce o seu 

poder, exigiu a elaboração de um novo conceito de processo. 

Na obra Teoria das exceções processuais e dos pressupostos 

processuais, publicada em 1868, Oskar Bülow sistematizou a relação jurídica 

processual de direito público, formada entre as partes e o Estado, baseando-se nas 

premissas de autonomia do processo em relação ao direito material. 

                                                                                                                                        
representa a origem remota da venda em hasta pública da atual execução por expropriação.‖ In: 
GOMES, Magno Federici. Evolução procedimental do Processo Civil Romano. . In: Âmbito 
Jurídico, Rio Grande, XII, n. 68, set 2009. Disponível em: <http://www.ambito-
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Para Bülow289: 

O processo é uma relação jurídica que avança gradualmente e 
que se desenvolve passo a passo. Enquanto as relações jurídicas 
provadas que constituem a matéria de debate judicial, 
apresentam-se como totalmente concluídas; a relação jurídica 
processual se encontra em embrião. Esta se prepara por meio de 
atos particulares. Somente se aperfeiçoa com a litiscontestação, o 
contrato de direito público, pelo qual, de um lado, o tribunal 
assume a obrigação concreta de decidir e realizar o direito 
deduzido em juízo e de outro lado, as partes ficam obrigadas, para 
isto, a prestar uma colaboração indispensável e a submeter-se 
aos resultados desta atividade comum. Esta atividade ulterior 
decorre também de uma série de atos separados, independentes 
e resultantes uns dos outros. A relação jurídica processual está 
em constante movimento e transformação. 

Devido o caráter geral e abstrato do conceito de relação jurídica a 

substância da relação em vida acaba por ser neutralizado. Embora demonstre o que 

ocorre quando o litigante busca a prestação da tutela jurisdicional, a teoria da 

relação jurídica processual mascara as intenções do Estado ou de quem exerce o 

poder. Além disso, a teoria ignora as necessidades das partes, as diversas 

realidades dos casos concretos e de direito material.290 

No Brasil, forte foi a influência dos estudos de Cândido Dinamarco291, no 

sentido de que "processo é conceito que transcende ao direito processual. Sendo 

instrumento para o legítimo exercício do poder, ele está presente em todas as 

atividades estatais (processo administrativo, legislativo)". 

Desta forma, para Dinamarco, o Estado apresenta-se como o maior 

interessado na jurisdição, não exatamente em aplicar e impor o direito dos indivíduos 

no caso concreto, mas com o conjunto de situações submetidas a sua análise, pois 

é desta maneira que impõe-se o poder estatal.292  
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Pedro Manoel Abreu293 ao discorrer sobre o conceito de processo afirma 

que para Dinarmarco: 

[...]o processo civil disciplina o exercício de um poder, ao 
pressuposto de que as leis processuais regulam a atividade 
jurisdicional, tendo em conta que a formação dessas normas afeta 
diretamente o exercício da jurisdição. Mais do que isso, o processo 
civil pode ser manejado como estratégia de poder, além de disciplinar 
o exercício do poder estatal. [...] Nesta perspectiva, o processo civil 
disciplina o exercício do poder estatal em consonância com 
determinadas estratégias. Nessa linha de entendimento é 
tecnicamente possível ao detentor do poder reduzir a atividade 
jurisdicional em causas de seu interesse, bastando para tanto 
conformar as normas processuais a esse propósito. Os modelos 
processuais, pelo visto, refletem os valores políticos, econômicos, 
sociais, culturais e as estratégias de poder das Sociedades em que 
se inserem. 

 
Diante do encobertamento da individualidade da parte e de sua realidade 

social, o conceito de relação jurídica processual impede a imposição de legitimidade 

da jurisdição na efetividade de participação das partes na elaboração da decisão. ―A 

ideia de legitimidade do exercício do poder pressupõe a de efetividade da 

participação e, essa última, a consideração de aspectos sociais que fazem parte da 

vida da pessoa que vai a juízo.‖294 

Elio Fazzalari apresenta uma alternativa para o objetivo democrático-

participativo no processo. Fazzalari sustenta o processo como procedimento em 

contraditório, e faz do contraditório o elemento diferencial entre processo e 

procedimento.295 

Alexandre Morais da Rosa296 afirma: 

Neste caminhar procedimental, preparatório ao ato de império, a 
existência efetiva de contraditório consiste em sua característica 
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fundamental. Assim é que a teoria do processo precisa ser revista, a 
partir do contraditório, implicando na modificação da compreensão de 
diversos institutos processuais vigorantes na prática processual 
brasileira. 

 
Para Staffen e Bodnar297: 

Neste quadro renovado, a Constituição passa a ser a pedra angular 
para a edificação de um sistema decisório democrático cultivado 
dialeticamente que, necessita ser compreendida, essencialmente, 
como a interpretação e a estruturação de um sistema de Direitos 
Fundamentais que subsidia as condições procedimentais de 
institucionalização jurídica das formas de comunicação. É 
exatamente neste contexto comunicativo-processual-constitucional 
que o princípio do contraditório na percepção de Fazzalari ganha 
relevância, uma vez que defende um modelo substancial de 
participação, além de um simples procedimento. Através do princípio 
do contraditório é que se estabelece racionalmente uma relação 
comunicativa [argumentativa] entre os destinatários do provimento 
jurisdicional, tanto na esfera administrativa quanto na judicial. 
Recordando as aulas de Física, o princípio do contraditório necessita 
urgentemente ser praticado como uma força centrípeta que, por sua 
dinâmica tem o condão de trazer todas as considerações para o 
núcleo do processo.  
 

Assim, o contraditório no processo consiste: a) na atuação dos 

destinatários dos efeitos da decisão, em paridade de posição, na fase preparatória 

decisional; b) na implicação mútua dos atos dos destinatários , tendentes a 

promover ou a impedir, dependendo do polo em que atua, o provimento a ser 

emanado; c) na relevante influência da atuação dos destinatários perante o 

magistrado; d) na possibilidade de cada interessado ou destinatário da decisão 

exercer um conjunto de escolhas, de reações e de controles; e) no controle da 

atuação, não só dos interessados e destinatários, mas também do magistrado que 

proferirá a decisão.298 

Para Marinoni, a teoria de Fazzalari, ao limitar a legitimidade da decisão 

judicial na garantia do contraditório, apresenta dois problemas: em primeiro lugar 

não discute o direito ao procedimento adequado à tutela do direito ou a necessidade 
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de o procedimento ser condizente às necessidades do direito material. Em segundo 

lugar, Fazzallari não se preocupa com o problema da legitimidade da atuação 

jurisdicional que assegura os direitos fundamentais diante da decisão da maioria 

parlamentar.299 

Assim, o processo não pode ter seu conceito restrito apenas a relação 

jurídica. O processo tem fins de grande importância para a democracia, e, 

justamente por isto, deve ser legítimo. ―O processo deve legitimar – pela participação 

-, deve ser legítimo – adequado à tutela dos direitos e aos direitos fundamentais – e 

ainda produzir uma decisão legítima‖.300 

 

4.2 A PARTICIPAÇÃO, CONTRADITÓRIO E LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA 

Como já estudado, o processo não mais apresenta-se como um 

mecanismo destinado a simples aplicação da lei, mas sim como um instrumento 

voltado a tutela dos direitos, de forma que o juiz, no Estado Constitucional, ―além de 

atribuir significado aos dispositivos constitucionais, legais e caso concreto, tem o 

dever de compreender a legislação na dimensão dos direitos fundamentais.‖ 

Contudo, sendo o processo um instrumento de exercício do poder-dever de 

prestação da tutela jurisdicional, necessária se faz a demonstração de sua 

legitimidade democrática. Tal legitimidade transparece em ―processo que outorgue 

efetiva relevância ao núcleo-duro da democracia no processo, consubstanciado na 

tríade contraditório-fundamentação-publicidade.‖301 

Lênio Streck filia-se a este pensamento: 

É hoje lugar-comum em escritos doutrinários a tratativa entusiasta da 
cooperação processual, cuja suposta matriz basilar seria o 
contraditório em sua feição substancial, que, para além do binômio 
informação-reação, revela um direito de influência na construção dos 
provimentos jurisdicionais. Percebeu-se que, em uma democracia, a 
efetiva participação de todos os sujeitos que operam no âmbito 
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processual é inexorável, sobretudo a daqueles que experimentarão 
as consequências das respostas ofertadas por juízes não eleitos e 
cujo cargo lhes foi entregue via concurso público. Elementar isso. De 
há muito deveríamos ter dado adeus ao solipsismo. Mais do que 
isso, é inerente ao contraditório um vigor democrático que eleva 
sobremaneira a sua função de controlar a jurisdição: a imperatividade 
proveniente da norma constitucional constrange o juiz a curvar-se 
diante dela, a respeitar seu conteúdo, a observá-la em atenção aos 
seus novos matizes, o que em última análise quer significar mais 
segurança jurídica, transparência e previsibilidade, garantia no 
sentido de que se encontra vedada a produção de decisões em 
desatenção à dialética processual.302 

 

Na apresentação das bases para a legitimação discursiva das decisões 

judiciais, Dierle Nunes303 sustenta que o ―processualismo constitucional democrático‖ 

tem por objetivo: 

Discutir a aplicação de uma igualdade efetiva e valorizada, de modo 
policêntrico e comparticipativo, uma renovada defesa de 
convergência entre o civil law e o common law, ao buscar uma 
aplicação legítima e eficiente (efetiva) do direito para todas as 
litigiosidades (sem se aplicar padrões decisórios que pauperizam a 
análise e a reconstrução interpretativa do direito). 

 

O contraditório deve ser compreendido como a ―garatia que têm as partes 

de que participarão do procedimento destinado a produzir decisões que as afetem.‖ 

Isto é, o fruto do processo deve ser o resultado de grande discussão e concreta 

participação dos interessados, não podendo ser produzido de forma solitária pelo 

juiz. ―Não se admite que o resultado do processo seja feito do solipsismo do juiz‖.304 

No sentido de promover a legitimidade democrática da jurisdição, Marco 

Marrafon e Sandro Kozikoski305 trabalham a ideia de participação discursiva: 
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Ora, ao se considerar a nova racionalidade processual, 
constitucionalmente adequada às demandas de caráter 
transindividual, os efeitos negativos sobre a questão democrática são 
exponencialmente maiores. Desse modo, a recusa à 
discricionariedade solipsista do magistrado implica na abertura dos 
diferentes agentes sociais que, ao participarem dos processos de 
maneira objetiva ou de efeitos difusos e apresentarem seus 
argumentos (pretensões de validade), contribuem para: (i) atenuar a 
discricionariedade judicial, já que as interpretações apresentadas 
podem refletir dimensões sociológicas ou políticas do fenômeno 
constitucional não percebidas pelo órgão judicante e (ii) aproximar o 
Poder Judiciário de legítimas aspirações sociais, conferindo maior 
legitimidade e força normativa à concretização da Constituição. 

 

O processo é legitimado pela participação, desde que se elimine a 

coincidência da participação no processo com o contraditório. Em tal perspectiva é 

preciso atribuir à participação um raio mais amplo, que englobe a publicidade dos 

atos jurisdicionais e a sua devida fundamentação. O direito de participar é não só o 

direito de influir sobre o convencimento do juiz, mas também o direito de estar junto 

a ele ou de estar cuidando para que a atividade jurisdicional não seja arbitrária, é 

evidente que a participação requer a publicidade e a fundamentação, especialmente 

a fundamentação das decisões que consideram a lei diante dos direitos 

fundamentais.306 

A ideia e conceito de uma democracia participativa no processo judicial, 

ganhou espaço e importância no sentido de ―outorgar às decisões judiciais maior 

legitimidade política e democrática e, assim, preservar o máximo possível o núcleo 

do Estado Democrático de Direito.‖307 

Esta possibilidade de maior participação democrática no âmbito do 

processo judicial é facilitada pela previsão do dever de diálogo judicial e do princípio 

da colaboração/cooperação no processo, matéria a ser tratada no próximo tópico. 

4.3 O DEVER DE COLABORAÇÃO OU COOPERAÇÃO ENTRE OS SUJEITOS 
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PROCESSUAIS 

Vislumbra-se que o mecanismo processual brasileiro é caracterizado por 

um locus onde os interesses são contrapostos e não cooperativos entre os sujeitos 

processuais. De um lado o magistrado tendente a máxima produção numérica, e de 

outro os procuradores e partes com o único intuito de êxito.308 Esta constatação em 

muito se difere do modelo constitucional de processo.309 

O Codex processual civil de 2015 ofertou base normativa que induzisse 

um verdadeiro diálogo entre os envolvidos no processo de modo que o 

comportamento não cooperativo fosse mitigado. 

O artigo 6º do CPC/2015 dispõe: ―Todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva‖. 310 

A doutrina brasileira divide-se quanto a extensão e abrangência do 
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dispositivo legal. Em uma romântica visão do Direito Processual, acredita-se que os 

envolvidos no processo querem, ―por vínculos de solidariedade‖, alcançar o 

resultado mais correto no ordenamento jurídico.311 Contudo, em uma relação de 

interesses contrapostos, até que ponto estarão as partes dispostas a cooperar com 

um resultado que contrarie diretamente os seus objetivos?312 Este vínculo de 

solidariedade apresenta-se muito mais viável nas páginas das obras jurídicas do que 

no cotidiano forense, onde as partes buscam estrategicamente o alcance do 

sucesso.313 

De acordo com a ―teoria normativa da comparticipação (cooperativa 

relida)‖ vários mandamentos, que buscam o debate e o controle de todas as ações 

dos sujeitos processuais, foram trazidos ao Código de Processo Civil de 2015, como 
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o caso da boa-fé processual, a fundamentação estruturada das decisões e o 

formalismo democrático. O intuito do Novo CPC, ao introduzir o dever de 

cooperação como corolário do contraditório, é, assim, garantir a influência de todos 

na ―formação e satisfação das decisões e inibir aqueles atos praticados em má-fé 

processual‖.314 

Lenio Streck et al315 afirmam: 

É claro que nos agrada a formulação da coparticipação por Dierle 
Nunes, enquanto garantia de influência e não surpresa (que encontra 
lugar no artigo 6 do novo CPC): as partes têm direito fundamental a 
participar do provimento jurisdicional a que se submetem. Nisto, 
aporta as ―autonomias‖ privada e pública habermasiana à dogmática 
processual. Equaciona bem o agir predominantemente estratégico 
das partes (orientado por interesses) com as limitações impostas 
pela estruturação comunicativa (orientada por conhecimento), 
necessária à articulação racional de pretensões jurídicas na esfera 
pública formal. Por aí se entende Dierle e Alexandre Bahia, quando 
dizem que: ‗reconhece-se que há papéis distintos, mas que todos 
cooperam para o resultado final‘. Cada sujeito já tem seu papel 
institucionalizado para que possa concorrer, à sua maneira, para a 
formação do provimento comum. 

Nery Junior entende que a cooperação como princípio apresenta-se não 

somente sob a atuação do Judiciário na prestação de informações e das partes em 

atuação conforme a boa-fé: é necessário que haja reciprocidade entre todos os que 

colaboram para o alcance do fim processual representado no texto legal pela 

expressão ―entre si‖.316 

O Enunciado 373, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, dispõe 

que: ―As partes devem cooperar entre si; devem atuar com ética e lealdade, agindo 

de modo a evitar a ocorrência de vícios que extingam o processo sem resolução do 

mérito e cumprindo com deveres mútuos de esclarecimento e transparência.‖ 

O Código de Processo Civil de 2015, segundo Scarpinella, tratou de 
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estabelecer um modelo de processo cooperativo, não se limitando apenas a 

contribuição das partes na colaboração do exato desenvolvimento do processo. O 

dever cooperativo estende-se aos auxiliares da justiça, terceiros intervenientes, e, 

especialmente ao Juiz e Ministério Público.317 

Um dos fundamentos democráticos, trazido no Código de Processo Civil 

de 2015, situa-se na permanência da ―tensão entre perspectivas liberais e sociais, 

impondo que a comunidade de trabalho deva ser revista em perspectiva policêntrica 

e comparticipativa‖. Desviando qualquer atitude protagonista e se organizando 

partindo de um modelo constitucional de processo, ―induzindo a convivência de 

poderes diretivos e gerenciais do juiz com uma renovada autonomia privada das 

partes e dos advogados‖. Norteando-se pelo contraditório como garantia de 

influência e na fundamentação estruturada que incrementarão o debate de formação 

decisória, possibilitando a diminuição das taxas de recursos e, ainda, a diminuição 

do ―retrabalho processual na medida em que todos deverão exercer na primeira vez 

sua atividade com alta responsabilidade‖.318 

O modelo constitucional de processo determina, assim, um ―processo 

comparticipativo, policêntrico,‖ não tem mais o juiz como centro da relação 

processual, mas que é conduzido por todos os sujeitos integrantes do processo, 

igualmente importantes no alcance do resultado da atividade processual.319 

4.4 O DIREITO DE INFLUÊNCIA E A PROIBIÇÃO DE DECISÕES SURPRESA OU 

JUÍZOS DE TERCEIRA VIA 

O direito ao contraditório, do ponto de vista de conteúdo, era identificado 

como a bilateralidade de instância, e voltado somente às partes. A uma das partes 

era dado o direito de conhecer as alegações feitas no processo pela outra parte e, 

querendo, possuía o direito de rebatê-las. Tal observância era baseada no binômio 

conhecimento-reação. Nesta esteira, o órgão jurisdicional não estava vinculado a 
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realização do contraditório, já que apenas as partes seriam os seus destinatários.320 

Partindo desse pressuposto, o Ministro Maurício Correa, relator do Agravo 

Regimento em Recurso Extraordinário n. 222.206-4321, sustentou:  

[...] 6. Cumpre ainda ressaltar que a garantia constitucional do 
contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela 
inerentes, tem como destinatários os litigantes em processo judicial 
ou administrativo e não o magistrado que no exercício de sua função 
jurisdicional, à vista das alegações das partes e das provas colhidas 
e impugnadas, decide fundamentadamente a lide. 

 

Atualmente, contudo, a doutrina tem entendido o contraditório muito além 

da simples bilateralidade. Acrescentou-se ao binômio conhecimento-reação a ideia 

de ―cabal participação como núcleo-duro do direito ao contraditório‖. Contraditório 

tem por significado hoje, além de conhecer e reagir, a possibilidade de influir nos 

rumos do processo. Neste sentido, o contraditório deixa de atingir tão somente as 

partes e vincula, igualmente, o juiz. ―Daí a razão pela qual eloquentemente se 

observa que o juiz tem o dever não só de velar pelo contraditório entre as partes, 

mas fundamentalmente a ele também se submeter‖.322 

Alexandre Freitas Câmara323 sustenta: 

Sempre foi da cultura do processo civil brasileiro admitir-se a 
prolação de decisões fundadas em argumentos de direito que não 
tivessem sido submetidos a debate prévio. Era o que se extraía da 
clássica parêmia da mihifactum, dabo tibi ius (―dá-me os fatos que te 
darei o direito"). É que tradicionalmente se acreditou que a 
incumbência das partes era apresentar ao juízo os fatos da causa, 
cabendo ao órgão jurisdicional estabelecer o direito aplicável. Ocorre 
que esta é uma forma de atuar incompatível com o Estado 
Constitucional, já que presa à ultrapassada ideia de que o processo 
serve apenas para que o Estado dê solução às causas que lhe são 
submetidas, construindo os resultados de forma solipsista. Este juiz 
solipsista, egoísta, que constrói a decisão judicial sozinho, é 
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incompatível com o Estado Democrático de Direito, o qual exige que 
o exercício do poder estatal se dê de forma comparticipativa, já que a 
participação da Sociedade é um dos elementos integrantes dessa 
forma de Estado expressamente estabelecida pela Constituição da 
República. Assim, só é constitucionalmente legítima (ou, dito de outro 
modo, só é democrática) a decisão judicial construída em 
contraditório por todos os participantes do processo, aos quais 
incumbe debater todo e qualquer possível fundamento da decisão 
judicial. Não se admitem, portanto, as decisões chamadas "de 
terceira via‖, ou seja, as decisões baseadas em fundamento que o 
juiz tenha ―tirado da cartola", invocando-o de forma surpreendente, 
sem submetê-lo a prévio debate. 

 

A dinâmica do processo é alterada, de modo que todas as decisões 

definitivas do juízo se apoiem tão somente em questões previamente debatidas 

pelas partes. Deste modo, proíbe-se a decisão-surpresa.  

Leonardo Carneiro da Cunha324 conceituando decisão-surpresa afirma: 

É preciso observar o contraditório, a fim de evitar um ―julgamento 
surpresa‖. E, para evitar ―decisões surpresa‖, toda questão 
submetida a julgamento deve passar antes pelo contraditório. Quer 
isso dizer que o juiz tem o dever de provocar, preventivamente, o 
contraditório das partes, ainda que se trate de uma questão que 
possa ser conhecida de ofício, ou de uma presunção simples. Se a 
questão não for submetida ao contraditório prévio, as partes serão 
surpreendidas com decisão que terá fundamento numa questão que 
não foi objeto de debate prévio, não lhes tendo sido dada 
oportunidade de participar do convencimento do juiz. A decisão, 
nesse caso, não será válida, faltando-lhe legitimidade, haja vista a 
ausência de participação dos litigantes na sua elaboração. 

Com este pensamento o legislador processual dispôs nos artigos 9º e 10º 

do Código de Processo de 2015325: 

Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela 
seja previamente ouvida. 

Parágrafo único.  O disposto no caput não se aplica: 

I - à tutela provisória de urgência; 

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II 
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e III; 

III - à decisão prevista no art. 701. 

Art. 10.  O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com 
base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 
oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a 
qual deva decidir de ofício.  

 

O instituto da vedação à decisão-surpresa não é novidade trazido pelo 

ordenamento jurídico brasileiro. Segundo Humberto Theodoro Junior, et al326: 

 
 Denti afirmava que o fenômeno não era estranho a vários 
ordenamentos de diversas tradições e pressupostos ideológicos, 
mesmo aqueles em que havia ocorrido um notável aumento dos 
poderes do juiz na direção do processo e na obtenção dos materiais 
para a decisão. Defendia a posição de que a individuação da norma 
pelo juiz, diversa da suscitada pelas partes, dava lugar à 
necessidade do contraditório, se da aplicação da referida norma 
surgisse ―uma questão potencialmente idônea a definir a 
controvérsia‖. Porém, restringia a aplicação de sua tese a questões 
jurídicas prejudiciais. 

Bender e Strecker afirmavam que a decisão de surpresa é um câncer 
na administração da justiça, visto que subverte a confiança daqueles 
que procuram justiça no Direito. É a razão principal por que na 
República Federal Alemã um número desproporcional de 
julgamentos da primeira instância era impugnado pela via recursal. O 
contraditório deve ser desenvolvido em todo o iter processual, em 
relação tanto às atividades das partes quanto às atividades judiciais, 
de modo que ―o exercício de poderes oficiosos constitua expressão 
de um princípio de colaboração e não de autoridade no processo. 

 

O delineamento dessa moderna concepção isonômica do contraditório se 

inicia de modo mais efetivo a partir desse momento, mediante a percepção da 

doutrina processual germânica de que este não poderia mais ser analisado tão 

somente como mera garantia formal de bilateralidade da audiência, mas sim como 
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uma possibilidade de influência (Einwirkungsmöglichkeit) sobre o conteúdo das 

decisões e sobre o desenvolvimento do processo, com inexistentes ou reduzidas 

possibilidades de surpresa.327 

A concepção da vedação da decisão-surpresa já foi analisada pelo 

Supremo Tribunal Federal, tão somente no âmbito no procedimento administrativo. 

O Ministro Gilmar Mendes328 em seu voto assevera: 

Tenho enfatizado, relativamente ao direito de defesa, que a 
Constituição de 1988 (art. 5º, LV) ampliou o direito de defesa, 
assegurando aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e 
aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os 
meios e recursos a ela inerentes. 

Como já escrevi em outra oportunidade, as dúvidas porventura 
existentes na doutrina e na jurisprudência sobre a dimensão do 
direito de defesa foram afastadas de plano, sendo inequívoco que 
essa garantia contempla, no seu âmbito de proteção, todos os 
processos judiciais ou administrativos. 

Assinale-se, por outro lado, que há muito vem a doutrina 
constitucional enfatizando que o direito de defesa não se resume a 
um simples direito de manifestação no processo. Efetivamente, o que 
o constituinte pretende assegurar - como bem anota Pontes de 
Miranda - é uma pretensão à tutela jurídica (Comentários à 
Constituição de 1967/69, tomo V, p. 234). 

[...] 

Não é outra a avaliação do tema no direito constitucional comparado. 
Apreciando o chamado "Anspruch auf rechtliches Gehör" (pretensão 
à tutela jurídica) no direito alemão, assinala o 
Bundesverfassungsgericht que essa pretensão envolve não só o 
direito de manifestação e o direito de informação sobre o objeto do 
processo, mas também o direito de ver os seus argumentos 
contemplados pelo órgão incumbido de julgar (Cf. Decisão da Corte 
Constitucional alemã -- BVerfGE 70, 288-293; sobre o assunto, ver, 
também, Pieroth e Schlink, Grundrechte - Staatsrecht II, Heidelberg, 
1988, p. 281; Battis, Ulrich, Gusy, Christoph, Einführung in das 
Staatsrecht, 3ª. edição, Heidelberg, 1991, p. 363-364). 

Dai afirmar-se, correntemente, que a pretensão à tutela jurídica, que 
corresponde exatamente à garantia consagrada no art. 5º LV, da 
Constituição, contém os seguintes direitos: 1) direito de informação 
(Recht auf Information), que obriga o órgão julgador a informar à 
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parte contrária dos atos praticados no processo e sobre os 
elementos dele constantes; 2) direito de manifestação (Recht auf 
Äusserung), que assegura ao defendente a possibilidade de 
manifestar-se oralmente ou por escrito sobre os elementos fáticos e 
jurídicos constantes do processo; 3) direito de ver seus argumentos 
considerados (Recht auf Berücksichtigung), que exige do julgador 
capacidade, apreensão e isenção de ânimo (Aufnahmefähigkeit und 
Aufnahmebereitschaft) para contemplar as razões apresentadas 
(Cf.Pieroth e Schlink, Grundrechte - Staatsrecht II, Heidelberg, 1988, 
p. 281; Battis e Gusy, Einführung in das Staatsrecht, Heidelberg, 
1991, p. 363- 364; Ver, também, Dürig/Assmann, in: Maunz-Dürig, 
GrundgesetzKommentar, Art. 103, vol IV, nº 85-99).  

Sobre o direito de ver os seus argumentos contemplados pelo órgão 
julgador (Recht auf Berücksichtigung), que corresponde, obviamente, 
ao dever do juiz ou da Administração de a eles conferir atenção 
(Beachtenspflicht), pode-se afirmar que envolve não só o dever de 
tomar conhecimento (Kenntnisnahmepflicht), como também o de 
considerar, séria e detidamente, as razões apresentadas 
(Erwägungspflicht) (Cf. Dürig/Assmann, in: Maunz-Dürig, 
GrundgesetzKommentar, Art. 103, vol. IV, nº 97). É da obrigação de 
considerar as razões apresentadas que deriva o dever de 
fundamentar as decisões (Decisão da Corte Constitucional -- 
BVerfGE 11, 218 (218); Cf, Dürig/Assmann, in: Maunz-Dürig, 
Grundgesetz-Kommentar, Art. 103, vol. IV, nº 97). 
 

O Superior Tribunal de Justiça, diversamente, atentando-se a aplicação 

do dispositivo processual civil no âmbito jurisdicional, no ano de 2017, anulou 

decisão surpresa e determinou que o caso fosse reanalisado pela origem329. Assim 

dispõe a ementa do julgado: 

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO 
SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS . APLICAÇÃO DO ART. 10 
DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. 
NULIDADE. 1. Acórdão do TRF da 4ª Região extinguiu o processo 
sem julgamento do mérito por insuficiência de provas sem que o 
fundamento adotado tenha sido previamente debatido pelas partes 
ou objeto de contraditório preventivo.  
2. O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em 
grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do 
qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, 
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 
3. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também 
conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe 
com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 
2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem 
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pelo autor nem pelo réu. 
4. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio 
e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização 
de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que 
dispensam provocação das partes. Somente argumentos e 
fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes 
podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os 
interessados para que se pronunciem previamente sobre questão 
não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação 
judicial. 
5. O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um 
procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, 
em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da 
decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC. 
6. A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do 
contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de 
maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, 
ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O 
contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio 
ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do 
art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a 
intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão 
judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a 
nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida 
em que fere a característica fundamental do novo modelo de 
processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo 
com o julgador. 
7. O processo judicial contemporâneo não se faz com protagonismos 
e protagonistas, mas com equilíbrio na atuação das partes e do juiz 
de forma a que o feito seja conduzido cooperativamente pelos 
sujeitos processuais principais. A cooperação processual, cujo dever 
de consulta é uma das suas manifestações, é traço característico do 
CPC/2015. Encontra-se refletida no art. 10, bem como em diversos 
outros dispositivos espraiados pelo Código. 
8. Em atenção à moderna concepção de cooperação processual, as 
partes têm o direito à legítima confiança de que o resultado do 
processo será alcançado mediante fundamento previamente 
conhecido e debatido por elas. Haverá afronta à colaboração e ao 
necessário diálogo no processo, com violação ao dever judicial de 
consulta e contraditório, se omitida às partes a possibilidade de se 
pronunciarem anteriormente ―sobre tudo que pode servir de ponto de 
apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões 
que o juiz pode apreciar de ofício‖ (MARIONI, Luiz Guilherme; 
ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de 
processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2015, p. 209). 
9. Não se ignora que a aplicação desse novo paradigma decisório 
enfrenta resistências e causa desconforto nos operadores 
acostumados à sistemática anterior. Nenhuma dúvida, todavia, 
quanto à responsabilidade dos tribunais em assegurar-lhe efetividade 
não só como mecanismo de aperfeiçoamento da jurisdição, como de 
democratização do processo e de legitimação decisória. 
10. Cabe ao magistrado ser sensível às circunstâncias do caso 
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concreto e, prevendo a possibilidade de utilização de fundamento 
não debatido, permitir a manifestação das partes antes da decisão 
judicial, sob pena de violação ao art. 10 do CPC/2015 e a todo o 
plexo estruturante do sistema processual cooperativo. Tal 
necessidade de abrir oitiva das partes previamente à prolação da 
decisão judicial, mesmo quando passível de atuação de ofício, não é 
nova no direito processual brasileiro. Colhem-se exemplos no art. 40, 
§4º, da LEF, e nos Embargos de Declaração com efeitos infringentes. 
11. Nada há de heterodoxo ou atípico no contraditório dinâmico e 
preventivo exigido pelo CPC/2015. Na eventual hipótese de adoção 
de fundamento ignorado e imprevisível, a decisão judicial não pode 
se dar com preterição da ciência prévia das partes. A negativa de 
efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015 implica error in 
procedendo e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente 
ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos 
titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento 
do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou 
congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos 
processuais e o conteúdo da decisão prolatada. 
[...] 
17. Por derradeiro, o retorno dos autos à origem para adequação do 
procedimento à legislação federal tida por violada, sem ingresso no 
mérito por esta Corte com supressão ou sobreposição de instância, é 
medida que se impõe não apenas por tecnicismo procedimental, mas 
também pelo efeito pedagógico da observância fiel do devido 
processo legal, de modo a conformar o direito do recorrente e o 
dever do julgador às novas e boas práticas estabelecidas no Digesto 
Processual de 2015. 
18. Recurso Especial provido. 
 

A dúvida que surge quanto ao disposto no art. 10, do CPC/15, diz respeito 

a extensão do vocábulo ―fundamento‖. Para Teresa Arruda Alvim330, et al: 

Embora, no direito brasileiro, o juiz possa decidir com base em 
fundamento não suscitado pelas partes, (iura novit curia), deve antes, 
proporcionar oportunidade às partes de que se manifestem sobre ele. 
B.2) Este fundamento novo pode ser de fato ou de direito. Sabe-se 
que é difícil separa-se, completamente, questões fáticas e jurídicas, 
por que o direito ocorre justamente no encontro dos planos fático e 
normativo. Fatos, quando são juridicamente qualificados, já não são 
mais puros fatos. Normas, a seu turno, supõem quadros fáticos (de 
forma mais ou menos direta) a que se devem aplicar. 

O enunciado 282 do Fórum Permanente de Processualista Civis (FPPC) 

prevê que "Para julgar em enquadramento normativo diverso daquele invocado 

pelas partes, ao juiz cabe observar o dever de consulta, previsto no art. 10". 

                                            
330

 ALVIM, Teresa Arruda, et al. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo 
por artigo. São Paulo: RT, 2015. p. 67/68. 
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Apesar do entendimento doutrinário, o Superior Tribunal de Justiça 

julgou no ano de 2017331: 

                                            
331

 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Embargos de Declaração no Recurso Especial. EDcl no 
REsp 1280825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 
27/06/2017, DJe 01/08/2017. Em seu voto, a Ministra afirma: ―Afasto a alegação de ofensa ao 
princípio da não surpresa. A interpretação dada ao princípio pela parte não me parece a mais 
adequada. Em verdade, trata-se de uma interpretação que exigiria do julgador adiantar o seu 
provimento jurisdicional, informando qual dispositivo de lei federal específico iria aplicar, em um 
verdadeiro pré-julgamento da causa. [...] No caso concreto, o acórdão embargado decidiu sobre a 
prescrição - preliminar de mérito argüída desde a contestação e julgada em ambas as instâncias 
ordinárias - apreciando a causa e todas as suas circunstâncias tal como postas na origem, inclusive o 
seu enquadramento como responsabilidade civil contratual. Ressalto, embora o STJ não esteja 
vinculado a tal enquadramento legal, que a submissão da causa ao regime da responsabilidade 
contratual foi expressamente declarada pelo acórdão recorrido, ao afirmar textualmente: "Isso porque 
a responsabilidade provém de relação eminentemente contratual, como se extrai do só fato de ser o 
Estatuto Social do Clube de Investimentos o mais forte fundamento jurídico do pedido." Desse 
enquadramento vindo da origem - responsabilidade contratual - não houve discordância dos 
embargantes (cf. recurso especial do Investivale, e-STJ fl. 3.931 e recurso especial de Francisco 
Valadares Póvoa, e-STJ fl. 4173). O inconformismo dos embargantes reside na aplicação, na fase de 
julgamento da causa, após o conhecimento do recurso especial, de dispositivo legal que, realmente, 
não fora invocado pelas partes, a saber, o art. 205 (prescrição decenal), ao invés do art. 206, § 3º, V 
(prescrição trienal), ambos do Código Civil. Não se pode pretender, todavia, que o órgão jurisdicional 
deixe de aplicar uma norma ao caso concreto porque as partes, embora tratem do tema, não a 
invocaram em seu recurso. O tema da prescrição foi amplamente debatido nas instâncias de origem e 
foi, inclusive, objeto de impugnação por recurso especial. Não se trata, pois, de novidade para as 
partes, nem ofensa ao chamado princípio da não surpresa. Deve-se ressaltar que o Código Civil 
estabelece que a prescrição não é disposição das partes: Art. 192. Os prazos de prescrição não 
podem ser alterados por acordo das partes. Assim, pouco importa que as partes não tenham 
aventado a incidência do prazo decenal ou mesmo que estivessem de acordo com a incidência do 
prazo trienal. Houve ampla discussão sobre a prescrição ao longo da demanda e o tema foi objeto de 
recurso, tendo essa Turma, no julgamento da causa, aplicado o prazo que entendeu correto, à luz da 
legislação em vigor, conforme interpretada pela jurisprudência predominante na época para ações de 
responsabilidade civil por descumprimento contratual. A propósito do tema, lembro o seguinte 
enunciado da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados: "1. Entende-se por 
'fundamento' referido no art. 10 do CPC 2015 o substrato fático que orienta o pedido, e não o 
enquadramento jurídico atribuído pelas partes." (aprovado no seminário "O Poder Judiciário e o novo 
CPC", agosto de 2015). Penso que o "fundamento" ao qual se refere o art. 10 é o fundamento jurídico 
- causa de pedir, circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a 
defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da 
ação, conforme art. 493 do CPC/2015) – não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de 
lei regente da matéria). [...] Se ao autor e ao réu não é exigido que declinem, na inicial e na 
contestação, o fundamento legal, mas apenas o fundamento jurídico, não faz sentido supor que o 
magistrado deva proferir despacho prévio à sentença enumerando todos os dispositivos legais 
possivelmente em tese aplicáveis para a solução da causa. Os fatos da causa devem ser submetidos 
ao contraditório, não o ordenamento jurídico, o qual é de conhecimento presumido não só do juiz (iura 
novit curia), mas de todos os sujeitos ao império da lei, conforme presunção jure et de jure (art. 3º da 
LINDB). A subsunção dos fatos à lei deve ser feita pelo juiz no ato do julgamento e não previamente, 
mediante a pretendida submissão à parte, pelo magistrado, dos dispositivos legais que possam ser 
cogitados para a decisão do caso concreto. Da sentença, que subsumiu os fatos a este ou àquele 
artigo de lei, caberá toda a sequencia de recursos prevista no novo Código de Processo Civil. A 
aventada exigência de que o juiz submetesse a prévio contraditório das partes não apenas os 
fundamentos jurídicos, mas também os dispositivos legais (fundamento legal) que vislumbrasse de 
possível incidência, sucessivamente, em relação aos pressupostos processuais, condições da ação, 
prejudiciais de mérito e ao próprio mérito, inclusive pedidos sucessivos ou alternativos, entravaria o 
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. 
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO 
SURPRESA. AUSÊNCIA DE OFENSA. EFEITOS 
MODIFICATIVOS. USO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA 
CONFORMAÇÃO A JULGAMENTO EM REPETITIVO. APLICAÇÃO 
RESTRITIVA. [...] 2. O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do 
CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato 
qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, 
ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que 
superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o 
fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A 
aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao 
julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos 
legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O 
conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure. [...] 

 

Apesar da interpretação reducionista do Superior Tribunal de Justiça 

quanto a abrangência do termo ―fundamento‖ no artigo 10 do CPC/2015, verifica-se 

que o contraditório, sob a ótica constitucional do Estado Democrático de Direito, 

possibilita que as partes exerçam a função de ―autor-destinatário‖ dos provimentos 

de cujos efeitos será o receptor. A decisão jurisdicional não pode mais ser tida como 

manifestação exclusiva da vontade do magistrado e a fundamentação como 

instrumento formal para legitimar entendimentos constituídos antes da formação da 

decisão, mas deve ―buscar legitimidade, sobretudo na tomada de consideração dos 

aspectos relevantes e racionais suscitados por todos os participantes, informando 

razões que sejam convincentes para todos os interessados no espaço público‖, e 

aplicar a norma sem inovações que contrariem os princípios constitucionais e 

direitos fundamentais.332 

4.5 O CONTRADITÓRIO COMO CONFIRMAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

                                                                                                                                        
andamento dos processos, conduzindo ao oposto da eficiência e celeridade desejáveis. Seria 
necessário exame prévio da causa pelo juiz, para que imaginasse todos os possíveis dispositivos 
legais em tese aplicáveis, cogitados ou não pelas partes, e a prolação de despacho submetendo 
artigos de lei - cujo desconhecimento não pode ser alegado sequer pelos leigos - ao contraditório, sob 
pena de a lei vigente não poder ser aplicada aos fatos objeto de debate na causa. A discussão em 
colegiado, com diversos juízes pensando a mesma causa, teria que ser paralisada a cada dispositivo 
legal aventado por um dos vogais, a fim de que fosse dada vista às partes. Grave seria o entrave a 
marcha dos processos, além de fértil campo de nulidades. O absurdo da conclusão revela, data 
maxima venia, o equívoco da premissa. Afasto, portanto, a alegação de ofensa aos arts. 10 e 933 do 
CPC/2015. 
332

 THEODORO JÚNIOR, Humberto et al. Novo CPC: Fundamentos e Sistematização. 2 ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2015. p. 123/124. 
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IGUALDADE: O DIREITO À PARIDADE DE ARMAS 

A legitimidade da atuação estatal no processo está umbilicalmente ligada 

à direta participação das partes, como já tratado. Mas além de garantir a 

participação, o legislador e magistrado estão obrigados a garantir e preservar a 

participação igualitária das partes, considerando as dificuldades econômicas que 

dificultam a participação, e considerando ainda as particularidades do direito 

material.333 

O Supremo Tribunal Federal brasileiro já decidiu que a igualdade das 

partes é característica do procedural due process of law334. 

O direito à igualdade é direito fundamental que, embora não previsto 

expressamente na Constituição em seu aspecto procedimental, decorre da ideia de 

Estado Constitucional e da igualdade como direito fundamental perante toda a 

                                            
333

 MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de 
processo civil: teoria do processo civil. Vol. 1. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. 
p. 451. 
334

 [...]ABRANGÊNCIA DA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO "DUE PROCESS OF LAW", QUE 
COMPREENDE, DENTRE AS DIVERSAS PRERROGATIVAS DE ORDEM JURÍDICA QUE A 
COMPÕEM, O DIREITO À PROVA. - A garantia constitucional do "due process of law" abrange, em 
seu conteúdo material, elementos essenciais à sua própria configuração, dentre os quais avultam, por 
sua inquestionável importância, as seguintes prerrogativas: (a) direito ao processo (garantia de 
acesso ao Poder Judiciário); (b) direito à citação e ao conhecimento prévio do teor da acusação; (c) 
direito a um julgamento público e célere, sem dilações indevidas; (d) direito ao contraditório e à 
plenitude de defesa (direito à autodefesa e à defesa técnica); (e) direito de não ser processado e 
julgado com base em leis ―ex post facto‖; (f) direito à igualdade entre as partes (paridade de armas e 
de tratamento processual); (g) direito de não ser investigado, acusado processado ou condenado com 
fundamento exclusivo em provas revestidas de ilicitude, quer se trate de ilicitude originária, quer se 
cuide de ilicitude derivada (RHC 90.376/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO - HC 93.050/RJ, Rel. Min. 
CELSO DE MELLO); (h) direito ao benefício da gratuidade; (i) direito à observância do princípio do 
juiz natural; (j) direito de não se autoincriminar nem de ser constrangido a produzir provas contra si 
próprio (HC 69.026/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO - HC 77.135/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO - HC 
83.096/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE - HC 94.016/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO - HC 99.289/RS, 
Rel. Min. CELSO DE MELLO); (l) direito de ser presumido inocente (ADPF 144/DF, Rel. Min. CELSO 
DE MELLO) e, em conseqüência, de não ser tratado, pelos agentes do Estado, como se culpado 
fosse, antes do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória (RTJ 176/805-806, Rel. 
Min. CELSO DE MELLO); e (m) direito à prova. - O direito à prova qualifica-se como prerrogativa 
jurídica de índole constitucional, intimamente vinculado ao direito do interessado de exigir, por parte 
do Estado, a estrita observância da fórmula inerente ao ―due process of law‖. - Os juízes e Tribunais 
têm o dever de assegurar, ao réu, o exercício pleno do direito de defesa, que compreende, dentre 
outros poderes processuais, a faculdade de produzir e de requerer a produção de provas, que 
somente poderão ser recusadas, mediante decisão judicial fundamentada, se e quando ilícitas, 
impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. [...] Doutrina. Jurisprudência. (SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. Habeas Corpus. HC 96905, Relator(a):  Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 
25/08/2009, DJe-146 DIVULG 29-07-2011). 
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ordem jurídica (art. 5º, caput, CF/1988).335 

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 7º dispõe que ―É 

assegurado às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e 

faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação 

de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório‖.336 

O Enunciado n. 379 do Fórum Permanente de Processualistas Civis 

sustenta que ―O exercício dos poderes de direção do processo pelo juiz deve 

observar a paridade de armas das partes‖. 

