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ApresentAção

Cristina Alves

Coordenadora de Ensino da Graduação  

em Direito da FGV Direito Rio

Thiago Bottino

Coordenador da Graduação  

em Direito da FGV Direito Rio

Os verdadeiros burros e os falsos loucos

O mais esperto dos homens é aquele que, pelo menos no meu 
parecer, espontaneamente, uma vez por mês, no mínimo, 
se chama a si mesmo asno..., coisa que hoje em dia constitui  
uma raridade inaudita. Outrora dizia-se do burro, pelo menos 
uma vez por ano, que ele o era, de fato; mas hoje... nada disso. E 
a tal ponto tudo hoje está mudado que, valha-me Deus!, não há 

maneira certa de distinguirmos o homem de talento do imbecil. 

Coisa que, naturalmente, obedece a um propósito.

Acabo de me lembrar, a propósito, de uma anedota espanho-
la. Coisa de dois séculos e meio passados dizia-se em Espa-
nha, quando os franceses construíram o primeiro manicômio:  
«Fecharam num lugar à parte todos os seus doidos para nos fa-
zerem acreditar que têm juízo». Os espanhóis têm razão: quan-
do fechamos os outros num manicômio, pretendemos demons-
trar que estamos em nosso perfeito juízo. «X endoidecem...; 
portanto nós temos o nosso juízo no lugar». Não, há tempos já 
que a conclusão não é lícita.

 
Fiódor Dostoiévski, in “Diário de um Escritor” 



Anuário de publicAções dA grAduAção 20198

PESQUISAR NO CAMPO DO DIREITO significa invadir o direito com a  

pesquisa. A invasão da pesquisa no campo do direito reveste-se de difi-

culdades quanto à inteligibilidade do que se pode extrair do estado da 

arte do direito e às aproximações e aos afastamentos possíveis que as 

múltiplas análises permitem. Os dois caminhos, o que se extrai e o que/

como se analisa, sugerem uma apropriação dos domínios do direito numa 

perspectiva substantiva.

O curso de graduação da FGV Direito Rio incentiva a prática da inves-

tigação com vistas à apropriação do direito enquanto realidade a ser per-

manentemente enfrentada, à produção de conhecimentos em benefício 

do desenvolvimento de instituições e a interferências teóricas e práticas 

na vida social.

A FGV Direito Rio em prol da concretização de sua missão institucio-

nal tem investido em diferentes práticas de pesquisa. O presente anuário 

reflete esse compromisso institucional, bem como a excelência e a quali-

dade da criação por parte de alunos e professores comprometidos com a 

investigação científica.

Desde o início da graduação em direito os alunos são contemplados 

com a participação em atividades de iniciação científica e atividades com-

plementares obrigatórias de pesquisa que desafiam o desenvolvimento 

de habilidades de investigação atravessadas por conhecimentos empíri-

cos do direito em suas diversas manifestações e sob diferentes olhares 

problematizadores.

O currículo do curso de graduação possui atividades de pesquisa 

obrigatórias, as Oficinas de Pesquisa. Com a supervisão de um profes-

sor pesquisador e a orientação de assistentes acadêmicos, as Oficinas de 

Pesquisa desenvolvem habilidades de pesquisa em grupo e aproximam 

os alunos da graduação dos temas investigados pelos Centros de Pesqui-

sas da FGV Direito Rio, ao longo de dois semestres letivos, divididos em 

pequenos grupos, em que os alunos de 3º e 4º período, respectivamente, 

elaboram um projeto de pesquisa e um artigo científico. Os resultados 

da pesquisa propriamente dita são apresentados a uma banca avaliadora 

composta por pesquisadores e/ou professores de outras instituições de 

ensino jurídico em um evento denominado Jornada Jurídica. 