A doutrina italiana foi quem iniciou a designação de participação em 

igualdade de condições como participação com paridade de armas. 

Alexandre Câmara337 leciona que: 

O princípio da isonomia só estará sendo adequadamente respeitado 
no momento em que se garantir aos sujeitos do processo que estes 
ingressarão no mesmo em igualdade de armas, ou seja, em 
condições equilibradas. Este é o verdadeiro sentido de par conditio, 
condições paritárias. 

Não há como se falar em real poder legítimo onde as partes não podem 

efetivamente participar ou quando uma delas não possui condições necessárias de 

influenciar sobre o convencimento do juiz. Nestes termos o processo não se 

apresenta como um verdadeiro processo democrático. 

Duas são as perspectivas pelo qual a igualdade deve ser analisada. 

Importante distinguir entre a igualdade perante a legislação (igualdade formal) e 

igualdade na legislação (igualdade material). Na segunda perspectiva, há de se 

diferenciar igualdade no processo e igualdade pelo processo.338 

                                            
335

 MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de 
processo civil: teoria do processo civil. Vol. 1. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. 
p. 504. 
336

 BRASIL. Lei n. 13.105, de 18 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: 
http://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/507525. Acesso em 11 jan. 2018. 
337

 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. Vol 1. 19 ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2009. p. 41. 
338

 MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de 
processo civil: teoria do processo civil. Vol. 1. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. 

http://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/507525
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O CPC/2015, em seu artigo 139, I,339, dispõe: ―O juiz dirigirá o processo 

conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: I – assegurar às partes 

igualdade de tratamento;‖. Desta forma, a igualdade perante a legislação implica na 

necessária aplicação uniforme da norma processual. 

A ―inexistência de distinções arbitrárias‖ na norma processual é 

característica da igualdade na legislação. Quaisquer distinções legais devem ser 

racionalmente motivadas pelo legislador.340 

O Supremo Tribunal Federal na análise do Agravo no Recurso 

Extraordinário n. 648.629 sustenta: 

As exceções ao princípio da paridade de armas apenas têm lugar 
quando houver fundamento razoável baseado na necessidade de 
remediar um desequilíbrio entre as partes, e devem ser interpretadas 
de modo restritivo, conforme a parêmia exceptiones sunt 
strictissimae interpretationis. O rito dos juizados especiais é talhado 
para ampliar o acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CRFB) mediante 
redução das formalidades e aceleração da marcha processual, não 
sendo outra a exegese do art. 98, I, da Carta Magna, que determina 
sejam adotados nos aludidos juizados "os procedimentos oral e 
sumariíssimo", devendo, portanto, ser apreciadas cum grano salis as 
interpretações que pugnem pela aplicação ‗subsidiária‘ de normas 
alheias ao microssistema dos juizados especiais que importem 
delongas ou incremento de solenidades. O espírito da Lei 
10.259/2001, que rege o procedimento dos juizados especiais 
federais, é inequivocamente o de afastar a incidência de normas que 
alberguem prerrogativas processuais para a Fazenda Pública, 
máxime em razão do que dispõe o seu art. 9º (...). Não se aplica aos 
juizados especiais federais a prerrogativa de intimação pessoal dos 
ocupantes de cargo de procurador federal, prevista no art. 17 da Lei 
10.910/2004, na medida em que neste rito especial, ante a 

                                                                                                                                        
p. 505. 
339

 BRASIL. Lei n. 13.105, de 18 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: 
http://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/507525. Acesso em 11 jan. 2018. 
340

 Conforme observa Mario Chiavario, a paridade de armas não é sinônimo de igualdade absoluta de 
poderes dados às partes de um mesmo processo, de direitos e obrigações. Eventuais diferenciações 
de tratamento devem ser justificadas racionalmente, e modo a não causar prejuízo a nenhuma das 
partes. (CHIAVARIO, Mario. Processo e garanzie dela persona. Vol. 2. Milano: Giuffrè, 1982. p. 19.) 
Tem-se como exemplo as ações afirmativas que ―podem ser definidas como um conjunto de políticas 
públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou voluntário, concebidas com vistas ao 
combate a discriminação racial, de gênero, por deficiência física e de origem nacional, bem como, 
mitigar os efeitos da discriminação praticada no passado, tendo como objetivo a concretização do 
ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais como educação e o emprego.‖ GOMES, 
Joaquim Barbosa. As ações afirmativas e o processo da igualdade efetiva. In: Seminário 
Internacional as Minorias e o Direito. Serie Cadernos do CEJ, vol, 24, p.103. Brasília. Conselho da 
Justiça Federal. Centro de Estudos Judiciários, 2003. 

http://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/507525
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simplicidade das causas nele julgadas, particular e Fazenda Pública 
apresentam semelhante, se não idêntica, dificuldade para o 
adequado exercício do direito de informação dos atos do processo, 
de modo que não se revela razoável a incidência de norma que 
restringe a paridade de armas, além de comprometer a informalidade 
e a celeridade do procedimento. ARE 648.629, rel. min. Luiz Fux, j. 
19-9-2013, P, DJE de 8-4-2014, tema 549.341 

 

Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello342: 

Então, no que atina ao ponto central da matéria abordada procede 
afirmar: é agredida a igualdade quando o fator diferencial adotado 
para qualificar os atingidos pela regra não guarda relação de 
pertinência lógica com a inclusão ou exclusão no benefício deferido 
ou com a inserção ou arredamento do gravame imposto. 

Cabe, por isso mesmo, quanto a este aspecto, concluir: o critério 
especificador escolhido pela lei, a fim de circunscrever os atingidos 
por uma situação jurídica – a dizer: o fator de discriminação – pode 
ser qualquer elemento radicado neles, todavia, necessita 
inarredavelmente guardar relação de pertinência lógica com a 
diferenciação que dele resulta. Em outras palavras: a discriminação 
não pode ser gratuita ou fortuita. Impende que exista uma adequação 
racional entre o tratamento diferenciado construído e a razão 
diferencial que lhe serviu de supedâneo. Segue-se que se o fator 
diferencial não guardar conexão lógica com a disparidade de 
tratamentos jurídicos dispensados a distinção estabelecida afronta o 
princípio da isonomia. 

Ou ainda nas palavras de Marinoni343: 

O direito à igualdade processual – formal e material – é o suporte do 
direito à paridade de armas no processo (Waffengleichheit, parità 
dele armi, égalité des armes). O processo só pode ser considerado 
justo se as partes dispõem das mesmas oportunidades e dos 
mesmos meios para dele participar. Vale dizer: se dispõem das 
mesmas armas. Trata-se de exigência que obviamente se projeta 
sobre o legislador e sobre o juiz: há dever de estruturação e 
condução do processo de acordo com o direito à igualdade e à 
paridade de armas. Como facilmente se percebe, a igualdade, e a 
paridade de armas nela implicada, constitui pressuposto para efetiva 
participação das partes no processo e, portanto, é requisito para 

                                            
341

 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário com Agravo. ARE 648.629, rel. min. 
Luiz Fux, j. 19-9-2013, P, DJE de 8-4-2014, tema 549 
342

 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3 ed. São 
Paulo: Malheiros, 2015. p. 49  
343

 MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de 
processo civil: teoria do processo civil. Vol. 1. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. 
p. 505-506. 
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plena realização do direito ao contraditório. 

Para além da vinculação do legislador, vincula-se também a garantia da 

paridade de armas o magistrado no andamento do processo. Não se admite que por 

atuação jurisdicional às partes sejam dispensadas oportunidades assimétricas. Às 

partes é garantida a igualdade no processo. Já a igualdade pelo processo344 é 

garantida através de processo justo que objetiva decisão justa e a formação de 

precedentes. ―E não há justiça se não há igualdade – unidade – na aplicação do 

Direito pelo processo‖. A igualdade pelo processo – que retrata a igualdade diante 

dos resultados produzidos pelo processo – impõe a aplicação de um sistema de 

precedentes obrigatórios e seus institutos básicos (ratio decidendi345, obter 

dictum346, distinguishing347, overruling348), sob pena de ter-se o enfoque da 

                                            
344

 ―Como está claro, não só há grande preocupação com a igualdade de tratamento dos litigantes no 
processo, mas também com a igualdade de acesso à justiça e com a igualdade aos procedimentos e 
às técnicas processuais. Nesta dimensão, se é possível falar, para facilitar a comunicação, em 
igualdade no processo e igualdade ao processo, é mais apropriado pensar em igualdade diante da 
jurisdição, tendo-se como espécies a igualdade de tratamento no processo, a igualdade de acesso e 
a igualdade ao procedimento e à técnica processual. Vê-se, a partir daí, uma grave lacuna. Em que 
local está a igualdade diante das decisões judiciais? Ora, o acesso à justiça e a participação 
adequada no processo só tem sentido quando correlacionados com a decisão. Afinal, esse é o 
objetivo daquele que busca o Poder Judiciário e, apenas por isso, tem necessidade de participar do 
processo. Em outros termos, a igualdade de acesso, a igualdade à técnica processual e a igualdade 
de tratamento no processo são valores imprescindíveis para a obtenção de uma decisão racional e 
justa‖. (itálico no original) In: MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 3 ed. São 
Paulo: ed. RT, 2013. p.145. 
345

 ―Ratio decidendi é a porção de um julgado, extraída do caso concreto, que vincula os demais 
órgãos judiciais. É justamente a norma que se extrai de um julgado e que governará casos 
semelhantes. A sua definição pressupõe a plena compreensão dos fatos juridicamente relevantes 
para a causa, da questão de direito que eles colocam, bem como o exame dos fundamentos 
utilizados pelo tribunal para decidir o caso concreto. A partir desses elementos, produz-se uma 
descrição dos motivos que determinaram a decisão do tribunal naquele caso. É justamente esta 
descrição que vinculará o julgamento de casos futuros. A ratio decidendi corresponde, portanto, à 
questão de direito que foi enfrentada como uma premissa necessária a alcançar o dispositivo do 
julgamento. Este – e somente este – é o conteúdo que vinculará os casos futuros.‖ In: MELLO, 
Patrícia Perrone Campos. Precedentes: o desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 113-175. 
346

 ―A discussão de questão jurídica que seja dispensável para se chegar à solução do caso concreto, 
eventuais opiniões manifestadas pelos membros do tribunal, fundamentos não acolhidos pela maioria, 
afirmações sobre matérias ligadas ao tema, mas prescindíveis para o desfecho da causa, constituem 
mero obiter dictum, ou seja, correspondem a considerações à margem das questões de direito 
efetivamente postas pela demanda e, por isso, não vinculam as demais instâncias. Os obiter dicta 
podem ser importantes para indicar como o tribunal decidirá casos futuros que tenham relação com 
aquele em exame; contêm insights importantes sobre argumentos que não foram acolhidos pela 
maioria hoje, mas que podem vir a ser adotados no futuro; sugerem a direção em que determinada 
questão de direito será desenvolvida pelos tribunais. Podem ter, por isso, considerável importância 
para a argumentação e para a fundamentação de decisões judiciais, mas os demais órgãos 
julgadores não estão obrigados a segui-los.‖ In: MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: o 
desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 
2008, p. 113-175. 
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igualdade só no meio do processo e não no fim deste.349 

O Código de Processo Civil de 2015, atento não só a igualdade no 

processo, mas também a igualdade pelo processo, dedicou três artigos para a 

matéria (arts. 926 a 928). 

O artigo 926 prescreve que ―Os tribunais devem uniformizar sua 

jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente‖350. Tal dispositivo deve ser 

entendido como a fórmula de como se devem disciplinar os precedentes, de como 

os vários julgados devem ser uniformizados: de maneira estável, íntegra e coerente. 

[...] o artigo 926 do Código de Processo Civil/2015, tem um papel 
central, no dever de uniformização da jurisprudência, pois agrega 
essa pauta, desde que ela esteja triplamente qualificada no sistema 
jurídico, num chamado dever de manutenção desse porte 
jurisprudencial dotado de estabilidade, integridade e coerência. Os 
três adjetivos da jurisprudência se apresentam como referenciais 
importantes para a Nação. 

                                                                                                                                        
347

 ―Uma vez proferida uma decisão e, portanto, uma vez gerado um precedente vinculante, compete 
aos juízos vinculados interpretá-lo e aplicá-lo aos novos casos semelhantes – desde que sejam 
efetivamente semelhantes. Assim, caberá aos juízos vinculados produzir a primeira interpretação do 
precedente gerado pela corte vinculante (de sua ratio decidendi), bem como confrontar a causa que 
gerou o precedente com a nova ação que têm em mãos, para aferir se constituem casos idênticos ou 
não.Com esse objetivo, as instâncias vinculadas identificarão os fatos relevantes de cada caso, as 
questões jurídicas que suscitam e os fundamentos utilizados para decidir a primeira causa. E 
avaliarão se tais fundamentos são suficientes para solucionar a nova causa. Quando os fatos 
juridicamente relevantes são diferentes e impõem a apreciação de uma questão de direito diversa, o 
precedente não se aplica. Trata-se de caso de distinção.[...] Quando fatos diferentes colocam 
questões de direito distintas, o precedente normativo não governa a solução do novo caso, cabendo, 
todavia, ao magistrado de primeiro grau o ônus de demonstrar que a aplicação não é cabível e por 
que.‖ In: MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: o desenvolvimento judicial do direito no 
constitucionalismo contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 113-175. 
348

 ―Em regra, os eventuais casos semelhantes permanecerão sendo decididos com base em 
precedentes oriundos da corte julgadora ou por outra que lhe seja superior. Contudo, tal preceito não 
pode ser absoluto e diante disso, visando garantir maior flexibilidade e adaptabilidade à aplicação dos 
precedentes, desenvolveu-se o mecanismo do overruling, por meio do qual tais precedentes poderão 
ser revistos quando não mais se adequarem à realidade dos fatos ou até mesmo por serem 
considerados errados desde sua criação.‖ In: MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: o 
desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 
2008, p. 113-175. 
349

 MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de 
processo civil: teoria do processo civil. Vol. 1. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. 
p. 506. 
350

 Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente 
§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais 
editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante. § 2º Ao editar 
enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que 
motivaram sua criação. (BRASIL. Lei n. 13.105, de 18 de março de 2015. Código de Processo Civil. 
Disponível em: http://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/507525. Acesso em 11 jan. 2018.) 



163 
 

 

O eixo de toda a reflexão deve ser a teoria dos sistemas. E, desde 
logo, no seu sentido mais singelo, portanto, o de convergência de 
partes de um todo que concorrem para um mesmo resultado. 

O sistema requer um encadeamento, uma ordem, uma unidade, com 
um esforço coordenado em que, depois, haverá a superação das 
frações e só interessará a combinação das ações. 

É o efeito da sinergia, potencializando-se interações e resultantes. 
Não podemos mais vivenciar um País que tenha fenômenos, os 
quais atenuam, reduzem ou neutralizam os efeitos de outros que são 
idênticos, similares, análogos ou de mesma ratio e sejam chamados 
de direitos humanos, sociais e fundamentais, porque não o são, 
assim como na Química, o efeito não pe mais o de sinergia, mas de 
antagonismo.351 

 

O dever de uniformização impõe que o tribunal não seja omisso perante 

divergência interna, de seus órgãos fracionários, sobre a mesma matéria jurídica. O 

tribunal tem a incumbência de solucionar a discussão, uniformizando o seu 

entendimento sobre a questão.352 

Há, ainda, o dever de o tribunal manter sua jurisprudência estável. Assim, 

qualquer mudança de entendimento deve ser justificada adequadamente. 

Daí, segundo Fredie Didier353, falar-se em um princípio da ―inércia 

argumentativa‖354, como a norma que: 

a) estabelece a necessidade de uma forte carga argumentativa para 

                                            
351

 GOES, Gisele Santos Fernandes. A sinergia do NCPC: integridade, estabilidade e coerência. In: 
LUCON, Paulo Henrique dos Santos, et al. (org). Processo em Jornadas. Salvador: JusPodivm, 
2016. p. 356. 
352

 DIDIER JR, Fredie. Sistema brasileiro de precedentes judiciais obrigatórios e os deveres 
institucionais. In: DIDIER JR, Fredie, et al. (coord.). Coleção grandes temas do novo CPC: 
precedentes. 2 ed. Salvador: Editora Jus podivm, 2016.p. 384. 
353

 DIDIER JR, Fredie. Sistema brasileiro de precedentes judiciais obrigatórios e os deveres 
institucionais. In: DIDIER JR, Fredie, et al. (coord.). Coleção grandes temas do novo CPC: 
precedentes. 2 ed. Salvador: Editora Jus podivm, 2016.p. 386. 
354

 ―A inércia argumentativa vem em prol da preservação do status quo, cuja modificação pressupõe 
razões extras até então não cogitadas ou enfrentadas. Mais do que norma infraconstitucional (art. 
489, §1º, V e VI, CPC), a inércia argumentativa encontra-se implicitamente consagrada na 
Constituição como exigência de uniformidade jurisprudencial que garanta: i) igualdade de tratamento 
para casos afins (art. 5º, caput, CF); ii) de motivação adequada tanto para a decisão que aplica como 
para aquela que afasta o precedente (art. 93, IX, CF); e iii) de contraditório, que pressupõe o direito 
de conhecer essa motivação para questioná-la por meios de impugnação cabíveis (art. 5º, LV, CF).‖ 
In: DIDIER JR, Fredie. Sistema brasileiro de precedentes judiciais obrigatórios e os deveres 
institucionais. In: DIDIER JR, Fredie, et al. (coord.). Coleção grandes temas do novo CPC: 
precedentes. 2 ed. Salvador: Editora Jus podivm, 2016.p. 386. 
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aquele que pretende afastar (por distinção ou superação) o 
precedente diante de caso que se assemelhe àquele que ensejou 
sua formação, exigindo-se não apenas a fundamentação ordinária 
nos termos do art. 489, caput e § 1º, CPC, como também uma 
fundamentação qualificada que justifique o overrruling ou 
distinguishing nos moldes do art. 489, §1º, VI, CPC; e 

b) facilita a elaboração da fundamentação (carga argumentativa mais 
fraca) para aquele que pretende aplicar o precedente à resolução de 
caso semelhante, mas sem que se abra mão de, ao menos, 
identificar seus fundamentos determinantes e demonstrar que o caso 
sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos (art. 489, §1º, V, 
CPC). 

O artigo 926 do CPC atribui ao tribunal os deveres de manter íntegra e 

coerente a sua jurisprudência. Fredie Didier Jr, um dos integrantes da Comissão de 

Juristas para a elaboração do Código, afirma que ―é preciso concretizar o conteúdo 

normativo desses deveres, de modo a que se possa construir e compreender o 

microssistema de formação, aplicação e revogação de precedentes do direito 

brasileiro‖. 355 Para tanto, o autor formula algumas premissas: 

a) A discussão deixa de ser apenas uma ―querela filosófica‖ – que pela 

relevância da discussão até continuará existindo – e passou a ser um problema 

dogmático.  

b) o fato de o legislador ter utilizados dois termos aponta claramente a 

existência de dois deveres. Há o dever de coerência e há o dever de integridade. O 

dispositivo deve ser interpretado no sentido de conferir-lhe máxima efetividade. Há 

os dois deveres, que, ao lado dos demais (uniformizar a jurisprudência, mantê-la 

estável e divulga-la devidamente), ―compõem o complexo de situações jurídicas 

passivas imputadas aos tribunais. Tais deveres servem como instrumentos para o 

desenvolvimento do microssistema de precedentes judiciais obrigatórios brasileiros‖. 

c) Mesmo se tratando de dois deveres distintos, ambos podem impor ao 

Tribunal uma só conduta. ―No final das contas, o relevante será a soma dos deveres 

atribuídos ao tribunal a partir dos postulados da coerência e da integridade. A essa 

soma, a esse amalgama pode-se dar o nome de consistência‖. 

                                            
355

 DIDIER JR, Fredie. Sistema brasileiro de precedentes judiciais obrigatórios e os deveres 
institucionais. In: DIDIER JR, Fredie, et al. (coord.). Coleção grandes temas do novo CPC: 
precedentes. 2 ed. Salvador: Editora Jus podivm, 2016.p. 389. 
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d) A jurisprudência deve ser consistente, ou seja, atingirá este nível desde 

que cumpra o dever de coerência e o dever de integridade.356 Consistência é, então, 

o termo que designa o conjunto formado por coerência e integridade. 

e) Como condição mínima para que uma jurisprudência seja considerada 

íntegra e coerente é que esteja ela alicerçada em precedentes bem 

fundamentados.357 ―A integridade e a coerência revelam-se no enfrentamento dos 

argumentos suscitados para a formação da tese jurídica do precedente. Tanto mais 

argumentos suportem a tese jurídica firmada, tanto mais consistente ela é‖. 

f) A integridade e a coerência, por serem postulados hermenêuticos358, 

                                            
356

 ―Uma jurisprudência pode ser coerente, mas inconsistente: o tribunal interpreta o Direito de modo 
coerente (do ponto de vista lógico), mas a argumentação que sustenta a ratio decidendi é frágil e 
lacunosa. Uma jurisprudência pode ser íntegra, mas inconsistente: o tribunal decide com atenção à 
unidade do Direito, às peculiaridades de determinado microssistema ou às relações entre o processo 
e o Direito material, mas o faz a partir de distinções inconsistentes, teorias obsoletas ou sem o 
enfrentamento de todos os argumentos suscitados em torno da controvérsia‖. (DIDIER JR, Fredie. 
Sistema brasileiro de precedentes judiciais obrigatórios e os deveres institucionais. In: DIDIER JR, 
Fredie, et al. (coord.). Coleção grandes temas do novo CPC: precedentes. 2 ed. Salvador: Editora 
Jus podivm, 2016.p. 388.) 
357

 Dispõe o artigo 489, §1º, do CPC: Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja 
ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de 
ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos 
jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar 
motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos 
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar 
a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem 
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir 
enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência 
de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. 
O Artigo 927, §1º, também disciplina a matéria: Art. 927.  Os juízes e os tribunais observarão: I - as 
decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II - os 
enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de 
resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; 
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior 
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial 
aos quais estiverem vinculados. § 1o Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no 
art. 489, § 1o, quando decidirem com fundamento neste artigo. 
358

 ―Postulados hermenêuticos são utilizados como instrumentos necessários à compreensão interna 
e abstrata do ordenamento jurídico. Dentre os mais importantes, está o postulado da unidade do 
ordenamento jurídico, que exige do intérprete o relacionamento entre a parte e o todo mediante o 
emprego das categorias de ordem e de unidade. Como subelemento deste, há o postulado da 
coerência. [...]A noção de hierarquia, apesar de relevante para explicar o ordenamento jurídico como 
uma estrutura escalonada de normas (relação estática e linear entre duas fontes normativas, uma em 
cima e outra embaixo), é insuficiente para cobrir a complexidade das relações entre as normas 
jurídicas. É aqui que entra em cena o postulado da coerência. Coerência é uma conexão de sentido 
que possibilita o conhecimento e interpretação de textos normativos, sendo tanto um critério de 
relação entre dois elementos como uma propriedade resultante dessa mesma relação. Há coerência 
formal (consistência e completude) e coerência substancial (conexão positiva de sentido). 
Consistência é ausência de contradição. Completude é a relação de cada elemento com o restante do 
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devem ser observados tanto na formação quanto na aplicação dos precedentes. 

g) É da natureza do sistema de precedentes (formados de racionalmente 

e não autoritariamente) que sejam universalizáveis. Somente jurisprudência tendo 

por pressuposto coerência e integridade é que poderá ser universalizada e 

legitimamente aplicada a casos semelhantes. 

Tratando especificamente do dever de integridade, tem-se que este está 

ligado a ideia de unidade do Direito. 

O tribunal ao observar o dever de integridade deverá adotar certas 

posturas ao decidir359: 

a) decidir conforme o Direito (normas constitucionais, legais, 

administrativas, negociais, precedentes, etc). 

A integridade impede voluntarismo judicial e argumentações arbitrárias. 

Assim disciplina Streck360:  

[...] conforme Dworkin: um princípio legislativo, que pede aos 

                                                                                                                                        
sistema, em termo de integridade e de coesão inferencial. Coerência substancial haverá quando (a) a 
relação de dependência recíproca entre as proposições satisfaz requisitos de implicação lógica (a 
verdade da premissa permite concluir pela verdade da conclusão) e de equivalência lógica (o 
conteúdo de verdade de uma proposição atua sobre o conteúdo de verdade de outra e vice-versa) e 
(b) as proposições possuem significados semelhantes em razão de elementos comuns. O postulado 
da coerência complementa o postulado da hierarquia, na medida em que o sentido da norma inferior 
deve ser mais intensamente correspondente ao conteúdo do sentido da norma superior ao mesmo 
tempo em que o conteúdo da norma mais geral e superior deve ser exteriorizada pelo conteúdo da 
norma mais específica e inferior. O postulado da coerência pode auxiliar também no relacionamento 
entre normas, para retirar-lhe a natureza de compatibilidade/incompatibilidade característica do 
postulado da hierarquia e acrescer a ideia de gradação (normas se relacionam gradualmente, ―mais 
ou menos‖): a lógica excludente do postulado da hierarquia cede espaço para a lógica compatibilista 
do postulado da coerência. Além disso, a coerência substancial dar-se-á com a fundamentação por 
suporte (recondutibilidade de uma norma a um princípio superior) e com a fundamentação por 
justificação recíproca (um elemento pertence a uma premissa da qual outro elemento decorre 
logicamente ao mesmo tempo em que esse outro elemento pertence a uma premissa da qual o 
primeiro elemento também decorre logicamente).‖ (ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios – da 
definição à aplicação dos princípios jurídicos. 13ª ed., revista e ampliada. São Paulo: Malheiros, 2012. 
p. 144-154) 
359

 DIDIER JR, Fredie. Sistema brasileiro de precedentes judiciais obrigatórios e os deveres 
institucionais. In: DIDIER JR, Fredie, et al. (coord.). Coleção grandes temas do novo CPC: 
precedentes. 2 ed. Salvador: Editora Jus podivm, 2016.p. 395. 
360

 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição, fundamentação e dever de coerência e integridade no novo CPC. 
2016. In: Revista Consultor Jurídico. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2016-abr-
23/observatorio-constitucional-jurisdicao-fundamentacao-dever-coerencia-integridade-cpc. Acesso em 
11 jan. 2018. 

https://www.conjur.com.br/2016-abr-23/observatorio-constitucional-jurisdicao-fundamentacao-dever-coerencia-integridade-cpc
https://www.conjur.com.br/2016-abr-23/observatorio-constitucional-jurisdicao-fundamentacao-dever-coerencia-integridade-cpc
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legisladores que tentem tornar o conjunto de leis moralmente 
coerente, e um princípio jurisdicional, que demanda que a lei, tanto 
quanto possível, seja vista como coerente nesse sentido. A 
integridade exige que os juízes construam seus argumentos de forma 
integrada ao conjunto do Direito, constituindo uma garantia contra 
arbitrariedades interpretativas; coloca efetivos freios, por meio 
dessas comunidades de princípios, às atitudes solipsistas-
voluntaristas. A integridade é antitética ao voluntarismo, do ativismo e 
da discricionariedade. Ou seja: por mais que o julgador desgoste de 
determinada solução legislativa e da interpretação possível que dela 
se faça, não pode ele quebrar a integridade do Direito, 
estabelecendo um ―grau zero de sentido‖, como que, fosse o Direito 
uma novela, matar o personagem principal, como se isso — a morte 
do personagem — não fosse condição para a construção do capítulo 
seguinte. 

b) decidir em respeito à Constituição. O dever de integridade mostra-se, 

aqui, como concretização do postulado da hierarquia, ―do qual resultam alguns 

critérios importantes para a interpretação das normas, tais como o da interpretação 

conforme a Constituição‖.361 

c) entender o Direito como um sistema de normas. Assim, o dever de 

integridade apresenta-se como instrumento concretizador do postulado da unidade 

do ordenamento jurídico. 

d) observar a relação entre direito processual e material. Fredie Didier362 

exemplifica: 

O tribunal, ao interpretar uma norma processual, demonstra as 
relações que ela mantém com uma determinada norma material – 
como no caso de interpretação das normas relativas à denunciação 
da lide, por exemplo. Ao fazer isso, o tribunal robustece a sua 
fundamentação, por estabelecer as conexões normativas entre os 
diversos ramos do Direito. Com essas conexões normativas, o 
tribunal, por observar o dever de integridade, torna a sua decisão 
ainda mais consistente. 

e) Finalmente, deverá enfrentar todos os argumentos favoráveis e 

contrários ao acolhimento da tese jurídica.363 

                                            
361

 DIDIER JR, Fredie. Sistema brasileiro de precedentes judiciais obrigatórios e os deveres 
institucionais. In: DIDIER JR, Fredie, et al. (coord.). Coleção grandes temas do novo CPC: 
precedentes. 2 ed. Salvador: Editora Jus podivm, 2016.p. 395. 
362

 DIDIER JR, Fredie. Sistema brasileiro de precedentes judiciais obrigatórios e os deveres 
institucionais. In: DIDIER JR, Fredie, et al. (coord.). Coleção grandes temas do novo CPC: 
precedentes. 2 ed. Salvador: Editora Jus podivm, 2016.p. 396. 
363

 Art. 984, § 2o O conteúdo do acórdão abrangerá a análise de todos os fundamentos suscitados 
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Já a coerência pode se dar em dimensão formal ou em dimensão 

substancial. A formal é aquela que retrata a não contradição. E a substancial liga 

positivamente o conteúdo ao seu sentido.  

A coerência também produz efeitos em dois sentidos: externo e interno. 

O externo diz respeito a coerência que os julgados dos Tribunais devem 

ter com suas decisões anteriores e o desenvolvimento evolutivo jurisprudencial. 

Neste sentido, a coerência é a concretização do princípio da igualdade. Somente em 

casos de superação é que se admitiria o julgamento diverso para casos iguais.364 

Segundo Streck365: 

A coerência assegura a igualdade, isto é, que os diversos casos 
terão a igual consideração por parte do Poder Judiciário. Isso 
somente pode ser alcançado por meio de um holismo interpretativo, 
constituído a partir de uma circularidade hermenêutica. Coerência 
significa igualdade de apreciação do caso e igualdade de tratamento.  

Entre os inúmeros exemplos da incoerência entre julgados, tem-se as 

situações nas quais o Supremo Tribunal Federal brasileiro fez distinção entre 

inquérito penal e inquérito civil, para definir a respectiva competência legislativa. 

Na ADI 3.896366, foi julgado que a competência para legislar sobre 

Inquérito penal é tão somente da União por tratar-se de matéria processual: 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 32, 
INC. IV, DA LEI SERGIPANA N. 4.122/1999, QUE CONFERE A 
DELEGADO DE POLÍCIA A PRERROGATIVA DE AJUSTAR COM O 
JUIZ OU A AUTORIDADE COMPETENTE A DATA, A HORA E O 
LOCAL EM QUE SERÁ OUVIDO COMO TESTEMUNHA OU 
OFENDIDO EM PROCESSOS E INQUÉRITOS. PROCESSO 
PENAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. AÇÃO JULGADA 

                                                                                                                                        
concernentes à tese jurídica discutida, sejam favoráveis ou contrários. 
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PROCEDENTE. 1. É competência privativa da União legislar 
sobre direito processual (art. 22, inc. I, da Constituição da 
República). 2. A persecução criminal, da qual fazem parte o 
inquérito policial e a ação penal, rege-se pelo direito processual 
penal. Apesar de caracterizar o inquérito policial uma fase 
preparatória e até dispensável da ação penal, por estar 
diretamente ligado à instrução processual que haverá de se 
seguir, é dotado de natureza processual, a ser cuidada, 
privativamente, por esse ramo do direito de competência da 
União. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. 
(grifo nosso) 

Já na ADI 1285367, decidiu-se que a competência para legislar sobre 

inquérito civil é concorrente, já que trata-se de matéria pré-processual: 

EMENTA:- Ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de liminar. 
Artigos 105, 108, "caput" e § 1º, 111, 166, V e X (este só no tocante à 
remissão ao inciso V do mesmo artigo), 299, § 2º, todos da Lei 
Complementar nº 734, de 26 de novembro de 1993, do Estado de 
São Paulo. - O inquérito civil é procedimento pré-processual que 
se insere na esfera do direito processual civil como 
procedimento, à semelhança do que sucede com relação ao 
inquérito policial em face do direito processual penal. Daí, a 
competência concorrente prevista no artigo 24, XI, da 
Constituição Federal. - A independência funcional a que alude o 
artigo 127, § 1º, da Constituição Federal é do Ministério Público 
como instituição, e não dos Conselhos que a integram, em cada um 
dos quais, evidentemente, a legislação competente pode atribuir 
funções e competência, delimitando, assim, sua esfera de atuação. 
Pedido de liminar deferido em parte, para suspender a eficácia, "ex 
nunc" e até o julgamento final desta ação, das expressões "e a ação 
civil pública" contidas no inciso V do artigo 116 e das expressões "de 
promoção ou" contidas no § 2º do artigo 299, ambos da Lei 
Complementar estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993, do 
Estado de São Paulo. (grifo nosso) 

 

A dimensão externa do dever de coerência ratifica a índole histórica do 

desenvolvimento judicial do Direito: "o direito dos precedentes forma-se 

paulatinamente, em uma cadeia histórica de decisões, que vão agregando sentido e 

dando densidade à norma jurídica geral construída a partir de um caso concreto.‖ A 

interlocução com os precedentes anteriores é essencial para efeitos de superação 

(overruling) e de distinção (distinguishing). ―O respeito aos precedentes envolve o 
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ato de segui-los, distingui-los ou revoga-los, jamais ignorá-los‖.368 

Já a dimensão interna do dever de coerência relaciona-se ao dever de 

fundamentação/motivação, que será objeto do Capítulo 5 desta Tese Doutoral. 

 ―Da decisão de primeiro grau à mais alta corte do país. Se os tribunais 

devem manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente, logicamente os juízes de 

primeiro grau devem julgar segundo esses mesmos critérios‖. A coerência e a 

integridade são, assim, os fios condutores principiológicos pelos quais todo o 

sistema jurídico deve ser submetido. Isto é, em qualquer sentença a fundamentação 

— mesmo as medidas cautelares e as tutelas antecipadas — deve ser observada a 

coerência e a integridade do Direito produzido democraticamente sob a égide da 

Constituição. 369 
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CAPÍTULO 5 

O DIREITO A FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS 

 

5.1 A DECISÃO A PARTIR DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E DOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Nos capítulos anteriores já se falou sobre a necessidade de a lei, no 

Estado contemporâneo, ser compatível com os princípios constitucionais e aos 

direitos fundamentais. Assim, o constitucionalismo contemporâneo tem definido seus 

traços característicos nos últimos cinquenta anos, principalmente a partir do final da 

Segunda Guerra Mundial. São exemplos deste tipo de constituições os textos da 

Italia (1947), Alemanha (1949), Portugal (1976) e Espanha (1978).370 

O instante atual é marcado pela superioridade da Constituição, a que se 

subordinam todos os poderes por ela constituídos, garantida por mecanismos 

jurisdicionais de controle da constitucionalidade. A constituição, além disso, se 

caracteriza pela absorção de valores morais e políticos (fenômeno por vezes 

designado como materialização da Constituição), sobretudo em um sistema de 

direitos fundamentais autoaplicáveis. Tudo isso sem prejuízo de se continuar a 

afirmar a ideia de que o poder deriva do povo, que se manifesta ordinariamente por 

seus representantes. A esse conjunto de fatores, vários autores dão o nome de 

neoconstitucionalismo.371 

Contudo, por tratar-se de expressão ambígua e ―extremamente vaga‖, 

pode-se conceituar o neoconstitucionalismo em sentidos muito distintos. Por tal 

motivo, Prieto Sanchís tem utilizado neoconstitucionalismos, no plural. Segundo o 

autor, esta multiplicidade de visões também se apresenta como uma virtude já que 

desta maneira o constitucionalismo tende a converter-se em uma resposta global, 
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em uma nova cultura jurídico-política.372 

As diferentes manifestações ou formas de entender o 

neconstitucionalismo apresentam, na verdade, um fundamento comum, que é 

justamente o modelo de Estado constitucional de Direito. Prieto Sanchís373 

apresenta como características comuns: 

1) O reconhecimento da inquestionável fora normativa da Constituição. 

Esta já não se concebe com um exercício de retórica política ou como expressão de 

um catálogo de boas intenções, mas sim como uma norma jurídica com a mesma 

vocação conformadora que qualquer outra; ou melhor, não com a mesma, mas com 

força superior e indiscutível. O Estado  (neo)constitucional postula a força normativa 

da Constituição, concebida metaforicamente (mas com indubitável transcendência 

prática) como um pacto originário nascido do poder constituinte e vinculante a todos, 

mas muito especialmente para os poderes constituídos. A soberania popular onde 

reside o poder constituinte não é nenhuma ideia fantasiosa, mas sim a única 

maneira de evitar poderes soberanos ou legibus soluti. Em todo o caso, qualquer 

que seja a justificação que se queira dar, sem a aceitação coletiva de que a 

Constituição é uma norma e precisamente uma norma suprema se desmorona toda 

a estrutura constitucional.374 

Entender a legislação sob o enfoque dos direitos fundamentais expressa a 

inversão da ―lógica da ideia de que esses direitos dependem da lei, pois hoje são as 

leis que tem a sua validade circunscrita aos direitos fundamentais, além de só 

admitirem interpretações que a eles estejam adequadas‖.375  

John Rawls376 afirma que a distinção entre a Constituição e a lei é um dos 
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princípios do constitucionalismo377. Para ele:  

A lei mais alta é a expressão do poder constituinte do povo e tem a 
autoridade mais alta da vontade de ‗Nós, o Povo‘, ao passo que a lei 
ordinária tem a autoridade do poder ordinário do parlamento e do 
eleitorado, e é uma expressão desse poder. A lei mais alta restringe e 
guia esse poder ordinário. 

 

Daniel Sarmento explica378: 

O que hoje parece uma obviedade, era quase revolucionário numa 
época em que a nossa cultura jurídica hegemônica não tratava a 
Constituição como norma, mas como pouco mais do que um 
repositório de promessas grandiloquentes, cuja efetivação 
dependeria quase sempre da boa vontade do legislador e dos 
governantes de plantão. Para o constitucionalismo da efetividade, a 
incidência direta da Constituição sobre a realidade social, 
independentemente de qualquer mediação legislativa, contribuiria 
para tirar do papel as proclamações generosas de direitos contidos 
na Carta de 88, promovendo justiça, igualdade e liberdade. 

 

                                                                                                                                        
2ª. Ed. p. 282. 
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2) A rematerialização constitucional, isto é, a incorporação ao texto não 

somente de normas formais, de competência ou procedimento destinadas a regular 

o exercício dos poderes e a relação entre os mesmos, mas também e 

principalmente, de normas substantivas que pretendem traçar limites negativos e 

vínculos positivos aos quais aqueles poderes estejam em condições de decidir 

legitimamente. Os valores superiores, os princípios e especialmente os direitos 

fundamentais representam o ―plasma desta extraordinária densidade normativa que 

o Estado constitucional contemporâneo faz em contraponto ao modelo Kelseniano‖. 

O autor continua379: 

el orden jurídico siempre ha incorporado normas sustantivas que 
pretenden decir a sus destinatarios qué es lo que pueden o no hacer; 
la novedad es que ahora los destinatarios son también los poderes 
públicos, cuya conducta se expresa a su vez en forma de normas 
jurídicas cuya identificación exige apelar a conceptos morales. La 
moral incorporada a la constitución se revela entonces como el 
parámetro, no ya de la justicia, sino de la propia validez de las demás 
normas; y la divergencia entre moral y Derecho se traslada al interior 
del orden jurídico como una divergencia entre Constitución y ley. 
Recordando la conocida distinción kelseniana entre sistemas 
estáticos (morales) y dinámicos (jurídicos), cabe decir que el 
constitucionalismo contemporáneo fortalece la dimensión estática del 
Derecho.  

 

3) A garantia judicial e a aplicação direta da Constituição. A garantia 

judicial não é mais que uma consequência de levar a sério a força normativa 

suprema da Constituição: se esta é uma norma, sua exigibilidade deve ser feita 

pelos órgãos encarregados desta tarefa, ou seja, os juízes. Os direitos fundamentais 

e as demais cláusulas materiais não se apresentam somente como condições de 

validade das leis, mas como normas capazes de regular qualquer aspecto da vida 

social, incluídas, por exemplo, as relações entre os particulares. Deste modo, a 

normativa constitucional deixa de estar limitada às relações entre órgãos estatais, 

para assumir a função de normas ordenadoras da realidade que os juízes ordinários 

podem e devem utilizar. De mudos executores da lei se converteram em instâncias 
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críticas da vontade legislativa a partir de uma interpretação constitucional.380  

Nesse sentido, segundo Marinoni381, os princípios e os direitos 

fundamentais apresentam-se não somente como o marco orientador do modo de ser 

do ordenamento jurídico, mas também como instrumento para: 

(i) a interpretação de acordo; (ii) a não aplicação da lei 
inconstitucional; (iii) a preservação da norma mediante a definição de 
determinada interpretação constitucional (interpretação conforme); 
(IV) a preservação da norma mediante a declaração da 
constitucionalidade da sua aplicação em outras situações, que não a 
impugnada (declaração parcial de nulidade sem redução de texto); 
(v) a geração da regra necessária para que o direito fundamental 
seja feito valer (controle da omissão inconstitucional); e (vi) a 
proteção de um direito fundamental diante de outro (o que pode ser 
estruturado argumentativamente a partir da aplicação de postulados 
normativos, como a ponderação, a concordância prática, a 
proporcionalidade e a razoabilidade). 

 

4) Rigidez constitucional. Prieto Sanchís afirma que, para ele, a rigidez 

constitucional seja condição para supremacia constitucional, mas também não tem 

dúvidas de que as diferentes fórmulas que dificultam a reforma do texto contribuem 

para o fortalecimento dos poderes constituídos. Contudo, segundo o autor, os 

teóricos do constitucionalismo contemporâneo mostram-se mais rigorosos.382 

Na mesma esteira do Neoconstitucionalismo, surge entre os teóricos, o 

estudo e aplicação do Direito Processual com esse novo modelo, chamando então 

de Neoprocessualismo383. 
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Ensina Eduardo Cambi384, ―o neoconstitucionalismo, ao propor uma nova 

metodologia jurídica, e o neoprocessualismo, ao incorporar a necessidade de 

compreender e utilizar as técnicas processuais, a partir das bases constitucionais, 

trazem novas ideias que permitem revisar posições tradicionais [...]‖. 