O Programa de Iniciação Científica da FGV Direito Rio, com o objetivo 

de revelar discentes com perfil acadêmico e científico, alavanca a formação 

de pesquisadores de excelência em diferentes áreas e temas do direito sob a 

óptica interdisciplinar do conhecimento. A iniciação científica destina-se aos 

alunos interessados na formação em pesquisa e é fomentado por bolsas ofe-

recidas pela própria instituição e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimen-

to Científico e Tecnológico (CNPq).
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As produções textuais de ambas as atividades discentes de pesquisa 

são apresentadas neste Anuário de Publicações da Graduação e tomam o 

Direito a partir de contribuições teóricas de áreas da Economia, da Justi-

ça, da Tecnologia e do Meio ambiente, constituindo-se em tema fundante 

para a formação integral do bacharel. 

A ampliação do olhar sobre o direito, do desenvolvimento estético de 

intervenções na realidade e da postura ética na proposição de reformas 

em institutos e instituições, além das práticas da pesquisa, transformam 

sentidos, promovem tomadas de consciência e desencadeiam formações 

culturais diferenciadas no campo investigado.

Seguindo os princípios de visibilidade, de cooperação, de publicidade 

e de inovação, e também considerando o repertório conquistado pelas 

pesquisas realizadas, o Anuário de Publicações da Graduação abraça a 

produção dos alunos para oferecer à comunidade acadêmica os resulta-

dos de um projeto inovador na formação em Direito.

A liberdade de escolha

Realmente, se um dia de fato se descobrisse uma fórmula 
para todos os nossos desejos e caprichos — isto é, uma ex-
plicação do que é que eles dependem, por que leis se regem, 
como se desenvolvem, a que é que eles ambicionam num 
caso e noutro e por aí fora, isto é uma fórmula matemática 
exata — então, muito provavelmente, o homem deixaria ime-
diatamente de sentir desejo.

Pois quem aceitaria escolher por regras? Além disso, o ser 
humano seria imediatamente transformado numa peça de 
um órgão ou algo do gênero; o que é um homem sem dese-
jos, sem liberdade de desejo e de escolha, senão uma peça 
num órgão?

 
Fiódor Dostoiévski, in “Cadernos do Subterrâneo” 
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JustiçA penAl consensuAl

Consensual Criminal justiCe

Autores: Ana Cláudia de Andrade Queiroz Alfradique,  

Daniel Jose Almeida Esperato, Dimitri Cardoso de Andrade 

Couto, Júlia Maurício Castro, Matheus Rezende de Carvalho e 

Pedro Canellas1

Orientador: Prof. Dr. Thiago Bottino 2

Colaborador da pesquisa: Lucas Ramos Krause dos Santos Rocha3

Área de concentração: Justiça Penal Consensual

Linha de pesquisa: Governança Regulatória, Instituições e Justiça

Projeto de pesquisa: Estado Regulador: estrutura e funções

Sumário: 1 Atividades desenvolvidas em 2018-2019; 2 Resultados alcança-

dos.

1  Alunos da FGV Direito Rio. 

2  Professor da FGV Direito Rio.

3  Mestrando em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atuante na 
Linha de Pesquisa Teorias da Decisão, Interpretação e Justiça. Pós-Graduando em 
Ciências Penais (UCAM). Pesquisador do Centro de Justiça e Sociedade da Escola 
de Direito da Fundação Getulio Vargas – RJ (2019). Bacharel em Direito Magna Cum 
Laude pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2017). Atuou como bolsista de 
Iniciação Científica da FAPERJ (2017). Mantém pesquisa na área do Direito Cons-
titucional, Ciências Criminais e Teoria do Direito, principalmente no que tange ao 
acompanhamento crítico das decisões do Supremo Tribunal Federal brasileiro.
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resumo

O presente projeto se propõe a pesquisar mecanismos de solução con-

sensual de processos na área criminal a partir do exame dogmático dos 

institutos, do direito comparado e da sua “aceitação” pelo Poder Judiciário 

do Rio de Janeiro, especificamente, e brasileiro, em geral. Por se tratar da 

incorporação de instrumentos processuais oriundos de outra cultura jurí-

dica (Common Law, distinta da tradição brasileira de Civil Law), é preciso 

uma análise crítica pra que o “transplante jurídico” não sofra “rejeição” 

pelos tribunais. Acredita-se que o trabalho produzido será capaz de for-

necer subsídios para o aprimoramento da legislação brasileira consistin-

do não apenas em uma proposta de texto legislativo, mas, sim, em um 

estudo capaz de indicar as vantagens e os riscos dos diferentes tipos de 

arranjos institucionais que os diferentes modelos de justiça negocial são 

capazes de determinar. Da mesma forma, pretende-se propor um sistema 

abrangente de rearranjo legislativo dessa nova categoria jurídica, uma vez 

que todos os institutos foram introduzidos por leis extravagantes, sem a 

necessária sistematização a fim de contribuir para o aperfeiçoamento da 

prestação jurisdicional.