Fredie Didier Jr. afirma que a evolução histórica do direito processual 

passou por três fases até chegar ao que hoje se tem chamado de 

Neoprocessualismo. Para o autor, a primeira fase chamada de sincretismo, não 

havia diferença entre direito material e direito processual, não havia preocupações 

científicas para o estudo do Direito Processual. Em uma segunda fase, chamada 

processualismo, demarcou-se as divisas entre direito processual e direito material, 

desenvolvendo-se cientificamente suas categorias. Já na terceira fase, o 

instrumentalismo, estebelece-se uma relação de interdependência entre direito 

material e processual, onde este concretiza aquele.385 

[...], o neoconstitucionalismo e a constitucionalização do direito 
processual civil proporcionam o repensar do conceito de processo. 
Para o neoprocessualismo, o processo consiste em um ato jurídico 
complexo resultante da aplicação de princípios constitucionais sobre 
uma base procedimental, instrumentalizando o direito material e 
proporcionando a satisfação de direitos fundamentais.386 

 

Sendo assim, importante ressaltar a afirmação de Barcellos de que o 

neoconstitucionalismo atravessa a barreira, do teórico ao concreto, erigindo 

mecanismos pelos quais pode-se modificar os ―ideais da normatividade, da 

superioridade e da centralidade da Constituição em técnica dogmaticamente 
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consistente e utilizável na prática jurídica‖.387 

.No mesmo sentido, o neoprocessualismo busca apresentar as 

ferramentas processuais capazes de tutelar os direitos, não se restringindo ao plano 

teórico e exigindo, portanto, a adoção de novas atitudes, cada vez mais eficientes na 

construção de uma cultura efetivamente democrática e para a concretização dos 

direitos fundamentais.388 

 
5.2 A FUNDAMENTAÇÃO COMO CARACTERÍSTICA DA NORMA 

RECONSTRUÍDA PELO JUIZ 

Conforme já tratado nos capítulos anteriores, o Estado Constitucional tem 

por característica uma maior atuação do Poder Judiciário na concretização dos 

princípios constitucionais e dos direitos fundamentais. Longe de defender o ―ativismo 

pessimista‖, o que se impõe ao magistrado é que não esteja este atado às amarras 

do princípio da legalidade, mas que, antes de tudo, seja agente na garantia do 

cumprimento da Carta Constitucional. E que, em atividade cognitiva, por decisão, 

defina o conteúdo da norma jurídica individualizada389. 

Para a definição dessa norma jurídica individualizada, não é suficiente 

que o magistrado, tão somente, aplique a norma geral e abstrata ao caso concreto. 

Em virtude o ―neoconstitucionalismo‖ exige-se do magistrado uma atitude mais 

proativa, compreendendo as singularidades do caso e encontrando a resposta de 

acordo com as regras e os princípios constitucionais e os direitos fundamentais.390 
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O resultado desta atividade cognitiva deve, necessariamente, ser 

fundamentado, pois o magistrado, como agente do poder não legitimado pelo voto, 

não pode deixar de justificar as decisões que prolata. Vale ressaltar que a lei é o 

resultado da discussão parlamentar, já a decisão – embora possa ser modificada 

através dos recursos – geralmente é tomada por um só juiz.391 

A Constituição Federal brasileira dispõe que ―todos os julgamentos dos 

órgaõs do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob 

pena de nulidade[...]‖ (art. 93, IX)392. Sendo assim, o dever de motivar as decisões é 

intrínseco ao Estado Constitucional e constitui ―verdadeiro banco de prova do direito 

ao contraditório‖.393 

Diante disto a doutrina acaba por interligar contraditório, motivação e 

direito ao processo justo. Sem motivação a decisão perde duas características 

centrais: a justificação da norma jurisdicional para o caso concreto e a capacidade 

de orientação de condutas sociais. Perde, em uma palavra, o seu próprio caráter 

jurisdicional.394 

Neste sentido, assevera Fredie Diddier Jr.395: 

A garantia da motivação das decisões judiciais possui natureza de 
direito fundamental do jurisdicionado. A própria Constituição Federal, 
em seu art. 93, IX, estabelece que toda decisão judicial deve ser 
motivada e, fugindo um pouco à sua linha, normalmente 
principiológica e descritiva, prescreve norma sancionadora, 
cominando pena de nulidade para as decisões judiciais 
desmotivadas. Ainda, porém, que não houvesse expressa disposição 
constitucional nesse sentido, o princípio da motivação não deixaria 
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de ser um direito fundamental do jurisdicionado, eis que é 
consectário da garantia do devido processo legal e manifestação do 
Estado de Direito. 

 

Decisões judiciais devidamente fundamentadas, ao mesmo tempo em que 

é fundamento de um Estado Democrático de Direito, é também uma garantia. 

Quando o jurisdicionado entender que o magistrado decidiu contra a lei, 

desrespeitando direitos fundamentais ou ultrapassando suas funções institucionais, 

deverá buscar na fundamentação da decisão subsídios para aferir a qualidade da 

atividade jurisdicional prestada. Por isso a relevância da inserção dessa garantia no 

texto da Constituição. 396 

 

5.3 O DIREITO À FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS  

A exigência da motivação das decisões judiciais tem dupla função: 

endoprocessual e extraprocessual. 

Bem a esse propósito são os ensinamentos de Antônio Scarance 

Fernandes397: 

Evoluiu a forma de se analisar a garantia da motivação das decisões 
. Antes, entendia-se que se tratava de garantia técnica do processo, 
com objetivos endoprocessuais: proporcionar às partes 
conhecimento da fundamentação para poder impugnar a decisão; 
permitir que os órgãos judiciários de segundo grau pudessem 
examinar a legalidade e a justiça da decisão. Agora, fala-se em 
garantia de ordem política, em garantia da própria jurisdição. Os 
destinatários da motivação não são mais somente as partes e os 
juízes do segundo grau, mas também a comunidade que, com a 
motivação, tem condições de verificar se o juiz, e por conseqüência a 
própria Justiça, decide com imparcialidade e com conhecimento de 
causa. É através da motivação que se avalia o exercício da atividade 
jurisdicional. Ainda, às partes interessa verificar na motivação se as 
suas razões foram objeto de exame pelo juiz. A este também importa 
a motivação, pois, através dela, evidencia a sua atuação imparcial e 
justa. 

Sarlet, Marinoni e Mitidiero afirmam que o dever de motivação tem duas 
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funções essenciais. E isso se deve ao fato de essas funções possibilitarem a 

formação de um debate jurídico a respeito da necessidade das decisões judiciais 

justificadas. Neste sentido, aparece o que os autores chamam de teoria da 

motivação das decisões como direito ligado ao processo justo das partes. Aqui se 

discute o caso concreto. De outro lado, possibilitam o debate a respeito da teoria dos 

precedentes obrigatórios. É o debate referente à unidade do direito no estado 

Constitucional, ―cuja missão está em orientar condutas sociais e promover a 

igualdade, a segurança jurídica e a coerência do sistema‖. Aqui não se vincula ao 

caso concreto, mas preocupa-se com a unidade do direito como um todo.398 

Perelman399 conclui: 

[...]motivar uma sentença é justifica-la, não é fundamentá-la de um 
modo impessoal e, por assim dizer, demonstrativo. É persuadir um 
auditório, que se deve conhecer, de que a decisão é conforme as 
suas exigências. Mas estas podem variar como o auditório: ora são 
puramente formais e legalistas, ora são atinentes às consequências; 
trata-se de mostrar que estas são oportunas, equitativas, razoáveis, 
aceitáveis. O mais das vezes, elas concernem aos dois aspectos, 
conciliam as exigências da lei, o espírito do sistema, com apreciação 
das consequências. 

Segundo a função endoprocessual, a fundamentação possibilita as partes, 

ao conhecerem os fundamentos que construíram o convencimento do magistrado, 

saber se foi realizada uma análise cuidadosa da causa, com objetivo de controlar a 

decisão por meio dos recursos cabíveis, bem como para que os magistrados de 

instâncias superiores tenham aportes para reformar ou manter essa decisão.400 

Fala-se ainda numa função exoprocessual ou extraprocessual, pela 
qual a fundamentação viabiliza o controle da decisão do magistrado 
pela via difusa da democracia participativa, exercida pelo povo em 
cujo nome a sentença é pronunciada. Não se pode esquecer que o 
magistrado exerce parcela de poder que lhe é atribuído (o poder 
jurisdicional), mas que pertence, por força do parágrafo único do art. 
1º da Constituição Federal, ao povo. Eis o pensamento de 
TARUFFO, ―os destinatários da motivação não seriam somente as 
partes, os seus advogados e o juiz de instância superior 
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(dell‘impugnazione), mas também a opinião pública compreendida 
seja em seu complexo, seja como opinião de quisque de populo. A 
conotação política desta mudança de perspectiva é evidente: a ótica 
‗privada‘ do controle exercido pelas partes e a ótica ‗burocrática do 
controle feito pelo juízo superior são integradas na ótica 
‗democrática‘ do controle que deve ser exercido por aquele mesmo 
povo, em cujo nome a sentença vem pronunciada‖.401 

 

A motivação obrigatória também está expressa na Constituição espanhola 

de 1978, em seu artigo 120, 3: ―Las sentencias serán siempre motivadas y se 

pronunciarán en audiencia pública.‖ A interpretação sistêmica dessa norma 

associada à garantia da tutela jurisdicional efetiva e justa, estatuída no artigo 24,1, 

do texto constitucional espanhol402, estimulou a posição do Tribunal Constitucional 

de que, além das sentenças, a exigência de motivação atinge todas as ―decisiones‖ 

judiciais. A tutela efetiva do jurisdicionado compreende naturalmente o direito 

fundamental de obter do Estado uma decisão juridicamente funda no direito, como 

seja, a solução conferida ao conflito há de estar apoiada em razões justificativas 

exteriorizadas na motivação. 403 

5.4 A RACIONALIDADE DA DECISÃO JUDICIAL  

Esse novo estágio da atividade interpretativa jurisdicional traz 

consequências sobre o próprio conceito de jurisdição – que depende de um 

adequado discurso justificativo para sua existência – e também sobre o conceito de 

fundamentação – que depende de uma adqueada caracterização. O resultado da 

atividade jurisdicional distingue-se da atividade legislativa ―não mais por ter que 

aplicar a norma por essa criada, mas por colaborar com a realização do direito 

mediante a justificação de suas decisões interpretativas‖ diante do caso concreto. 

Para que esta fundamentação seja adequada em um Estado Constitucional, deverá 
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ela ser racional404, ―sob pena de não ser intersubjetivamente controlável‖, e tem que 

ter observado o devido contraditório, sob pena de não ser considerada 

democrática405.406 

A função precípua do magistrado, na fundamentação de sua decisão, não 

é a de persuadir as partes, os jurisdicionados ou a Sociedade acerca da 

beneficência de sua metodologia de escolha ou valoração, ou a respeito de sua boa 

intenção e das premissas que fundamentam as razões justificativas, ou ainda a 

justiça da conclusão final.  

Igartua Salaverria ao tratar da persuasão da decisão afirma que ―la 

función del juez no reside em persuadir incondicionaldamente a alguien de algo, sino 

em justificar sus decisiones mediante razonamientos válidos y controlables. Si por 

añadidura se provoca la persuasión – y es normal que eso suceda – bienvenida 

sea.‖ 407 

O juiz deve atuar sem arbitrariedade, nas palavras de Alexy, sua decisão 

deve ser fundamentada em uma argumentação racional. Deve ter ficado claro que a 

lei escrita não cumpre sua função de resolver um problema jurídico de forma justa. A 

decisão judicial preenche então essa lacuna, segundo os critérios da razão prática e 

as ‗concepções gerais de justiça consolidadas na coletividade‘. 408 
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O objetivo da motivação, sob o enfoque puramente jurídico, é o de 

justificar racionalmente a decisão, através de razões válidas e controláveis, e ―não o 

de fazer abrolhar consenso irracional em torno do julgado‖.409 

Já nas palavras de Báez Silva410: 

La validez de la sentencia judicial, em tanto norma jurídica 
individualizada, descansa em la racionalidade de la misma, que 
convence por sí misma y conduce, idealmente, al reconocimiento 
universal de la corrección de la decisión. Y recordemos que ―una 
acción es racional cuando puede ser justificada com razones que 
pueden ser discutidas‖, de forma tal que la validez de la decisión 
judicial, es decir, su obligatoriedad internamente reconocida por los 
destinatários de la misma, tiene su origen em las razones que 
justifiquem tal decisión; de aqui se puede desprender que no es la 
legalidade, sino la justificabilidad lo que es essencial para la validez 
de las decisiones judiciales em particular y del resto de normas 
jurídicas em general. 

Marinoni411 afirma que uma decisão apresenta justificação interna (interne 

Rechtfertigung) sempre que o dispositivo decorre logicamente da fundamentação e 

que essa contempla todos os fundamentos arguidos pelas partes. Na justificação 

interna, portanto, interessa a correção lógica e a completude da motivação da 

decisão412. Daí que a justificação interna é uma justificação formal que responde à 

necessidade de não contradição no discurso jurídico. É o campo em que a lógica 

atua no processo interpretativo, no qual o julgador raciocina de forma dedutiva para 

a solução das questões413. De outro, uma decisão tem justificação externa (externe 
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Rechtfertigung) sempre que as premissas adotadas na decisão são adequadas. A 

justificação externa, portanto, concerne à adequação das escolhas das premissas 

empregadas na justificação interna. Nessa linha, constitui uma justificação material 

que corresponde à necessidade de adoção de razões suficientes para tomada da 

decisão, envolvendo o exame tanto de normas como de fatos, na medida em que 

entre ambos existe uma absoluta implicação. É o campo em que a argumentação 

atua no processo interpretativo.414 

A repercussão interpretativa só é imbuída de racionalidade se contiver 

duas características: coerência e universalidade. Assim, uma decisão só será 

racional se for possível aplica-la a casos futuros idênticos ou semelhantes. Sem o 

que a doutrina norteamericana chamada de ―replicability‖ da justificação, a decisão 

não é objetiva e imparcial quanto a interpretação – e isso independe da efetiva 
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argumentativas e as construções doutrinárias empregadas na decisão. Em outras palavras, encontra-
se no âmbito da justificação externa o material que se encontra à disposição do intéprete para a 
consecução do processo interpretativo. No que concerne às normas jurídicas, impende observar que 
quanto maior a abertura semântica, maior a justificativa que deve ser empreendida para sua 
aplicação. Isso vale para todas as espécies normativas, mas ganha especial relevo no direito 
brasileiro para a aplicação dos princípios jurídicos e para a concretização de termos vagos 
empregados pelo legislador. Em todo e qualquer caso, o processo argumentativo que justifica as 
escolhas ligadas às premissas do raciocínio judiciário deve ser orientado por códigos interpretativos, 
os quais fornecem diretrizes primárias, que servem para atribuição de significado a enunciados 
textuais (por exemplo, diretrizes para interpretação linguística, para interpretação da intenção do 
legislador e para interpretação teleológica), diretrizes secundárias, que servem para disciplina e 
valoração da utilização das diretrizes primárias (por exemplo, diretrizes seletivas  e procedimentais, 
dentre as quais se destacam as preferenciais)  e diretrizes terciárias, que servem para outorgar uma 
direção ao processo interpretativo como um todo ( por  exempl o, diretriz  que entende que o fim da 
interpretação está na promoção da segurança jurídica). Dentre as diretrizes secundárias de maior  
importância para o processo argumentativo encontram-se aquelas que erigem diretrizes preferenciais 

– que, por exemplo, determinam a prevalência prima facie, nesta ordem, de argumentos linguísticos 

(linguistic arguments), sistemáticos (systemic  arguments) e teleológicos(teleological - evaluative 
arguments). Vale dizer: argumentos linguísticos são preferíveis a argumentos sistemáticos, 
argumentos sistemáticos são preferíveis a argumentos teleológicos e assim por diante. MARINONI, 
Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: teoria 
do processo civil. Vol. 1. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 122-123. 
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―vigência de um sistema de precedentes obrigatórios415 por força de uma norma 

específica de direito positivo, sendo uma simples decorrência do caráter lógico-

                                            
415

 Acerca das premissas essenciais para o uso dos precedente, veja-se: ―Nesse aspecto, o 
processualismo constitucional democráticopor nós defendido tenta discutir a aplicação de uma 
igualdade efetiva e valoriza, de modo policêntrico e comparticipativo, uma renovada defesa de 
convergência entre o civil law e common law, ao buscar uma aplicação legítima e eficiente (efetiva) do 
Direito para todas as litigiosidades (sem se aplicar padrões decisórios que pauperizam a análise e a 
reconstrução interpretativa do direito), e defendendo o delineamento de uma teoria dos precedentes 
para o Brasil que suplante a utilização mecânica dos julgados isolados e súmulas em nosso país. 
Nesses termos, seria essencial para a aplicação de precedentes seguir algumas premissas 
essenciais: 
1º – Esgotamento prévio da temática antes de sua utilização como um padrão decisório (precedente): 
ao se proceder à análise de aplicação dos precedentes no common law se percebe ser muito difícil a 
formação de um precedente (padrão decisório a ser repetido) a partir de um único julgado, salvo se 
em sua análise for procedido um esgotamento discursivo de todos os aspectos relevantes suscitados 
pelos interessados. Nestes termos, mostra-se estranha a formação de um ―precedente‖ a partir de um 
julgamento superficial de um (ou poucos) recursos (especiais e/ou extraordinários) pinçados pelos 
Tribunais (de Justiça/regionais ou Superiores). Ou seja, precedente (padrão decisório) dificilmente se 
forma a partir de um único julgado. 
2º – Integridade da reconstrução da história institucional de aplicação da tese ou instituto pelo 
tribunal:ao formar o precedente o Tribunal Superior deverá levar em consideração todo o histórico de 
aplicação da tese, sendo inviável que o magistrado decida desconsiderando o passado de decisões 
acerca da temática. E mesmo que seja uma hipótese de superação do precedente (overruling) o 
magistrado deverá indicar a reconstrução e as razões (fundamentação idônea) para a quebra do 
posicionamento acerca da temática. 
3º – Estabilidade decisória dentro do Tribunal (stare decisis horizontal): o Tribunal é vinculado às suas 
próprias decisões: como o precedente deve se formar com uma discussão próxima da exaustão, o 
padrão passa a ser vinculante para os Ministros do Tribunal que o formou. É impensável naquelas 
tradições que a qualquer momento um ministro tente promover um entendimento particular (subjetivo) 
acerca de uma temática, salvo quando se tratar de um caso diferente (distinguishing) ou de 
superação (overruling). Mas nestas hipóteses sua fundamentação deve ser idônea ao convencimento 
da situação de aplicação. 
4º – Aplicação discursiva do padrão (precedente) pelos tribunais inferiores (stare decisis vertical): as 
decisões dos tribunais superiores são consideradas obrigatórias para os tribunais inferiores 
(―comparação de casos‖): o precedente não pode ser aplicado de modo mecânico pelos Tribunais e 
juízes (como v.g. as súmulas são aplicadas entre nós). Na tradição do common law, para suscitar um 
precedente como fundamento, o juiz deve mostrar que o caso, inclusive, em alguns casos, no plano 
fático, é idêntico ao precedente do Tribunal Superior, ou seja, não há uma repetição mecânica, mas 
uma demonstração discursiva da identidade dos casos. 
5º – Estabelecimento de fixação e separação das ratione decidendi dos obter dicta da decisão: a ratio 
decidendi (elemento vinculante) justifica e pode servir de padrão para a solução do caso futuro; já o 
obter dictum constituem-se pelos discursos não autoritativos que se manifestam nos pronunciamentos 
judiciais ―de sorte que apenas as considerações que representam indispensavelmente o nexo estrito 
de causalidade jurídica entre o fato e a decisão integram a ratio decidendi, onde qualquer outro 
aspecto relevante, qualquer outra observação, qualquer outra advertência que não tem aquela 
relação de causalidade é obiter: um obiter dictum ou, nas palavras de Vaughan, um gratis dictum.‖ 
6º – Delineamento de técnicas processuais idôneas de distinção (distinguishing) e superação 
(overruling) do padrão decisório: A ideia de se padronizar entendimentos não se presta tão só ao fim 
de promover um modo eficiente e rápido de julgar casos, para se gerar uma profusão numérica de 
julgamentos. Nestes termos, a cada precedente formado (padrão decisório) devem ser criados modos 
idôneos de se demonstrar que o caso em que se aplicaria um precedente é diferente daquele padrão, 
mesmo que aparentemente seja semelhante, e de proceder à superação de seu conteúdo pela 
inexorável mudança social – como ordinariamente ocorre em países de common law.‖ NUNES, Dierle. 
Processualismo constitucional democrático e o dimensionamento de técnicas para a 
litigiosidade repetitiva.A litigância de interesse público e as tendências ―não compreendidas‖ de 
padronização decisória. Revista de Processo, vol. 189, p. 38, São Paulo: Ed. RT, set. 2011. 
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argumentativo do Direito‖. Além disso, a fundamentação deve ser coerente. A 

interpretação deve ser reconduzida a um complexo, consistente internamente, 

―formal e materialmente, de princípios e regras amalgamadas por princípios 

fundamentais comuns. Racionalidade, universabilidade e coerência na justificação 

visam a assegurar a correção da interpretação‖.416 

Enfim, em um Estado Constitucional a jurisdição somente será 

democraticamente exercida, desde que, respeitando-se o devido processo legal, 

esteja evidenciada a fundamentação das decisões, após um amplo debate com as 

partes. 

5.5 OS VÍCIOS NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL 

O Código de Processo Civil de 2015 impõe, com o objetivo de concretizar 

os valores constitucionais, decisões substancialmente fundamentadas. Segundo 

Alexandre Câmara, ―não se admite a prolação de decisões falsamente motivadas ou 

com simulacro de fundamentação‖. Para tanto, o legislador arrolou, no §1º, do artigo 

489417, exemplificativamente418, uma série de casos de falsa fundamentação, as 

quais são expressamente equiparadas às decisões não fundamentadas. 419 São 

elas: 

I) a decisão se limita à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato 

normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida: não 

são aceitas, por falsamente fundamentadas, decisões onde o magistrado indica, 

simplesmente o texto normativo ("presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, 

defiro‖), ou ainda reproduzir ou parafrasear a lei (―sendo provável a existência do 

direito alegado e havendo fundado receio de dano irreparável, defiro a tutela de 

urgência‖, ou ―Indefiro o pedido de tutela antecipada, porque não vislumbro 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito, nem perigo de dano‖).  

                                            
416

 MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de 
processo civil: teoria do processo civil. Vol. 1. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. 
p. 123-124. 
417

 BRASIL. Lei n. 13.105, de 18 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: 
http://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/507525. Acesso em 11 jan. 2018. 
418

 FPPC, enunciado 303: "As hipóteses descritas nos incisos do § l 9 do art. 489 são 
exemplificativas‖. 
419

 CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016. p. 15. 
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Segundo Eduardo Cambi, esta escolha do legislador demonstra a 

superação do brocardo in claris cessat interpretatio420. ―Aliás, a literalidade do texto 

legal é contrastada pela filosofia da linguagem, que reconhece a qualidade 

polissêmica das palavras‖. Assim, para que a parte não esteja sujeita à vontade do 

magistrado, é necessário que este apresente o raciocínio formador de sua 

decisão.421 

II) a decisão emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem 

explicar o motivo concreto de sua incidência no caso: Da mesma maneira, será 

considerada falsamente fundamentada a decisão que empregar conceitos jurídicos 

indeterminados, inclusive princípios ou cláusulas gerais (como razoável, 

proporcional, dignidade da pessoa humana, boa-fé, grande repercussão social ou 

interesse público) sem que faça uma interpretação racional. 

A discricionariedade judicial deve ser combatida, a começar pela crítica a 

proliferação de conceitos jurídicos indeterminados nos textos legais. Ainda que a lei 

não possa disciplinar sobre tudo de forma detalhada, é incumbência do órgão 

julgador, no momento da interpretação e da aplicação da norma, atribuir qual é o 

sentido dos conceitos indeterminados na solução do caso concreto. Para que a 

decisão não seja arbitrária, deve o magistrado explicar a relação entre o conceito 

indeterminado, contido de forma geral e abstrata no texto normativo, e os fatos 

controvertidos, relevantes e pertinentes para o julgamento da causa.422 

Conforme entendimento de Karl Larenz423: 

                                            
420

 Mário Guimarães afirma: ―Nunca, por mínimo esforço, se poupem os magistrados ao trabalho de 
investigar o conteúdo do texto, ainda que o seu sentido desponte claro e se tenha a jurisprudência 
definido, repetidamente, nesta ou naquela direção. A lei – lemos algures este pensamento – é, por 
vezes, como as águas paradas de um lago que ocultem, no fundo, cipós e ninhos de serpentes. Na 
sua tranquilidade pode enganar, com precipícios ocultos, os intérpretes descuidosos. A regra in claris 
cessat interpretatio, que dominou em tempos idos, é hoje obsoleta‖. GUIMARÃES, Mario. O juiz e a 
função jurisdicional. Rio de Janeiro: Forense, 1958. p.326 
421

 CAMBI, Eduardo e HELLMAN, Renê Francisco. Os precedentes e o dever de motivação no novo 
código de processo civil. In: DIDIER JR, Fredie, et al. (coord.). Coleção grandes temas do novo 
CPC: precedentes. 2 ed. Salvador: Editora Jus podivm, 2016. p. 653. 
422

 CAMBI, Eduardo e HELLMAN, Renê Francisco. Os precedentes e o dever de motivação no novo 
código de processo civil. In: DIDIER JR, Fredie, et al. (coord.). Coleção grandes temas do novo 
CPC: precedentes. 2 ed. Salvador: Editora Jus podivm, 2016. p. 654. 
423

 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 3ª ed. José Lamego (trad.). Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1997. p.150. 
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Na apreciação do caso concreto, o juiz não tem apenas de 
‗generalizar‘ o caso; tem também de ‗individualizar‘ até certo ponto o 
critério; e precisamente por isso, a sua atividade não se esgota na 
‗subsunção‘. Quanto ‗mais complexos‘ são os aspectos peculiares do 
caso a decidir, ‗tanto mais difícil e mais livre se torna a atividade do 
juiz, tanto mais se afasta da aparência de mera subsunção‘.  

 

III) a decisão invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer 

outra decisão: Alexandre Câmara exemplifica o inciso III, afirmando que é nula a 

decisão que, ao receber a petição inicial de uma demanda de improbidade 

administrativa, o faz com apoio no ―fundamento" segundo o qual tal recebimento 

deve se dar em defesa dos interesses da Sociedade, não tendo o demandado 

demonstrado de forma definitiva que não ocorreu qualquer ato ímprobo, motivo pelo 

qual deve incidir o "princípio‖ in dubio pro societate. Decisão como esta, a rigor, 

podería ser utilizada em qualquer caso. E decisão que serve para qualquer caso, na 

verdade, não serve para caso algum.424  

O texto coíbe a utilização, pelo juiz, de fundamento que caberia para 
embasar qualquer decisão. Tem ocorrido amiúde no foro brasileiro o 
emprego desse expediente, agora proibido expressamente. [...] o 
modelo pronto, ―chapinha‖, nunca foi e agora, mais clara e 
expressamente, não será tolerado como decisão fundamentada. A 
decisão que padecer desse vício é nula por falta de fundamentação 
(CF 93 IX).425 

 

Ao utilizar princípios, cláusulas gerais ou conceitos indeterminados e 

vagos, o magistrado deve observar a integridade e a coerência do direito, que 

trazem consigo valores constitucionais, tais como ―o da unidade da Constituição, o 

da concordância prática entre as normas (ou da harmonização) e o da eficácia 

integradora (ou do efeito integrador)‖, além dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade.426 

IV) a decisão não enfrenta todos os argumentos deduzidos no 
                                            
424

 CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016. p. 15. 
425

 NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo 
Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1154 
426

 CAMBI, Eduardo e HELLMAN, Renê Francisco. Os precedentes e o dever de motivação no novo 
código de processo civil. In: DIDIER JR, Fredie, et al. (coord.). Coleção grandes temas do novo 
CPC: precedentes. 2 ed. Salvador: Editora Jus podivm, 2016. p. 654. 
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processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador: 

Esta situação demonstra a estreita ligação entre o princípio da fundamentação das 

decisões e o princípio do contraditório. É que, como já tratado anteriormente, este 

princípio assegura aos sujeitos do processo participação ampla no debate destinado 

a construir a decisão. Desta forma tem-se que ―o princípio do contraditório não 

garante às partes só o direito de falar, mas também o direito de ser ouvido‖. Não 

haverá contraditório efetivo e dinâmico se os argumentos deduzidos pelas partes 

não forem levados em consideração na decisão judicial.427  

[...] Havendo omissão do juiz, que deixou de analisar fundamento 
constante da alegação da parte, terá havido omissão suscetível de 
correção pela via dos embargos de declaração. Não é mais possível, 
de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de declaração, ao 
argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciarse sobre 
todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo 
ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos 
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão 
adotada na decisão.428 

 

Impende, então, que o órgão jurisdicional leve em conta todos os 

argumentos suscitados pelas partes e que sejam capazes, em tese, de levar a uma 

decisão favorável429. Isto combate o vício de muitos tribunais brasileiros de afirmar 

algo como ―o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos suscitados 

pelas partes, bastando encontrar um fundamento suficiente para justificar a decisão‖. 

Esta é postura que claramente viola o princípio do contraditório e, portanto, é 

                                            
427

 CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016. p. 17. 
428

 NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo 
Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1155 
429

 ―E claro que tendo o órgão jurisdicional encontrado um fundamento suficiente para decidir 
favoravelmente a uma das partes, não há qualquer utilidade (e, portanto, não há interesse) em que 
sejam examinados outros fundamentos deduzidos pela parte e que também levariam a um resultado 
a ela favorável. Afinal, estes outros fundamentos não poderíam levar a um resultado distinto do já 
alcançado. Há, porém, necessidade de exame de todos os fundamentos deduzidos pela parte 
contrária e que, em tese, seriam capazes de levar a um resultado distinto. Em outros termos, é direito 
da parte ver na decisão que lhe é desfavorável a exposição dos motivos que levaram à rejeição de 
todos os fundamentos que suscitou em seu favor. Só assim se poderá afirmar que sua participação 
no processo de formação da decisão foi relevante, que ela foi ouvida (ainda que não tenha sido 
atendida) e, portanto, que foi plenamente respeitada sua participação em contraditório.‖ CÂMARA, 
Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016. p. 17. 
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frontalmente contrária ao modelo constitucional de processo civil brasileiro.430  

Entendimento contrário tem sido veiculado pelo Supremo Tribunal 

Federal, que decidiu: 

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso 
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos 
incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição 
Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal 
exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda 
que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame 
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que 
sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem 
acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a 
jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a 
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.431 
(grifo nosso) 

 

Neste julgamento, divergiu o Ministro Marco Aurélio432 nos seguintes 

termos: 

Presidente, reporto-me ao voto proferido no caso antecedente e 
rassalto cumprir ao Judiciário emitir entendimento explícito sobre 
todas as causas de defesa, sobre todos os pedidos formulados pela 
parte. O órgão judicante não está compelido a fazê-lo apenas 
quando o que articulado se mostre incompatível com o entendimento 
já adotado no pronunciamento judicial. Lembro-me de que certa vez 
me deparei, em nota de rodapé de uma publicação do Código de 
Processo Civil, com um precedente que considerei perigosíssimo. 
Segundo assentado, o juiz não é um perito e, portanto, não precisa 
se manifestar sobre todas as matérias de defesa veiculadas pela 
parte. Digo que o juiz é um perito na arte de proceder e na de julgar e 
que não existe prestação jurisdicional aperfeiçoada se não se 
examinarem, até para declarar a improcedência, todos os pontos 
enfocados pela parte. 

 

Ao permitir que o magistrado escolha os argumentos que possuem a 
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 CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016. p. 18. 
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 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Agravo Interno. AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 23/06/2010, Repercussão Geral - Mérito DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 
13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 
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 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Agravo Interno. AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 23/06/2010, Repercussão Geral - Mérito DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 
13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 
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prerrogativa de confirmar suas conclusões, desconsiderando os outros raciocínios 

apresentados pelas partes, o convecimento judicial fica vinculado a ―valorações de 

cunho eminentemente subjetivas, isentas de critérios e controle‖.433 

V) a decisão se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, 

sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso 

sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos: A mera indicação de ementas 

não é correta invocação de precedentes. Impõe-se a precisa indicação dos 

fundamentos determinantes da decisão invocada como precedente, com a precisa 

demonstração de que os casos (o precedente e o agora decidido) guardam 

                                            
433

 CAMBI, Eduardo e HELLMAN, Renê Francisco. Os precedentes e o dever de motivação no novo 
código de processo civil. In: DIDIER JR, Fredie, et al. (coord.). Coleção grandes temas do novo 
CPC: precedentes. 2 ed. Salvador: Editora Jus podivm, 2016. p. 656. Os autores do texto continuam: 
―A regra processual do livre convencimento do juiz deve ser interpretada à luz da Constituição federal, 
estando sujeita ao dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX, da CF), sob pena de o 
raciocínio judicial ser considerado incompleto, insuficiente ou mesmo arbitrário, e, portanto, inválido 
(nulo), por não assegurar o Estado Democrático de Direito. 
Aliás, não se pode cogitar que, em um Estado Democrático de Direito, o Judiciário possa decidir 
como bem quiser (conforme apenas a consciência do julgador), sem a necessidade de rigorosa 
fundamentação. Embora a legislação não estabeleça gradações legais sobre o peso deste ou 
daquele argumento, isso não significa que o juiz é livre para decidir como bem entender, desprezando 
os argumentos relevantes trazidos pelas partes. 
O controle de convencimento, quanto à questão fática, se dá pela indicação dos fatos que o órgão 
judicial considerou provados, das provas que admitiu e afirmou serem relevantes para o julgamento 
da causa, bem como da elucidação das razões para rechaçar as demais provas cuja veracidade é 
duvidosa. Como não existe um critério a priori para dizer quais provas são melhores que outras, cabe 
às partes persuadir o julgador de que suas provas são melhores que as trazidas pelos seus 
adversários e, aos órgãos judiciais, explicitar quais os fatos e as provas tiveram importância para a 
decisão, além de dizer as razões pelas quais as outras provas produzidas não serviram para a 
formação do convencimento. 
Definido o quadro fático, deve também o juiz discutir se os efeitos jurídicos pretendidos, por  cada 
uma das partes, estão corretos ou não, conforme as fontes do direito interpretadas e aplicadas pelo 
magistrado ao decidir a causa. 
Assim, há necessidade de apreciação de todos os pontos levantados pelas partes. Tal necessidade 
decorre não só do dever constitucional de motivação das decisões judiciais, mas, como já salientado, 
da garantia fundamental do contraditório, a fim de se evitarem decisões surpresas. Por essa visão, o 
processo civil deve proporcionar todas as chances para que as partes dialoguem, produzam provas e 
tragam os argumentos necessários ara convencer o órgão julgador de que têm razão. O magistrado 
não pode prescindir de todas as contribuições relevantes das partes e de seus procuradores para a 
construção dos precedentes judiciais. 
[...] 
O ―livre‖ convencimento do juiz existe tanto para resguardar a independência judicial quanto para 
assegurar aos jurisdicionados e à sociedade, em sentido amplo, que a prestação jurisdicional 
promova a justiça da decisão. Logo, o ―livre‖ convencimento não está voltado apenas para resolver 
problemas de consciência do julgador que, como parte de um sistema de distribuição de justiça, deve 
analisar todos os argumentos relevantes trazidos pelas partes, mas também vincular-se aos 
precedentes judiciais.‖ 
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identidade que justifique a aplicação do precedente.434  

O inciso V, por outro lado, reforça essa obrigação, exigindo que a 
aplicação do precedente – é dizer, a sua extensão por analogia para 
casos semelhantes – seja expressamente pautada pelos princípios e 
razões justificatórias que fundamentam o precedente. Neste 
particular, o Novo Código de Processo Civil Brasileiro se afasta da 
doutrina positivista do precedente judicial, que predominou no Reino 
Unido, principalmente na Inglaterra, durante o século XIX e a maior 
parte do século XX. Segundo esta ultrapassada doutrina, que não se 
aplica nem mesmo naquele sistema jurídico, como explicamos nas 
seções II e III deste trabalho, o precedente é vinculante apenas em 
razão da autoridade que o sistema jurídico atribui a determinados 
órgãos jurisdicionais. 

O inciso V parece acatar, expressamente, a concepção 

pós‑positivista ou discursiva do precedente judicial, tal como 
defendida por MacCormick e reforçada neste trabalho, que defende 
expressamente que a vinculação ao precedente é na verdade uma 
vinculação aos fundamentos da decisão, aos princípios que a 
justificam e que devem ser repetidos com fundamento nas exigências 
de imparcialidade e universalizabilidade do direito. O fundamento do 
precedente não é apenas a auctoritas, mas também a ratio, que se 
determina pelas exigências de coerência, integridade e racionalidade 
do sistema jurídico.435 

 

VI) a decisão deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência 

ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção 

no caso em julgamento ou a superação do entendimento: Não estará 

legitimamente (constitucionalmente) fundamentada a decisão judicial que, em caso 

no qual a parte tenha invocado algum precedente (ou enunciado de súmula, ou 

jurisprudência predominante) que lhe favoreça, deixe de indicar os motivos (ratio 

decidendi) pelos quais dele se afasta, apontando a distinção entre o precedente e o 

caso agora examinado (distinguishing) ou a superação do entendimento adotado no 

precedente (overruling).436 

O inciso VI, por seu turno, exige o mesmo tipo de procedimento 

                                            
434

 CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016. p. 18. 
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 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de (coord.), et. al. A força normativa do direito judicial: uma 
análise da aplicação prática do precedente no direito brasileiro e dos seus desafios para a legitimação 
da autoridade do Poder Judiciário. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2015. Disponível em: 
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/destaques/arquivo/2015/06/881d8582d1e287566dd9f0d00ef8b218
.pdf. Acesso em 16 jan. 2018. p. 140. 
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intelectual e ônus argu- mentativo para a diferenciação do 
precedente. Na realidade, distinguishing e extensão por analogia 
constituem duas facetas do mesmo processo hermenêutico, 
diferenciando-se apenas pelo resultado desse procedimento. Os 
incisos V e VI exigem unicamente, portanto, que esse procedimento 
cumpra o dever de motivação das decisões judiciais e obedeça a 
todas as constrições que esta impõe sobre a argumentação jurídica.  

O inciso VI adota ainda, expressamente, o princípio da inércia na 
aplicação de precedentes, que havia sido defendido por Perelman e 
Alexy em suas teorias da argumentação jurídica. Como já se teve 
oportunidade de explicar em outra ocasião, [...] o caráter evolutivo do 
direito repele as cristalizações e a estagnação. Entre os movimentos 
de con- tinuidade e de evolução, é verdade, existe contínua tensão, a 
que Alexy chamou de universalidade e de princípio da inércia 
(Trägheitsptinzip). O princípio da inércia exige que o afastamento do 
precedente encontre justificação racional: ―quem quer que deseje se 
afastar de um precedente detém o ônus da argumentação‖.437 

Mais uma vez percebe-se o caráter democrático que se intenta conferir a 

decisão judicial. Se a lei é o resultado da atividade do Poder Legislativo e o Poder 

Judiciário entende que esta, eventualmente, está em conflito com outra lei ou com a 

Constituição, deve o magistrado procurar a solução mais adequada para, 

promovendo maior segurança jurídica, demonstrar a Sociedade e aos demais 

Poderes Públicos como as normas devem ser interpretadas e aplicadas.438 

Passa-se, neste momento, a última Parte da Tese Doutoral que tratará 

das Audiências Judiciais Participativas no Supremo Tribunal Federal Brasileiro e a 

contribuição para o processo civil democrático.  
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PARTE III 

AS AUDIÊNCIAS JUDICIAIS PARTICIPATIVAS REALIZADAS NO STF 

E O PROCESSO CIVIL DEMOCRÁTICO 

 

A nação brasileira evoluiu e assim também a sua noção de regime 

democrático, constatando-se que nenhum controle por meio da força tem vida 

longa, assim como que a imposição da vontade da maioria é a antítese do 

ideário de Sociedade livre. Nossa democracia se consolida a pouco e pouco 

como o governo por meio do debate, tal como imaginada por Amartya Sen. 

Democracia deliberativa que é, reconhece como legítimo apenas o 

domínio da razão, que se produz por instituições sociais canalizadoras dos 

anseios de quem quer que deseje manifestar-se, em uma arena onde o único 

duelo esperado é o da argumentação. Não se trata de extrair o resultado 

democrático de um mero cálculo matemático das vontades expressadas, e sim 

de obte-lo em um ambiente aberto à participação de qualquer interessado e no 

qual, ideias tomam corpo pela persuasão racional. 

É nesse novo modelo de debate público que o projeto do novo 

Código de Processo Civil foi gestado.  Não é um Código dos juízes, nem dos 

advogados, dos membros do Ministério Público ou mesmo dos defensores 

públicos. Sua preocupação central, como não poderia deixar de ser, é com o 

jurisdicionado.  

Luiz Fux439 

 

                                            
439

 FUX, Luiz. et al . Novas tendências do Processo civil. Estudos sobre o novo código de processo 
civil. Salvador: Jus Podivm, 2013. p.9/10 
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CAPÍTULO 6 

AS AUDIÊNCIAS JUDICIAIS PARTICIPATIVAS  

6.1 AUDIÊNCIAS PÚBLICAS: ASPECTOS GERAIS 

Audiência Pública é o instituto de participação administrativa permitida a 

participação do cidadão, com intuito de legitimar a ação administrativa, disciplinada 

formalmente em lei, por meio da qual é possível exercer o direito de expor visões 

diferenciadas a fim de conduzir o Poder Público a decidir com maior consenso.440  

Segundo Sarciat, entender que a Audiência Pública é uma expressão do 

direito de defesa dos administrados supõe sustentar a concepção de que um dos 

pilares do Direito Administrativo é a proteção do particular contra o exercício abusivo 

da função administrativa e o reconhecimento da existência de uma possível e 

recorrente contraposição entre os interesses dos particulares e da Administração. A 

Audiência Pública, também, constitui uma das possíveis expressões do direito de 

participação dos cidadãos.441 

Evanna Soares442 sustenta: 

Audiência pública é um instrumento que leva a uma decisão política 
ou legal com legitimidade e transparência. Cuida-se de uma instância 
no processo de tomada da decisão administrativa ou legislativa, 
através da qual a autoridade competente abre espaço para que todas 
as pessoas que possam sofrer os reflexos dessa decisão tenham 
oportunidade de se manifestar antes do desfecho do processo. É 
através dela que o responsável pela decisão tem acesso, 
simultaneamente e em condições de igualdade, às mais variadas 
opiniões sobre a matéria debatida, em contato direto com os 
interessados. Tais opiniões não vinculam a decisão, visto que têm 
caráter consultivo e a autoridade, embora não esteja obrigada a 
segui-Ias, deve analisá-Ias segundo seus critérios, acolhendo-as ou 
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rejeitando-as. 