Palavras-chave: Justiça Consensual. Processo Penal. Acordos Penais e de 

Colaboração. Poder Judiciário.

AbstrAct

The present project aims to study the consensual mechanisms in the crimi-

nal Law area based on the dogmatic approach of the institutes, compara-

tive law and its “acceptance” by the Rio de Janeiro State Judiciary Branch, 

specifically, and the Brazilian one, in general. As it involves incorporating 

procedural instruments from another legal culture (Common Law, distinct 

from the Brazilian Civil Law tradition), a critical analysis is necessary so 

that the “legal transplant” does not suffer “rejection” by the courts. It is 

believed that the work produced will be able to provide subsidies for the 

improvement of Brazilian legislation, consisting not only of a proposal for 

a legislative text, but also of a study capable of indicating the advantages 

and risks of the different types of institutional arrangements that the dif-

ferent models of business justice are capable of determining. Likewise, it 

is intended to propose a comprehensive system of legislative rearrange-

ment of this new legal category, since all the institutes were introduced 

by extravagant laws, without the necessary systematization in order to 

contribute to the improvement of the jurisdictional activity.
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Keywords: Consensual Justice. Criminal Procedure. Plea Bargaining and 

Leniency Agreements. Judiciary.

1. AtividAdes desenvolvidAs em 2018-2019

a) Panorama dos diferentes institutos de justiça consensual presentes 

no ordenamento jurídico brasileiro e análise do direito comparado:

• Pesquisa de caráter teórico e dogmático consistente na revisão 

bibliográfica sobre os diferentes institutos que, ao longo dos últimos 

trinta anos, foram paulatinamente incorporados ao ordenamento 

jurídico brasileiro, com objetivo de classificá-los e diferenciá-los 

a partir dos incentivos (espécies de benefícios) e desincentivos 

(renúncia a garantias processuais penais) previstos pelo legislador.

• Pesquisa de caráter teórico e dogmático no estudo comparado 

da legislação de outros países que tenham institutos de justiça 

consensual, classificando-os (i) de acordo com os diferentes 

sistemas legais (common law e civil law); (ii) de acordo com 

as funções exercidas pelo Judiciário e pelo Ministério Público; 

e  (iii) de acordo com as taxas de solução de litígios por meio 

dos mecanismos de justiça consensual. Foram identificadas as 

melhores práticas relativamente ao direito premial e riscos a serem 

mapeados na implantação desses institutos no sistema brasileiro.

b) Diagnóstico da eficácia dos atuais mecanismos de justiça consen-

sual: 

• A análise do funcionamento da legislação foi realizada por meio da 

pesquisa empírica jurisprudencial relativamente ao funcionamento 

prático dos atuais institutos de justiça consensual, identificando-

se aqueles aspectos nos quais os tribunais têm repelido ou 

modificado a legislação, com foco na jurisprudência nos tribunais 

superiores (Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de 

Justiça) relativamente aos institutos pesquisados.

• Pesquisa de caráter empírico a partir do estudo dos dados 

disponibilizados pelo Centro de Estudos Judiciários (CEJ) do 

Conselho da Justiça Federal (CJF), pelo Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ) e demais institutos públicos ou privados que 

compilem dados sobre o funcionamento do sistema de justiça.
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c.1) Levantamento da perspectiva histórica da justiça consensual e 

sua aplicação internacional (Ana Cláudia de Andrade Queiroz Alfradique):

• Leitura do livro World Plea Bargaining: Consensual Procedures and 

the avoidance of the Full Criminal Trial, do autor americano Stephen 

C. Thaman. Segundo ele, o julgamento completo com todas as 

garantias não é sustentável em longo prazo, e tribunais ao redor do 

mundo estão dando prioridade, de forma gradual, ao princípio da 

economia processual, introduzindo formas de procedimento penal 

consensual e abreviado. O autor, ainda, dedica um capítulo a fim 

de expor uma perspectiva histórica e comparativa sobre a teoria 

e a prática de evitar julgamentos criminais completos ao redor 

do mundo. Entretanto, destaca que acadêmicos tendem a ser 

céticos quanto ao procedimento abreviado, visto suas possíveis 

consequências negativas – por exemplo, a violação de importantes 

princípios do processo penal, a pressão que tais procedimentos 

impõem aos réus, os sacrifícios na área de apuração da verdade 

e a exclusão de vítimas na maioria dos sistemas. Para o autor, 

seria importante se certificar de que nenhuma das formas de 

procedimento abreviado represente um risco para a condenação 

de pessoas inocentes.

• Leitura do livro Guilty Pleas in International Criminal Law: 

Constructing a Restorative Justice Approach, da autora Nancy 

Amoury Combs. Segundo ela, é problemático analisar da mesma 

forma a negociação de crimes internacionais e a de crimes 

domésticos: a presunção de acusação e o julgamento, tão presente 

nos sistemas de justiça criminal domésticos, não é a regra em crimes 

internacionais. Ela busca examinar, exaustivamente, maneiras pelas 

quais um amplo esforço sistemático para obter guilty pleas pode 

melhorar a responsabilização criminal internacional, aumentando 

o número de processos realizados de maneira factível. O objetivo 

central desse livro é construir um sistema inovador de acordos 

penais, por meio da incorporação de princípios de justiça 

restaurativa. Assim, ele visa não só permitir o julgamento de 

uma proporção maior de infratores internacionais, mas também  

alcançar que a verdade seja dita, o empoderamento das vítimas e 

a reintegração do(s) infrator(es).

c.2) Leitura e categorização bibliográfica das seguintes obras (Daniel 

José Almeida Esperato):

• Obra: Observações sobre os Sistemas Processuais Penais. 

Autores: Jacinto Nelson de Miranda Coutinho.

• Obra: Teoria dos Jogos – Uma introdução não técnica.
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Autor: Morton D. Davis.

•  Obra: From Legal Transplants to Legal Translations: The Globaliza-

tion of Plea Bargaining and the Americanization Thesis in Criminal 

Procedure The Faces of Justice and State Authority.

Autor: Máximo Langer.

• Obra: Sistema Procesales Penales.

Autor: Teresa Armenta Deu.

•  Obra: Justiça Penal Consensual – Uma Análise Comparativa entre os 

Institutos Brasileiro e o Plea Bargaining.

Autor: Herminia Hortencia Hermsdorff Maia.

c.3) Análise, por meio da leitura de livros e artigos científicos, do fun-

cionamento dos sistemas penais de países ao redor do mundo que adota-

ram o modelo de justiça penal consensual, buscando traçar um panorama 

comparativo e o relato da experiência que tais países tiveram com esse 

modelo (Dimitri Cardoso de Andrade Couto):

• Obra: Plea Bargaining and Agreement in the Criminal Process. 

Autor: Matthias Boll

• Obra: Plea Bargaining in National and International Law. 

Autora: Regina Rauxloh

• Obra: Julgar nos Estados Unidos e na França. 

Autor: Antoine Garapon e Ioannis Papapoulos

c.4) Leitura e categorização bibliográfica das seguintes obras (Júlia 

Maurício Castro):

• Leitura do livro Plea Bargaining’s Triumph, de George Fisher.

• Resumo do livro Plea Bargaining’s Triumph.

• Leitura do livro Free Market Criminal Justice, de Darryl K. Brown.

• Resumo do livro Free Market Criminal Justice.

• Robert E. Scott & William J. Stuntz, Plea Bargaining as Contract.

• Robert Kagan, Adversarial Legalism.