A audiência pública ou public hearing443 tem um duplo caráter público: a) 

pela publicidade e transparência própria do procedimento, sua oralidade e 

imediação, assistência e registro de vídeo e som através dos meios de comunicação 

(os quais não participam nem interferem de forma imediata na audiência pública, 

apenas a registram, publicam para posteriores debates e comentários), pela 

publicidade do resultado do debate; b) por agregar especialmente a participação 

processual e o acesso do público em geral, associações, partidos políticos, a tais 

procedimentos, como sujeitos ativos e partes do processo.444 

A primeira função está ligada a característica de necessária transparência 

e publicidade dos atos estatais. O segredo nada mais é que uma atitude medieval 

ultrapassada e mau gosto que as modernas democracias já não aceitam, exceto os 
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 Importante a distinção feita por Gordillo de Audiência Pública e alguns outros institutos: ―Cabe 
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assuntos de Estado ligados a segurança nacional, ou ao segredo comercial. É então 

a participação (debate) oral e pública que qualifica as audiências públicas. É a ativa 

participação do público como parte no procedimento e já não mais como mero 

expectador.445 

Gordillo446 apresenta alguns princípios gerais referentes à Audiência 

Pública: 

a) Oralidade, informalidade, contraditório e participação: O debate na 

audiência pública deve, por sua própria natureza, ser oral e informal, mas 

logicamente organizado pelo órgão que preside a audiência. Para o autor, isto não 

importa em regras gerais para todas as audiências, a ordem nas falas deve ser 

resultado de cada experiência em particular. Não se defende que qualquer pessoa 

possa falar em qualquer momento, mas sim que existirá uma ordem preestabelecida, 

que determinará quem falará, em que ordem e por quanto tempo, com réplicas e 

tréplicas por tempo equivalente para todas as partes447.  Deve evitar-se um excesso 

de regulamentação que obste a devida compreensão e funcionamento do sistema, 

ou criar requisitos normativos que dificulte a aplicação da criatividade racional dos 

participantes inexperientes.448 
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b) Instrução: terminado o tempo destinado as partes, ou mesmo durante o 

desenvolvimento das falas, os membros do órgão que dirige a audiência, terá 

possibilidade para questionar de ofício, conforme o princípio da oficialidade449, 

acerca de todos os aspectos que, a seu juízo, sejam conduzentes a um maior 

esclarecimento dos fatos e direito em debate.450 

Conforme afirma Irene Nohara451: 

é importante que as autoridades que organizam a audiência pública 
sejam previamente instruídas a não a direcionarem ou controlarem 
de forma a distorcer a participação dos diversos segmentos sociais 
ou, dito na terminologia empregada por Habermas, a ação 
comunicativa, objetivo maior, contrapõe-se a ação estratégica, sendo 
esta regida pela lógica da dominação, em que os atores coordenam 
seus planos no sentido de influenciar, independentemente do 
assentimento dos envolvidos. 

c) Publicidade: Embora seja característica da audiência pública, o alcance 

da publicidade (nacional, regional, local) poderá depender do órgão realizador da 

audiência. Segundo o autor, não há motivos para impor normas expressas quanto a 

publicidade, já que dependerá muito da razoável prudência de quem realizar a 

audiência, devendo observar os desdobramentos futuros do ato.452 

6.2 PANORAMA NORMATIVO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NO DIREITO POSITIVO 

BRASILEIRO 
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Apesar de ser instrumento mais utilizado como meio de participação e 

controle popular pela Administração Pública, o ordenamento jurídico brasileiro 

permite que seja utilizada pelo Poder Legislativo453, pelo Poder Judiciário454 e, 

inclusive, pelo Ministério Público455, como se verá posteriormente. 

Ressalta-se, conforme afirma Flávio Pavlov da Silveira456, que muito 

embora a audiência pública possa ser promovida por parlamentares, magistrados e 

membros do Ministério Público, quando realizada por uma das autoridades acima 

elencadas em exercício de funções estritamente administrativas é disciplinada pela 

mesma normativa que rege a audiência pública na esfera da administração pública. 

Assim, tal qual a audiência realizada por uma autoridade administrativa federal, as 

audiências públicas realizadas, v.g., por comissão permanente ou temporária da 

Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, magistrados da Justiça Federal, da 

Justiça do Trabalho, dos tribunais superiores ou do Supremo Tribunal Federal, 

membro do Ministério Público da União, e integrantes dos Conselhos Nacionais de 

Justiça (CNJ) e do Ministério Público (CNMP) no exercício de funções 

administrativas são igualmente disciplinadas pela Lei nº 9.784/99, diploma legal 

regente do processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, que 

trata da consulta e da audiência públicas em seu Capítulo X (da instrução). 

Na esfera do Poder Executivo as primeiras regras quanto as audiências 

públicas se deram em matéria ambiental, pela Resolução CONAMA Nº 001, de 23 

de janeiro de 1986, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, que 

dispunha sobre os critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e implementação 

da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da Política Nacional 

do Meio Ambiente. 

O §2º, do art. 11, desta Resolução457, previa: 
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 Art. 58. § 2°. 11. da Constituição da República de 1988 
454

 Art. 9°, § 1°. da Lei n° 9.868/1999) 
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 Art. 27, parágrafo único, IV, da Lei n° 8.625/1993 
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§ 2º - Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental e 
apresentação do RIMA, o estadual competente ou o IBAMA ou, 
quando couber o Município, determinará o prazo para recebimento 
dos comentários a serem feitos pelos órgãos públicos e demais 
interessados e, sempre que julgar necessário, promoverá a 
realização de audiência pública para informação sobre o projeto e 
seus impactos ambientais e discussão do RIMA. (grifo nosso) 

 

Posteriormente, a Resolução CONAMA nº 9, de 3 de dezembro de 

1987458, regulamentou a realização de Audiências Públicas no processo de 

licenciamento ambiental. Foram 6 artigos para disciplinar a realização das 

audiências públicas: 

Art. 1º A Audiência Pública referida na Resolução CONAMA nº 1/86, 
tem por fi nalidade expor aos interessados o conteúdo do produto em 
análise e do seu referido RIMA, dirimindo dúvidas e recolhendo dos 
presentes as críticas e sugestões a respeito. 
Art. 2º Sempre que julgar necessário, ou quando for solicitado por 
entidade civil, pelo Ministério Público, ou por 50 (cinqüenta) ou mais 
cidadãos, o Órgão de Meio Ambiente promoverá a realização de 
audiência pública. 
§ 1º O Órgão de Meio Ambiente, a partir da data do recebimento do 
RIMA, fixará em edital e anunciará pela imprensa local a abertura do 
prazo que será no mínimo de 45 dias para solicitação de audiência 
pública. 
§ 2º No caso de haver solicitação de audiência pública e na hipótese 
do Órgão Estadual não realizá-la, a licença concedida não terá 
validade. 
§ 3º Após este prazo, a convocação será feita pelo Órgão licenciador, 
através de correspondência registrada aos solicitantes e da 
divulgação em órgãos da imprensa local. 
§ 4º A audiência pública deverá ocorrer em local acessível aos 
interessados. 
§ 5º Em função da localização geográfi ca dos solicitantes, e da 
complexidade do tema, poderá haver mais de uma audiência pública 
sobre o mesmo projeto de respectivo Relatório de Impacto Ambiental 
- RIMA. 
Art. 3º A audiência pública será dirigida pelo representante do Órgão 
licenciador que, após a exposição objetiva do projeto e do seu 
respectivo RIMA, abrirá as discussões com os interessados 
presentes. 
Art 4º Ao final de cada audiência pública será lavrada uma ata 
sucinta. 
Parágrafo único. Serão anexadas à ata, todos os documentos 
escritos e assinados que forem entregues ao presidente dos 
trabalhos durante a seção. 
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 BRASIL, Resolução CONAMA n°009, de 03 de dezmebro de 1987. Publicado no D.O.U. 05 jul. 
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Art. 5º A ata da(s) audiência(s) pública(s) e seus anexos, servirão de 
base, juntamente com o RIMA, para a análise e parecer final do 
licenciador quanto à aprovação ou não do projeto. 
Art. 6o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Atualmente muitas outras leis vieram a tratar da audiência pública em 

matéria ambiental, contudo vale destacar a Lei n. 9.985459, de 18 de julho de 2000, 

que regulamentou o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, 

instituindo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. O artigo 

22, § 2º, dispõe que ―a criação de uma unidade de conservação deve ser precedida 

de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a 

dimensão e os limites mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em 

regulamento.‖ Embora o legislador tenha utilizado o termo ―consulta pública‖, que é 

instituto diverso da audiência pública, no Decreto n. 4.340, de 22 de agosto de 2002, 

que regulamenta artigos da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, o que se destaca é 

que trata-se de realização de audiência pública460.  

Destaca-se também a Lei nº 10.295461, de 17 de outubro de 2001, que 

trata da Política Nacional de Conservação e Uso Racional da Energia, e em seu 

artigo 5o dispõe:  

Previamente ao estabelecimento dos indicadores de consumo 
específico de energia, ou de eficiência energética, de que trata esta 
Lei, deverão ser ouvidas em audiência pública, com divulgação 
antecipada das propostas, entidades representativas de fabricantes e 
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 BRASIL. Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1
o
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importadores de máquinas e aparelhos consumidores de energia, 
projetistas e construtores de edificações, consumidores, instituições 
de ensino e pesquisa e demais entidades interessadas. 

 

A última norma a ser destacada em matéria ambiental na presente tese 

doutoral é a Lei nº 13.575462, de 26 de dezembro de 2017, que criou a Agência 

Nacional de Mineração (ANM); extinguiu o Departamento Nacional de Produção 

Mineral (DNPM); alterou as Leis nos 11.046, de 27 de dezembro de 2004, e 10.826, 

de 22 de dezembro de 2003; e revogou a Lei no 8.876, de 2 de maio de 1994, e 

dispositivos do Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de 

Mineração). Nesta recente lei está previsto:  

Art. 12 Os atos normativos da ANM que afetarem, de forma 
substancial e direta, direitos de agentes econômicos do setor de 
mineração deverão ser acompanhados da exposição formal dos 
motivos que os justifiquem e ser submetidos a consulta ou a 
audiência pública. 

Art. 13.  A ANM, por meio de resolução, disporá sobre os processos 
administrativos em seu âmbito de atuação, notadamente sobre:  

[...] 

IV - hipóteses e critérios para realização de consulta pública e 
audiência pública para os atos normativos da agência; e 

 

Com o objetivo de dar ampla publicidade e "controle da legalidade e da 

conveniência das licitações e contratações administrativas", notadamente as de 

maior vulto, é que a Lei 8.666463, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, 

inciso XXI, da Constituição Federal, instituindo normas para licitações e contratos da 

Administração Pública, em seu artigo 39, caput, impôs464 a realização de audiência 
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pública para licitações com valores expressivos. 

Art. 39.  Sempre que o valor estimado para uma licitação ou para um 
conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for superior a 100 
(cem) vezes o limite previsto no art. 23, inciso I, alínea "c" desta Lei, 
o processo licitatório será iniciado, obrigatoriamente, com uma 
audiência pública concedida pela autoridade responsável com 
antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis da data prevista para 
a publicação do edital, e divulgada, com a antecedência mínima de 
10 (dez) dias úteis de sua realização, pelos mesmos meios previstos 
para a publicidade da licitação, à qual terão acesso e direito a todas 
as informações pertinentes e a se manifestar todos os interessados. 

 

Não somente o Poder Executivo está possibilitado de realizar audiências 

públicas, a Lei nº 8.625465, de 12 de fevereiro de 1993, Lei Orgânica Nacional do 

Ministério Público, que dispõe sobre normas gerais para a organização do Ministério 

Público, entre outras providências, quando trata das funções gerais da Instituição, no 

art. 27, parágrafo único, IV, determina ao "Parquet", entre outras medidas 

necessárias à defesa dos direitos assegurados nas Constituições Federal e 

Estadual, que promova audiências públicas: 

Art. 27. Cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos 
assegurados nas Constituições Federal e Estadual, sempre que se 
cuidar de garantir-lhe o respeito: 

I - pelos poderes estaduais ou municipais; 

II - pelos órgãos da Administração Pública Estadual ou Municipal, 
direta ou indireta; 

III - pelos concessionários e permissionários de serviço público 

                                                                                                                                        
audiência pública à decisão proferida na licitação, sustenta a invalidade do processo no caso de não 
realização daquele ato. Marçal JUSTEN FILHO atenua essa conclusão e, partindo da premissa que 
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do particular ou agressão ao princípio da economicidade. Em suma, para o referido autor a ausência 
da audiência pública, apesar da dicção legal, não leva, por si só, à nulidade do procedimento.‖ 
SOARES, Evanna. Audiência pública no processo administrativo. Revista de Direito Administrativo, 
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estadual ou municipal; 

IV - por entidades que exerçam outra função delegada do Estado ou 
do Município ou executem serviço de relevância pública. 

Parágrafo único. No exercício das atribuições a que se refere este 
artigo, cabe ao Ministério Público, entre outras providências: 

[...] 

IV - promover audiências públicas e emitir relatórios, anual ou 
especiais, e recomendações dirigidas aos órgãos e entidades 
mencionadas no caput deste artigo, requisitando. 

 

Segundo Hugo Mazzilli466, a audiência pública realizada pelo Ministério 

Público é:  

apenas um mecanismo pelo qual o cidadão e as entidades civis (as 
entidades chamadas não governamentais) podem colaborar com o 
Ministério Público no exercício de suas finalidades institucionais, e, 
mais especialmente, participar de sua tarefa constitucional 
consistente no zelo do interesse público e na defesa de interesses 
metaindividuais (como o efetivo respeito dos Poderes Públicos aos 
direitos assegurados na Constituição, o adequado funcionamento 
dos serviços de relevância pública, o respeito ao patrimônio público, 
ao meio ambiente, aos direitos dos consumidores, aos direitos das 
crianças e adolescentes, à produção e programação das emissoras 
de rádio e televisão, etc.). 

 

Somente no ano de 1999, foi implementado, no âmbito da Administração 

Pública Federal, em 20 de janeiro, com a edição da Lei nº 9.784467, o processo 

administrativo. 

Essa lei impulsionou a evolução do processo administrativo e trouxe, de 

maneira institucionalizada, com o objetivo de implementar a função administrativa 

pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, 

bem assim pelos órgãos do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, ―a previsão de 

participação popular direta na formação dos atos administrativos de grande 

relevância, nos casos de interesse público‖, encontrando-se, dentre as formas de 

participação, a audiência pública.468 

                                            
466
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O art. 32, da referida lei aduz que ―antes da tomada de decisão, a juízo da 

autoridade, diante da relevância da questão, poderá ser realizada audiência pública 

para debates sobre a matéria do processo.‖ 

A condição para que a Audiência Pública seja realizada é a relevância da 

questão a ser debatida. Essa relevância é traduzida pela presença do "interesse 

coletivo de reconhecida importância". Sendo assim, "não basta que haja interesse 

geral: é importante que a decisão no processo possa realmente influir na esfera de 

interesse de outras pessoas na coletividade‖.469  

Ressalta-se que por expressa dicção legal os preceitos da Lei 9.784/99, 

portanto as regras quanto a realização de Audiências Públicas, também se aplicam 

aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, quando no desempenho 

de função administrativa470. 

O Poder Legislativo também regulamentou a possibilidade de realização 

de Audiências Públicas, já que a própria Constituição Federal471, no art. 58, § 2º, 

dispôs: 

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões 
permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as 
atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que 
resultar sua criação. 

§ 2º Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: 

[...] 

II - realizar audiências públicas com entidades da Sociedade civil; 

 

Sustenta Celso Ribeiro Bastos que o dispositivo constitucional tem o 

objetivo de integrar representantes e representados através de audiências. Assim, as 
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audiências públicas com entidades da Sociedade civil ocorrem quando questões de 

interesse social ou mesmo de segmentos específicos da Sociedade forem 

suscitadas, com claro objetivo de serem espaços voltados ao debate público.472 

Nestes termos, o Regimento Interno do Senado473, em seu art. 90, 

regulamenta o disposto na Constituição Federal dispondo que: ―Às comissões 

compete: [...] II - realizar audiências públicas com entidades da Sociedade civil 

(Const., art. 58, § 2º, II)‖474. 
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orçamento, juntas comerciais, conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, dívida pública e fiscalização das instituições financeiras; 
V - escolha dos Ministros do Tribunal de Contas da União (Const., arts. 49, XIII, e 52, III, b), e do 
presidente e diretores do Banco Central (Const., art. 52, III, d); VI - matérias a que se referem os arts. 
389, 393 e 394; VII - outros assuntos correlatos. § 1º A Comissão promoverá audiências públicas 
regulares com o Presidente do Banco Central do Brasil para discutir as diretrizes, implementação e 
perspectivas futuras da política monetária. § 2º As audiências de que trata o § 1º deste artigo 
ocorrerão na primeira quinzena de fevereiro, abril, julho e outubro, podendo haver alterações de datas 
decorrentes de entendimento entre a Comissão e a Presidência do Banco Central do Brasil. § 3º A 
Comissão promoverá 2 (duas) audiências públicas por ano para a prestação de contas do andamento 
das ações coordenadas pelo Poder Executivo que afetam a agenda da produtividade e da melhoria 
do ambiente de negócios, a ser realizada pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência 
da República ou por outra autoridade com status ministerial a quem tenha sido delegada 
expressamente essa competência. (Incluído pela Resolução nº 28, de 2017). [...]Art. 383. Na 
apreciação do Senado Federal sobre a escolha de autoridades, observar-se-ão as seguintes normas: 
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Já o Regimento Interno da Câmara dos Deputados475 dispões dos artigos 

255 a 258 a sistematização das Audiências Públicas a serem realizadas na casa do 

povo. 

Já no Poder Judiciário a previsão legal das Audiências Públicas deu-se 

inicialmente pelas Leis 9.868/99 e 9.882/99, que disciplinam processo e julgamento 

das ações diretas de inconstitucionalidade, ações declaratórias de 

constitucionalidade e arguições de descumprimento de preceito fundamental. 

Estabelece o § 1º do art. 9º da Lei 9.868/99476, localizado na Seção I do 

Capítulo II, que trata da admissibilidade e do procedimento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI): 

§ 1o Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou 
circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações 
existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações 

                                                                                                                                        
[...] II - o exame das indicações feitas na forma do inciso III do art. 52 da Constituição Federal seguirá 
as seguintes etapas:[...] c) o portal do Senado Federal possibilitará à sociedade encaminhar 
informações sobre o indicado ou perguntas a ele dirigidas, que serão submetidas ao exame do relator 
com vistas ao seu aproveitamento, inclusive quanto à necessidade de realização de audiência pública 
em face das informações e indagações recebidas; 
475

 BRASIL. Câmara dos Deputados. Regimento Interno, estabelecido pela Resolução n. 93, de 
1970. Texto editado em conformidade com a Resolução n.º 17, de 1989, atualizado até a Resolução 
nº 25, de 2017. Disponível em http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/regimento-
interno-da-camara-dos-deputados. Acesso em 17 jan. 2018.  
 ―Art. 255. Cada Comissão poderá realizar reunião de audiência pública com entidade da sociedade 
civil para instruir matéria legislativa em trâmite, bem como para tratar de assuntos de interesse 
público relevante, atinentes à sua área de atuação, mediante proposta de qualquer membro ou a 
pedido de entidade interessada. Art. 256. Aprovada a reunião de audiência pública, a Comissão 
selecionará, para serem ouvidas, as autoridades, as pessoas interessadas e os especialistas ligados 
às entidades participantes, cabendo ao Presidente da Comissão expedir os convites. § 1º Na hipótese 
de haver defensores e opositores relativamente à matéria objeto de exame, a Comissão procederá de 
forma que possibilite a audiência das diversas correntes de opinião. § 2º O convidado deverá limitar-
se ao tema ou questão em debate e disporá, para tanto, de vinte minutos, prorrogáveis a juízo da 
Comissão, não podendo ser aparteado. § 3º Caso o expositor se desvie do assunto, ou perturbe a 
ordem dos trabalhos, o Presidente da Comissão poderá adverti-lo, cassar-lhe a palavra ou determinar 
a sua retirada do recinto. § 4º A parte convidada poderá valer-se de assessores credenciados, se 
para tal fim tiver obtido o consentimento do Presidente da Comissão. § 5º Os Deputados inscritos 
para interpelar o expositor poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de 
três minutos, tendo o interpelado igual tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica, pelo 
mesmo prazo, vedado ao orador interpelar qualquer dos presentes. Art. 257. Não poderão ser 
convidados a depor em reunião de audiência pública os membros de representação diplomática 
estrangeira. Art. 258. Da reunião de audiência pública lavrar-se-á ata, arquivando-se, no âmbito da 
Comissão, os pronunciamentos escritos e documentos que os acompanharem. Parágrafo único. Será 
admitido, a qualquer tempo, o traslado de peças ou fornecimento de cópias aos interessados. 
476

 BRASIL. Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999. Dispõe sobre o processo e julgamento da 
ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo 
Tribunal Federal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9868.htm. Acesso em 16 
jan. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9868.htm
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adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita 
parecer sobre a questão, ou fixar data para, em audiência pública, 
ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na 
matéria. 

O § 1º do art. 6º da Lei 9.882/99477, que dispõe sobre o processo e 

julgamento da Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental (ADPF) 

possui a mesma redação do texto acima citado. 

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, as Audiências Públicas foram 

previstas na Emenda Regimental nº 29, de 18 de fevereiro de 2009, que acrescentou 

dispositivos ao Regimento Interno do Supremo. 

Assim, o artigo 13 do Regimento Interno do STF passou a vigorar com 

acréscimo do inciso XVII que atribuiu competência ao Presidente ou ao Relator para 

―convocar audiência pública para ouvir o depoimento de pessoas com experiência e 

autoridade em determinada matéria, sempre que entender necessário o 

esclarecimento de questões ou circunstâncias de fato, com repercussão geral e de 

interesse público relevante, debatidas no âmbito do Tribunal.‖ 

O parágrafo único, do artigo 154 do Regimento Interno do STF disciplina o 

procedimento para a realização das audiências nos seguintes termos: 

Parágrafo único. A audiência prevista no inciso III observará o 
seguinte procedimento: 
I – o despacho que a convocar será amplamente divulgado e fixará 
prazo para a indicação das pessoas a serem ouvidas; 
II - havendo defensores e opositores relativamente à matéria objeto 
da audiência, será garantida a participação das diversas correntes de 
opinião; 
III – caberá ao Ministro que presidir a audiência pública selecionar as 
pessoas que serão ouvidas, divulgar a lista dos habilitados, 
determinando a ordem dos trabalhos e fixando o tempo que cada um 
disporá para se manifestar; 
IV – o depoente deverá limitar-se ao tema ou questão em debate; 
V – a audiência pública será transmitida pela TV Justiça e pela Rádio 
Justiça; 
VI – os trabalhos da audiência pública serão registrados e juntados 
aos autos do processo, quando for o caso, ou arquivados no âmbito 
da Presidência; 
VII – os casos omissos serão resolvidos pelo Ministro que convocar a 
audiência.‖ 

                                            
477

 BRASIL. Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999. Dispõe sobre o processo e julgamento da 
ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo 
Tribunal Federal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9868.htm. Acesso em 16 
jan. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9868.htm
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6.3 AUDIÊNCIAS JUDICIAIS PARTICIPATIVAS COMO INSTRUMENTO DO 

CONTRADITÓRIO E EXPRESSÃO DO PRINCÍPIO POLÍTICO DA PARTICIPAÇÃO 

DEMOCRÁTICA DAS PARTES NO PROCESSO DIALÉTICO 

No direito brasileiro, conforme tratado no tópico anterior, é permitida a 

prática da Audiência Pública para subsidiar a atividade da função executiva, da 

função legislativa, da função judiciária e da missão institucional do Ministério 

Público. Assim, como forma de limitar o tema da TESE DOUTORAL às Audiências 

Públicas realizadas no Poder Judiciário, adotou para o presente trabalho a categoria 

Audiência Judicial Participativa. 

Sendo assim, Audiência Judicial Participativa pode ser conceituada como 

o mecanismo colocado à disposição do Poder Judiciário com o objetivo de debater 

com a Sociedade, entendida aqui como destinatária da decisão, assuntos de 

relevante interesse jurídico e social. Também tem como intuito a apresentação de 

informações ou provas por experts no tema discutido. 

Os magistrados, por vezes, podem não ser o árbitro mais qualificado, por 

ausência de conhecimento e informação específicos em assuntos que envolvem 

―aspectos técnicos e científicos de grande complexidade‖. Uma atitude cautelosa por 

parte do Judiciário pode ser recomendada como forma de amenizar os riscos de 

―efeitos sistêmicos imprevisíveis e indesejáveis‖.478 

Conclui Sustein que a modéstia judicial favorece a Sociedade 
impedindo polarizações. Os princípios gerais (compromissos 
dilatórios) de textura aberta e amplamente considerados permitem a 
reunião em comunidade de indivíduos de crenças e concepções de 
vida completamente distintas, o pluralismo próprio das Sociedades 
modernas. Ao passo que a densificação desses amplos princípios, 
por meio doas processos de adjudicação tende a produzir essas 
divisões sociais que muitas vezes mostram-se perigosas à paz 
social.479 

 
                                            
478

 WELSCH, Gisele Mazzoni. Aspectos relevantes e critérios necessários na formação de 
precedentes vinculantes nas demandas repetitivas. In: LUCON, Paulo Henrique dos Santos, et al. 
(org). Processo em Jornadas. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 366. 
479

 WELSCH, Gisele Mazzoni. Aspectos relevantes e critérios necessários na formação de 
precedentes vinculantes nas demandas repetitivas. In: LUCON, Paulo Henrique dos Santos, et al. 
(org). Processo em Jornadas. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 366. 
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Uma forma da participação da Sociedade civil organizada nos processos 

decisórios da Corte é através do chamado amicus curiae480. Este instituto de 

extrema importância, teve sua previsão constitucional em 1999. Seu objetivo 

precípuo é ―atender à necessidade de pluralizar o debate constitucional, com o 

fornecimento, pela Sociedade civil, de um número maior de informações e posições 

sobre a controvérsia levada ao Supremo Tribunal Federal‖.481 

O amicus curiae é um auxiliar do juízo. Sua presença pode ser 

determinada pelo juízo ou pelo próprio amicus curiae, com intuito de trazer melhores 

condições para que a decisão seja proferida.482  

Häberle sustenta que os mecanismos de informação dos juízes 

constitucionais, como as audiências públicas, devem ser ampliados e aperfeiçoados, 

de maneira a conceder uma maior interação entre intérpretes, aumentando as 

possibilidades de decisão em virtude do aporte de vários pontos de vista e de 

                                            
480

 ―O instituto do amicus curae é antigo no âmbito do Direito. Existem relatos de sua existência já no 
Direito romano (embora com atributos outros que aqueles que observamos na atualidade), e sua 
previsão pode ser encontrada no Direito inglês medieval, nos chamados Year Books, nos séculos XIV 
a XVI. Sua função na corte inglesa era meramente informativa e supletiva, mas de considerável 
importância. Somente após a II Guerra Mundial consolidou-se este papel que hoje atribuímos ao 
amicus curiæ. Com a revolução do sistema internacional de direitos, oriunda do fortalecimento da 
comunidade global em face dos horrores da guerra, em prol dos direitos humanos – e com o 
desenvolvimento dos chamados direitos de segunda e terceira geração – o instituto passou a constar 
do ordenamento jurídico de diversas nações democráticas do Ocidente, instrumentalizando as 
Constituições politicamente. Assim, no âmbito do Direito internacional, organismos de defesa dos 
direitos humanos passaram a participar ativamente de processos envolvendo violação destes direitos, 
na condição de amici curiæ. Portanto, após longa evolução, podemos identificar algo que nos parece 
ser um atributo, fruto de uma tendência indissociável do instituto: a figura do amicus curiæ é 
instrumento de participação em processos cuja questão debatida possua caráter, transcendência ou 
interesse público. Ou seja, ainda que se trate de lide individual, a transcendência do objeto para além 
das partes litigantes parece justificar a sua admissão Evidentemente, o instituto possui suas 
particularidades, variando de ordenamento para ordenamento. Nos Estados Unidos, por exemplo, a 
admissão do amicus curiæ é aceita em praticamente quaisquer causas (independentemente da 
questão da transcendência temática), posto que no common law não há disciplina similar à 
intervenção de terceiros. Já em nosso ordenamento, de matiz romano-germânica, o amicus curiæ 
acaba fazendo as vezes do terceiro, em posição similar a do assistente. Assim, o que realmente 
caracteriza o instituto é o problema da relevância social da questão debatida, passível de autorizar 
sua admissão.‖ CONSTANTINO, Alexandre Krügner. Amicus curiae e Democracia: uma abordagem 
crítica através de Habermas e Häberle. Disponível em: 
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=e0c641195b27425b. Acesso em 18 jan. 2018. p.20/21. 
481

 SOARES, Inês Virgínia Prado. Neoconstitucionalismo e jurisdição constitucional: as audiências 
públicas no Supremo Tribunal Federal. In: FRANCISCO, José Carlos (Coord). 
Neoconstitucionalismo e atividade jurisdicional: do passivismo ao ativismo judicial. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2012. p.198. 
482

 WELSCH, Gisele Mazzoni. Aspectos relevantes e critérios necessários na formação de 
precedentes vinculantes nas demandas repetitivas. In: LUCON, Paulo Henrique dos Santos, et al. 
(org). Processo em Jornadas. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 379. 

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=e0c641195b27425b
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interpretação.483 

Devem ser desenvolvidas novas formas de participação das 
potências públicas pluralistas enquanto intérpretes em sentido amplo 
da Constituição. O direito processual constitucional torna-se parte do 
direito de participação democrática. A interpretação constitucional 
realizada pelos juízes pode tornar-se, correspondentemente, mais 
elástica e ampliativa[...]484 

Neste mesmo sentido, Luís Roberto Barroso485 pondera: 

O mundo do direito tem categorias, discurso e métodos próprios de 
argumentação. O domínio desse instrumental exige conhecimento 
técnico e treinamento específico, não acessíveis à generalidade das 
pessoas. A primeira consequência drástica da judicialização é a 
elitização do debate e a exclusão dos que não dominam a linguagem 
nem têm acesso aos locus de discussão jurídica. Institutos como 
audiências públicas, amicus curiae e direito de propositura de ações 
diretas por entidades da Sociedade civil atenuam mas não eliminam 
esse problema. Surge, assim, o perigo de se produzir uma apatia nas 
forças sociais, que passariam a ficar à espera de juízes 
providenciais. Na outra face da moeda, a transferência do debate 
público para o Judiciário traz uma dose excessiva de politização dos 
tribunais, dando lugar a paixões em um ambiente que deve ser 
presidido pela razão. No movimento seguinte, processos passam a 
tramitar nas manchetes de jornais – e não na imprensa oficial – e 
juízes trocam a racionalidade plácida da argumentação jurídica por 
embates próprios da discussão parlamentar, movida por visões 
políticas contrapostas e concorrentes. 

 

Como explemplo dos resultos positivos a serem obtidos com a realização 

deste debate democrático em sede de audiências judiciais, tem-se o caso do então 

magistrado federal do TRF 4ª Região, Dr. Zenildo Bodnar, cuja experiência na 

realização de Audiências Públicas em matéria ambiental486, recebeu o Prêmio 

                                            
483

 CONSTANTINO, Alexandre Krügner. Amicus curiae e Democracia: uma abordagem crítica 
através de Habermas e Häberle. Disponível em: 
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=e0c641195b27425b. Acesso em 18 jan. 2018. p.19. 
484

 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional. A Sociedade Aberta dos Intérpretes da 
Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e procedimental da Constituição. Porto 
Alegre, Sergio Fabris Editor, 1997. p. 48 
485

 BARROSO, Luís Roberto. Constituição, Democracia e Supremacia Judicial: Direito e Política no 
Brasil Contemporâneo. RFD- Revista da Faculdade de Direito- UERJ, v. 2, n. 21, jan./jun. 2012. 
Disponível em: http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rfduerj/article/view/1794. Acesso em 18 jan. 
2018. p.12. 
486

 ―A prática teve início em 05.12.2001 na região de Itajaí/SC num dos conflitos ambientais mais 
conhecidos daquela região envolvendo dezenas de ocupações irregulares nas praias, inclusive 
restaurantes famosos situados na área de dunas frontais. A audiência foi realizada no auditório da 
UNIVALI - Universidade do Vale do Itajaí e contou com aproximadamente 500 (quinhentas pessoas). 

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=e0c641195b27425b
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rfduerj/article/view/1794
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Innovare – Edição IX, no ano de 2012487. 

Zenildo Bodnar afirma que o projeto consiste na realização de audiências 

judiciais participativas nas lides mais complexas. Nestas audiências é oportunizada a 

participação direta do cidadão, não só para que obtenha amplas informações, mas 

também para que colabore ativamente na construção colaborativa da solução para o 

caso concreto. Participam da intensa dialética processual, não apenas as partes que 

integram formalmente o processo, mas também autoridades, especialistas e todos 

aqueles que possam efetivamente contribuir com o tratamento dos confitos mais 

relevantes da coletividade. O objetivo é ―tornar o procedimento judicial mais aberto, 

flexível e democrático; envolver o cidadão que é o principal destinatário e o maior 

aliado na implementação das medidas que são amplamente acordadas ou denidas 

pela prestação jurisdicional.‖488 

Como fatores de sucesso para a prática das audiências judiciais 

                                                                                                                                        
O caso foi resolvido mediante amplo acordo que contemplou a retirada integral das construções 
irregulares nos dois municípios abrangidos e amplas intervenções urbanísticas, tudo sem qualquer 
tipo de recurso ao tribunal reginal. Prosseguiu depois na Vara Ambiental de Florianópolis com 
diversas audiências públicas merecendo destaque para as seguintes: a) processos envolvendo 
grandes centros comerciais. Nestes casos foram celebrados amplos acordos; b) famoso caso da 
Hidrelétrica Barra Grande (divisa entre PR e SC), construção este que foi questinada em diversas 
ações populares e ações civis públicas; c) Processo relativo à Criação do Parque Nacional Campo 
dos Padres na região de Urubici abrangendo área de oito municípios. Esta audiência foi transmitida 
integralmente para a população atingida pela Rádio Gralha Azul. Foi realizada no início do mês em 
Criciúma, no salão paroquial da comunidade atingida pela mineração da Cooperativa Cooperminas, 
tendo o ato resultado em amplo acordo. Desta audiência também participaram centenas de pessoas, 
dentre mineiros e moradores da comunidade. Nos próximos dias será realizada uma grande 
audiência pública também envolvendo ocupações irregulares e o problema da falta de saneamento 
básico no sul de SC. O ato judicial se deu exatamente na abertura do mutirão temático de meio 
ambiente que acontece na semana do Dia Mundial do Meio Ambiente. Trata-se de um caso 
emblemático envolvendo dezenas de ocupações irregulares na parte sul da praia do Município de 
Balneário Gaivotas. Estas ocupações irregulares já foram questionadas por meio de dezenas de 
ações civis públicas individuais, várias com decisão denitiva transitada em julgado com ordem para 
demolição e outras com decisão denitiva de improcedência em razão do prestigio ao direito à 
moradia. Esse grande número de decisões contraditórias é a prova mais contundente de que este 
tipo de conflito reclama soluções criativas e abrangentes, sempre na perspectiva da coletividade e em 
consideração aos diversos direitos fundamentais envolvidos.‖ BODNAR, Zenildo. Audiência Pública 
Ambiental. Prêmio Innovare - Edição IX – 2012. Disponível em: 
http://www.premioinnovare.com.br/praticas/l/audiencia-publica-ambiental. Acesso em 19 jan. 2018. 
p.1/2. 
487

 BODNAR, Zenildo. Audiência Pública Ambiental. Prêmio Innovare - Edição IX – 2012. Disponível 
em: http://www.premioinnovare.com.br/praticas/l/audiencia-publica-ambiental. Acesso em 19 jan. 
2018. 
488

 BODNAR, Zenildo. Audiência Pública Ambiental. Prêmio Innovare - Edição IX – 2012. Disponível 
em: http://www.premioinnovare.com.br/praticas/l/audiencia-publica-ambiental. Acesso em 19 jan. 
2018. p.1 

http://www.premioinnovare.com.br/praticas/l/audiencia-publica-ambiental
http://www.premioinnovare.com.br/praticas/l/audiencia-publica-ambiental
http://www.premioinnovare.com.br/praticas/l/audiencia-publica-ambiental
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participativas, o magistrado aponta489: 

a) Facilitação ao acesso à informação qualificada, oportunidade de 

participação ativa do cidadão na tomada de decisões e garantia de acesso mais 

efetivo à justiça. 

 b) Contribuição com a sensibilização, conscientização dos cidadãos e 

agentes públicos quanto à relevância do meio ambiente, à importância de sua 

efetiva proteção e ao papel do judiciário nessa tarefa;  

c) Aumento da confiança e da credibilidade dos cidadãos em relação a 

atuação do Poder Judiciário, enquanto guardião por excelência dos valores 

essenciais para a cidadania plena;  

d) Ampliação da legitimidade da atuação do Poder Judiciário na 

construção criativa e democrática da melhor solução para o caso concreto;  

e) Empoderamento e estímulo do cidadão na reivindicação dos seus 

direitos também fora da esfera jurisdicional, inclusive prevenindo litígios e lesões ao 

ambiente e a outros bens jurídicos relevantes;  

f) Desempenho de um papel pedagógico relevante à medida que incentiva 

a consolidação de um clima geral de desestímulo a prática de condutas lesivas ao 

ambiente e também de um engajamento solidário na defesa do meio ambiente e de 

outros bens e valores da comunidade;  

g) Criação de um contexto de sinergia e pró-atividade entre todos os 

envolvidos. Sem a parceria estratégica entre cidadãos, autoridades públicas, 

especialistas, Ministério Público, Poder Judiciário e até mesmo a imprensa os 

resultados seguramente não seriam tão exitosos. Esta grande parceria sinérgica, 

baseada na inteligência coletiva e na potência de uma força multiplicada é sem 

dúvida o grande fator de sucesso desta prática. 

 

A inovação, para o magistrado490, está: 

                                            
489

 BODNAR, Zenildo. Audiência Pública Ambiental. Prêmio Innovare - Edição IX – 2012. Disponível 
em: http://www.premioinnovare.com.br/praticas/l/audiencia-publica-ambiental. Acesso em 19 jan. 
2018. p.1 
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[...] em transformar a ritualística fechada e tradicional do processo 
em espaço aberto, flexível, democrático e participativo, ou seja, em 
palco/arena de cidadania. A inovação está na percepção e na atitude 
do julgador e demais envolvidos diante dos conflitos mais 
expressivos e desafiantes da coletividade. As soluções tradicionais, 
geradas a partir de bases hermenêuticas subsuntivas da lógica 
formal dedutivista, não são mais sucientes para o adequado 
tratamento dos conitos da atualidade, especialmente em tempos 
caracterizados pela politização do jurídico e jurisdicionalização da 
política. Com esta atitude inovadora, objetiva-se compreender o 
conflito não de forma simplificada e reduzida, mas na dimensão mais 
abrangente possível. É relevante identificar a lide sociológica, ou 
seja, quem são os sujeitos do processo, suas particularidades 
individuais, sociais, psicológicas, educacionais, econômicas, 
políticas, culturais, religiosas, dentre outros aspectos. Afinal, tudo 
está interligado e interfere diretamente no conflito, ainda que muitas 
vezes estas variáveis apareçam apenas de forma camuflada na lide 
formal. Além deste amplo aspecto exploratório/cognitivo, esta prática 
de construção colaborativa de justiça para o caso concreto, busca 
também avaliar criteriosamente as prioridades/necessidades e 
identicar todas as variáveis envolvidas, bem como atribuir o peso 
adequado a cada direito fundamental presente. Tudo na ambiência 
da intensa participação dialética dos cidadãos, autoridades públicas 
e especialistas. O ponto culminante da audiência pública ambiental é 
o da formação de entendimentos, ou seja, consensos sobre aspectos 
essenciais da lide, inclusive resoluções de pautas que sequer 
constam na postulação inicial (os dogmas do processo cedem para a 
legitimação que decorre do acordo). A conciliação, ou seja, a 
construção autêntica da solução diretamente pelas partes envolvidas, 
representa o coroamento de um ato emancipado que materializa o 
exercício pleno de cidadania. Afinal, entre a solução adjudicada, 
imposta pelo império estatal, e aquela construída num ambiente de 
diálogo e intensa participação cidadã, sem dúvida é esta última a 
mais legítima, a mais aceita e seguramente a que será mais efetiva, 
pois marcará de forma indelével a história e a vida das pessoas 
envolvidas, inclusive das futuras gerações. 

Contudo dificuldades são encontradas, e para Zenildo Bodnar ―a visão 

dogmática tradicional do processo de parte dos operadores do direito é sem dúvida 

uma das diculdades para a implementação desta prática.‖ A idéia de que o papel do 

magistrado é apenas o de julgar e que não deve criar fórmulas não previstas em lei e 

―muito menos manter contato com 'políticos' para a resolução dos grandes conitos 

da atualidade‖ dificulta a atuação jurisdicional democrática. 
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Para a realização das audiências, algumas etapas são cumpridas491: 

1. Identicação dos casos que recomendam tratamento conjunto, ou seja, 

solução na dimensão coletiva, bem como as ações públicas envolvendo conflitos de 

maior complexidade fática e jurídica (colisão de direitos);  

2. Reuniões preparatórias com as partes envolvidas e em especial com as 

autoridades responsáveis pela implementação de políticas públicas relacionadas 

com o litígio, especialmente objetivando agregar apoios para a solução do caso;  

3. Decisão explicativa na qual é contextualizada a amplitude do conflito e 

indicada a forma de participação pública dos cidadãos interessados. Nesta decisão é 

designada a audiência pública, determinada a intimação das partes, bem como a 

expedição de convites para as autoridades públicas e especialistas (técnicos) nos 

temas abrangidos pelo litígio. É facultada a indicação de pessoas a serem 

convidadas também para as partes;  

4. Eventualmente também são realizadas reuniões técnicas preparatórias 

e em alguns casos até inspeção judicial prévia à audiência pública. Tudo objetivando 

melhorar o conhecimento da realidade nos seus mais diversos aspectos;  

5. É elaborado um criterioso plano de ação operacional (conferência de 

convites, mandados, confirmação de presenças, verificação do local, segurança e 

divulgação na imprensa, dentre outros aspectos);  

6. Encaminha-se, nos dias que antecedem a audiência, um roteiro que 

será prioritariamente observado para que as partes saibam com toda transparência a 

ordem dos trabalhos no dia da audiência;  

7. Realização da audiência pública, sempre valorizando a efetiva 

participação dos cidadãos. Preferencialmente nesta audiência já é elaborado o termo 

de conciliação com detalhamento de todas as cláusulas para que todos tomem 

conhecimento das deliberações. A audiência é sempre gravada para que o conteúdo 
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das manifestações seja devidamente documentado como meio de prova, 

especialmente para os raros casos em que não é possível a conciliação. 

Por fim, entende que a realização das audiências judiciais participativas 

contribui para o estímulo da cidadania por diversos motivos. Sendo eles492: 

1. Há uma simplicação geral de procedimentos e agilização da prestação 

jurisdicional. Mesmo quando não há ampla composição amigável, o processo é 

facilitado pelo grande aporte de informações técnicas e delimitação precisa dos 

aspectos relevantes a serem considerados na decisão final. Em síntese: é uma 

excelente estratégia para desburocratizar os casos complexos.  

2. Há democratização do acesso efetivo à justiça mediante a possibilidade 

concreta de participação do cidadão na construção de decisões que marcam a 

história da sua vida e comunidade. Pessoas que jamais seriam ouvidas passam a 

ser incluídas na arena jurisdicional. Com esta prática, ao invés de um único 

representante estatal (MP, Defensoria ou outro legitimado), centenas de pessoas 

podem participar como coadjuvantes da construção da verdadeira justiça. As 

pessoas não participarão ―da justiça idealizada apenas pela inteligência teórica do 

julgador, mas a genuína que brota dos anseios, angústias, necessidades, 

preocupações e reais problemas que emergem da riqueza do caso concreto, ou 

seja, dos dados relevantes da realidade que quase nunca aparecem por completo no 

"mundo dos autos".‖  

3. Há também substancial redução dos custos do processo pela 

diminuição de atos e trâmites processuais burocráticos desnecessários. Outro 

aspecto de especial relevo, e que contribui com a redução dos custos do processo, 

decorre dos qualicados aportes técnicos que gratuitamente são apresentados pelos 

especialistas que são convidados para participar da audiência.  

4. A prática também aproxima o Poder Judiciário do cidadão, pois a 

maioria das audiências públicas são realizadas exatamente nas proximidades dos 
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locais dos danos e conflitos.   

5. Apesar de não prevista na legislação processual para o procedimento 

judicial, a realização de audiências públicas contribui decisivamente para a 

celeridade processual, pela redução significativa de atos processuais e 

principalmente por viabilizar amplos acordos, tornando assim definitivas as 

deliberações e imediatas as medidas em prol dos bens jurídicos lesados. Em 

síntese: a celeridade decorre da solução efetiva do litígio e não apenas da imposição 

de decisão que na maioria das vezes apenas transpõe o litígio para a esfera 

jurisdicional superior.  

6. Neste procedimento a dimensão pedagógica da jurisdição é 

especialmente realçada. Assim, é possível armar com segurança que esta forma de 

tratamento e resolução de conflitos também apresenta inegável caráter preventivo, 

ou seja, inibe novas lesões aos bens jurídicos tutelados e, por consequencia, novas 

ações judiciais. Também fortalece e estimula a criação de associações e confere 

maior legitimidade para a atuação direta de outros legitimados na celebração de 

ajustamentos de conduta, mesmo sem a intervenção jurisdicional direta.  

7. Esta prática pode ser utilizada em qualquer fase do procedimento 

judicial, ou seja, desde o ajuizamento da demanda até a efetiva reparação dos 

danos (cumprimento integral do julgado).  

8. Contribui decisivamente com a revitalização do contraditório pela 

intensa e efetiva participação dialética dos cidadãos, autoridades e especialista. 

Afinal no Estado Democrático de Direito é fundamental a garantia plena de um 

'processo em contraditório' enquanto relação dialética como defende (Elio Fazzalari); 

 9. Gera estímulo ao consenso, ou seja, cria um ambiente extremamente 

propício à conciliação. A participação ativa da comunidade confere inclusive maior 

segurança e subsídios ao representante do Ministério Público na proposição de 

medidas para a ampla composição amigável do litígio. O magistrado assume uma 

postura muito mais de mediador social do que de julgador. Por fim, é oportuno 

destacar que nesta prática o impulso/fomento à cidadania é empreendido 
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diretamente pela atividade jurisdicional. Não se trata de mera atividade 

administrativa (que também pode ser realizada por outras esferas da  Administração 

Pública) com sensibilidade social ou repercussão na cidadania.  

Merece destaque o apontado pelo Ministro Luiz Fux, na abertura da 

Audiência Judicial Participativa realizada no Supremo Tribunal Federal493: 

Apenas um esclarecimento: nós vivemos sob a égide de uma nova 
Constituição, denominada Constituição cidadã, Constituição de 1988, 
que visa exatamente estabelecer com muita clareza os parâmetros 
do Estado Democrático de Direito. Não era usual, antes do seu 
advento, que a Sociedade participasse, de alguma maneira, da 
formação e da solução das decisões judiciais.  

Sucede que, historicamente, sempre foi um grande desejo realizável, 
por exemplo, nos países menores, como os Cantões da Suíça, em 
que as comunidades são produtoras e, ao mesmo tempo, 
consumidoras do próprio Direito que produzem, que a Sociedade 
tivesse uma participação mais ampla, não só na elaboração das leis, 
através da Casa do Povo e dos seus representantes - da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal -, mas também que tivesse 
essa participação muito importante na elaboração das soluções 
judiciais.  

O Direito, o Juiz conhece por dever de ofício. Conhecemos as regras 
constitucionais, mas há determinados temas que envolvem - digamos 
assim - questões interdisciplinares, como ocorreu aqui com a 
questão da Lei Seca, em que ouvimos especialistas sobre a 
conciliabilidade do álcool, dacapacidade de percepção; ouvimos a 
área médica, no tocante às células-tronco; a antecipação do parto do 
feto anencefálico; recentemente, tivemos uma audiência sobre TVs 
por assinatura, porque não conhecíamos. É um mercado nacional, 
sobre se ele poderia prover um conteúdo mínimo nacional às 
televisões brasileiras. E vamos ter também grandes audiências 
públicas de aspectos muito pontuais, como, por exemplo, audiência 
de financiamento de campanha, que talvez represente um problema 
muito sério nacional; talvez aí haja o germe de um problema mais 
expressivo.  

E este é um problema muito importante, porquanto nós temos o 
dever de ofício de julgarmos um recurso onde, exatamente, a 
questão central é saber da constitucionalidade de uma lei que tem 
repercussão geral para todo o Brasil. Onde há plantação de cana, 
essa decisão vai ser adotada sobre os múltiplos aspectos que essa 
metodologia alcança em relação à saúde do trabalhador, em relação 
ao meio ambiente, em relação à dignidade das pessoas que moram 
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nesses locais, até consumo de água em razão dos efeitos reflexos 
dessa queimada dos canaviais.   

Enfim, temas que, como os Senhores podem perceber, escapam ao 
suposto conhecimento enciclopédico da magistratura. Os juízes têm 
por ficção um conhecimento enciclopédico, mas, do material jurídico. 
Nós trabalhamos hoje com treze mil leis e, no mínimo, uns cinco mil 
artigos com parágrafos e alíneas da Constituição Federal.  

Então, efetivamente, hoje, utiliza-se desse instrumento das 
audiências públicas, ouvindo os especialistas do setor, exatamente 
para que, no momento de enfrentar as questões jurídicas, possamos 
recheá-las com os aspectos interdisciplinares. Precisamos saber se 
temos alternativas, se não temos alternativas. Enfim, são várias e 
várias questões que nós teremos o prazer de ouvir aqui os 
expositores que se dispuseram a colaborar com a Suprema Corte. 
Já, de antemão, em meu nome e em nome do Ministério Público, 
manifestamos nosso profundo agradecimento por essa colaboração.   

E, ainda nas palavras no Ministro, ao mesmo tempo, ―revelamos para a 

Sociedade que a tarefa do magistrado não é só uma tarefa de julgar, é uma tarefa, 

acima de tudo, de ouvir porque isso que, efetivamente, legitima democraticamente o 

processo judicial de análise de todas as questões que interessam a toda coletividade 

brasileira.‖494 

Analisado o instituto da Audiência Judicial Participativa, passa-se ao 

último capítulo da tese doutoral que estudará a sistematização das Audiências 

Judiciais Participativas no Supremo Tribunal Federal brasileiro. 
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CAPÍTULO 7 

AS AUDIÊNCIAS JUDICIAIS PARTICIPATIVAS REALIZADAS NO STF 

E A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROCESSO CIVIL DEMOCRÁTICO 

7.1 SISTEMATIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS JUDICIAIS PARTICIPATIVAS NO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 Como já tratado anteriormente, foi com a edição da Lei 9.868/99, que as 

Audiências Judiciais Participativas puderam ser utilizadas pelo Supremo Tribunal 

Federal nos processos de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) e de Ação 

Declaratória de Constitucionalidade (ADC). 

Até dezembro de 2017 foram realizadas 20 (vinte) Audiências Judiciais 

Participativas, todas elas com o objetivo de colher informações de especialistas na 

área da matéria em debate: 

Tabela 5 

 TEMA PROCESSO DATA DA 
AUDIÊNCIA 

MINISTRO 
RELATOR 

01 Pesquisas com células-tronco embrionárias ADI n. 3.510 20/04/2007 Ayres Britto 

02 Interrupção de gravidez - Feto anencéfalo ADPF nº 54 26 e 
28/08/2008;  
04 e 
16/09/2008 

Marco 
Aurélio 

03 Políticas de ação afirmativa de acesso ao 
ensino superior 

ADPF n. 186 e 
RE n. 597.285 

03, 04 e 
05/03/2010 

Ricardo 
Lewandowski 

04 Lei Seca - Proibição da venda de bebidas 
alcoólicas nas proximidades de rodovias 

ADI n. 4.103 07 e 
14/05/2012 

Luiz Fux 

05 Proibição do uso de amianto ADI n. 3.937 24 e 
31/08/2012 

Marco 
Aurélio 

06 Novo marco regulatório para a TV por 
assinatura no Brasil 

ADI n. 4.679 
ADI n. 4.756 
ADI n. 4.747 

18 e 
25/02/2013 

Luiz Fux 

07 Campo eletromagnético de linhas de 
transmissão de energia 

RE n. 627.189 06, 07, 
08/03/2013 

Dias Toffoli 

08 Queimada em canaviais RE n. 586.224 22/04/2013 Luiz Fux 

09 Regime prisional RE n. 641320 27 e 
28/05/2013 

Gilmar 
Mendes 

10 Financiamento de campanhas eleitorais ADI n. 4650 17 e 
24/06/2013 

Luiz Fux 

11 Biografias não autorizadas ADI n. 4815 21 e 
22/11/2013 

Carmen 
Lúcia 
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12 Programa "Mais Médicos" ADI n. 5.037 
ADI n. 5.035 

25 e 
26/11/2013 

Marco 
Aurélio 

13 Alterações no marco regulatório da gestão 
coletiva de direitos autorais no Brasil 

ADI n. 5062  
ADI n. 5065 

17/03/2014 Luiz Fux 

14 Internação hospitalar com diferença de 
classe no SUS 

RE n. 581.488 26/05/2014 Dias Toffoli 

15 Ensino religioso em escolas públicas ADI n. 4.439 15/06/2015 Luís Roberto 
Barroso 

16 Uso de depósito judicial ADI n. 5.072 21/09/2015 Gilmar 
Mendes 

17 Novo Código Florestal ADI n. 4.901 
ADI n. 4.902 
ADI n. 4.903 
ADI n. 4.937 

18/04/2016 Luiz Fux 

18 Armazenamento de perfis genéticos de 
condenados por crimes violentos ou 
hediondos 

RE n. 973.837 26/05/2017 Gilmar 
Mendes 

19 Audiência Pública Simultânea Convocada 
para Discutir Aspectos dos Arts. 10 e 12, II 
e IV, da Lei nº 12.965/2014 – Marco Civil da 
Internet – e a Suspensão do Aplicativo 
WhatsApp por Decisões Judiciais no Brasil 

ADI n. 5.527 
ADPF n. 403 

02 e 
06/06/2017 

Rosa Weber 
Edson 
Fachin 

20 Aplicabilidade do direito ao esquecimento 
na esfera civil, em especial quando esse for 
invocado pela própria vítima ou por seus 
familiares 

RE n. 1010606 12/06/2017 Dias Toffoli 

 

O Ministro relator que mais convocou Audiências Judiciais Participativas, 

até dezembro de 2017, foi o Ministro Luiz Fux, com 6 (seis) Audiências realizadas495. 
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Dos processos onde foram realizadas Audiências Judiciais Participativas, 

somente 10 (dez) deles possuem acórdãos publicados. Sobre estes 10 (dez) 

julgamentos serão feitas as análises a respeito da efetiva utilização do instrumento 

das Audiências Judiciais Participativas como forma de alcance ao processo 

democrático. 

7.1.1 Audiência sobre a pesquisa em células-tronco 

A primeira Audiência Judicial Participativa no Supremo ocorreu por 

iniciativa do então Ministro do Supremo Tribunal Federal Carlos Ayres Britto, que, 

com base na Lei já mencionada, proferiu ato convocatório para colher depoimento 

de pessoas com reconhecida autoridade no tema da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 3.510-0/DF496, que discutia a Lei de Biossegurança (Lei 

11.105/2005). 

Colhe-se do ato convocatório497: 

Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo 
Procurador-Geral da República, tendo por alvo o artigo 5º e 
parágrafos da Lei n. 11.105, de 24 de março de 2005. Ação pela qual 
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o Chefe do Parquet Federal sustenta que os dispositivos impugnados 
contrariam "a inviolabilidade do direito à vida, porque o embrião 
humano é vida humana, e faz ruir fundamento maior do Estado 
democrático de direito, que radica na preservação da dignidade da 
pessoa humana" (fls. 12). Argumenta, ainda, que: a) a vida humana 
se dá a partir da fecundação, desenvolvendo-se continuamente; b) o 
zigoto, constituído por uma única célula, é um "ser humano 
embrionário"; c) é no momento da fecundação que a mulher 
engravida, acolhendo o zigoto e lhe propiciando um ambiente próprio 
para o seu desenvolvimento; d) a pesquisa com células-tronco 
adultas é, objetiva e certamente, mais promissora do que a pesquisa 
com células-tronco embrionárias. 

3. A seu turno, e em sede de informações (fls. 82/115), o Presidente 
da República defende a constitucionalidade do texto impugnado. Isto 
por entender que, "com fulcro no direito à saúde e no direito de livre 
expressão da atividade cientifica, a permissão para utilização de 
material embrionário, em vias de descarte, para fins de pesquisa e 
terapia, consubstanciam-se em valores amparados 
constitucionalmente" (sic, fls. 115). A mesma conclusão, -aliás, a que 
chegou o Congresso Nacional (fls. 221/245). 

4. Daqui se deduz que a matéria veiculada nesta ação se orna 
de saliente importância, por suscitar numerosos 
questionamentos e múltiplos entendimentos a respeito da tutela 
do direito à vida. Tudo a justificar a realização de audiência 
pública, a teor do §1º do artigo 9º da Lei ng 9.868/99. Audiência, 
que, além de subsidiar os Ministros deste Supremo Tribunal 
Federal, também possibilitará uma maior participação da 
Sociedade civil no enfrentamento da controvérsia 
constitucional, o que certamente legitimará ainda mais a decisão 
a ser tomada pelo Plenário desta nossa colenda Corte. 

5. Esse o quadro, determino: 

a) a realização de audiência pública, em data a ser 
oportunamente fixada (§ 1º do art. 9º da Lei ng 9.868/99); 

b) a intimação do autor para apresentação, no prazo de 15 
(quinze) dias, do endereço completo dos expertos relacionados às 
fls. 14; 

c) a intimação dos requeridos e dos interessados para indicação, 
no prazo de 15 (quinze) dias, de pessoas com autoridade e 
experiência na matéria, a fim de que sejam ouvidas na precitada 
sessão pública. Indicação, essa, que deverá ser acompanhada da 
qualificação completa dos expertos. (grifo nosso) 

 

Como a época ainda não haviam sido regulamentadas as Audiências 

Judiciais Participativas no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o 

parâmetro objetivo para o procedimento de oitiva dos expertos sobre a matéria foi o 
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Regimento Interno da Câmara dos Deputados498, que já possuía dispositivos 

abordando as Audiências Públicas. 

A audiência foi marcada para o dia 20 de abril de 2007, e foram expedidos 

convites a 17 especialistas, para apresentação de teses e pontos contrários e 

favoráveis à utilização de embriões estocados em clínicas de fertilização humana. 

Foram aceitos como amici curiae neste processo: Conectas Direitos 

Humanos; Centro de Direito Humanos - CDH; Movimento em prol da vida - 

MOVITAE; Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero - ANIS, além da 

Confederação Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB. 

A audiência foi dividida em dois blocos, sendo a primeira, de expositores à 

favor da constitucionalidade do art. 5º da lei de Biossegurança, ou seja, favoráveis à 

realização de pesquisas com células tronco embrionárias humanas. 

No segundo bloco, especialistas expuseram argumentos contrários à 

realização de pesquisas com células tronco embrionárias humanas, no âmbito de 

suas respectivas áreas. 

Na abertura da audiência, o relator expõe: 

Conforme salientei, é um tema tão complexo quanto relevante, 
porque somente equacionado à luz de um conhecimento científico 
multidisciplinar. É um tema que se ramifica por diversas áreas do 
saber científico, dái a presença, neste recinto, de bioéticos, 
geneticistas, pesquisadores, professores, antropólogos, médicos em 
geral, filósofos, além de pessoas que também estudam o tema da 
vida, sobretudo do seu virginal início, pelo prisma da religiosidade. 

Portanto, nós, do Supremo Tribunal Federal, queremos, com esta 
audiência, homenagear a própria Sociedade civil organizada, que 
passa a contribuir constitutivamente, por certo, para a prolação de 
um julgado que repercutirá profundamente na vida de todas as 
pessoas, sabido que o Supremo Tribunal Federal é mesmo uma 
Corte, uma Casa de fazer destino, e destino brasileiro, e esse tema é 
paradigmático, emblemático para a realização desse tipo de 
audiência. 

 

                                            
498

 Conforme já tratado, o Regimento Interno da Câmara dos Deputados foi implementado por 
Resolução no ano de 1989. 
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Em seu voto, o Ministro relator Carlos Ayres Britto demonstra a 

complexidade do tema: 

Pois bem, da reprodução gráfica, auditiva e visual dessa tão 
alongada quanto substanciosa audiência pública, o que afinal se 
percebe é a configuração de duas nítidas correntes de opinião. 
Correntes que assim me parecem delineadas:  

I - uma, deixando de reconhecer às células-tronco embrionárias 
virtualidades, ao menos para fins de terapia humana, superiores às 
das células-tronco adultas. [...] Argumentando, sobremais, que a 
retirada das células-tronco de um determinado embrião in vitro 
destrói a unidade, o personalizado conjunto celular em que ele 
consiste. O que já corresponde à prática de um mal disfarçado 
aborto, pois até mesmo no produto da concepção em laboratório já 
existe uma criatura ou organismo humano que é de ser visto como se 
fosse aquele que surge e se desenvolve no corpo da mulher 
gestante. [...] (para esta corrente) a idéia do zigoto ou óvulo feminino 
já fecundado como simples embrião de uma pessoa humana é 
reducionista, porque o certo mesmo é vê-lo como um ser humano 
embrionário. Uma pessoa no seu estádio de embrião, portanto, e não 
um embrião a caminho de ser pessoa.  

II - a outra corrente de opinião é a que investe, entusiasticamente, 
nos experimentos científicos com células-tronco extraídas ou 
retiradas de embriões humanos. [...] Bloco de pensamento que não 
padece de dores morais ou de incômodos de consciência, porque, 
para ele, o embrião in vitro é uma realidade do mundo do ser, algo 
vivo, sim, que se põe como o lógico início da vida humana, mas nem 
em tudo e por tudo igual ao embrião que irrompe e evolui nas 

entranhas de uma mulher.  

 

Em um extenso voto, o Ministro passa a fundamentar sua decisão, 

sempre apoiando-se nas valorosas contribuições trazidas pelos especialistas 

ouvidos, para ao final julgar totalmente improcedente a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade. 

Além do relator, outros Ministros fundamentaram sua decisão nos debates 

ocorridos na audiência designada. 

O Ministro Menezes Direito também utiliza de argumentos trazidos por 

especialista para divergir do voto do relator: 

Como bem expõe Aristóteles, a atualização somente deixará de se 
verificar se algo externo se interpuser ao processo. O 
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desenvolvimento do embrião é contínuo e progressivo. Nesse sentido 
a intervenção do Dr. Dalton Luiz de Paula Ramos na audiência 
pública (fl. 1.063) ao afirmar que o desenvolvimento do embrião "é 
progressivo porque, se oferecermos a ele as condições necessárias, 
o amparo, a acolhida de que precisa, ele sempre passará para o 
estágio seguinte. Ultrapassada uma etapa de desenvolvimento, 
passa, em condições norvais, à etapa seguinte, sem regressos; 
evoluções que vão compor uma biografia". 

Já a Ministra Carmen Lúcia inicia seu voto retratando a liberdade que 

possui o magistrado ao julgar, não estando ele vinculado às manifestações trazidas 

à Corte: 

Por isso é que enfatizo que as manifestações sobre as idéias 
relativas à questão do uso das células tronco embrionárias em 
pesquisa são legítimas e desejáveis. Afinal, pesquisa científica diz 
com a vida, com a dignidade da vida, com a saúde, com a liberdade 
de pesquisar, de se informar, de ser informado, de consentir, ou não, 
com os procedimentos a partir dos resultados obtidos com as 
pesquisas. Logo, diz respeito diretamente a todos e todos têm o 
legítimo e democrático interesse e direito de se manifestar. 

Entretanto, as manifestações, dotadas – repito - de profunda, legítima 
e compreensível emoção a envolver o tema e as suas conseqüências 
sociais, não alteram, não desviam – nem poderiam – o compromisso 
do juiz do seu dever de se ater à ordem constitucional vigente e de 
atuar no sentido de fazê-la prevalecer.   

 Aqui, a Constituição é a minha bíblia, o Brasil, minha única religião. 
Juiz, no foro, cultua o Direito. Como diria Pontes de Miranda, assim é 
porque o Direito assim quer e determina. O Estado é laico, a 
Sociedade é plural, a ciência é neutra e o direito imparcial Por isso, 
como todo juiz, tenho de me ater ao que é o núcleo da indagação 
constitucional posta neste caso: a liberdade, que se há de ter por 
válida, ou não, e que foi garantida pela lei questionada, de pesquisa 
e terapia com células tronco embrionárias, nos termos do art. 5º, da 
Lei 11.050/2005. 

 

E fundamentando seu voto, no sentido de julgar improcedente a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade, continua: 

[...] conforme comprovam numerosos estudos expostos na audiência 
pública ocorrida no curso desta ação e nos trabalhos apresentados 
pelos interessados das duas correntes contrárias de pensamento 
sobre o tema aqui cuidado - a pesquisa com células-tronco 
embrionárias abre possibilidades não obtidas com qualquer outra, 
sequer com as células-tronco adultas, porque essas não dispõem 
das características de totipotência que naquelas se contém, como 
antes acentuado. A potencialidade terapêutica das células-tronco 
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embrionárias decorrenteda plasticidade que as caracteriza não há de 
ser impedida, porque se estaria a estancar o que sequer é 
plenamente conhecido nos resultados possíveis para a dignidade da 
espécie humana. 

 

O então Ministro Cezar Peluso também aderiu ao debate com argumentos 

extraídos da audiência: 

Nenhum dos muitos e ilustres cientistas ouvidos de um modo ou 
noutro nesta causa, favoráveis ou contrários à promoção de 
pesquisas com células-tronco de embriões, negou que o fenômeno 
vida se apresenta e define, em substância, tipicamente como 
processo. Dos debates relevo, sobretudo dentre os ferrenhos 
opositores das investigações, [...] 

 

A Ministra Ellen Gracie também vota pela improcedência da Ação, 

utilizando-se dos conhecimentos específicos apresentados na Audiência Judicial 

Participativa: 

Assim sendo, Sr. Presidente, são essas as razões pelas quais 
prefiro, no caso, apoiar-me nas afirmações feitas pela séria 
comunidade científica brasileira, em sua grande maioria; muito 
embora, especialmente o Relator, tenha tido o grande cuidado de 
contrastar posições através de um criterioso trabalho, inclusive com 
uma audiência pública, a qual se desenrolou durante o dia todo e da 
qual todos nós, embora não pudéssemos estar presentes 
fisicamente, recebemos cópias mediante gravação de vídeo e som. 

Então, Sr. Presidente, mais uma vez pedindo vênia e louvando o 
brilhante voto dos Ministros Menezes Direito, Ricardo Lewandowski e 
Eros Grau, reafirmo a posição anteriormente manifestada pela 
ausência de qualquer inconstitucionalidade na norma. 

 

O Ministro Gilmar Mendes demonstrando a importância do debate: 

É em momentos como este que podemos perceber, despidos de 
qualquer dúvida relevante, que a aparente onipotência ou o caráter 
contra-majoritário do Tribunal Constitucional em face do legislador 
democrático não pode configurar subterfúgio para restringir as 
competências da Jurisdição na resolução de questões socialmente 
relevantes e axiologicamente carregadas de valores 
fundamentalmente contrapostos.  

Delimitar o âmbito de proteção do direito fundamental à vida e à 
dignidade humana e decidir questões relacionadas ao aborto, à 
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eutanásia e à utilização de embriões humanos para fins de pesquisa 
e terapia são, de fato, tarefas que transcendem os limites do jurídico 
e envolvem argumentos de moral, política e religião que vêm sendo 
debatidos há séculos sem que se chegue a um consenso mínimo 
sobre uma resposta supostamente correta para todos.  

Apesar dessa constatação, dentro de sua competência de dar a 
última palavra sobre quais direitos a Constituição protege, as Cortes 
Constitucionais, quando chamadas a decidir sobre tais controvérsias, 
têm exercido suas funções com exemplar desenvoltura, sem que isso 
tenha causado qualquer ruptura do ponto de vista institucional e 
democrático. Importantes questões nas Sociedades contemporâneas 
têm sido decididas não pelos representantes do povo reunidos no 
parlamento, mas pelos Tribunais Constitucionais. [...] 

O Supremo Tribunal Federal demonstra, com este julgamento, que 
pode, sim, ser uma Casa do povo, tal qual o parlamento. Um lugar 
onde os diversos anseios sociais e o pluralismo político, ético e 
religioso encontram guarida nos debates procedimental e 
argumentativamente organizados em normas previamente 
estabelecidas. As audiências públicas, nas quais são ouvidos os 
expertos sobre a matéria em debate, a intervenção dos amici curiae, 
com suas contribuições jurídica e socialmente relevantes, assim 
como a intervenção do Ministério Público, como representante de 
toda a Sociedade perante o Tribunal, e das advocacias pública e 
privada, na defesa de seus interesses, fazem desta Corte também 
um espaço democrático. Um espaço aberto à reflexão e à 
argumentação jurídica e moral, com ampla repercussão na 
coletividade e nas instituições democráticas. [...] 

Não há como negar, portanto, a legitimidade democrática da decisão 
que aqui tomamos hoje. 

 

E julgando também pela improcedência da Ação, o Ministro afirma: 

Não se trata de criar obstáculos aos avanços da medicina e da 
biotecnologia, cujos benefícios para a humanidade são patentes. Os 
depoimentos de renomados cientistas na audiência pública realizada 
nesta ADI n° 3.510 nos apresentam um futuro promissor em tema de 
pesquisas com células tronco originadas do embrião humano. 

 

A ADI 3510/DF foi então julgada improcedente, por maioria499. Contudo, 

                                            
499

 CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DE BIOSSEGURANÇA. 
IMPUGNAÇÃO EM BLOCO DO ART. 5º DA LEI Nº 11.105, DE 24 DE MARÇO DE 2005 (LEI DE 
BIOSSEGURANÇA). PESQUISAS COM CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE 
VIOLAÇÃO DO DIREITO À VIDA. CONSITUCIONALIDADE DO USO DE CÉLULAS-TRONCO 
EMBRIONÁRIAS EM PESQUISAS CIENTÍFICAS PARA FINS TERAPÊUTICOS. 
DESCARACTERIZAÇÃO DO ABORTO. NORMAS CONSTITUCIONAIS CONFORMADORAS DO 
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DIREITO FUNDAMENTAL A UMA VIDA DIGNA, QUE PASSA PELO DIREITO À SAÚDE E AO 
PLANEJAMENTO FAMILIAR. DESCABIMENTO DE UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE 
INTERPRETAÇÃO CONFORME PARA ADITAR À LEI DE BIOSSEGURANÇA CONTROLES 
DESNECESSÁRIOS QUE IMPLICAM RESTRIÇÕES ÀS PESQUISAS E TERAPIAS POR ELA 
VISADAS. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO. I - O CONHECIMENTO CIENTÍFICO, A 
CONCEITUAÇÃO JURÍDICA DE CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS E SEUS REFLEXOS NO 
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DE BIOSSEGURANÇA. As "células-tronco 
embrionárias" são células contidas num agrupamento de outras, encontradiças em cada embrião 
humano de até 14 dias (outros cientistas reduzem esse tempo para a fase de blastocisto, ocorrente 
em torno de 5 dias depois da fecundação de um óvulo feminino por um espermatozóide masculino). 
Embriões a que se chega por efeito de manipulação humana em ambiente extracorpóreo, porquanto 
produzidos laboratorialmente ou "in vitro", e não espontaneamente ou "in vida". Não cabe ao 
Supremo Tribunal Federal decidir sobre qual das duas formas de pesquisa básica é a mais 
promissora: a pesquisa com células-tronco adultas e aquela incidente sobre células-tronco 
embrionárias. A certeza científico-tecnológica está em que um tipo de pesquisa não invalida o outro, 
pois ambos são mutuamente complementares. II - LEGITIMIDADE DAS PESQUISAS COM 
CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS PARA FINS TERAPÊUTICOS E O CONSTITUCIONALISMO 
FRATERNAL. A pesquisa científica com células-tronco embrionárias, autorizada pela Lei n° 
11.105/2005, objetiva o enfrentamento e cura de patologias e traumatismos que severamente limitam, 
atormentam, infelicitam, desesperam e não raras vezes degradam a vida de expressivo contingente 
populacional (ilustrativamente, atrofias espinhais progressivas, distrofias musculares, a esclerose 
múltipla e a lateral amiotrófica, as neuropatias e as doenças do neurônio motor). A escolha feita pela 
Lei de Biossegurança não significou um desprezo ou desapreço pelo embrião "in vitro", porém u'a 
mais firme disposição para encurtar caminhos que possam levar à superação do infortúnio alheio. Isto 
no âmbito de um ordenamento constitucional que desde o seu preâmbulo qualifica "a liberdade, a 
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça" como valores supremos de uma 
sociedade mais que tudo "fraterna". O que já significa incorporar o advento do constitucionalismo 
fraternal às relações humanas, a traduzir verdadeira comunhão de vida ou vida social em clima de 
transbordante solidariedade em benefício da saúde e contra eventuais tramas do acaso e até dos 
golpes da própria natureza. Contexto de solidária, compassiva ou fraternal legalidade que, longe de 
traduzir desprezo ou desrespeito aos congelados embriões "in vitro", significa apreço e reverência a 
criaturas humanas que sofrem e se desesperam. Inexistência de ofensas ao direito à vida e da 
dignidade da pessoa humana, pois a pesquisa com células-tronco embrionárias (inviáveis 
biologicamente ou para os fins a que se destinam) significa a celebração solidária da vida e alento 
aos que se acham à margem do exercício concreto e inalienável dos direitos à felicidade e do viver 
com dignidade (Ministro Celso de Mello). III - A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DO DIREITO À VIDA 
E OS DIREITOS INFRACONSTITUCIONAIS DO EMBRIÃO PRÉ-IMPLANTO. O Magno Texto Federal 
não dispõe sobre o início da vida humana ou o preciso instante em que ela começa. Não faz de todo 
e qualquer estádio da vida humana um autonomizado bem jurídico, mas da vida que já é própria de 
uma concreta pessoa, porque nativiva (teoria "natalista", em contraposição às teorias "concepcionista" 
ou da "personalidade condicional"). E quando se reporta a "direitos da pessoa humana" e até dos 
"direitos e garantias individuais" como cláusula pétrea está falando de direitos e garantias do 
indivíduo-pessoa, que se faz destinatário dos direitos fundamentais "à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade", entre outros direitos e garantias igualmente distinguidos com o timbre 
da fundamentalidade (como direito à saúde e ao planejamento familiar). Mutismo constitucional 
hermeneuticamente significante de transpasse de poder normativo para a legislação ordinária. A 
potencialidade de algo para se tornar pessoa humana já é meritória o bastante para acobertá-la, 
infraconstitucionalmente, contra tentativas levianas ou frívolas de obstar sua natural continuidade 
fisiológica. Mas as três realidades não se confundem: o embrião é o embrião, o feto é o feto e a 
pessoa humana é a pessoa humana. Donde não existir pessoa humana embrionária, mas embrião de 
pessoa humana. O embrião referido na Lei de Biossegurança ("in vitro" apenas) não é uma vida a 
caminho de outra vida virginalmente nova, porquanto lhe faltam possibilidades de ganhar as primeiras 
terminações nervosas, sem as quais o ser humano não tem factibilidade como projeto de vida 
autônoma e irrepetível. O Direito infraconstitucional protege por modo variado cada etapa do 
desenvolvimento biológico do ser humano. Os momentos da vida humana anteriores ao nascimento 
devem ser objeto de proteção pelo direito comum. O embrião pré-implanto é um bem a ser protegido, 
mas não uma pessoa no sentido biográfico a que se refere a Constituição. IV - AS PESQUISAS COM 
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CÉLULAS-TRONCO NÃO CARACTERIZAM ABORTO. MATÉRIA ESTRANHA À PRESENTE AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. É constitucional a proposição de que toda gestação 
humana principia com um embrião igualmente humano, claro, mas nem todo embrião humano 
desencadeia uma gestação igualmente humana, em se tratando de experimento "in vitro". Situação 
em que deixam de coincidir concepção e nascituro, pelo menos enquanto o ovócito (óvulo já 
fecundado) não for introduzido no colo do útero feminino. O modo de irromper em laboratório e 
permanecer confinado "in vitro" é, para o embrião, insuscetível de progressão reprodutiva. Isto sem 
prejuízo do reconhecimento de que o zigoto assim extra-corporalmente produzido e também extra-
corporalmente cultivado e armazenado é entidade embrionária do ser humano. Não, porém, ser 
humano em estado de embrião. A Lei de Biossegurança não veicula autorização para extirpar do 
corpo feminino esse ou aquele embrião. Eliminar ou desentranhar esse ou aquele zigoto a caminho 
do endométrio, ou nele já fixado. Não se cuida de interromper gravidez humana, pois dela aqui não 
se pode cogitar. A "controvérsia constitucional em exame não guarda qualquer vinculação com o 
problema do aborto." (Ministro Celso de Mello). V - OS DIREITOS FUNDAMENTAIS À AUTONOMIA 
DA VONTADE, AO PLANEJAMENTO FAMILIAR E À MATERNIDADE. A decisão por uma 
descendência ou filiação exprime um tipo de autonomia de vontade individual que a própria 
Constituição rotula como "direito ao planejamento familiar", fundamentado este nos princípios 
igualmente constitucionais da "dignidade da pessoa humana" e da "paternidade responsável". A 
conjugação constitucional da laicidade do Estado e do primado da autonomia da vontade privada, nas 
palavras do Ministro Joaquim Barbosa. A opção do casal por um processo "in vitro" de fecundação 
artificial de óvulos é implícito direito de idêntica matriz constitucional, sem acarretar para esse casal o 
dever jurídico do aproveitamento reprodutivo de todos os embriões eventualmente formados e que se 
revelem geneticamente viáveis. O princípio fundamental da dignidade da pessoa humana opera por 
modo binário, o que propicia a base constitucional para um casal de adultos recorrer a técnicas de 
reprodução assistida que incluam a fertilização artificial ou "in vitro". De uma parte, para aquinhoar o 
casal com o direito público subjetivo à "liberdade" (preâmbulo da Constituição e seu art. 5º), aqui 
entendida como autonomia de vontade. De outra banda, para contemplar os porvindouros 
componentes da unidade familiar, se por eles optar o casal, com planejadas condições de bem-estar 
e assistência físico-afetiva (art. 226 da CF). Mais exatamente, planejamento familiar que, "fruto da 
livre decisão do casal", é "fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 
responsável" (§ 7º desse emblemático artigo constitucional de nº 226). O recurso a processos de 
fertilização artificial não implica o dever da tentativa de nidação no corpo da mulher de todos os 
óvulos afinal fecundados. Não existe tal dever (inciso II do art. 5º da CF), porque incompatível com o 
próprio instituto do "planejamento familiar" na citada perspectiva da "paternidade responsável". 
Imposição, além do mais, que implicaria tratar o gênero feminino por modo desumano ou degradante, 
em contrapasso ao direito fundamental que se lê no inciso II do art. 5º da Constituição. Para que ao 
embrião "in vitro" fosse reconhecido o pleno direito à vida, necessário seria reconhecer a ele o direito 
a um útero. Proposição não autorizada pela Constituição. VI - DIREITO À SAÚDE COMO 
COROLÁRIO DO DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA DIGNA. O § 4º do art. 199 da Constituição, 
versante sobre pesquisas com substâncias humanas para fins terapêuticos, faz parte da seção 
normativa dedicada à "SAÚDE" (Seção II do Capítulo II do Título VIII). Direito à saúde, positivado 
como um dos primeiros dos direitos sociais de natureza fundamental (art. 6º da CF) e também como o 
primeiro dos direitos constitutivos da seguridade social (cabeça do artigo constitucional de nº 194). 
Saúde que é "direito de todos e dever do Estado" (caput do art. 196 da Constituição), garantida 
mediante ações e serviços de pronto qualificados como "de relevância pública" (parte inicial do art. 
197). A Lei de Biossegurança como instrumento de encontro do direito à saúde com a própria Ciência. 
No caso, ciências médicas, biológicas e correlatas, diretamente postas pela Constituição a serviço 
desse bem inestimável do indivíduo que é a sua própria higidez físico-mental. VII - O DIREITO 
CONSTITUCIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO CIENTÍFICA E A LEI DE BIOSSEGURANÇA 
COMO DENSIFICAÇÃO DESSA LIBERDADE. O termo "ciência", enquanto atividade individual, faz 
parte do catálogo dos direitos fundamentais da pessoa humana (inciso IX do art. 5º da CF). Liberdade 
de expressão que se afigura como clássico direito constitucional-civil ou genuíno direito de 
personalidade. Por isso que exigente do máximo de proteção jurídica, até como signo de vida coletiva 
civilizada. Tão qualificadora do indivíduo e da sociedade é essa vocação para os misteres da Ciência 
que o Magno Texto Federal abre todo um autonomizado capítulo para prestigiá-la por modo 
superlativo (capítulo de nº IV do título VIII). A regra de que "O Estado promoverá e incentivará o 
desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas" (art. 218, caput) é de logo 
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como destaca-se dos votos dos Ministros, a Audiência Judicial Participativa, no caso 

das pesquisas com células tronco, permitiu a comunicação entre a Sociedade civil e 

o Poder Judiciário. Mas, além disso, proporcionou a aproximação com a comunidade 

científica, que ofertando o conhecimento técnico sobre o tema, conferiu maior 

legitimidade a decisão proferida pela Corte Suprema. 

7.1.2 Audiência sobre Interrupção de gravidez - Feto anencéfalo 

A segunda Audiência Judicial Participativa realizada no Supremo Tribunal 

Federal foi convocada pelo Ministro Marco Aurélio para tratar da possibilidade de 

interrupção de gravidez em que o feto seja diagnosticado anencélafo, e foi realizada 

nos dias 26 e 28 de agosto de 2008 e em 4 e 16 de setembro imediato. 

Foram ouvidas na Audiência as entidades: Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil, Católicas pelo Direito de Decidir, Associação Nacional Pró-vida e 

Pró-família e Associação de Desenvolvimento da Família, como também Federação 

Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, Sociedade Brasileira de Genética Clínica, 

Sociedade Brasileira de Medicina Fetal, Conselho Federal de Medicina, Rede 

Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sociais e Direitos Representativos, Escola de 

Gente, Igreja Universal, Instituto de Biotécnica, Direitos Humanos e Gênero, bem 

                                                                                                                                        
complementada com o preceito (§ 1º do mesmo art. 218) que autoriza a edição de normas como a 
constante do art. 5º da Lei de Biossegurança. A compatibilização da liberdade de expressão científica 
com os deveres estatais de propulsão das ciências que sirvam à melhoria das condições de vida para 
todos os indivíduos. Assegurada, sempre, a dignidade da pessoa humana, a Constituição Federal 
dota o bloco normativo posto no art. 5º da Lei 11.105/2005 do necessário fundamento para dele 
afastar qualquer invalidade jurídica (Ministra Cármen Lúcia). VIII - SUFICIÊNCIA DAS CAUTELAS E 
RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA LEI DE BIOSSEGURANÇA NA CONDUÇÃO DAS PESQUISAS 
COM CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS. A Lei de Biossegurança caracteriza-se como regração 
legal a salvo da mácula do açodamento, da insuficiência protetiva ou do vício da arbitrariedade em 
matéria tão religiosa, filosófica e eticamente sensível como a da biotecnologia na área da medicina e 
da genética humana. Trata-se de um conjunto normativo que parte do pressuposto da intrínseca 
dignidade de toda forma de vida humana, ou que tenha potencialidade para tanto. A Lei de 
Biossegurança não conceitua as categorias mentais ou entidades biomédicas a que se refere, mas 
nem por isso impede a facilitada exegese dos seus textos, pois é de se presumir que recepcionou tais 
categorias e as que lhe são correlatas com o significado que elas portam no âmbito das ciências 
médicas e biológicas. IX - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Afasta-se o uso da técnica de "interpretação 
conforme" para a feitura de sentença de caráter aditivo que tencione conferir à Lei de Biossegurança 
exuberância regratória, ou restrições tendentes a inviabilizar as pesquisas com células-tronco 
embrionárias. Inexistência dos pressupostos para a aplicação da técnica da "interpretação conforme a 
Constituição", porquanto a norma impugnada não padece de polissemia ou de plurissignificatidade. 
Ação direta de inconstitucionalidade julgada totalmente improcedente. (ADI 3510, Relator(a):  Min. 
AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2008, DJe-096 DIVULG 27-05-2010 PUBLIC 28-
05-2010 EMENT VOL-02403-01 PP-00134 RTJ VOL-00214-01 PP-00043) 
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como o deputado federal José Aristodemo Pinotti, em razão da especialização em 

pediatria, ginecologia, cirurgia e obstetrícia. 

O ministro relator, em seu voto de 54 laudas, faz análise aprofundada de 

todas as considerações feitas, inclusive narrando o caso concreto de mulheres 

presentes no momento da Audiência e que haviam passado pela situação em 

questão500, assegurando o dever/direito de motivação das decisões. 

Afirma o relator: 

As informações e os dados revelados na audiência pública em muito 
contribuíram para esclarecer o que é anencefalia, inclusive com a 
apresentação de imagens que facilitaram a compreensão do tema. A 
anomalia consiste em malformação do tubo neural, caracterizando-se 
pela ausência parcial do encéfalo e do crânio, resultante de defeito 
no fechamento do tubo neural durante a formação embrionária. [...] 

A anencefalia configura – e quanto a isso não existem dúvidas – 
doença congênita letal, pois não há possibilidade de 
desenvolvimento da massa encefálica em momento posterior. A 
afirmação categórica de que a anencefalia é uma malformação letal 
funda-se na explanação de especialistas que participaram da 
audiência pública.[...] 