• William J. Stuntz, The Collapse of American Criminal Justice.
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• Stephanos Bibas, The Machinery of the Criminal Justice.

•  Mike McConville & Chester Mirsky, Jury Trials and Plea Bargaining: 

A True Story.

• Mary E. Vogel, Coercion to Compromise.

•  Mary E. Vogel, The Social Origins of Plea Bargaining: Conflicts and 

the Law in the Process of State Formation.

•  Máximo Langer, Rethinking Plea Bargaining: The Practice and Re-

form of Prosecutorial Adjudication in American Criminal Procedure.

•  Jeffrey Ulmer & Christopher Bader, Do Moral Communities Play a 

Role in Criminal Sentencing? Evidence from Pennsylvania.

• O’Brien, Crime and Criminal Law.

• Moley, Vanishing Jury.

•  John F. Pfaff, The Causes of Growth in Prison Admissions and Po-

pulations

•  Julian V. Roberts et al., Penal Populism and Public Opinion: Lessons 

from Five Countries

•  Nick Vamos, Please Don’t Call It Plea Bargaining

•  Gregory A. Huber & Sanford C. Gordon, Accountability and Coer-

cion: Is Justice Blind When It Runs for Office?

c.5) Leitura e categorização bibliográfica das seguintes obras (Ma-

theus Rezende de Carvalho):

•  1ª Fase  Levantamento bibliográfico e mapeamento de fontes:

 � A Comparative Look at Plea Bargaining in Australia, Canada, 

England, New Zealand, and the United States

 � Fairness and the Willingness to Accept Plea Bargain Offers

 � Land without Plea Bargaining: How the Germans Do It

• 2ª Fase  Leitura, análise e fichamento de trabalhos acadêmicos:

 � Just Cause or Just Because? Prosecution and Plea-Bargaining 

Resulting in Prison Sentences on Low-Level Drug Charges in 

California and Arizona (livro completo)

Este trabalho consiste no estudo dos impactos nas prossecuções pe-

nais pela alteração na legislação da Califórnia e do Arizona no que tange 
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às possibilidades de plea bargain para sentenças de prisão por crimes me-

nores envolvendo drogas.

• Prosecutors and Democracy: A Cross-National Study

Este trabalho consiste na análise crítica das diferentes facetas do plea 

bargain ao estudar sua prática nos Estados Unidos. 

Resumo e fichamento do (Capítulo 1) Discretion and accountability in 

a democratic criminal law – Antony Duff

Resumo e fichamento do (Capítulo 10) Unpacking the Relationship 

between Prosecutors and Democracy in the United States – David Alan 

Sklansky

c.6) Leitura e categorização bibliográfica das seguintes obras (Pedro 

Canellas):

• Livro Castigo e Determinação da Pena nos EUA – Um estudo sobre 

as United States Sentencing Guidelines, de Diego Zysman Quirós.

• Mapeamento das opiniões dos juízes no caso United States v. 

Olano et al. (No. 91-1306. Argued December 9, 1992 – Decided April 

26, 1993).

• Mapeamento das opiniões dos juízes no caso Florencio Rosales-

Mireles v. United States (No. 16-9493. Argued February 21, 2018 –

Decided June 18, 2018).

d) Reuniões com o grupo de pesquisa:

• Reuniões feitas pelo coordenador da pesquisa Professor Thiago 

Bottino e com o colaborador Lucas Krause com o objetivo de 

alinhar a equipe, acompanhar o andamento das pesquisas e 

distribuir novas atividades para os bolsistas e voluntários.

2. resultAdos AlcAnçAdos 

O material coletado pelos bolsistas e voluntários do projeto será aprovei-

tado para: (a) a realização de uma rede de pesquisa no Rio de Janeiro, 

envolvendo alunos de graduação e pós-graduação stricto sensu de dife-

rentes instituições de ensino; (b) a formação de quadros acadêmicos; e (c) 

a produção de artigos a serem publicados em periódicos internacionais ou 

de alto estrato (Qualis A1/A2).





mecAnismos de pArticipAção dA AgênciA 
nAcionAl de AviAção civil (AnAc)

PartiCiPation in rulemaking at the national 
aviation agenCy (naa)