Os tempos atuais, realço, requerem empatia, aceitação, humanidade 
e solidariedade para com essas mulheres. Pelo que ouvimos ou 
lemos nos depoimentos prestados na audiência pública, somente 
aquela que vive tamanha situação de angústia é capaz de mensurar 
o sofrimento a que se submete. Atuar com sapiência e justiça, 
calcados na Constituição da República e desprovidos de qualquer 
dogma ou paradigma moral e religioso, obriga-nos a garantir, sim, o 
direito da mulher de manifestar-se livremente, sem o temor de tornar-
se ré em eventual ação por crime de aborto. Ante o exposto, julgo 
procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a 
inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção 
da gravidez de feto anencéfalo é conduta tipificada nos artigos 124, 
126 e 128, incisos I e II, do Código Penal brasileiro. 

 

O Ministro Gilmar Mendes defendendo a participação da Sociedade na 

discussão de tema tão importante afirma: 

                                            
500

 Extrai-se do voto: ―Evidenciou que se encontravam presentes à audiência pública Michele Gomes 
de Almeida, uma das entrevistadas, e o esposo, Ailton Maranhão de Almeida. A ambos foi dada a 
oportunidade de falar. Michele defendeu a tese de que ―a mulher tem que ter livre escolha de decisão‖ 
e Ailton, de que a decisão final deve competir exclusivamente ao casal‖. 
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Ao ter acesso a essa pluralidade de visões em permanente diálogo, 
este Supremo Tribunal Federal passa a contar com os benefícios 
decorrentes dos subsídios técnicos, implicações político-jurídicas e 
elementos de repercussão econômica que possam vir a ser 
apresentados pelos ―amigos da Corte‖. Essa inovação institucional, 
além de contribuir para a qualidade da prestação jurisdicional, 
garante novas possibilidades de legitimação dos julgamentos do 
Tribunal no âmbito de sua tarefa precípua de guarda da Constituição. 

 

Votando para que fosse declarada a inconstitucionalidade, com eficácia 

erga omnes e efeito vinculante, de qualquer interpretação que obstasse a realização 

voluntária de antecipação terapêutica de parto do feto anencefálico, desde que essa 

malformação fetal seja diagnosticada e comprovadamente identificada por 

profissional médico legalmente habilitado, o Ministro Celso de Mello entendeu em 

reconhecer à gestante o direito de se submeter a tal procedimento sem necessidade 

de prévia obtenção de autorização judicial ou de permissão outorgada por qualquer 

outro órgão do Estado: 

Nessa específica situação, a causa supralegal mencionada traduzirá 
hipótese caracterizadora de inexigibilidade de conduta diversa, uma 
vez que inexistente, em tal contexto, motivo racional, justo e legítimo 
que possa obrigar a mulher a prolongar, inutilmente, a gestação e a 
expor-se a desnecessário sofrimento físico e/ou psíquico, com grave 
dano à sua saúde e com possibilidade, até mesmo, de risco de 
morte, consoante esclarecido na Audiência Pública que se realizou 
em função deste processo.  

Impende destacar, ainda, no ponto, considerado o sentido 
prevalecente neste julgamento, a função contramajoritária do 
Supremo Tribunal Federal no Estado Democrático de Direito, que se 
realiza, no caso, pelo reconhecimento e outorga de proteção a 
grupos vulneráveis, cujo amparo jurisdicional deve ser analisado na 
perspectiva de uma concepção material de democracia 
constitucional.  

 Mais uma vez, o que se colhe dos votos dos Ministros, que entenderam 

inconstitucional qualquer interpretação de que a interrupção da gravidez de feto 

anencéfalo seja conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos I e II, do 

Código Penal, é a importância do debate com vistas à legitimação da decisão 

proferida pelo Supremo Tribunal Federal.501 

                                            
501

 ESTADO – LAICIDADE. O Brasil é uma república laica, surgindo absolutamente neutro quanto às 
religiões. Considerações. FETO ANENCÉFALO – INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ – MULHER – 
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7.1.3 Audiência sobre Políticas de ação afirmativa de acesso ao ensino 

superior 

A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 186/DF foi 

proposta pelo Partido Democratas - DEM, com pedido de liminar, visando à 

declaração de inconstitucionalidade de atos da Universidade de Brasília – UnB, do 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade de Brasília – CEPE e do 

Centro de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília – CESPE, os quais 

instituíram o sistema de reserva de vagas com base em critério étnico-racial (20% de 

cotas étnico-raciais) no processo de seleção para ingresso de estudantes. 

Pela importância e abrangência do tema foi convocada Audiência Pública 

sobre políticas de ação afirmativa para o acesso ao ensino superior público, que se 

realizou nos dias 3, 4 e 5 de março de 2010, onde foram ouvidas 42 pessoas, 

representando entidades, tais como: Defensoria Pública da União – DPU; Instituto de 

Advocacia Racial e Ambiental (IARA); AFROBRAS – Sociedade Afro-brasileira de 

Desenvolvimento Sócio Cultural; ICCAB – Instituto Casa da Cultura Afro-brasileira; 

IDDH – Instituto de Defensores dos Direitos Humanos; Movimento Pardo-Mestiço 

Brasileiro – MPMB; Fundação Nacional do Índio – FUNAI; Fundação Cultural 

Palmares; Movimento Negro Unificado – MNU; EDUCAFRO – Educação e 

Cidadania de Afrodescendentes e Carentes, CONECTAS Direitos Humanos e 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB, além de 

experiências de outras Universidades do Brasil. 

Ao proferir seu voto, o Ministro relator, julgando improcedente a ADPF 

186/DF, em relatório narrou todas as contribuições proferidas. Contudo, limitou-se a 

discutir os debates tão somente no relato, não utilizando das informações como 

base de sua fundamentação, que ficou restrita a doutrina e jurisprudência. 

                                                                                                                                        
LIBERDADE SEXUAL E REPRODUTIVA – SAÚDE – DIGNIDADE – AUTODETERMINAÇÃO – 
DIREITOS FUNDAMENTAIS – CRIME – INEXISTÊNCIA. Mostra-se inconstitucional interpretação de 
a interrupção da gravidez de feto anencéfalo ser conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos 
I e II, do Código Penal. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental. ADPF 54, Relator(A):  Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Julgado Em 
12/04/2012, Acórdão Eletrônico Dje-080 Divulg 29-04-2013 Public 30-04-2013 Rtj Vol-00226-01 Pp-
00011. 
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Outra foi a iniciativa do Ministro Luiz Fux que traz à luz a importância do 

debate: 

Depois de analisar todos esses casos com os quais nós nos 
defrontamos, no ano passado, e agora, iniciando por este caso tão 
sensível que suscita o que se hoje denomina, na moderna doutrina 
constitucional, um desacordo moral razoável, porque nós vivemos 
num Estado democrático e as pessoas têm o direito de manifestar as 
suas opiniões, hoje eu não tenho a mais tênue dúvida de agradecer a 
Deus, hoje, no dia do meu aniversário, por poder participar, com 
Colegas tão expressivos, do desate desses dramas humanos. 

E eu concluo, Senhor Presidente, que efetivamente o Supremo 
Tribunal Federal tem lutado pela vida das pessoas que sofrem e pela 
esperança das pessoas que intentam viver. E como eu pertenci ao 
Superior Tribunal de Justiça, que tinha a denominação de Tribunal da 
Cidadania, entendo, sem qualquer espírito corporativo, que o 
Supremo Tribunal Federal pode ser denominado o Tribunal de 
Defesa dos Direitos Fundamentais, tão intensa tem sido a sua tarefa 
na defesa das questões que afetam tanto a vida da Sociedade, tanto 
a vida social e tanto a vida política. 

 

Do voto do Ministro Fux ainda se extrai: 

No campo específico da escolaridade, as estatísticas trazidas à balha 
pelo Ministério da Educação durante a audiência pública realizada 
nesta Corte dão conta de que existe uma diferença de pelo menos 
dois anos na média de estudos entre brancos e afrodescendentes. 
No Ensino Superior esse hiato se acentua: a taxa de frequência dos 
primeiros é quase o dobro daquela revelada por negros e pardos. Tal 
discrepância, como indicam os números, persiste e não se reduz 
com o passar do tempo. 

 

A Ministra Rosa Weber também elogiou o espaço democrático de debate: 

Permito-me pontuar que, nos processos objetivos, como este, o 
Supremo Tribunal Federal tem contribuído, e muito, a meu juízo, para 
o aperfeiçoamento da percepção da pluralidade, em nosso país, e a 
criação de espaços democráticos de debate, em que diferentes 
perspectivas se sustentam, a evidenciar a abertura não apenas dos 
textos normativos – e somos todos nós, cidadãos brasileiros, 
intérpretes da Constituição-, mas também do sistema como um todo. 
E nesse quadro avulta o crescente comparecimento de grupos 
sociais que não tinham visibilidade antes da quebra de paradigma 
resultante da Lei Maior de 1988, verdadeira celebração, em suas 
normas e princípios informadores, da diversidade e da pluralidade 
constitutivas de nosso país, em detrimento de uma  inexistente 
homogeneidade pressuposta até então, como bem observa o 
Ministério Público Federal em suas manifestações.  
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Se é evidente o ganho democrático decorrente desse 
reconhecimento da abertura do sistema constitucional, também o é a 
maior complexidade do ato de decidir. Especialmente em questões 
constitucionais, há de mostrar o juiz que a sua interpretação realiza o 
desenvolvimento institucional desejado por uma Constituição 
democrática e está de acordo com o que pode ser tido por elemento 
viabilizador da implementação dos direitos constitucionais dos mais 
diversos grupos. Nesse ponto, surge a percepção de que liberdade e 
igualdade andam de mãos dadas. Para ser livre, é preciso ser igual. 
Para ser igual, é preciso ser livre (não por outra razão os ideais da 
Revolução Francesa se traduziram na tríade liberdade, igualdade e 
fraternidade). [...] 

De acordo com as exposições das audiências públicas, as 
universidades têm conseguido realizar de maneira convincente seus 
objetivos com as cotas: aumentar o contingente de negros na vida 
acadêmica, mantê-los nos seus cursos e capacitá-los para 
disputarem as melhores chances referentes às suas escolhas de 
vida. [...] 

Além disso, as cotas não ferem necessariamente o critério do mérito. 
Os concorrentes às vagas de cotistas, como emerge das audiências 
e das informações dos amici curiae, devem passar por uma nota de 
corte, de forma que entre eles está presente o critério do mérito. E as 
vagas remanescentes podem ser redirecionadas para os demais 
candidatos aprovados, mas não classificados. 

 

Conforme análise do acórdão proferido, o que se constata no julgamento 

da ADPF 186/DF é que embora o Tribunal tenha dado oportunidade ao debate, a 

argumentação desenvolvida pelos Ministros baseou-se em critérios outros que não 

aqueles advindos da Audiência Judicial Participativa, para julgar improcedente a 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental502. 

                                            
502

 Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATOS QUE 
INSTITUÍRAM SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS COM BASE EM CRITÉRIO ÉTNICO-RACIAL 
(COTAS) NO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE 
ENSINO SUPERIOR. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 1º, CAPUT, III, 3º, IV, 4º, VIII, 5º, I, II XXXIII, 
XLI, LIV, 37, CAPUT, 205, 206, CAPUT, I, 207, CAPUT, E 208, V, TODOS DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I – Não contraria - ao contrário, prestigia – o princípio 
da igualdade material, previsto no caput do art. 5º da Carta da República, a possibilidade de o Estado 
lançar mão seja de políticas de cunho universalista, que abrangem um número indeterminados de 
indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de ações afirmativas, que atingem grupos 
sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo 
limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas 
particulares. II – O modelo constitucional brasileiro incorporou diversos mecanismos institucionais 
para corrigir as distorções resultantes de uma aplicação puramente formal do princípio da igualdade. 
III – Esta Corte, em diversos precedentes, assentou a constitucionalidade das políticas de ação 
afirmativa. IV – Medidas que buscam reverter, no âmbito universitário, o quadro histórico de 
desigualdade que caracteriza as relações étnico-raciais e sociais em nosso País, não podem ser 
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7.1.4 Audiência sobre campo eletromagnético de linhas de transmissão de 

energia 

No Recurso Extraordinário 627.189/SP proposto pela empresa 

Eletropaulo Metropolitana - Eletricidade de São Paulo S/A contra decisão da Câmara 

Especial do Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) 

que, com base no princípio da precaução, determinou a redução do campo 

eletromagnético em linhas de transmissão de energia elétrica localizadas nas 

proximidades de dois bairros paulistanos, em razão de alegado potencial 

cancerígeno da radiação produzida. 

A decisão havia sido proferida em duas ações civis que peliteavam a 

redução da intensidade dos campos eletromagnéticos gerados por sistemas de 

energia elétrica, como torres e linhas de transmissão de energia, na Região Oeste 

da Capital Paulista, no distrito administrativo da Lapa, que compreende os bairros 

Vila Leopoldina e Alto de Pinheiros. Possuíam o fundamento de que a construção de 

linhas de transmissão de energia elétrica, com significativo aumento da tensão 

produzida, acarreta potencial risco de câncer, Alzheimer, dentre outras doenças.503 

                                                                                                                                        
examinadas apenas sob a ótica de sua compatibilidade com determinados preceitos constitucionais, 
isoladamente considerados, ou a partir da eventual vantagem de certos critérios sobre outros, 
devendo, ao revés, ser analisadas à luz do arcabouço principiológico sobre o qual se assenta o 
próprio Estado brasileiro. V - Metodologia de seleção diferenciada pode perfeitamente levar em 
consideração critérios étnico-raciais ou socioeconômicos, de modo a assegurar que a comunidade 
acadêmica e a própria sociedade sejam beneficiadas pelo pluralismo de ideias, de resto, um dos 
fundamentos do Estado brasileiro, conforme dispõe o art. 1º, V, da Constituição. VI - Justiça social, 
hoje, mais do que simplesmente redistribuir riquezas criadas pelo esforço coletivo, significa distinguir, 
reconhecer e incorporar à sociedade mais ampla valores culturais diversificados, muitas vezes 
considerados inferiores àqueles reputados dominantes. VII – No entanto, as políticas de ação 
afirmativa fundadas na discriminação reversa apenas são legítimas se a sua manutenção estiver 
condicionada à persistência, no tempo, do quadro de exclusão social que lhes deu origem. Caso 
contrário, tais políticas poderiam converter-se benesses permanentes, instituídas em prol de 
determinado grupo social, mas em detrimento da coletividade como um todo, situação – é escusado 
dizer – incompatível com o espírito de qualquer Constituição que se pretenda democrática, devendo, 
outrossim, respeitar a proporcionalidade entre os meios empregados e os fins perseguidos. VIII – 
Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente. SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. ADPF 186, Relator(a):  Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
205 DIVULG 17-10-2014 PUBLIC 20-10-2014. 
503

 FREITAS, Andreia Pereira, COSTA, Kattarine Kelly Sergio de Sena, ARAUJO, Cláudia Emanuele 
de. Campos eletromagnéticos de linhas de energia: análise constitucional. Disponível em: 
http://ufrr.br/direito/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=296:campos-
eletromagneticos-de-linhas-de-energia-analise-constitucional-autores-andreia-pereira-freitas-kattarine-
kelly-sergio-de-sena-costa-e-claudia-emanuele-de-araujo-coordenador-do-artigo-prof-msc-edival-

http://ufrr.br/direito/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=296:campos-eletromagneticos-de-linhas-de-energia-analise-constitucional-autores-andreia-pereira-freitas-kattarine-kelly-sergio-de-sena-costa-e-claudia-emanuele-de-araujo-coordenador-do-artigo-prof-msc-edival-braga&id=39:processo-constitucional&Itemid=314
http://ufrr.br/direito/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=296:campos-eletromagneticos-de-linhas-de-energia-analise-constitucional-autores-andreia-pereira-freitas-kattarine-kelly-sergio-de-sena-costa-e-claudia-emanuele-de-araujo-coordenador-do-artigo-prof-msc-edival-braga&id=39:processo-constitucional&Itemid=314
http://ufrr.br/direito/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=296:campos-eletromagneticos-de-linhas-de-energia-analise-constitucional-autores-andreia-pereira-freitas-kattarine-kelly-sergio-de-sena-costa-e-claudia-emanuele-de-araujo-coordenador-do-artigo-prof-msc-edival-braga&id=39:processo-constitucional&Itemid=314
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O Ministro relator do Recurso, Dias Toffoli, convocou então Audiência 

Judicial Participativa, visando obter informações técnicas e fáticas relativas ao 

campo eletromagnético de linhas de transmissão de energia elétrica, de modo a 

subsidiar a Corte com o conhecimento especializado necessário para o deslinde da 

causa em juízo. 

Foram admitidos como amici curiae a Agência Nacional de Energia 

Elétrica – ANEEL, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica – 

ABRADEE e a União. 

Em audiência pública, realizada nos dias 6, 7 e 8 de março de 2013,  

foram ouvidas as partes e os representantes dos seguintes entes e órgãos públicos: 

Ministério da Saúde; Agência Nacional de Energia Elétrica; Instituto Brasileiro de 

Defesa do Consumidor; Ministério de Minas e Energia; Conselho Nacional de 

Técnicos em Radiologia; Empresa de Pesquisa Energética; Eletrobrás; Operador 

Nacional do Sistema Elétrico; Associação Brasileira das Grandes Empresas de 

Transmissão de Energia; Faculdade de Saúde Pública e Departamento de 

Epidemiologia da Universidade de São Paulo; Centro de Pesquisas de Energia; 

Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais; Companhia de Transmissão de 

Energia Elétrica Paulista; Sindicato dos Trabalhadores Energéticos do Estado de 

São Paulo, além de outros especialistas na área, dentre eles, o Dr. Paolo Vecchia, 

Ex-Presidente da Comissão de Proteção contra Radiações não Ionizantes – ICNIRP. 

São palavras do voto do Ministro relator: 

Como os debates reclamavam e estão a reclamar uma análise que 
ultrapassa os limites do estritamente jurídico, uma vez que essa 
análise demanda uma abordagem técnica e interdisciplinar acerca da 
controvérsia, em seus variados aspectos, foi realizada audiência 
pública para que fossem esclarecidos os seguintes questionamentos: 
i) quais são os efeitos da radiação eletromagnética de baixa 
frequência sobre o meio ambiente e a saúde pública; ii) quais 
investimentos e tecnologias serão necessários para  reduzir o campo 
eletromagnético das linhas detransmissão; iii) quais poderão ser as 
repercussões práticas e econômicas da redução do limite dos 
campos eletromagnéticos na transmissão de energia elétrica; iv) 
quais foram as soluções adotadas em outros países. 

                                                                                                                                        
braga&id=39:processo-constitucional&Itemid=314. Acesso em 22 jan. 2018. 

http://ufrr.br/direito/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=296:campos-eletromagneticos-de-linhas-de-energia-analise-constitucional-autores-andreia-pereira-freitas-kattarine-kelly-sergio-de-sena-costa-e-claudia-emanuele-de-araujo-coordenador-do-artigo-prof-msc-edival-braga&id=39:processo-constitucional&Itemid=314
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Para fundamentar seu voto no sentido do provimento do Recurso 

Extraordinário, com o fim de julgar improcedentes as ações civis públicas, que 

visavam a obrigação da concessionária de energia elétrica em reduzir o campo 

eletromagnético da linha de transmissão, sustentou o Ministro Dias Toffoli: 

  Como ressaltado pelo Ministério da Saúde, durante a audiência 
pública, ―a própria Organização Mundial da Saúde, que define os 
limites médios considerados aceitáveis, tem um organismo, a 
Agência Internacional de Pesquisa de Câncer, que periodicamente se 
reúne para avaliar níveis de exposição‖, e essa agência ―reuniu cento 
e trinta e dois especialistas, há dois anos, que consideraram a 
exposição a campos magnéticos como um possível agente 
cancerígeno‖ (cf. fl. 29 dos autos da juntada por linha).  

Assim, que fique claro que tanto a Organização Mundial da Saúde 
como a ANEEL consideram esse fator como sendo um risco. Sobre 
isso não há dúvida. No entanto, como em todos os casos em que 
exista um risco, as políticas de governo e de Estado devem efetuar o 
diagnóstico e a avaliação dos perigos e das medidas preventivas a 
serem adotadas, de forma a minimizá-los de forma proporcional, daí 
porque me parece correta a abordagem trazida pelo eminente 
Procurador-Geral da República no sentido de que há que se 
observar, no caso concreto se, sob o ponto de vista jurídico, o limite 
adotado na lei e nos atos normativos se encontra legitimado também 
pelo princípio da proporcionalidade. 

[...] 

Atentas para isso, como se extrai das informações obtidas na 
audiência pública, em obediência ao regime regulatório instalado, as 
concessionárias devem, ademais, instalar as linhas de transmissão 
em áreas que causem o menor impacto possível para o cidadão, sob 
todos os aspectos, inclusive urbanísticos (vide fl. 10 dos autos em 
apenso). Também não há dúvida de que, como bem salientou o 
representante da ANEEL na audiência pública, a legislação não 
admite que se construa dentro da ―faixa de servidão‖ ou ―faixa de 
transmissão‖.  

Com o devido respeito, mesmo a pesquisa realizada no Município de 
São Paulo a que se referiu o Dr. Sérgio Koifman – representante do 
Ministério da Saúde durante a audiência pública -, a qual levantou o 
número de óbitos por leucemia em crianças menores de 15 anos que 
ocorreram entre os anos de 1992 e 2002 e os comparou com o de 
crianças que haviam falecido por outras causas de morte, mesmo 
essa pesquisa não trouxe conclusões que pudessem comprovar o 
nexo de causalidade entre a exposição aos referidos campos 
magnéticos e os casos de câncer. 

[...] 

Não se nega que os campos magnéticos emitidos pelos 
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transmissores de energia elétrica sejam marcadores frequentes na 
estimação de riscos à saúde. Entretanto, como se verificou com as 
informações obtidas durante toda a audiência pública, da mesma 
forma, o risco à saúde existirá, no que tange à exposição a campos 
magnéticos, com o simples uso de equipamentos elétricos. 

 

E conclui o relator: 

Seguem, portanto, as seguintes conclusões: i) O princípio da 
precaução é um critério de gestão de risco a ser aplicado sempre 
que existirem incertezas científicas sobre a possibilidade de um 
produto, evento ou serviço desequilibrar o meio ambiente ou atingir a 
saúde dos cidadãos, o que exige que o Estado analise os riscos, 
avalie os custos das medidas de prevenção e, ao final, execute as 
ações necessárias, as quais serão decorrentes de decisões 
universais, não discriminatórias, motivadas, coerentes e 
proporcionais. ii) Não há vedação ao controle jurisdicional das 
políticas públicas quanto à aplicação do princípio da precaução, 
desde que a decisão judicial não se afaste da análise formal dos 
limites desse conceito e que privilegie a opção democrática das 
escolhas discricionárias feitas pelo legislador e pela Administração 
Pública. iii) Por ora, não existem fundamentos fáticos ou jurídicos a 
obrigar as concessionárias de energia elétrica a reduzir o campo 
eletromagnético das linhas de transmissão de energia elétrica abaixo 
do patamar legal.  

Ante o exposto, voto pelo provimento do recurso extraordinário, para 
o fim de se julgarem improcedentes ambas as ações civis públicas, 
sem a fixação de verbas de sucumbência e, para fins de repercussão 
geral, proponho a fixação da seguinte tese: no atual estágio do 
conhecimento científico, que indica ser incerta a existência de efeitos 
nocivos da exposição ocupacional e da população em geral a 
campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados por 
sistemas de energia elétrica, não existem impedimentos, por ora, a 
que sejam adotados os parâmetros propostos pela Organização 
Mundial de Saúde, conforme estabelece a Lei nº 11.934/2009. 

 

O Ministro Fachin em seu voto utiliza-se das contribuições trazidas na 

audiência para, divergindo do ministro relator, dar outra interpretação ao Princípio da 

Precaução. 

Portanto, em meu modo de ver -  e aqui a dissonância diz respeito 
apenas à dimensão do princípio da precaução, embora a 
consequência seja relevante -, onde não há certeza, há o campo, 
desde que não seja trivial, do princípio da precaução. A prevenção e 
a reparação - quer seja a prevenção como mitigação de danos, quer 
seja a reparação como reconstituição ao estado anterior ou a 
reparação como compensação - estão já no campo da certeza dos 
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danos. 

[...] 

Por essas razões, Senhor Presidente, pedindo todas as vênias ao 
eminente Relator, eu entendo que a questão posta à apreciação 
desta Corte tem origem no embate entre o direito fundamental à 
distribuição de energia elétrica, ao mercado consumidor, de um lado, 
e o direito à saúde daqueles que residem em locais próximos às 
linhas pelas quais se efetua a transmissão, de outro. O acórdão 
recorrido partiu da dúvida da comunidade científica acerca dos 
efeitos danosos à saúde com base nos princípios da precaução, da 
proteção ao meio ambiente e da saúde. Peço vênia para entender 
que, no caso, esses devam prevalecer e, portanto, com base nesses 
argumentos que aqui brevemente articulo, entendo que, diante desta 
premissa de que precaução está no campo de dúvida razoável, o que 
trago como conclusão a que cheguei - a negativa do provimento ao 
recurso extraordinário - partiu de premissas e dados razoáveis que 
concretizam quantum satis os direitos fundamentais de proteção ao 
meio ambiente e à saúde sem afrontar o princípio da legalidade 
constitucional. Portanto, pedindo vênia ao eminente Relator para 
dissentir, Senhor Presidente, voto propondo a negativa de 
provimento ao recurso extraordinário. 

  

O Ministro Barroso também se apoia na dúvida científica para, 

acompanhando o relator, votar provido o Recurso Extraordinário. 

A análise do acórdão e das informações técnicas obtidas na 
audiência pública permite concluir que, até o momento, não há 
certeza científica positiva ou negativa acerca da existência de efeitos 
nocivos na exposição contínua de indivíduos a radiação 
eletromagnética de baixa frequência. 
[...] 
de acordo com os elementos coletados na audiência pública, não há 
como se negar que a adoção do parâmetro de 1µT gera a 
necessidade de enorme modificação nos alicerces da concessão 
tratada no caso, e também de outras que futuramente serão 
realizadas, aumentando significativamente os custos para o 
desenvolvimento da infraestrutura regional e nacional, os quais, por 
já serem muito elevados, costumam exigir financiamentos públicos, 
gerando um ciclo de gastos públicos cada vez maior. 

 

Ministro Fux também acompanha o voto do relator: 

[...] efetivamente a solução adotada pelo eminente Relator, depois de 
realizada uma audiência pública, num processo democrático 
participativo, com a presença de técnicos que puderam informar da 
eficiência dos meios utilizados pelo Direito brasileiro, eu verifico que 
não só a solução legislativa, como também a solução judicial de 



242 
 

 

Vossa Excelência, Ministro Dias Toffoli, ela passa de passagem pelo 
teste do princípio da razoabilidade e os seus subprincípios. 

Em verdadeira demonstração de contraditório, o Ministro Marco Aurélio 

denuncia a prevalência do interesse econômico: 

Presidente, faz-se em jogo a precaução. Ouvi que devemos ter até 
mesmo, no tocante a esse instituto, a esse princípio, prudência, mas 
não timidez. O embate retratado neste processo – reconheço – 
mostra-se desequilibrado. Porque, de um lado, tem-se o poder 
econômico e, de outro, a população. Existem, posso dizer, pessoas 
não afortunadas. Articula-se, em que pesem as premissas constantes 
do acórdão, da lavra ilustre do secretário da educação de São Paulo, 
Renato Nalini, mesmo consideradas as premissas revelando risco à 
saúde do homem, com a regra da legalidade – ninguém é obrigado a 
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, no 
sentido formal e material –, como se não houvesse a Lei das leis, a 
Constituição Federal, que a todos, indistintamente, submete. Há 
mais, Presidente.  
Na contramão, diz-se que houve exagero na primeira instância, no 
órgão revisional e transgrediu-se o disposto no artigo 225 do Diploma 
Maior, voltado à busca da higidez, da saúde do próprio homem. Tudo 
ocorre considerado um serviço público que poderia ser prestado pelo 
Estado, mas que o é mediante pessoa jurídica de direito privado, via 
concessão.  
Presidente, o tema surge essencialmente técnico. Por isso tivemos, 
nas instâncias originárias, a feitura de perícia, com indicação de 
perito do Juízo e de assistentes. Há alguns trechos que não posso 
deixar de ler, muito embora a maioria, de seis votos, esteja formada 
pelo provimento do recurso. 

 

O ministro passa então a destacar diversos trechos de participações na 

Audiência Judicial Participativa para, ao final, divergir do voto do relator: 

Presidente, como posso, a esta altura, concluir que esse 
pronunciamento do maior Tribunal do País, em termos de jurisdição e 
de número de integrantes, confirmando a sentença do Juízo, conflita 
com o preceito constitucional? E ele deve ser interpretado de modo a 
beneficiar e não prejudicar aquele que visa a proteger. É o preceito a 
revelar que todos têm direito ao meio ambiente equilibrado, propício 
à saúde. Em qual campo, então, se atuará, senão nesse, ante o 
princípio da precaução? 
[...] 
Peço vênia, Presidente, àqueles que entendem de forma diversa, 
para acompanhar a divergência iniciada pelo ministro Luiz Edson 
Fachin e seguida pela ministra Rosa Weber. É como voto, 
desprovendo o recurso. 
 

Enfim, o Tribunal, em verdadeiro espaço de debate, por maioria e nos 

termos do voto do Relator, deu provimento ao Recurso Extraordinário, para o fim de 
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se julgarem improcedentes as ações civis públicas, firmando a seguinte tese: ―No 

atual estágio do conhecimento científico, que indica ser incerta a existência de 

efeitos nocivos da exposição ocupacional e da população em geral a campos 

elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados por sistemas de energia elétrica, 

não existem impedimentos, por ora, a que sejam adotados os parâmetros propostos 

pela Organização Mundial de Saúde, conforme estabelece a Lei nº 11.934/2009‖. 

Foram vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Marco Aurélio e Celso de 

Mello, que negavam provimento ao recurso.504 

7.1.5 Audiência sobre queimadas em canaviais 

O Recurso Extraordinário 586.224/SP foi interposto pelo Estado de São 

Paulo, com fulcro no art. 102, III, ―a‖ da Constituição da República, contra decisão do 

órgão especial do Tribunal de Justiça do mesmo Estado, no julgamento de Ação 

Direta de Inconstitucionalidade estadual. O objetivo do Recurso era declarar a 

                                            
504

 EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Direito Constitucional e 
Ambiental. Acórdão do tribunal de origem que, além de impor normativa alienígena, desprezou norma 
técnica mundialmente aceita. Conteúdo jurídico do princípio da precaução. Ausência, por ora, de 
fundamentos fáticos ou jurídicos a obrigar as concessionárias de energia elétrica a reduzir o campo 
eletromagnético das linhas de transmissão de energia elétrica abaixo do patamar legal. Presunção de 
constitucionalidade não elidida. Recurso provido. Ações civis públicas julgadas improcedentes. 1. O 
assunto corresponde ao Tema nº 479 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF 
na internet e trata, à luz dos arts. 5º, caput e inciso II, e 225, da Constituição Federal, da 
possibilidade, ou não, de se impor a concessionária de serviço público de distribuição de energia 
elétrica, por observância ao princípio da precaução, a obrigação de reduzir o campo eletromagnético 
de suas linhas de transmissão, de acordo com padrões internacionais de segurança, em face de 
eventuais efeitos nocivos à saúde da população. 2. O princípio da precaução é um critério de gestão 
de risco a ser aplicado sempre que existirem incertezas científicas sobre a possibilidade de um 
produto, evento ou serviço desequilibrar o meio ambiente ou atingir a saúde dos cidadãos, o que 
exige que o estado analise os riscos, avalie os custos das medidas de prevenção e, ao final, execute 
as ações necessárias, as quais serão decorrentes de decisões universais, não discriminatórias, 
motivadas, coerentes e proporcionais. 3. Não há vedação para o controle jurisdicional das políticas 
públicas sobre a aplicação do princípio da precaução, desde que a decisão judicial não se afaste da 
análise formal dos limites desses parâmetros e que privilegie a opção democrática das escolhas 
discricionárias feitas pelo legislador e pela Administração Pública. 4. Por ora, não existem 
fundamentos fáticos ou jurídicos a obrigar as concessionárias de energia elétrica a reduzir o campo 
eletromagnético das linhas de transmissão de energia elétrica abaixo do patamar legal fixado. 5. Por 
força da repercussão geral, é fixada a seguinte tese: no atual estágio do conhecimento científico, que 
indica ser incerta a existência de efeitos nocivos da exposição ocupacional e da população em geral a 
campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados por sistemas de energia elétrica, não 
existem impedimentos, por ora, a que sejam adotados os parâmetros propostos pela Organização 
Mundial de Saúde, conforme estabelece a Lei nº 11.934/2009. 6. Recurso extraordinário provido para 
o fim de julgar improcedentes ambas as ações civis públicas, sem a fixação de verbas de 
sucumbência. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário. RE 627189, Relator(a):  
Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Julgado Em 08/06/2016, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - 
Mérito Dje-066 Divulg 31-03-2017 Public 03-04-201. 
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inconstitucionalidade da Lei 1.952, de 20 de dezembro de 1995, do Município do 

Paulínia/SP. Tal lei proibia a queima da palha de cana-de-açúcar e o uso do fogo. 

Segundo o Recorrente a lei acabaria por afetar ―a ordem econômica estadual, a 

arrecadação tributária do Estado e gerando abalo social decorrente da dispensa de 

empregados do setor canavieiro e do desemprego‖. 

O Ministro Luiz Fux, relator do processo, designou audiência judicial 

participativa, haja vista o caso extrapolar os limites jurídicos, envolvendo também 

questões ambientais, políticas, econômicas e sociais, que foi realizada no dia 22 de 

abril de 2013.  

Foram ouvidos os representantes do: Ministério do Meio Ambiente – 

MMA, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, Cooperativa 

Agroindustrial do Estado do Rio de Janeiro Ltda. COAGRO, Associação dos 

Produtores de Bioenergia do Estado do Paraná ALCOPAR, Organização dos 

Plantadores da Cana da Região Centro Sul don Brasil ORPLANA, União Nordestina 

dos Produtores de Cana, Presidente da Associação dos Fornecedores de Cana de 

Pernambuco – UFRPE, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - 

ESALQ/USP, Associação dos Plantadores de Cana do Médio Tietê ASCANA, 

Federação dos Plantadores de Cana do Brasil – FEPLANA, Ministério Público do 

Trabalho – MPT, União da Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo ÚNICA, 

Federação da Agricultura do Paraná FAEP e Sindicato da Indústria do Açúcar no 

Estado do Paraná SIAPAR, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, 

Instituto de Estudos Avançados da USP - IEA e Instituto Tecnológico Vale – ITV, 

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil CNA, Associação Rural do Vale do 

Mogi – ASSOMOGI, Associação das Indústrias Sucroenergéticas do Estado de 

Minas Gerais – SIAMIG, Banco Nacional do Desenvolvimento – BNDES, Sindicato 

da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco SINDAÇÚCAR, 

Federação da Agricultura de Alagoas FAEAL, Sindicato da Indústria de Fabricação 

de Etanol do Estado de Goiás SIFAEG e Sindicato da Indústria de Fabricação de 

Açúcar do Estado de Goiás – SIFAÇÚCAR, Estado de São Paulo, Município de 

BARRETOS/ SP, Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente - 

ABEMA , Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente – 
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ANAMMA, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG. 

O Ministro Fux, em seu voto, após relatar todos os argumentos trazidos 

pelos participantes em Audiência, passa a fundamentar seu voto pelo provimento do 

Recurso para declarar a inconstitucionalidade da Lei 1.952/95, do município de 

Paulínia: 

[...]Assim, cumprindo um papel assaz importante na resolução do 
caso, é preciso analisar todos os dados colhidos em sede de 
audiência pública, de maneira a desenhar o quadro apresentado, a 
fim de que se possa formar um paradigma mais efetivo, em 
consonância com todas as necessidades expostas, diante do seu 
caráter eclético e multidisciplinar, envolvendo questões sociais, 
econômicas e políticas inerentes ao caso. 
Apesar de já antecipado no relatório, farei um breve resumo das 
principais opiniões dos diversos órgãos especializados que 
participaram da audiência, traçando uma ordem direta dos fatos e 
consequências que cercam a decisão. 
Basicamente, destaco que (i) já existe relevante diminuição – 
progressiva e planejada – da utilização da queima como método 
despalhador de cana-de-açúcar; (ii) a maior parte das áreas nas 
quais ocorrem o cultivo são acidentadas, impossibilitando o manejo 
de máquinas; (iii) grande parcela do cultivo de cana se dá em 
minifúndios; (iv) em geral, os trabalhadores têm baixa escolaridade; 
(v) e a poluição, independentemente da opção escolhida, sempre 
existirá. 
Nesse passo, é possível notar a existência de dados concretos 
reveladores acerca da situação da queima de cana no Estado de São 
Paulo. O Ministério do Meio Ambiente ressaltou na audiência pública 
que em 2006 ―34% da cana eram colhidos de maneira crua, ou seja, 
sem a queima; em 2011, 65% da cana estavam sendo colhidas sem 
o uso do fogo‖. Especificamente em Paulínia, nota-se que ―73% da 
cana estavam sendo colhidos com a queima. De 2006 para 2011, 
esse dado foi para 23,7%‖. [...] 

 

O Ministro Luís Roberto Barroso elogia a iniciativa da audiência e funda-

se nos argumentos trazidos a tribuna para votar: 

Senhor Presidente, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o 
eminente Ministro Luiz Fux pelo voto minucioso, doutrinariamente 
profundo. Sobretudo, por ter conduzido uma audiência pública em 
uma matéria que não apenas era interdisciplinar como dependia do 
conhecimento e do esclarecimento de um conjunto de matérias de 
fato. Até porque, a solução abstratamente mais simpática era a 
solução de simplesmente proibir essa queimada, porque ninguém 
discute que isso seja nocivo ao meio ambiente.‖[...]  
Portanto, me parece que a solução gradual proposta  pela lei 
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estadual realiza melhor a vontade constitucional. E acho isso, não 
apenas em tese, mas acho isso porque o tempo passou, já 
confirmado pelos fatos, tal como entendido no relatório do eminente 
Ministro Luiz Fux e nas sustentações da tribuna. 

 

Da mesma forma, o Ministro Marco Aurélio: 

Por isso, ressaltando a profundidade do voto do relator, a ideia 
salutar de ter realizado audiência pública, ouvindo os diversos 
segmentos interessados, e também as sustentações feitas da tribuna 
– e Vossa Excelência já aludiu a elas –, provejo o recurso para julgar 
procedente o pedido formalizado na inicial da ação direta de 
inconstitucionalidade que foi apreciada, em primeira instância, pelo 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

 

E o Ministro Ricardo Lewandowski: 

Eu, inicialmente, quero louvar o excelente, brilhante e profundo voto 
de meu colega distinto do Tribunal de Justiça de São Paulo, com 
quem trabalhei durante longa data, hoje presidente daquela Corte, e 
uma pessoa que há muito tempo vem se dedicando à defesa do meio 
ambiente. São Paulo, inclusive, foi um tribunal pioneiro em criar uma 
câmara especial para julgar questões de meio ambiente. Então é um 
voto primoroso, um voto que realmente merece inclusive figurar num 
livro de textos sobre meio ambiente. Mas, data venia, eu vou 
acompanhar o excelente voto do Ministro Luiz Fux, que não apenas 
examinou as questões constitucionais, infralegais, mas também 
mergulhou nas questões pragmáticas dessa questão importante que 
este Supremo Tribunal Federal está decidindo. E eu tenho certeza 
que chegou a essa conclusão tendo em conta a audiência pública 
que fez, onde ouviu todas as partes interessadas. 

Nota-se da análise dos votos proferidos que, dos 10 (dez) Ministros que 

acompanharam o julgamento, apenas 4 (quatro), incluindo o relator, motivaram sua 

decisão com alguma atenção aos argumentos trazidos pelos participantes da 

Audiência Judicial Participativa.505 
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 Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
ESTADUAL. LIMITES DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL QUE PROÍBE A QUEIMA DE 
PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR E O USO DO FOGO EM ATIVIDADES AGRÍCOLAS. LEI MUNICIPAL 
Nº 1.952, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995, DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. RECONHECIDA 
REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 23, CAPUT E PARÁGRAFO 
ÚNICO, Nº 14, 192, § 1º E 193, XX E XXI, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO E 
ARTIGOS 23, VI E VII, 24, VI E 30, I E II DA CRFB. 1. O Município é competente para legislar sobre 
meio ambiente com União e Estado, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja 
e harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI c/c 30, I e II da 
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7.1.6 Audiência sobre Regime prisional 

O Recurso Extraordinário 641.320/RS foi interposto pelo Ministério 

Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão da Quinta Câmara Criminal 

do TJRS, o qual deu parcial provimento a recurso de apelação, para fixar a prisão 

domiciliar de apenado "enquanto não existir estabelecimento destinado ao regime 

semiaberto que atenda todos os requisitos da LEP" . 

O Ministro relator Gilmar Mendes designou então Audiência Judicial 

Participativa que ocorreu nos dias 27 e 28 de maio de 2013. 

Foram aceitos como amici curiae o Instituto de Defesa do Direito de 

Defesa (IDDD) e a Defensoria Pública da União. 

                                                                                                                                        
CRFB). 2. O Judiciário está inserido na sociedade e, por este motivo, deve estar atento também aos 
seus anseios, no sentido de ter em mente o objetivo de saciar as necessidades, visto que também é 
um serviço público. 3. In casu, porquanto inegável conteúdo multidisciplinar da matéria de fundo, 
envolvendo questões sociais, econômicas e políticas, não é permitido a esta Corte se furtar de sua 
análise para o estabelecimento do alcance de sua decisão. São elas: (i) a relevante diminuição – 
progressiva e planejada – da utilização da queima de cana-de-açúcar; (ii) a impossibilidade do 
manejo de máquinas diante da existência de áreas cultiváveis acidentadas; (iii) cultivo de cana em 
minifúndios; (iv) trabalhadores com baixa escolaridade; (v) e a poluição existente independentemente 
da opção escolhida. 4. Em que pese a inevitável mecanização total no cultivo da cana, é preciso 
reduzir ao máximo o seu aspecto negativo. Assim, diante dos valores sopesados, editou-se uma lei 
estadual que cuida da forma que entende ser devida a execução da necessidade de sua respectiva 
população. Tal diploma reflete, sem dúvida alguma, uma forma de compatibilização desejável pela 
sociedade, que, acrescida ao poder concedido diretamente pela Constituição, consolida de 
sobremaneira seu posicionamento no mundo jurídico estadual como um standard a ser observado e 
respeitado pelas demais unidades da federação adstritas ao Estado de São Paulo. 5. Sob a 
perspectiva estritamente jurídica, é interessante observar o ensinamento do eminente doutrinador 
Hely Lopes Meireles, segundo o qual ―se caracteriza pela predominância e não pela exclusividade do 
interesse para o município, em relação ao do Estado e da União. Isso porque não há assunto 
municipal que não seja reflexamente de interesse estadual e nacional. A diferença é apenas de grau, 
e não de substância." (Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, 1996. p. 121.) 
6. Função precípua do município, que é atender diretamente o cidadão. Destarte, não é permitida 
uma interpretação pelo Supremo Tribunal Federal, na qual não se reconheça o interesse do município 
em fazer com que sua população goze de um meio ambiente equilibrado. 7. Entretanto, impossível 
identificar interesse local que fundamente a permanência da vigência da lei municipal, pois ambos os 
diplomas legislativos têm o fito de resolver a mesma necessidade social, que é a manutenção de um 
meio ambiente equilibrado no que tange especificamente a queima da cana-de-açúcar. 8. Distinção 
entre a proibição contida na norma questionada e a eliminação progressiva disciplina na legislação 
estadual, que gera efeitos totalmente diversos e, caso se opte pela sua constitucionalidade, 
acarretará esvaziamento do comando normativo de quem é competente para regular o assunto, 
levando ao completo descumprimento do dever deste Supremo Tribunal Federal de guardar a 
imperatividade da Constituição. 9. Recurso extraordinário conhecido e provido para declarar a 
inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.952, de 20 de dezembro de 1995, do Município de 
Paulínia. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário. RE 586224, Relator(A):  Min. 
Luiz Fux, Tribunal Pleno, Julgado Em 05/03/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito 
Dje-085 Divulg 07-05-2015 Public 08-05-2015. 
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Em audiência foram ouvidos 28 especialistas, de várias áreas: 

a) Pelo Parlamento, compareceu o deputado federal Marcos Rogério da 

Silva Brito. Pelo Ministério da Justiça, foi ouvido o membro do Conselho Nacional de 

Política Criminal e Penitenciária Herbert José Almeida Carneiro.  

b) Pelo Conselho Nacional de Justiça, manifestou-se juiz auxiliar (Luciano 

André Losekann).  

c) Pelo Conselho Nacional do Ministério Público, foram inquiridos os 

membros Andrezza Duarte Cançado e Paulo Taubemblatt.  

d) Pelo Conselho Federal da OAB, manifestou-se Fernando Santana 

Rocha.  

e) Pelas administrações estaduais, foram ouvidos a Secretária de Justiça 

e Cidadania e Direitos Humanos do Paraná (Maria Tereza Uille Gomes), o Secretário 

de Segurança Pública do Rio Grande do Sul (Airton Aloisio Michels), o Secretário de 

Administração Penitenciária de São Paulo (Lourival Gomes), e representantes da 

Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Mato Grosso (Clarindo Alves de 

Castro), da Agência Goiana do Sistema de Execução Penal (Edemundo Dias de 

Oliveira Filho), da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado da Paraíba 

(Francisco Ronaldo Euflausino dos Santos).  

f) Pelas defensorias públicas, foram inquiridos o defensor público geral 

federal, Haman Tabosa de Moraes e Córdova, além de representante das 

defensorias públicas da União (Aline Lima de Paula Miranda) e dos estados de Rio 

Grande do Sul (Nilton Leonel Arnecke Maria), Espírito Santo (Humberto Carlos 

Nunes), Mato Grosso (Marcos Rondon Silva), Pará (José Adaumir Arruda da Silva e 

Arthur Corrêa da Silva Neto) e São Paulo (Daniela Sollberger Cembranelli).  

g) Pela Sociedade civil, foram inquiridos representantes da Pastoral 

Carcerária da CNBB (Massimiliano Antônio Russo) e da Conectas Direitos Humanos 

(Marcos Fuchs).  

h) Pelos tribunais de justiça, foram inquiridos os magistrados Sidinei José 
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Brzuska (TJRS) e José de Ribamar Fróz Sobrinho (TJMA).  

i) Pelo Ministério Público, foram ouvidos representantes de Rio Grande do 

Sul (Ivory Coelho Neto), São Paulo (Miguel Tassinari de Oliveira e Paulo José de 

Palma). 

O Ministro Gilmar Mendes votou pelo parcial provimento do Recurso para 

determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, observe-se: (i) a 

saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade 

eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o 

cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao recorrido após 

progressão ao regime aberto. 

Em 47 laudas do voto, o Ministro relator faz referência a 3 (três) 

manifestações (das 28 feitas) da Audiência Judicial Participativa. O fundamento de 

decisão do ministro, em sua quase totalidade, limitou-se a jurisprudência e doutrina. 

Essa foi a tendência entre os demais ministros, que, acompanhando, por maioria, o 

ministro relator, não utilizaram qualquer dos argumentos utilizados pelos 

especialistas ouvidos506. 

                                            
506

 Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário 
representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir 
vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da 
pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não 
autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução 
penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para 
qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se 
qualifiquem como ―colônia agrícola, industrial‖ (regime semiaberto) ou ―casa de albergado ou 
estabelecimento adequado‖ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ―b‖ e ―c‖). No entanto, não deverá 
haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime 
fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de 
sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao 
sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o 
cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime 
aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão 
domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos 
direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade 
que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade 
de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução 
penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos 
fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o 
contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas – 
pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis 
em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade 
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7.1.7 Audiência sobre Financiamento de campanhas eleitorais 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.650/DF foi proposta pelo 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB e era postulado que 

(a) fosse declarada a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 24 

da Lei 9.504/97, na parte em que autorizava, a contrario sensu, a doação por 

pessoas jurídicas a campanhas eleitorais, bem como a inconstitucionalidade do 

Parágrafo único do mesmo dispositivo, e do art. 81, caput e § 1º do referido diploma 

legal, atribuindo-se, em todos os casos, eficácia ex nunc à decisão‖; (b) fosse 

declarada a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 31 da Lei nº 

9.096/95, na parte em que autorizava, a contrario sensu, a realização de doações 

por pessoas jurídicas a partidos políticos; e a inconstitucionalidade das expressões 

―ou   pessoa jurídica‖, constante no art. 38, inciso III, da mesma lei, e ―e   jurídicas‖, 

inserida no art. 39, caput e § 5º do citado diploma legal, atribuindo-se, em todos os 

casos, eficácia ex nunc à decisão‖; c) fosse declarada a inconstitucionalidade, sem 

                                                                                                                                        
da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de 
droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos 
necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) 
fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos 
públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da 
prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de 
caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de 
estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o 
banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou 
extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, 
acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas 
estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou 
outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de 
estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os 
sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento 
dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária 
ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir 
qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), 
criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo 
Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas 
alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso 
concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de 
estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, 
como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada 
vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao 
invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com 
falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime 
semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após 
progressão ao regime aberto. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário. RE 
641320, Relator(a):  Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Julgado Em 11/05/2016, Acórdão Eletrônico 
Repercussão Geral - Mérito Dje-159 Divulg 29-07-2016 Public 01-08-2016. 
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pronúncia de nulidade, do art. 23, § 1º, incisos I e II, da Lei 9.504/97, autorizando-se 

que tais preceitos mantivessem a eficácia por mais 24 meses, a fim de se evitar a 

criação de uma ―lacuna jurídica ameaçadora‖ na disciplina do limite às doações de 

campanha realizadas por pessoas naturais e ao uso de recursos próprios pelos 

candidatos nessas campanhas; d) fosse declarada a inconstitucionalidade, sem 

pronúncia de nulidade, do art. 39, § 5º, da Lei 9.096/95 - com exceção da expressão 

―e jurídicas‖, contemplada no pedido ―b‖, supra - autorizando-se que tal preceito 

mantivesse a eficácia por até 24 meses, a fim de se evitar a criação de uma ―lacuna 

jurídica ameaçadora‖ na disciplina do limite às doações a partido político realizadas 

por pessoas naturais; e) fosse instado o Congresso Nacional a editar legislação que 

estabelecesse (1) limite per capita uniforme para doações a campanha eleitoral ou a 

partido por pessoa natural, em patamar baixo o suficiente para não comprometer 

excessivamente a igualdade nas eleições, bem como (2) limite, com as mesmas 

características, para o uso de recursos próprios pelos candidatos em campanha 

eleitoral, no prazo de 18 meses, sob pena de, em não o fazendo, atribuir-se ao 

Tribunal Superior Eleitoral a competência para regular provisoriamente tal questão. 

Tendo em vista o caráter interdisciplinar da matéria versada na Ação 

Direta, ―que ultrapassava os limites dos subsistemas político, econômico e social‖, o 

Ministro relator Luiz Fux designou Audiência Judicial Participativa. A Audiência foi 

realizada nos dias 17 e 24 de julho de 2013, e contou com a participação de 30 

expositores, que segundo o próprio Ministro ―permitiram identificar, com maior 

nitidez, as consequências concretas da incidência do modelo vigente de 

financiamento de campanhas sobre a democracia brasileira, além de auscultar o 

sentimento de parte da Sociedade civil organizada sobre a temática‖. 

Foram admitidos como amici curiae: Secretaria Executiva do Comitê 

Nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral – SE-MCCE, do Partido 

Socialista dos Trabalhadores Unificados – PSTU, da Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil – CNBB, do Instituto dos Advogados Brasileiros – IAB e, em petição 

conjunta, da Clínica de Direitos Fundamentais da Faculdade de Direito da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – CLÍNICA UERJ DIREITOS e do Instituto 

de Pesquisa Direitos e Movimentos Sociais – IPDMS. 
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O Ministro destaca a importância do debate do tema em espaço público: 

Enquanto governo ―do povo, pelo povo e para o povo‖, a democracia 
não pode prescindir de uma atividade política intensa e preocupada 
com tutela dos valores republicanos. É preciso, assim, construir uma 
relação sinérgica entre os representantes do povo e a Sociedade 
civil, resgatando neste particular, a confiança e a credibilidade da 
população em geral no sistema político.  
Ciente desse desafio, um dos pontos centrais da Reforma Política é 
precisamente o do financiamento de campanhas eleitorais. Nos 
últimos anos, verificou-se uma crescente influência do poder 
econômico sobre o processo político, como decorrência do aumento 
nos gastos de candidatos e de partidos políticos durante a 
competição eleitoral. De acordo com informações apresentadas na 
Audiência Pública, nas eleições de 2002, os candidatos gastaram, no 
total, R$ 798 milhões, ao passo que em 2012, dez anos depois, os 
valores arrecadados superaram R$ 4,5 bilhões, um aumento de 
471%. Para que se tenha uma magnitude desse crescimento, basta 
compará-lo com outros indicadores importantes. No mesmo período, 
o PIB brasileiro cresceu 41%, a inflação acumulada foi de 78%. Não 
há justificativa razoável para essa expansão volumosa dos gastos 
com campanhas.  
Na mesma Audiência, o expositor e professor Geraldo Tadeu 
demonstrou que o gasto per capita nas campanhas eleitorais no 
Brasil é bastante superior aos da França, da Alemanha e do Reino 
Unido. No Brasil, essa cifra atinge o montante de $10,93, enquanto 
que na França é de $0,45, no Reino Unido, de $0,77, e na Alemanha 
chega a 2,21. Quando comparado proporcionalmente ao PIB, o Brasil 
também se encontra no topo do ranking dos países que mais gastam 
com campanhas eleitorais: 0,89% de toda a riqueza gerada no país 
se presta a financiar candidaturas a cargos representativos. Aqui, 
ultrapassamos, inclusive, os Estados Unidos, em que apenas 0,38% 
do PIB vai para as campanhas eleitorais. 

 

E continua: 

Mais: se considerarmos que existe uma correlação de quase 100% 
(cem por cento) entre a quantidade de dinheiro despendida na 
campanha eleitoral e os votos amealhados pelos candidatos, como 
restou demonstrado pelo professor e cientista político Geraldo Tadeu, 
na Audiência Pública, conclui-se que há irrefragável dependência de 
partidos políticos e candidatos com relação ao capital dessas 
empresas. Destarte, diversamente do que alegado nas informações 
prestadas pela Presidência da República, por intermédio da 
Consultoria-Geral do Ministério da Justiça e da Consultoria-Geral da 
União, a doação por pessoas jurídicas consubstancia, sim, fator de 
desequilíbrio nos certames eleitorais, máxime porque os limites 
máximos previstos na legislação, em vez de inibir, estimulam que as 
maiores empresas façam maiores doações. Diante desse quadro, eu 
indago: é salutar, à luz dos princípios democrático e republicano, a 
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manutenção de um modelo como esse, que permite a captura do 
político pelos titulares do poder econômico? Aqui também a resposta 
se afigura negativa. 

[...] 

Presidi a audiência pública e os especialistas do tema destacaram: 
"A exclusão das pessoas jurídicas não traz nenhum efeito sistêmico 
deletério à democracia"; "não é essencial à democracia a 
participação das pessoas jurídicas, e essa atuação era meramente 
contingencial e não necessária"; "o aumento dos gastos de 
campanha não enseja o aprimoramento do processo político". São 
conclusões tiradas de uma audiência pública onde foram ouvidos 
especialistas. 

 

O Ministro Barroso também apoiou-se em informações trazidas no debate 

público: 

[...] E este dever de proteção da moralidade administrativa não veio 
junto com a lei e, portanto, do voto do Ministro Fux, do relatório da 
audiência pública e da verificação de quem são os grandes 
financiadores eleitorais, nós ficamos sabendo, sem muita dificuldade, 
que os grandes financiadores eleitorais são os grandes beneficiários 
de contratos com a Administração Pública. 

 

Além do Ministro relator, que a todo momento, volta-se ao resultado da 

Audiência Judicial Participativa, e do Ministro Barroso, que faz leve menção ao 

debate, somente a Ministra Rosa Weber menciona a discussão pública: 

O financiamento de campanhas eleitorais e partidos políticos, 
constitui, como enfatizado por todos, questão delicada, tormentosa e 
de difícil equacionamento nas nações democráticas, muitas das 
quais já experimentaram, ao longo do tempo, quanto à possibilidade 
da doação de pessoas jurídicas a candidatos e  partidos políticos, 
movimentos em um e outro sentido.  
A face real do problema, suas implicações e efeitos, retratados de 
forma exaustiva na audiência pública e nos votos dos que me 
antecederam, torna inafastável, para mim, a conclusão de que não 
há sistema perfeito ou ideal. Cada nação soberana, na busca 
constante do aperfeiçoamento de suas instituições democráticas, há 
de envidar esforços sempre e incansavelmente para o 
aprimoramento do modelo de financiamento que lhe seja próprio e  
adequado, ainda que as marchas e contramarchas na legislação 
brasileira sobre o tema, em resposta aos fatos, evoquem, pela sua 
atualidade, os versos de Drummond em Nosso Tempo:  
Esse é tempo de partido,  
tempo de homens partidos.  
Em vão percorremos volumes,  
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viajamos e nos colorimos.  
A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua.  
Os homens pedem carne. Fogo. Sapatos.  
As leis não bastam. Os lírios não nascem da lei.  
Meu nome é tumulto, e escreve-se na pedra. 

 

No tema da ADI 4.650/DF, assim como ocorreu no RE 641.320/RS, que 

tratou do Regime Prisional, a grande maioria dos Ministros ignorou as contribuições 

dos especialistas ouvidos em Audiência Judicial Participativa. Na ADI em análise, 

dos 11 (onze) Ministros que participaram, somente 3 (três), incluindo o relator, 

manifestaram-se fundamentaram o voto com menção aos argumentos do debate.507  

                                            
507

 Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. MODELO NORMATIVO VIGENTE DE 
FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS ELEITORAIS. LEI DAS ELEIÇÕES, ARTS. 23, §1º, INCISOS I e 
II, 24 e 81, CAPUT e § 1º. LEI ORGÂNICA DOS PARTIDOS POLÍTICOS, ARTS. 31, 38, INCISO III, e 
39, CAPUT e §5º. CRITÉRIOS DE DOAÇÕES PARA PESSOAS JURÍDICAS E NATURAIS E PARA O 
USO DE RECURSOS PRÓPRIOS PELOS CANDIDATOS. PRELIMINARES. IMPOSSIBILIDADE 
JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. PEDIDOS DE DECLARAÇÃO PARCIAL DE 
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO (ITENS E.1.e E.2). SENTENÇA DE 
PERFIL ADITIVO (ITEM E.5). TÉCNICA DE DECISÃO AMPLAMENTE UTILIZADA POR CORTES 
CONSTITUCIONAIS. ATUAÇÃO NORMATIVA SUBSIDIÁRIA E EXCEPCIONAL DO TRIBUNAL 
SUPERIOR ELEITORAL, SOMENTE SE LEGITIMANDO EM CASO DE INERTIA DELIBERANDI DO 
CONGRESSO NACIONAL PARA REGULAR A MATÉRIA APÓS O TRANSCURSO DE PRAZO 
RAZOÁVEL (IN CASU, DE DEZOITO MESES). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPROCEDÊNCIA. 
PRETENSÕES QUE VEICULAM ULTRAJE À LEI FUNDAMENTAL POR AÇÃO, E NÃO POR 
OMISSÃO. MÉRITO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DEMOCRÁTICO E DA 
IGUALDADE POLÍTICA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE ADI E DE ADI POR OMISSÃO EM UMA 
ÚNICA DEMANDA DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. VIABILIDADE 
PROCESSUAL. PREMISSAS TEÓRICAS. POSTURA PARTICULARISTA E EXPANSIVA DA 
SUPREMA CORTE NA SALVAGUARDA DOS PRESSUPOSTOS DEMOCRÁTICOS. 
SENSIBILIDADE DA MATÉRIA, AFETA QUE É AO PROCESSO POLÍTICO-ELEITORAL. 
AUTOINTERESSE DOS AGENTES POLÍTICOS. AUSÊNCIA DE MODELO CONSTITUCIONAL 
CERRADO DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS. CONSTITUIÇÃO-MOLDURA. NORMAS 
FUNDAMENTAIS LIMITADORAS DA DISCRICIONARIEDADE LEGISLATIVA. PRONUNCIAMENTO 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE NÃO ENCERRA O DEBATE CONSTITUCIONAL EM 
SENTIDO AMPLO. DIÁLOGOS INSTITUCIONAIS. ÚLTIMA PALAVRA PROVISÓRIA. MÉRITO. 
DOAÇÃO POR PESSOAS JURÍDICAS. INCONSTITUCIONALIDADE DOS LIMITES PREVISTOS NA 
LEGISLAÇÃO (2% DO FATURAMENTO BRUTO DO ANO ANTERIOR À ELEIÇÃO). VIOLAÇÃO AOS 
PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICO E DA IGUALDADE POLÍTICA. CAPTURA DO PROCESSO POLÍTICO 
PELO PODER ECONÔMICO. ―PLUTOCRATIZAÇÃO‖ DO PRÉLIO ELEITORAL. LIMITES DE 
DOAÇÃO POR NATURAIS E USO DE RECURSOS PRÓPRIOS PELOS CANDIDATOS. 
COMPATIBILIDADE MATERIAL COM OS CÂNONES DEMOCRÁTICO, REPUBLICANO E DA 
IGUALDADE POLÍTICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA 
PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A postura particularista do Supremo Tribunal Federal, no 
exercício da judicial review, é medida que se impõe nas hipóteses de salvaguarda das condições de 
funcionamento das instituições democráticas, de sorte (i) a corrigir as patologias que desvirtuem o 
sistema representativo, máxime quando obstruam as vias de expressão e os canais de participação 
política, e (ii) a proteger os interesses e direitos dos grupos políticos minoritários, cujas demandas 
dificilmente encontram eco nas deliberações majoritárias. 2. O funcionamento do processo político-
eleitoral, conquanto matéria deveras sensível, impõe uma postura mais expansiva e particularista por 
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parte do Supremo Tribunal Federal, em detrimento de opções mais deferentes e formalistas, sobre as 
escolhas políticas exercidas pelas maiorias no seio do Parlamento, instância, por excelência, 
vocacionada à tomada de decisão de primeira ordem sobre a matéria. 3. A Constituição da República, 
a despeito de não ter estabelecido um modelo normativo pré-pronto e cerrado de financiamento de 
campanhas, forneceu uma moldura que traça limites à discricionariedade legislativa, com a 
positivação de normas fundamentais (e.g., princípio democrático, o pluralismo político ou a isonomia 
política), que norteiam o processo político, e que, desse modo, reduzem, em alguma extensão, o 
espaço de liberdade do legislador ordinário na elaboração de critérios para as doações e 
contribuições a candidatos e partidos políticos. 4. O hodierno marco teórico dos diálogos 
constitucionais repudia a adoção de concepções juriscêntricas no campo da hermenêutica 
constitucional, na medida em que preconiza, descritiva e normativamente, a inexistência de instituição 
detentora do monopólio do sentido e do alcance das disposições magnas, além de atrair a gramática 
constitucional para outros fóruns de discussão, que não as Cortes. 5. O desenho institucional erigido 
pelo constituinte de 1988, mercê de outorgar à Suprema Corte a tarefa da guarda precípua da Lei 
Fundamental, não erigiu um sistema de supremacia judicial em sentido material (ou definitiva), de 
maneira que seus pronunciamentos judiciais devem ser compreendidos como última palavra 
provisória, vinculando formalmente as partes do processo e finalizando uma rodada deliberativa 
acerca da temática, sem, em consequência, fossilizar o conteúdo constitucional. 6. A formulação de 
um modelo constitucionalmente adequado de financiamento de campanhas impõe um 
pronunciamento da Corte destinado a abrir os canais de diálogo com os demais atores políticos 
(Poder Legislativo, Executivo e entidades da sociedade civil). 7. Os limites previstos pela legislação 
de regência para a doação de pessoas jurídicas para as campanhas eleitorais se afigura assaz 
insuficiente a coibir, ou, ao menos, amainar, a captura do político pelo poder econômico, de maneira a 
criar indesejada ―plutocratização‖ do processo político. 8. O princípio da liberdade de expressão 
assume, no aspecto político, uma dimensão instrumental ou acessória, no sentido de estimular a 
ampliação do debate público, de sorte a permitir que os indivíduos tomem contato com diferentes 
plataformas e projetos políticos. 9. A doação por pessoas jurídicas a campanhas eleitorais, antes de 
refletir eventuais preferências políticas, denota um agir estratégico destes grandes doadores, no afã 
de estreitar suas relações com o poder público, em pactos, muitas vezes, desprovidos de espírito 
republicano. 10. O telos subjacente ao art. 24, da Lei das Eleições, que elenca um rol de entidades da 
sociedade civil que estão proibidas de financiarem campanhas eleitorais, destina-se a bloquear a 
formação de relações e alianças promíscuas e não republicanas entre aludidas instituições e o Poder 
Público, de maneira que a não extensão desses mesmos critérios às demais pessoas jurídicas 
evidencia desequiparação desprovida de qualquer fundamento constitucional idôneo. 11. Os critérios 
normativos vigentes relativos à doação a campanhas eleitorais feitas por pessoas naturais, bem como 
o uso próprio de recursos pelos próprios candidatos, não vulneram os princípios fundamentais 
democrático, republicano e da igualdade política. 12. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil ostenta legitimidade ad causam universal para deflagrar o processo de controle concentrado 
de constitucionalidade, ex vi do art. 103, VII, da Constituição da República, prescindindo, assim, da 
demonstração de pertinência temática para com o conteúdo material do ato normativo impugnado. 13. 
As disposições normativas adversadas constantes das Leis nº 9.096/95 e nº 9.504/97 revelam-se 
aptas a figurar como objeto no controle concentrado de constitucionalidade, porquanto primárias, 
gerais, autônomas e abstratas. 14. A ―possibilidade jurídica do pedido‖, a despeito das dificuldades 
teóricas de pertinência técnica (i.e., a natureza de exame que ela envolve se confunde, na maior 
parte das vezes, com o próprio mérito da pretensão) requer apenas que a pretensão deduzida pelo 
autor não seja expressamente vedada pela ordem jurídica. Consectariamente, um pedido 
juridicamente impossível é uma postulação categoricamente vedada pela ordem jurídica. (ARAGÃO, 
Egas Dirceu Moniz de. Comentários ao Código de Processo Civil. 10ª ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 
394). 15. In casu, a) Os pedidos constantes dos itens ―e.1‖ e ―e.2‖, primeira parte, objetivam apenas e 
tão somente que o Tribunal se limite a retirar do âmbito de incidência das normas impugnadas a 
aplicação reputada como inconstitucional, sem, com isso, proceder à alteração de seu programa 
normativo. b) Trata-se, a toda evidência, de pedido de declaração de inconstitucionalidade parcial 
sem redução de texto, cuja existência e possibilidade são reconhecidas pela dogmática constitucional 
brasileira, pela própria legislação de regência das ações diretas (art. 28, § único, Lei nº 9.868/99) e, 
ainda, pela práxis deste Supremo Tribunal Federal (ver, por todos, ADI nº 491/AM, Rel. Min. Moreira 
Alves, Tribunal Pleno, DJ 25.10.1991). c) Destarte, os pedidos constantes dos itens ―e.1‖ e ―e.2‖ são 
comuns e naturais em qualquer processo de controle abstrato de constitucionalidade, razão por que a 
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7.1.8 Audiência sobre Biografias não autorizadas 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.815/DF foi ajuizada em 05 de 

julho de 2012 pela Associação Nacional dos Editores de Livros – ANEL, objetivando 

a declaração da inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos arts. 20 e 

21 da Lei n. 10.406/2002 (Código Civil), para que, mediante interpretação conforme 

a Constituição, fosse afastada do ordenamento jurídico brasileiro a necessidade do 

consentimento da pessoa biografada e, a fortiori, das pessoas retratadas como 

coadjuvantes (ou de seus familiares, em caso de pessoas falecidas) para a 

publicação ou veiculação de obras biográficas, literárias ou audiovisuais. 

O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – IHGB, a ARTIGO 19 

BRASIL, a Academia Brasileira de Letras – ABL, a Associação Eduardo Banks, o 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB, o Instituto dos 

Advogados de São Paulo e o Instituto Amigo foram admitidos como amici curiae. 

A Ministra relatora designou Audiência Judicial Participativa, que foi 

realizada no dia 21 de novembro de 2013. 

                                                                                                                                        
exordial não veicula qualquer pretensão expressamente vedada pela ordem jurídica. d) O pedido 
aduzido no item ―e.5‖ não revela qualquer impossibilidade que nos autorize a, de plano, reconhecer 
sua inviabilidade, máxime porque o Requerente simplesmente postula que a Corte profira uma 
―sentença aditiva de princípio‖ ou ―sentença-delegação‖, técnica de decisão comumente empregada 
em Cortes Constitucionais algures, notadamente a italiana, de ordem a instar o legislador a disciplinar 
a matéria, bem assim a delinear, concomitantemente, diretrizes que devem ser por ele observadas 
quando da elaboração da norma, exsurgindo como método decisório necessário em casos em que o 
debate é travado nos limites do direito posto e do direito a ser criado. 16. Ademais, a atuação 
normativa do Tribunal Superior Eleitoral seria apenas subsidiária e excepcional, somente se 
legitimando em caso de inertia deliberandi do Congresso Nacional para regular a matéria após o 
transcurso de prazo razoável (in casu, de dezoito meses), incapaz, bem por isso, de afastar a 
prerrogativa de o Parlamento, quando e se quisesse, instituir uma nova disciplina de financiamento de 
campanhas, em razão de a temática encerrar uma preferência de lei. 17. A preliminar de inadequação 
da via eleita não merece acolhida, visto que todas as impugnações veiculadas pelo Requerente (i.e., 
autorização por doações por pessoas jurídicas ou fixação de limites às doações por pessoas naturais) 
evidenciam que o ultraje à Lei Fundamental é comissivo, e não omissivo. 18. A cumulação simples de 
pedidos típicos de ADI e de ADI por omissão é processualmente cabível em uma única demanda de 
controle concentrado de constitucionalidade, desde que satisfeitos os requisitos previstos na 
legislação processual civil (CPC, art. 292). 19. Ação direta de inconstitucionalidade julgada 
parcialmente procedente para assentar apenas e tão somente a inconstitucionalidade parcial sem 
redução de texto do art. 31 da Lei nº 9.096/95, na parte em que autoriza, a contrario sensu, a 
realização de doações por pessoas jurídicas a partidos políticos, e pela declaração de 
inconstitucionalidade das expressões ―ou pessoa jurídica‖, constante no art. 38, inciso III, e ―e 
jurídicas‖, inserta no art. 39, caput e § 5º, todos os preceitos da Lei nº 9.096/95. SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. Ação Direta de Inconstitucionalidade. ADI 4650, Relator(a):  Min. Luiz Fux, 
Tribunal Pleno, Julgado Em 17/09/2015, Processo Eletrônico Dje-034 Divulg 23-02-2016 Public 24-
02-2016. 
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Foram ouvidos: Ministério Público Federal, Academia Brasileira de Letras, 

Associação Brasileira dos Constitucionalistas Democratas, União Brasileira de 

Escritores, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Associação Brasileira de 

Produtoras Independentes de Televisão, Representantes da Comissão de Direito 

Autoral da Ordem dos Advogados – Seccional de São Paulo, Instituto Palavra 

Aberta, Newton Lima, Sindicato Interestadual da Indústria Áudio Visual, Ronaldo 

Caiado (Deputado Federal), Marcos Rogério (Deputado Federal), Sindicato Nacional 

dos Editores de Livros, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Ministério da 

Cultura, Associação Eduardo Banks, Conselho de Comunicação Social do 

Congresso Nacional, Associação Paulista de Imprensa, João Ribeiro de Moraes, 

Ordem dos Advogados do Brasil. 

As manifestações havidas na audiência judicial participativa, conforme 

exposto pela Ministra Carmen Lúcia, foram encaminhadas aos Ministros, ―para 

conhecimento da íntegra das opiniões apresentadas, constituindo fonte dos dados a 

serem considerados sobre o papel das biografias e a sua condição de referência 

sócio-histórica, sem menoscabo da defesa ao direito à vida e à intimidade dos 

biografados.‖ 

Ao proferir o voto, devido a complexidade da matéria e as inúmeras 

contribuições feitas em Audiência, discorre a Ministra: 

Fiz um índice do voto, por nele ter tratado de tudo o que foi 
apresentado na audiência pública, também os parâmetros normativos 
constitucionais e as regras da interpretação demandada; a questão 
da liberdade de expressão, de pensamento, de informação; direito à 
intimidade, à privacidade; o que são as biografias, a sua história; a 
transcendência do direito à intimidade. Interpretei os artigos para 
chegar à conclusão. 

E assim ocorre, a Ministra em seu voto aprecia cada um dos argumentos 

trazidos pelos participantes da Audiência. 

Ao apresentarem seus votos, - que por unanimidade, e acompanhando a 

Relatora, julgaram procedente o pedido formulado na ação direta para dar 

interpretação conforme à Constituição aos artigos 20 e 21 do Código Civil, sem 

redução de texto, para, em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de 

pensamento e de sua expressão, de criação artística, produção científica, declarar 
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inexigível o consentimento de pessoa biografada relativamente a obras biográficas 

literárias ou audiovisuais, sendo por igual desnecessária autorização de pessoas 

retratadas como coadjuvantes (ou de seus familiares, em caso de pessoas 

falecidas)508 – somente dois outros Ministros destacaram os argumentos trazidos em 

Audiência. 

Destacou a Ministra Rosa Weber: 

                                            
508

 EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 20 E 21 DA LEI N. 10.406/2002 
(CÓDIGO CIVIL). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. REQUISITOS LEGAIS 
OBSERVADOS. MÉRITO: APARENTE CONFLITO ENTRE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS: 
LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DE INFORMAÇÃO, ARTÍSTICA E CULTURAL, INDEPENDENTE DE 
CENSURA OU AUTORIZAÇÃO PRÉVIA (ART. 5º INCS. IV, IX, XIV; 220, §§ 1º E 2º) E 
INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE, VIDA PRIVADA, HONRA E IMAGEM DAS PESSOAS (ART. 5º, 
INC. X). ADOÇÃO DE CRITÉRIO DA PONDERAÇÃO PARA INTERPRETAÇÃO DE PRINCÍPIO 
CONSTITUCIONAL. PROIBIÇÃO DE CENSURA (ESTATAL OU PARTICULAR). GARANTIA 
CONSTITUCIONAL DE INDENIZAÇÃO E DE DIREITO DE RESPOSTA. AÇÃO DIRETA JULGADA 
PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AOS ARTS. 20 E 21 
DO CÓDIGO CIVIL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO. 1. A Associação Nacional dos Editores de Livros - 
Anel congrega a classe dos editores, considerados, para fins estatutários, a pessoa natural ou jurídica 
à qual se atribui o direito de reprodução de obra literária, artística ou científica, podendo publicá-la e 
divulgá-la. A correlação entre o conteúdo da norma impugnada e os objetivos da Autora preenche o 
requisito de pertinência temática e a presença de seus associados em nove Estados da Federação 
comprova sua representação nacional, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2. O objeto da presente ação restringe-se à interpretação 
dos arts. 20 e 21 do Código Civil relativas à divulgação de escritos, à transmissão da palavra, à 
produção, publicação, exposição ou utilização da imagem de pessoa biografada. 3. A Constituição do 
Brasil proíbe qualquer censura. O exercício do direito à liberdade de expressão não pode ser 
cerceada pelo Estado ou por particular. 4. O direito de informação, constitucionalmente garantido, 
contém a liberdade de informar, de se informar e de ser informado. O primeiro refere-se à formação 
da opinião pública, considerado cada qual dos cidadãos que pode receber livremente dados sobre 
assuntos de interesse da coletividade e sobre as pessoas cujas ações, público-estatais ou público-
sociais, interferem em sua esfera do acervo do direito de saber, de aprender sobre temas 
relacionados a suas legítimas cogitações. 5. Biografia é história. A vida não se desenvolve apenas a 
partir da soleira da porta de casa. 6. Autorização prévia para biografia constitui censura prévia 
particular. O recolhimento de obras é censura judicial, a substituir a administrativa. O risco é próprio 
do viver. Erros corrigem-se segundo o direito, não se coartando liberdades conquistadas. A reparação 
de danos e o direito de resposta devem ser exercidos nos termos da lei. 7. A liberdade é 
constitucionalmente garantida, não se podendo anular por outra norma constitucional (inc. IV do art. 
60), menos ainda por norma de hierarquia inferior (lei civil), ainda que sob o argumento de se estar a 
resguardar e proteger outro direito constitucionalmente assegurado, qual seja, o da inviolabilidade do 
direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem. 8. Para a coexistência das normas 
constitucionais dos incs. IV, IX e X do art. 5º, há de se acolher o balanceamento de direitos, 
conjugando-se o direito às liberdades com a inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra e 
da imagem da pessoa biografada e daqueles que pretendem elaborar as biografias. 9. Ação direta 
julgada procedente para dar interpretação conforme à Constituição aos arts. 20 e 21 do Código Civil, 
sem redução de texto, para, em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de 
pensamento e de sua expressão, de criação artística, produção científica, declarar inexigível 
autorização de pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo 
também desnecessária autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes (ou de seus familiares, 
em caso de pessoas falecidas ou ausentes). SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade. ADI 4815, Relator(a):  Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Julgado Em 
10/06/2015, Processo Eletrônico Dje-018 Divulg 29-01-2016 Public 01-02-2016. 
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Senhor Presidente, eu estive presente, em 2013, na audiência 
pública promovida pela Ministra Cármen Lúcia, eminente Relatora, a 
quem mais uma vez parabenizo pela iniciativa. E, naquela 
oportunidade, assistindo às manifestações dos diferentes  
participantes, me convenci da extrema delicadeza e da dificuldade 
deste tema. E  não poderia ser diferente, Senhor Presidente, a 
Sociedade é plural, e nós vivemos, graças a Deus, em uma 
democracia.[...] Ouvi, naquela audiência pública, em uma 
manifestação, que a biografia sempre é uma versão. É uma versão 
sobre uma vida. Isso, confesso que me apaziguou o espírito, porque, 
na verdade, sobre uma vida pode haver várias versões. Nós mesmos 
somos versões de nós mesmo quantas vezes? 

Já o Ministro Dias Toffoli afirma: 

A biografia é um gênero literário que traz à tona coisas do passado 
de uma trajetória individual, independentemente de quem a escreve. 
Deve-se reconhecer o valor das biografias para a construção da 
nossa memória social, política e cultural, sendo certo que não 
podemos prescindir desse tipo de obra. Esse ponto foi destacado 
pela escritora Ana Maria Machado, ao falar em nome da Academia 
Brasileira de Letras (ABL), na audiência pública ocorrida no dia 21 de 
novembro de 2013 nesta Suprema Corte. Confira-se: 

[...] 

Ademais, a possibilidade de controle prévio de tais conteúdos 
também interfere na fidedignidade do relato contido na obra. Nesse 
sentido foi a explanação de Sônia da Cruz Machado de Moraes 
Jardim, que falou em nome do Sindicato Nacional de Editores de 
Livros (SNEL) na audiência pública ocorrida neste Tribunal. 

 

Sendo assim, no caso da ADI 4815/DF, dos 10 (dez) ministros que 

participaram da votação, apenas 3 (três), incluindo a relatora, manifestaram-se sobre 

as contribuições da Audiência Judicial Participativa ocorrida. 

7.1.9 Audiência sobre Alterações no marco regulatório da gestão coletiva de 

direitos autorais no Brasil 

Nesta situação, o Supremo Tribunal Federal deparou-se com o julgamento 

conjunto de duas Ações Diretas De Inconstitucionalidade autuadas sob os números 

5.062 e 5.065, ajuizadas por diferentes associações civis, ambas em face de 

dispositivos da Lei nº 9.610/1998, que reconfigurou o marco regulatório da gestão 

coletiva de direitos autorais no Brasil. 

O Ministro relator Luiz Fux designou Audiência Judicial Participativa, dada 

a especificidade técnica do assunto, realizada no dia de 17 de março de 2014, 
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contando com a participação de vinte e quatro expositores. Isso permitiu o aporte de 

valiosos subsídios técnicos para esta Suprema Corte, bem como viabilizou a ampla 

pluralização do debate jurídico em questão.  

Para fundamentar seu voto pela improcedência das Ações Diretas, o 

Ministro relator afirma: 

Após analisar detidamente o processo de formação da Lei nº 
12.853/2013, bem como os documentos e os relatos de interessados 
e especialistas ouvidos durante a audiência pública, convenci-me de 
que a presente escolha regulatória do legislador brasileiro encontra-
se motivada com clareza e consistência, o que, à luz dos parâmetros 
acima delineados, recomenda deferência à opção formulada pelo 
legislador brasileiro.  

O Ministro Barroso também fundamenta: 

A Lei nº 12.853, de 2013, surge como uma tentativa de equacionar 
os problemas do modelo anterior de gestão coletiva dos direitos 
autorais, que apresentaram diversas falhas. E essas falhas se 
encontram amplamente documentadas nos autos, tanto por decisões 
do CAD, como por decisões ou manifestações das CPI's, como 
manifestações colhidas nas audiências públicas. Portanto, que havia 
problemas graves com o modelo anterior, é fora de dúvida, e acho 
que havia um reconhecimento geral nesse sentido a justificar uma 
intervenção do legislador. 

Ao iniciar seu voto, a Ministra Rosa Weber sustenta: 

Senhor Presidente, estas ações direta de constitucionalidade –  ADIs 
nºs 5.062 e 5.065 – estão a propiciar, no seio desta Corte,  exame de 
tema que se revela da mais alta complexidade. Foi realizada uma 
audiência pública extremamente produtiva, foram apresentados 
memoriais, foram produzidas excelentes sustentações orais, que em 
muito contribuíram para o debate. Não tenho a menor dúvida com 
relação a isso. Mas, assim como o eminente Relator, e pedindo vênia 
às compreensões contrárias, não visualizo, na Lei nº 12.853, de 
2013, qualquer violência à Constituição Federal. Destinou-se ela, isto 
sim, a meu juízo, na minha avaliação, a uma necessária correção de 
rumos para o aperfeiçoamento do modelo de gestão coletiva dos 
direitos autorais e conexos, justamente no resguardo dos seus 
titulares quanto ao aproveitamento econômico da execução pública 
das obras. 

E como última Ministra a utilizar dos argumentos dos especialistas para 

também votar pela improcedência das Ações Diretas, acompanhando o Ministro 

relator509, a Ministra Carmen Lúcia faz apontamentos a quase todas as participações 

                                            
509

 Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. GESTÃO COLETIVA DE 
DIREITOS AUTORAIS. LEI Nº 12.583/2013. NOVO MARCO REGULATÓRIO SETORIAL. ARGUIÇÃO 
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DE VIOLAÇÕES FORMAIS E MATERIAIS À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL. NÃO OCORRÊNCIA. ESCOLHAS REGULATÓRIAS TRANSPARENTES E 
CONSISTENTES. MARGEM DE CONFORMAÇÃO LEGISLATIVA RESPEITADA. DEFERÊNCIA 
JUDICIAL. PEDIDO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. 1. A interpretação ampliativa dos 
princípios constitucionais não deve se convolar em veto judicial absoluto à atuação do legislador 
ordinário, que também é um intérprete legítimo da Lei Maior, devendo, nesse mister, atuar com 
prudência e cautela de modo que a alegação genérica dos direitos fundamentais não asfixiem o 
espaço político de deliberação coletiva. 2. A gestão coletiva de direitos autorais e a coexistência da 
participação do Estado assumem graus variados em diferentes Democracias constitucionais 
[GERVAIS, Daniel (org.) Collective Management of Copyright and Related Rights. Alphen aan Den 
Rijn: Kluwer Law International, 2nd Edition, 2010], o que sugere não existir um modelo único, perfeito 
e acabado de atuação do Poder Público, mas, ao revés, um maior ou menor protagonismo do Estado, 
dependente sempre das escolhas políticas das maiorias eleitas. 3. A Constituição de 1988 não 
estabeleceu prazos mínimos para tramitação de projetos de lei, nem disciplinou o regime urgente de 
deliberação, circunstância que confere espaço suficiente para o legislador imprimir aos seus trabalhos 
a cadência que reputar adequada. A interferência judicial no âmago do processo legislativo, para 
justificar-se, tem de gozar de lastro forte e categórico no que prevê o texto expresso das normas da 
Constituição da República. Inexistência de ofensa formal à Lei Maior. 4. A Lei nº 9.610/1998, com as 
alterações promovidas pela Lei nº 12.853/2013, impõe a divulgação de informações concernentes à 
execução pública de obras intelectuais, notadamente músicas, e à arrecadação dos respectivos 
direitos (art. 68, §§ 6º e 8º, e art. 98-B, I, II e parágrafo único), além de vedar a pactuação de 
cláusulas de confidencialidade nos contratos de licenciamento (art. 98-B, VI), estabelecendo 
penalidades em caso de descumprimento (art. 109-A). 5. O cânone da proporcionalidade encontra-se 
consubstanciado nos meios eleitos pelo legislador, voltados à promoção da transparência da gestão 
coletiva de direitos autorais, finalidade legítima segundo a ordem constitucional brasileira, porquanto 
capaz de mitigar o viés rentista do sistema anterior e prestigiar, de forma imediata, os interesses tanto 
de titulares de direitos autorais (CRFB, art. 5º, XXVII), dos usuários (CRFB, art. 5º, XXXII) e, de forma 
mediata, bens jurídicos socialmente relevantes ligados à propriedade intelectual como a educação e o 
entretenimento (CRFB, art. 6º), o acesso à cultura (CRFB, art. 215) e à informação (CRFB, art. 5º, 
XIV). 6. O art. 97, §1º, da Lei nº 9.610/1998, com a redação dada pela Lei nº 12.853/2013, estabelece 
que as associações de titulares de direitos autorais exercem atividade de interesse público e devem 
atender a sua função social, ocupando, assim, um espaço público não-estatal, conforme sedimentado 
pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 201.819 (red. p/ acórdão: Min. Gilmar 
Mendes, rel. Originária, Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 11/10/2005, DJ 27-10-2006). 7. As 
entidades de gestão coletiva possuem a evidente natureza instrumental de viabilizar trocas 
voluntárias envolvendo propriedade intelectual, dadas as dificuldades operacionais que marcam o 
setor. Destarte, tanto a produção de cultura (pelos autores) quanto o acesso à cultura (pelos usuários) 
dependem do hígido funcionamento das associações arrecadadoras e distribuidoras de direitos. Esse 
relevante papel econômico é traduzido juridicamente como a função social das aludidas entidades, 
cuja importância social justifica o interesse público na sua existência e escorreita atuação. 8. A Lei nº 
9.610/1998, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.853/2013, limita aos titulares originários 
(art. 5º, XIV) o direito de voto (art. 97, §5º) e a assunção de cargos de direção nas associações de 
gestão coletiva (art. 97, §6º); cria regras sobre a eleição de dirigentes das entidades (art. 98, §§13 e 
14) e estabelece critério de voto unitário no ECAD (art. 99, §1º e art. 99-A, parágrafo único). 9. Os 
titulares originários e titulares derivados de obras intelectuais são diferenciados legalmente, para fins 
de participação na gestão coletiva de direitos autorais, sendo certo que o distinguishing, situa-se 
dentro da margem de conformação do legislador ordinário para disciplinar a matéria, uma vez que (i) 
não existe direito constitucional expresso à participação política ou administrativa de titulares 
derivados na gestão coletiva, ao contrário dos titulares originários (CRFB, art. 5º, XXVIII, b); (ii) as 
regras impugnadas não impactam os direitos patrimoniais dos titulares derivados, que continuam a 
gozar das mesmas expressões econômicas de que desfrutavam até então; (iii) a importância relativa 
dos titulares originários é maior para a criação intelectual, cujo estímulo é a finalidade última da 
gestão coletiva; (iv) é justificável, antes os fatos apurados, a existência de regras voltadas a minimizar 
a assimetria de poder econômico entre editoras musicais e autores individuais, os verdadeiros 
criadores intelectuais. 10. O marco regulatório, sub examine, exige a habilitação prévia das 
associações de gestão coletiva em órgão da Administração Pública federal para a cobrança de 
direitos autorais (Lei nº 9.610/1998, art. 98, §1º), segundo procedimento fixado pela própria Lei (art. 
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98-A). 11. A novel legislação considera habilitadas as associações já existentes na entrada em vigor 
do diploma (Lei nº 12.853/2013, art. 4º e 6º), as quais devem adaptar seus estatutos em prazo 
determinado (Lei nº 12.853/2013, art. 5º); e atribuí ao Ministério da Cultura o poder de regulamentar a 
gestão coletiva (Lei nº 12.853/2013, art. 7º e 8º). 12. A transindividualidade da gestão coletiva, revela 
a sua inequívoca importância, ao envolver interesses de usuários e titulares, justifica a presença 
regulatória maior do Estado na criação, na organização e no funcionamento das entidades que 
operam no setor, o que se traduz na incidência de disciplina jurídica específica. 13. A exigência de 
habilitação prévia configura típico exercício de poder de polícia preventivo, voltado a aferir o 
cumprimento das obrigações legais exigíveis desde o nascedouro da entidade. 14. Sob o prisma da 
máxima tempus regit actum, as associações arrecadadoras já existentes devem conformar-se à 
legislação em vigor, sujeitando-se às alterações supervenientes à sua criação, dado que (i) as regras 
de transição são justas e (ii) não existe direito adquirido a regime jurídico na ordem constitucional 
brasileira. 15. A Lei nº 9.610/1998, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.853/2013 prevê 
regras para a negociação de preços e formas de licenciamento de direitos autorais (art. 98, §§ 3º e 
4º), bem como para a destinação de créditos e valores não identificados (art. 98, §§10 e 11), fixando 
prazo mínimo para que os titulares comuniquem às respectivas associações a intenção em arrecadar 
pessoalmente os seus direitos (art. 98, §15). 16. O tratamento normativo não estipula tabelamento de 
valores, limitando-se a fixar parâmetros genéricos (razoabilidade, boa fé e usos do local de utilização 
das obras) para o licenciamento de direitos autorais no intuito de corrigir as distorções propiciadas 
pelo poder de mercado das associações gestoras, sem retirar dos próprios titulares a prerrogativa de 
estabelecer o preço de suas obras. 17. O licenciamento pelo formato global ou cobertor (blanket 
license) permanece válido, desde que não seja mais o único tipo de contrato disponível. Ademais, o 
prazo mínimo para a comunicação permite que a associação, ao proceder à cobrança de seu 
repertório, possa excluir os valores referentes ao titular que atue pessoalmente, minimizando as 
chances de falhas de comunicação que propiciem duplicidade de cobrança e tumultuem a gestão 
coletiva. 18. A Lei nº 9.610/1998, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.853/2013: a) exige que 
as associações mantenham e disponibilizem, por meio eletrônico, cadastro centralizado de dados 
relativos aos direitos autorais (art. 98, §6º), assegurando ao Ministério da Cultura acesso contínuo e 
integral a tais informações (art. 98, §7º); b) atribuí ainda ao Ministério da Cultura o papel de arbitrar 
eventuais conflitos e de retificar as informações necessárias (art. 98, §8º). 19. O cadastro unificado de 
obras justifica-se como forma de (i) prevenir a prática de fraudes e (ii) evitar a ocorrência de 
ambiguidades quanto à participação individual em obras com títulos similares; problemas esses que 
vicejavam ante a pouca transparência da sistemática anterior. 20. O modelo regulatório admite a 
atuação pessoal de cada titular na arrecadação de seus direitos. Por isso que é de interesse de 
qualquer usuário, efetivo ou potencial, ter conhecimento acerca das participações individuais nas 
obras. 21. O acesso de qualquer interessado ao Poder Judiciário (CRFB, art. 5º, XXXV) não foi 
violado pela possível retificação do cadastro pelo Ministério da Cultura que evita a prematura 
judicialização de eventuais conflitos, além de permitir o enfrentamento da controvérsia a partir de 
perspectiva técnica e especializada. 22. A Lei nº 9.610/1998, com as alterações promovidas pela Lei 
nº 12.853/2013, estabelece critérios para a fixação da taxa de administração praticada pelas 
associações (art. 98, §12) bem como para a distribuição aos autores dos valores arrecadados (art. 99, 
§4º), além de limitar o poder de os associados deliberarem sobre a utilização dos recursos recolhidos 
pelas entidades que integram (art. 98, §16). 23. As taxas de administração e a fixação limites 
máximos justificam-se pela estrutura econômica do setor, que, apesar de franquear espaço para 
ganhos de escala nas atividades de arrecadação e distribuição, não se traduzia em benefício aos 
titulares originários de direitos autorais. A nova sistemática, lastreada em sólidas premissas 
empíricas, procura reconduzir as entidades de gestão coletiva ao seu papel puramente instrumental. 
24. Deveras, o limite para despesa pelas associações com ações que beneficiem seus associados de 
forma coletiva equilibra, com moderação, a tensão latente entre interesses individuais e coletivos na 
criação de obras intelectuais. 25. O art. 99, §7º, da Lei nº 9.610/1998, alterado pelo art. 2º da Lei nº 
12.853/2013, impõe um dever de cooperação às associações que percam a respectiva habilitação 
para atuar na gestão coletiva de direitos autorais, as quais, em virtude de sua essência instrumental, 
deverão transferir todas as informações necessárias ao processo de arrecadação e distribuição de 
direitos, evitando solução de continuidade na tutela dos direitos autorais. 26. As associações surgem 
para viabilizar o mercado, não sendo admitido interromper seu hígido funcionamento, inclusive no 
momento em deixam de operar no setor, razão pela qual, a Lei nº 12.853/2013 apenas zelou pela 
transição razoável e menos traumática para usuários e titulares. 27. A Lei nº 9.610/1998, com as 
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ocorridas, além de apoiar-se em doutrina e jurisprudência. 

7.1.10 Audiência sobre Internação hospitalar com diferença de classe no SUS 

A última Audiência Judicial Participativa, e sua consequência na decisão 

dos Ministrs do Supremo Tribunal Federal, a ser analisada neste Tese Doutoral 

ocorreu em virtude de interposição de Recurso Extraordinário (RE 581488 / RS) pelo 

Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão 

prolatado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que 

entendia que possibilitar a opção pela diferença de classe, ainda que sem ônus para 

o Estado, é conferir tratamento especial, diferenciado aos pacientes dentro de um 

sistema que prevê o acesso universal e igualitário da população carente às ações e 

                                                                                                                                        
alterações promovidas pela Lei nº 12.853/2013: a) estabelece que as associações de gestão coletiva 
deverão prestar contas dos valores recebidos aos seus associados (art. 98-C, caput), os quais, 
embora ostentem legitimidade para exercer a fiscalização diretamente (art. 98-C, §1º), podem 
provocar o Ministério da Cultura em sua defesa caso não sejam atendidos de plano (art. 98-C, §2º); e 
b) prevê que compete a órgão da Administração Pública Federal o poder de arbitrar conflitos entre 
usuários e titulares de direitos autorais bem como entre titulares e suas associações a respeito de 
direitos disponíveis (art. 100-B). 28. A mediação e a arbitragem, enquanto métodos voluntários e 
alternativos à jurisdição estatal, (i) minimizam a demanda pelo Poder Judiciário e (ii) propiciam a 
análise dos conflitos intersubjetivos por técnicos e especialistas no tema. 29. A novel disciplina legal 
deixa evidente o caráter voluntário da submissão de eventuais litígios aos procedimentos alternativos 
de solução perante órgão da Administração Pública federal. Essa voluntariedade decorre diretamente 
da Constituição da República (CRFB, art. 5º, XXXV), como reconhecido pelo STF (SE nº 5.206) e 
devidamente respeitado pelo legislador ordinário (Lei nº 9.610/1998, art. 100-B), pelo Chefe do Poder 
Executivo federal (Decreto nº 8.469/2015, art. 25) e pelo Ministério da Cultura (IN nº 4/2015, art. 2º). 
30. O art. 99-A da Lei n° 9.610/1998, introduzido pelo art. 3° da Lei n° 12.853/2013, autoriza órgão da 
Administração Pública federal a tornar obrigatória a admissão de associados no ECAD, desde que 
sejam habilitados previamente para desempenhar a gestão coletiva e haja pertinência entre as áreas 
de atuação. 31. A previsão legal impede que as associações já estabelecidas na gestão coletiva 
possam asfixiar a criação de novas entidades mediante políticas de alijamento junto ao ECAD, que 
ostenta, por força de lei, o monopólio da arrecadação e da distribuição de direitos relativos à 
execução pública de obras musicais e lítero-musicais e de fonogramas (Lei nº 9.610/1998, art. 99). 
32. A criação de novas entidades coletivas impõe pressão competitiva sobre as associações já 
atuantes, que tenderão a ser mais eficientes, oferecendo serviço de qualidade e com maior retorno 
para seus associados. 33. O monopólio legal que favorece o ECAD, entrevisto como bônus, sofre a 
incidência da contrapartida consistente no dever de admitir toda e qualquer entidade legalmente 
habilitada. 34. A legitimidade ativa ad causam para provocar a fiscalização abstrata de 
constitucionalidade é reconhecida às entidades de classe de âmbito nacional (CRFB, art. 103, IX), 
que, na forma da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem congregar associados 
homogêneos, assim compreendidos os sujeitos de direito integrantes de uma mesma categoria 
profissional ou econômica (leading case: ADI nº 42, rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, j. 
24/09/1992, DJ 02-04-1993). 35. In casu, a União Brasileira de Compositores revela homogeneidade 
da classe formada por seus membros, pertencentes à categoria econômica diferenciada que 
compreende os titulares de direitos autorais e conexos, cujas obras estão submetidas à execução 
pública e sujeitas à gestão coletiva, setor da vida social alvo de profundas transformações a partir da 
edição da Lei nº 12.853/2013. 36. Pedido conhecido e julgado improcedente. SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. Ação Direta de Inconstitucionalidade. ADI 5062, Relator(a):  Min. Luiz Fux, Tribunal 
Pleno, Julgado Em 27/10/2016, Processo Eletrônico Dje-134 Divulg 20-06-2017 Public 21-06-2017. 
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serviços do Sistema Único de Saúde, conforme disposto no art. 196 da Constituição 

Federal. 

No entender do recorrente, o acórdão proferido pela Corte a quo violava o 

artigo da Constituição na medida em que o direito à saúde, enquanto direito do todos 

e dever do Estado, não pode sofrer embaraço por parte de autoridade administrativa 

que resulte em redução de seu âmbito ou em dificuldade de seu acesso. 

Ante a importância do assunto e da necessidade de ele ser discutido com 

expertos e toda a comunidade interessada, foi convocada Audiência Judicial 

Participativa pelo Ministro relator Dias Toffoli para esclarecer o tema.  

Referida audiência realizou-se em 26 de maio de 2014 e contou com as 

explanações do Subprocurador-Geral da República, Dr. Humberto Jacques de 

Medeiros; do Conselheiro do CFM e do CREMERS, Dr. Cláudio Balduíno Souto 

Franzen; do Diretor-Presidente da ANS, Dr. André Longo Araújo de Melo; da 

Procuradora do Estado do Rio Grande do Sul, Dra. Fabrícia Boscaini; do 

Coordenador Jurídico da Confederação Nacional de Saúde, Dr. Alexandre Venzon 

Zanetti; da Presidente do Conselho Nacional de Saúde, Dra. Maria do Socorro de 

Sousa; do Presidente do Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, Dr. 

Paulo Humberto Gomes da Silva; do professor da Faculdade de Medicina da USP e 

cirurgião do HCFMUSP e do Hospital Sírio Libanês Dr. Raul Cutait; do Presidente do 

CONASS, Dr. Wilson Duarte Alecrim; do Presidente do CONASEMS, Dr. Antônio 

Carlos Figueiredo Nardi; do Procurador do Município de Canela, Dr. Gladimir Chiele; 

do Presidente da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e 

Entidades Filantrópicas, Dr. Júlio Dornelles de Matos; da Auditora Federal de 

Controle Externo do TCU Dra. Lucieni Pereira; da representante da Associação 

Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), Dra. Ana Luiza D´Ávila Viana, professora 

doutora da FMUSP e, por fim, do Ministro de Estado da Saúde, Dr. Arthur Chioro dos 

Reis. 

São palavras do Ministro relator: 

Não se pode conceber que um atendimento público de saúde que se 
pretenda igualitário compreenda, dentro de si, diversas 
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possibilidades de atendimento de acordo com a capacidade 
econômico-financeira do paciente, sobretudo quando esse 
atendimento se encontra a cargo do Estado, pensamento esse 
amplamente colocado pelos expositores durante a audiência pública. 
[...] 
Por fim, os motivos de ordem prática declinados nestes autos pelos 
recorridos, bem como os argumentos deduzidos por todos os 
interessados que tomaram parte na audiência pública promovida em 
maio de 2014 não podem ser desprezados.  
De fato, o risco de pacientes serem forçados a pagar a diferença 
para receber tratamento é real, tal qual a possibilidade, aventada 
pela Advocacia-Geral da União, de que, em caso de escassez de 
vagas, a disponibilidade para pagamento da diferença seja adotada 
como fator determinante na escolha daquele que será atendido. As 
chances de os hospitais priorizarem a assistência segundo critérios 
que não guardam qualquer correlação com o perigo à saúde do 
paciente são, instituída a diferença de classe, nada desprezíveis. 

 

E continua: 

A corroborar esse temores, rememoro as reflexões apresentadas por 
respeitado especialista que dedicou sua vida à medicina e é grande 
conhecedor das vicissitudes do sistema público de saúde brasileiro. 
Transcrevo trecho da manifestação proferida pelo eminente 
Professor e Doutor Raul Cutait por ocasião da audiência pública por 
mim levada a cabo: [...] 

 

O Ministro Fachin também apoia-se no material da Audiência: 

Em primeiro lugar, gostaria de louvar o eminente Relator que, para 
subsidiar o julgamento da presente controvérsia, em atenção à 
repercussão do caso, a envolver a totalidade dos cidadãos brasileiros 
na qualidade de usuários ou potenciais usuários do Sistema Único de 
Saúde, promoveu a realização de audiência pública, da qual 
participaram diversos segmentos sociais com manifesto interesse na 
resolução do conflito, e que trouxeram em suas falas, um amplo 
espectro da situação da saúde pública em nosso País. Portanto, 
cumprimento-o pelo alcance de uma pluralidade salutar e 
infinitamente proveitosa para o julgamento da presente lide, em 
verdade a consagração dos objetivos da realização de uma 
audiência pública como forma de efetiva participação da Sociedade 
nos processos de relevância reconhecida no âmbito desta Suprema 
Corte, especialmente em atenção ao tema ora debatido. E, nessa 
audiência, Vossa Excelência fixou os pontos controvertidos que 
demandam decisão para a correta fixação da tese a balizar os 
julgamentos das Cortes e Juízes inferiores. São eles: (i) acesso 
universal e igualitário aos serviços de saúde; (ii) complementaridade 
da participação do setor privado na saúde pública; (iii) funcionamento 
e impacto administrativo e econômico da diferença de classe no 
Sistema Único de Saúde; e (iv) efeitos dessa modalidade de 
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internamento nos procedimentos de triagem e no acesso ao SUS. 
[...] 
A intervenção do representante da Procuradoria-Geral da República 
na audiência pública realizada – instituição esta que declarou a 
modificação de seu entendimento para concluir pela 
inconstitucionalidade da pretensão exordial – é bastante 
esclarecedora, ao expor de que forma essa diferenciação de 
usuários revela-se perniciosa ao caminho republicano que a Carta 
Constitucional pretendeu traçar. 
 

A Ministra Rosa Weber mais uma vez atenta às manifestações sustenta: 

 
Senhor Presidente, eu também começo louvando o eminente 
Ministro-Relator, não só pela beleza do seu voto, mas também pela 
iniciativa de sua Excelência em fazer a Audiência Pública sobre o 
tema. Tive oportunidade de comparecer a parte dos trabalhos. O 
assunto se reveste de extrema importância para o nosso Sistema de 
Saúde, e diz com a forma como nós o visualizamos e tratamos, em 
especial diante da jurisprudência firmada nesta Suprema Corte, a 
partir das premissas fáticas e teóricas colocadas no voto do eminente 
Ministro Dias Toffoli. 

 

A discriminação foi o enfoque da Ministra Carmen Lúcia para também 

votar pela improcedência do Recurso: 

aceitar a capacidade econômica do paciente como ‗discrímen‘ no 
Sistema Único de Saúde, diante de todas as dificuldades de gestão 
desse sistema largamente demonstrada nas audiências públicas 
realizadas neste Supremo Tribunal Federal, representa inegável 
violação ao princípio da igualdade, e nenhum dispositivo 
constitucional, nem mesmo o art. 196 da Constituição dá sustentação 

à pretensão do Recorrente. 

Nesses termos, o Tribunal, por unanimidade, e acompanhando o voto do 

Ministro relator, negou provimento ao Recurso510. 

                                            
510

 EMENTA Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Acesso de paciente à 
internação pelo sistema único de saúde (SUS) com a possibilidade de melhoria do tipo de 
acomodação recebida e de atendimento por médico de sua confiança mediante o pagamento da 
diferença entre os valores correspondentes. Inconstitucionalidade. Validade de portaria que exige 
triagem prévia para a internação pelo sistema público de saúde. Alcance da norma do art. 196 da 
Constituição Federal. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. É constitucional a regra 
que veda, no âmbito do Sistema Único de Saúde, a internação em acomodações superiores, bem 
como o atendimento diferenciado por médico do próprio Sistema Único de Saúde (SUS) ou por 
conveniado, mediante o pagamento da diferença dos valores correspondentes. 2. O procedimento da 
―diferença de classes‖, tal qual o atendimento médico diferenciado, quando praticados no âmbito da 
rede pública, não apenas subverte a lógica que rege o sistema de seguridade social brasileiro, como 
também afronta o acesso equânime e universal às ações e serviços para promoção, proteção e 
recuperação da saúde, violando, ainda, os princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. 
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7.2 A POSSIBILIDADE DA DEMOCRACIA EFETIVADA ATRAVÉS DAS 

AUDIÊNCIAS JUDICIAIS PARTICIPATIVAS REALIZADAS NO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL BRASILEIRO. 

A necessidade de compreensão da potencialidade das inovações 

decorrentes do neoconstitucionalismo para a concretização dos direitos 

fundamentais e para a consolidação da democracia exigem uma integração 

harmoniosa de outros ramos com o direito e uma reflexão mais detida sobre 

abordagens, instrumentos e mecanismos que assumem maior importância dessa 

etapa.511 

 Diante da determinação constitucional da Inafastabilidade da Jurisdição, 

pelo qual o Poder Judiciário deve decidir mesmo sem o conhecimento específico 

necessário, o reconhecimento da expertise de outros profissionais é um dos pontos 

que fomentam a realização das AJP‘s. 

Além disso, durante toda esta Tese Doutoral, muito já se falou sobre a 

importância da abertura de espaços de debate no processo judicial. 

Conferir maior qualifidade no conteúdo decisório, devido ao suporte 

técnico ofertado nas AJP‘s, e outorgar às decisões judiciais maior legitimidade 

política e democrática são consequências diretas da participação na Jurisdição. 

Pela análise das AJP‘s realizadas pelo Supremo Tribunal Federal 

constatou-se a importância do engajamento e da participação da Sociedade civil nos 

julgamentos com repercussão geral e de interesse público. 

Apesar da importância deste instrumento de verdadeira concretização 

                                                                                                                                        
Inteligência dos arts. 1º, inciso III; 5º, inciso I; e 196 da Constituição Federal. 3. Não fere o direito à 
saúde, tampouco a autonomia profissional do médico, o normativo que veda, no âmbito do SUS, a 
assistência diferenciada mediante pagamento ou que impõe a necessidade de triagem dos pacientes 
em postos de saúde previamente à internação. 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário. RE 581488, Relator(a):  Min. Dias 
Toffoli, Tribunal Pleno, Julgado Em 03/12/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-
065 Divulg 07-04-2016 Public 08-04-2016. 
511

 SOARES, Inês Virgínia Prado. Neoconstitucionalismo e jurisdição constitucional: as audiências 
públicas no Supremo Tribunal Federal. In: FRANCISCO, José Carlos (Coord). 
Neoconstitucionalismo e atividade jurisdicional: do passivismo ao ativismo judicial. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2012. p. 214. 
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democrática, o Supremo Tribunal Federal, durante os 10 (dez) anos em que vem 

promovendo Audiências Públicas, permanece tímido no número de audiências 

realizadas, frente a extrema importância dos temas julgados todos os dias pela 

Corte Constitucional.  Até o momento, como já tratado, foram realizadas somente 20 

(vinte) AJP‘s. 

Além disso, analisando os 10 (dez) processos onde foi realizada AJP, 

tendo esses acórdãos publicados, constata-se baixa adesão aos argumentos 

oriundos dos experts pelos Ministros na motivação de suas decisões. 

O quadro abaixo demonstra tais dados: 

Tabela 6 

Ministro Número de 
participação em 
processo com 
AJP 

Número de 
fundamentação 
com argumentos 
de AJP  

Total (%) 

Carlos Alberto Menezes 
Direito 

01 01 100 

Carlos Ayres Britto 03 01 33,3 

Carmen Lúcia Antunes 
Rocha 

10 05 50 

Celso de Mello 10 01 10 

Cezar Peluso 03 02 66,6 

Edson Fachin 05 02 40 

Ellen Gracie Northfleet 01 01 100 

Eros Grau 01 - - 

Gilmar Ferreira Mendes 10 03 30 

Joaquim Barbosa 03 01 33,3 

José Antonio Dias Toffoli 09 03 33,3 

Luiz Fux 09 06 66,6 

Marco Aurélio 10 03 30 

Ricardo Lewandowski 10 01 10 

Roberto Barroso 07 04 57,14 

Rosa Weber 09 05 55,55 

 

Na composição atual do Supremo Tribunal Federal, constata-se 

motivação das decisões abordando aspectos das AJP‘s em percentual baixíssimo. A 

média é de 35% (trinta e cinco por cento). Os Ministros Celso de Mello e Ricardo 

Lewandowski em 10% (dez por cento) das decisões motivaram devidamente. Luiz 
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Fux é o ministro com maior percentual - 66,6%(sessenta e seis por cento). 

Gráfico 3 

 

Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal não é compelido a realizar 

as AJP‘s. Poderá ser designada audiência pública sempre que o Ministro relator 

entender necessário. Contudo, é imperioso, principalmente com  toda a modificação 

de cultura processual brasileira, que todos os argumentos relevantes sejam 

considerados e analisados na decisão, conforme já tratado no capítulo 5 desta Tese 

Doutoral. 

A contribuição de especialistas sobre temas de grande repercussão é 

argumento de extrema relevância. Não pode o magistrado, por mais que tenha 

utilizado intimamente das informações dos experts, deixar de aborda-las no 

decisium. 

De outro lado, verifica-se também que, em todos os processos com AJP‘s, 

o voto do relator fundou-se nos argumentos da maioria da comunidade científica 

apresentados em audiência. E em todos eles a decisão do Tribunal foi 

acompanhando o voto do relator. Portanto, ainda que sem a devida motivação pela 

totalidade dos ministros, as contribuições das AJP‘s demonstraram-se fundamentais 

na decisão final dos processos. 
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Enfim, as Audiências Judiciais Participativas realizadas no Supremo 

Tribunal Federal constituem verdadeira ferramente de democratização do processo. 

A participação de especialistas dotados de elevado conhecimento no tema em 

debate auxilia ao julgador a compor uma decisão, não somente técnica 

juridicamente falando, mas que possua tecnicidade no tema de interesse público. 

Além disso, a participação dos atingidos pela decisão nos debates que 

construirão o decisium, em verdadeiro processo dialético, respeitando o contraditório 

substancial, faz com que as Audiências Judiciais Participativas sejam instrumentos 

de efetivação do Processo Civil Democrático. 

 

 

 



 

 

CONCLUSÕES 

Findo o percurso reflexivo proposto, entende-se conveniente ressaltar 

algumas conclusões que auxiliarão nas respostas do problema formulado na parte 

introdutória da pesquisa.   

Muitos são os debates sobre a legitimidade democrática da atuação das 

Cortes Constitucionais em julgamentos de controle de constitucionalidade, ou seja, 

questiona-se qual seria a legitimidade de um grupo de juízes que não foi eleito 

diretamente pelo povo, discutindo leis aprovadas por representantes 

democraticamente escolhidos, em matérias de repercussão geral e grande interesse 

público. 

A resposta para esta discussão está na participação no processo 

decisório, no sentido de ter oportunidade de deliberar e de influenciar na decisão, de 

todos os possíveis afetados por uma determinada decisão. Neste sentido, as 

Audiências Judiciais Participativas ocorridas no Supremo Tribunal Federal brasileiro 

permitem que os cidadãos – como reais detentores do poder político estatal – 

ampliem o espaço plural de debate público e a atividade de seus representantes. 

Vive-se um novo conceito de processo. 

Os direitos fundamentais impõem que a participação da Sociedade no 

Poder seja viabilizada. E o Poder Jurisdicional não foge a este regramento. O 

processo, neste sentido, avoca o encargo de instrumento de participação e não 

somente de tutela jurisdicional. Muito mais do que uma ferramenta da jurisdição para 

a proteção dos direitos fundamentais, o processo caracteriza-se como mecanismo 

para que o cidadão participe da concretização e garantia dos seus direitos 

fundamentais e dos interesses da Sociedade. 

O Supremo Tribunal Federal, como órgão de última instância do Poder 

Judiciário no Brasil, cotidianamente enfrenta questões de relevante interesse público 

e de repercussão geral. Em situações como estas a participação daqueles que serão 

atingidos pela decisão incrementa a legitimidade democrática do decisium. 

Nesse sentido, a presente tese teve por objetivo, examinar se a Audiência 
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Judicial Participativa realizada no Supremo Tribunal Federal brasileiro atua como 

verdadeiro instrumento de efetivação do Processo Civil Democrático. 

  Para se alcançar o objetivo proposto partiu-se do seguinte 

questionamento: As Audiências Judiciais Participativas realizadas pelo Supremo 

Tribunal Federal são instrumentos de efetivação do Processo Civil Democrático? 

Para equacionar os problemas propostos com o propósito do presente 

estudo, levantaram-se as seguintes hipóteses: 

a) A Audiência Judicial Participativa apresenta-se como um instituto de 

participação aberta ao cidadão e aos especialistas no tema a ser debatido, visando à 

legitimidade democrática da decisão judicial, pela qual se exerce o direito de expor 

conhecimento técnico, tendências, preferências e opções que possam conduzir o 

Poder Público a uma decisão que defenda os princípios constitucionais e os direitos 

fundamentais.  

b) O debate racional em um ambiente em que é assegurada a liberdade, 

a utilização de argumentação pública para sustentar pontos de vista divergentes 

sobre determinada matéria, e a busca pelo consenso acerca da concretização do 

interesse público permitem que as Audiências Públicas realizadas pelo Supremo 

Tribunal Federal brasileiro se caracterizem como instrumento de efetivação da 

Processo Civil Democrático. 

Como resultado do trabalho e do exame das hipóteses de pesquisa, as 

quais restaram confirmadas na sua íntegra, está exposto no desenvolvimento desta 

tese, sintetizados em três partes, sendo articulados da forma que segue e 

fundamentadas nos referenciais teóricos correspondentes. 

Na primeira parte o foco foi o Poder Judiciário e a Democracia. Procurou-

se analisar a Democracia da Modernidade, seguido do estudo da crise da 

Democracia Representativa, para alcançar a análise da relevante participação da 

Sociedade, em espaços públicos de deliberação, como alternativa para a 

Democracia Contemporânea. Buscou-se também analisar a Jurisdição no Estado 

Constitucional, investigando-se a representação funcional do Judiciário, frente a 
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deficiente prestação por parte do Poder executivo e do Poder Legislativo. Verificou-

se que na omissão do Poder Público, o Poder Judiciário acaba ocupando uma 

postura proativa na busca da tutela dos direitos fundamentais. 

Para se alcançar o objetivo, no primeiro capítulo pesquisou-se a 

Democracia Moderna, e sua transição ao que entendemos hoje por Democracia 

Contemporânea, bem como a ligação do conceito de esfera pública com o tema da 

Democracia. 

No segundo capítulo estudou-se a atuação do magistrado no Estado 

Democrático, sua representação funcional. Verificou-se o significado da 

interpretação da norma e o papel do juiz na criação do direito. Finalizou-se este 

capítulo com a análise do acesso à justiça como condição para um judiciário 

democrático e cidadão. 

A primeira parte da tese contou ainda com um terceiro capítulo, intitulado 

Caráter contramajoritário do Poder Judicial onde foi perquirida a legitimidade 

democrática da justiça, e as correntes doutrinárias sobre a contramajoritariedade. 

Para a contrução da primeira parte, como alguns dos referenciais teóricos 

utilizados na pesquisa, aqui referenciados pelo continente a que pertencem (Europa 

e América) citam-se na Europa: Adam Ferguson, Alain Touraine, Antoine Garapon, 

Antonio-Enrique Pérez Luño, Bernard Manin, Chaïm Perelman, David Held, Esmein, 

Eugenio Bulygin, Hans Kelsen, Herbert Hart, Jean-Jacques Rousseau, John Stuart 

Mill, José Joaquim Gomes Canotilho, Joseph Schumpeter, Jürgen Habermas, Luigi 

Ferrajoli, Mauro Cappelletti, Montesquieu, Norberto Bobbio, Raymond Carré de 

Malberg, Robert Alexy, Ronald Dworkin. E no continente americano: Alex Zakara, 

Alexander Bickel, Alexander Hamilton, Antonio Carlos Wolkmer, Carlos Santiago 

Nino, Celso Fernandes Campilongo, Cesar Luiz Pasold, Clóvis de Souto Goulart, 

Ernesto Garzón Valdés, Franceso Conte, Hamilton Elliot Akel, Herbert Wechsler, 

Ingo Wolfgang Sarlet, Luís Roberto Barroso, Luiz Guilherme Marinoni, Luiz Werneck 

Vianna, Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Paulo Márcio Cruz, Pedro Manoel Abreu, 

Robert Dahl, Roberto Gargarella, Terrance Sandalow. 
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Verificou-se, portanto, que em um Estado Democrático o Poder Judiciário 

deve ser instrumento de concretização da Democracia, na garantia e defesa dos 

princípios constitucionais e Direitos Fundamentais. 

Na segunda parte, buscou-se estudar o Processo Civil Democrático. 

Analisando-se o Processo como Procedimento em Contraditório, o 

capítulo 4 estudou a evolução conceitual do contraditório. Perquiriu-se também a 

participação, em paridade de armas, no processo em contraditório substancial (com 

poder de influência e sem possibilidade de ser surpreendido com decisões com base 

em argumentos do qual não pode se defender) como legitimadora democrática das 

decisões. Investigou-se o dever de cooperação entre os sujeitos do processo como 

um dos fundamentos do processo civil democrático. 

Infere-se, ainda, do estudo da segunda parte da tese que o resultado da 

atividade cognitiva do magistrado deve, necessariamente, ser fundamentado, pois o 

juiz, como agente do poder não legitimado pelo voto, não pode deixar de justificar as 

decisões que prolata. Diante disto acaba-se por interligar contraditório, motivação e 

direito ao processo justo. Sem motivação a decisão perde duas características 

centrais: a justificação da norma jurisdicional para o caso concreto e a capacidade 

de orientação de condutas sociais. Além disso, a fundamentação deve ser coerente. 

A interpretação deve ser reconduzida a um complexo, consistente internamente, 

formal e materialmente, de princípios e regras amalgamadas por princípios 

fundamentais comuns. 

Para a elaboração da segunda parte destaca-se o pensamento dos 

seguintes refenreciais teóricos, igualmente didividos pelo continente, conforme 

optou-se na primeira parte: Europa: Oskar Von Bülow, , Elio Fazzalari, Prieto 

Sanchís e Juan Salaverria; e na América: Luiz Guilherme Marioni, Fredie Didier 

Júnior, Pedro Manoel Abreu, Dierle Nunes, Alexandre Freitas Câmara, Lênio Streck, 

Cassio Scarpinella Bueno, Humberto Theodoro Júnior, e Gisele Mazzoni Welsch, 

Miguel Carbonell, Gilmar Ferreira Mendes, Daniel Sarmento, Eduardo Cambi, John 

Rawls e Ingo Wolfgang Sarlet. 
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Por fim, a terceira e última parte, na qual se fundamentou a tese proposta, 

descreveu o instituto da Audiência Judicial Participativa ocorrida no Supremo 

Tribunal Federal brasileiro como instrumento de efetivação do Processo Civil 

Democrático. 

Na última parte da pesquisa construiu-se dois capítulos, iniciando com o 

estudo dos aspectos gerais das audiências públicas. 

Verificou-se que Audiência Pública é o instituto de participação 

administrativa permitida a participação do cidadão, com intuito de legitimar a ação 

administrativa, disciplinada formalmente em lei, por meio da qual é possível exercer 

o direito de expor visões diferenciadas a fim de conduzir o Poder Público a decidir 

com maior consenso. Apesar de ser instrumento mais utilizado como meio de 

participação e controle popular pela Administração Pública, o ordenamento jurídico 

brasileiro permite que seja utilizada pelo Poder Legislativo, pelo Poder Judiciário  e, 

inclusive, pelo Ministério Público. 

No Poder Judiciário a previsão legal das Audiências Públicas deu-se 

inicialmente pelas Leis 9.868/99 e 9.882/99, que disciplinam processo e julgamento 

das ações diretas de inconstitucionalidade, ações declaratórias de 

constitucionalidade e arguições de descumprimento de preceito fundamental. 

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, as Audiências Públicas foram 

previstas na Emenda Regimental nº 29, de 18 de fevereiro de 2009, que acrescentou 

dispositivos ao Regimento Interno do Supremo. Assim, o artigo 13 do Regimento 

Interno do STF passou a vigorar com acréscimo do inciso XVII que atribuiu 

competência ao Presidente ou ao Relator para ―convocar audiência pública para 

ouvir o depoimento de pessoas com experiência e autoridade em determinada 

matéria, sempre que entender necessário o esclarecimento de questões ou 

circunstâncias de fato, com repercussão geral e de interesse público relevante, 

debatidas no âmbito do Tribunal.‖ 

Como delimitação do tema da tese, passou-se a ter o enfoque tão 

somente nas Audiências Públicas ocorridas no âmbito do Poder Judiciário. Intitulou-

se então tais audiências como Audiência Judicial Participativa, que pode ser 
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conceituada como o mecanismo colocado à disposição do Poder Judiciário com o 

objetivo de debater com a Sociedade, entendida aqui como destinatária da decisão, 

assuntos de relevante interesse jurídico e social. Também tem como intuito a 

apresentação de informações ou provas por experts no tema discutido. 

Apontou-se como fatores de sucesso para a prática das audiências 

judiciais participativas: a) Facilitação ao acesso à informação qualificada, 

oportunidade de participação ativa do cidadão na tomada de decisões e garantia de 

acesso mais efetivo à justiça.  b) Contribuição com a sensibilização, conscientização 

dos cidadãos e agentes públicos quanto à relevância do meio ambiente, à 

importância de sua efetiva proteção e ao papel do judiciário nessa tarefa;  c) 

Aumento da confiança e da credibilidade dos cidadãos em relação a atuação do 

Poder Judiciário, enquanto guardião por excelência dos valores essenciais para a 

cidadania plena; d) Ampliação da legitimidade da atuação do Poder Judiciário na 

construção criativa e democrática da melhor solução para o caso concreto; e) 

Empoderamento e estímulo do cidadão na reivindicação dos seus direitos também 

fora da esfera jurisdicional, inclusive prevenindo litígios e lesões ao ambiente e a 

outros bens jurídicos relevantes; f) Desempenho de um papel pedagógico relevante 

à medida que incentiva a consolidação de um clima geral de desestímulo a prática 

de condutas lesivas ao ambiente e também de um engajamento solidário na defesa 

do meio ambiente e de outros bens e valores da comunidade; g) Criação de um 

contexto de sinergia e pró-atividade entre todos os envolvidos. Sem a parceria 

estratégica entre cidadãos, autoridades públicas, especialistas, Ministério Público, 

Poder Judiciário e até mesmo a imprensa os resultados seguramente não seriam tão 

exitosos. Esta grande parceria sinérgica, baseada na inteligência coletiva e na 

potência de uma força multiplicada é sem dúvida o grande fator de sucesso desta 

prática. 

Já no capítulo 7 foram analisadas as Audiências Judiciais Participativas 

ocorridas no Supremo Tribunal Federal. Como foi estudado, a Suprema Corte, há 

apenas 10 anos utiliza-se deste instituto. Até o final de 2017, apenas 20 (vinte) 

Audiências Judiciais Participativas foram realizadas, e, até o momento, não há 

nenhuma outra previsão de Audiência. 
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A primeira AJP foi convocada pelo Ministro Ayres Britto, em 2007, com 

intuito de discutir com a Sociedade civil a possibilidade de pesquisas em célula-

tronco. Desde então, temas de extrema importância foram debatidos na Corte 

Constitucional: Interrupção de gravidez de feto anencéfalo, Políticas de ação 

afirmativa de acesso ao ensino superior,  Proibição da venda de bebidas alcoólicas 

nas proximidades de rodovias, Proibição do uso de amianto, Novo marco regulatório 

para a TV por assinatura no Brasil,  Campo eletromagnético de linhas de 

transmissão de energia, Queimada em canaviais, Regime prisional, Financiamento 

de campanhas eleitorais, Biografias não autorizadas, Programa "Mais Médicos", 

Alterações no marco regulatório da gestão coletiva de direitos autorais no Brasil, 

Internação hospitalar com diferença de classe no SUS, Ensino religioso em escolas 

públicas, Uso de depósito judicial, Novo Código Florestal, Armazenamento de perfis 

genéticos de condenados por crimes violentos ou hediondos,  Marco Civil da 

Internet, Suspensão do Aplicativo WhatsApp por Decisões Judiciais no Brasil e 

Aplicabilidade do direito ao esquecimento na esfera civil, em especial quando esse 

for invocado pela própria vítima ou por seus familiares. 

Como o objetivo da Tese Doutoral era analisar se a AJP realmente tinha a 

característica de democratizar o processo, restringiu-se a análise das Audiências 

àqueles processos que já possuem acórdãos publicados. 

Neste sentido, restaram 10 (dez) processos: Pesquisas com células-

tronco embrionárias, Interrupção de gravidez  de feto anencéfalo, Políticas de ação 

afirmativa de acesso ao ensino superior, Campo eletromagnético de linhas de 

transmissão de energia, Queimada em canaviais, Regime prisional, Financiamento 

de campanhas eleitorais, Biografias não autorizadas, Alterações no marco 

regulatório da gestão coletiva de direitos autorais no Brasil e Internação hospitalar 

com diferença de classe no SUS. 

Feita a análise dos acórdãos destes processos, algumas conclusões são 

destacadas: 

1. A participação da Sociedade civil trouxe informações de extrema 

relevância para a construção da decisão pelo Tribunal, principalmente com o aporte 

técnico da comunidade científica. 
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2. Devido a importância dos temas discutidos pelo Supremo Tribunal 

Federal muitas outras Audiências deveriam ser convocadas, com intuito de 

consolidar a democratização do Judiciário. 

3. O Ministro que mais convocou Audiências Judiciais Participativas foi o 

Ministro Luiz Fux (6 audiências convocadas). 

4. Os Ministros relatores fundamentam racionalmente seus votos 

utilizando os argumentos trazidos em Audiência Judicial Participativa pela Sociedade 

civil, principalmente os argumentos apresentados pela comunidade científica. 

5. Os demais Ministros do Supremo Tribunal Federal, que não estejam em 

condição de relator, em percentual baixíssimo (35%), abordam em seus votos 

aspectos trazidos em AJP. 

6. O Ministro que mais abordou argumentos trazidos em AJP foi o Ministro 

Luiz Fux (66,6%), com percentual que atinge quase o dobro da média do Tribunal. 

7. Apesar de os Ministros não abordarem aspectos das AJP‘s nos votos, 

em todos os 10 processos, o Tribunal decidiu acompanhar o voto do relator, que, 

como já falado anteriormente, sempre fundamenta com base em argumentos das 

AJP‘s. 

Diante de tais conclusões, tem-se que as Audiências Judiciais 

Participativas realizadas no Supremo Tribunal Federal brasileiro apresentam-se 

como potencial instrumento de efetivação do Processo Civil Democrático. Como 

verificou-se na pesquisa, o arsenal de informações especializadas trazidas nas 

AJP‘s poderia ser melhor aproveitado pelos Ministros que compõem a mais alta 

Corte brasileira. Através das AJP‘s poderia-se extrair julgamentos técnicos com 

maior qualidade e real diálogo em situações com relevante repercussão social, 

legitimando democraticamente o papel decisório. 

Estas são as considerações que se julgam oportunas a apresentar, 

ressaltando que as pesquisas não se encerram, considerando que o tema estudado 

é alvo de constantes discussões. 
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