Autores: Arthur Lima1, Lívia Lino2

Orientadora: Profa. Dra. Patrícia Sampaio3

Coorientadora: Natasha Salinas4

Linha de pesquisa: Economia, Intervenção e Estratégias Regulatórias

Projeto de pesquisa: Regulação, Economia e Mercado

Sumário: 1 Introdução; 2 Caracterização dos mecanismos de participação 

da ANAC; 3 Uso de mecanismos de participação pela agência; 4 Análise da 

participação; 5 Transparência dos mecanismos de participação e utiliza-

ção da Lei de Acesso à Informação; 6 Considerações finais; 7 Referências 

bibliográficas e eletrônicas.

resumo

Este artigo pretende analisar empiricamente os mecanismos de partici-

pação adotados pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para a 

1  Aluno da FGV Direito Rio, bolsista Pibic.

2  Aluna da FGV Direito Rio, bolsista voluntária.

3  Professora da FGV Direito Rio.

4  Professora da FGV Direito Rio.
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sua tomada de decisão. Os mecanismos de participação se traduzem em 

consultas à população, presenciais ou por meio da internet, sobre normas, 

programas e políticas regulatórias que a agência pretende adotar. Embora 

não se negue sua importância, pouco ainda se conhece sobre a efetividade 

destes mecanismos. Nesse artigo, será dada ênfase a três questões prin-

cipais: (i) as circunstâncias nas quais a ANAC utiliza-se de mecanismos de 

participação para legitimar seu processo decisório; (ii) a transparência dos 

mecanismos de participação; (iii) o engajamento dos segmentos popula-

cionais nos mecanismos de participação. A análise descritiva dessas três 

dimensões foi possível a partir da construção de um banco de dados que 

permitiu a coleta, classificação e mensuração de informações sobre todos 

os mecanismos de participação da ANAC, realizados entre janeiro de 2008 

e dezembro de 2018.

Palavras-chave: Mecanismos de Participação. Consulta Pública. Audiência 

Pública. Produção Normativa. Agência Nacional de Aviação Civil.

AbstrAct

This article provides an empirical analysis of participation mechanisms at 

the National Aviation Agency (NAA) level. Participation mechanisms in-

volve population consultation, through notice-and-comment processes or 

public hearings, on agency proposals for regulations, programs and regu-

latory policies. Despite their relevance, there is a lack of knowledge on the 

effectiveness of these mechanisms. In this article, three main questions 

will be analyzed: (i) the role of participation mechanisms in the decision-

-making process of NAA; (ii) the transparency level of NAA participation 

mechanisms; (iii) the population’s involvement in the studied mechanisms. 

A descriptive analysis of these dimensions was possible through the col-

lection and coding of data on the participation mechanisms conducted by 

NAA between January 2008 and December 2018.

Keywords: Participation Mechanisms. Notice-and-Comment. Public Hea-

ring. Rulemaking. National Aviation Agency.

1. introdução

As agências reguladoras federais instituídas a partir da década de 1990 no 

contexto da reforma do Estado brasileiro preveem mecanismos de partici-

pação no desenho institucional de seus processos decisórios.
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Praticamente todas as agências reguladoras adotam alguma forma 

de consulta prévia à população na tomada de decisões. A “consulta públi-

ca” é o mecanismo que possibilita a qualquer pessoa interessada, inclusi-

ve estrangeira, a apresentar contribuições por escrito, especialmente por 

meio da internet, com o objetivo de contribuir para a tomada de decisão 

da agência reguladora. Além disso, a agência reguladora também pode 

realizar audiência pública, na qual permite aos interessados apresentar 

oralmente suas contribuições em sessão pública.

Esses mecanismos de participação são utilizados especialmente para 

instruir o processo de produção de normas das agências, mas não estão 

restritos a eles. Consultas e audiências públicas podem também ser adota-

das sempre que a agência quiser ouvir a população sobre suas atividades 

de planejamento, como sua agenda regulatória, por exemplo.

No âmbito do projeto Regulação em Números, propusemo-nos a: (i) 
descrever os principais usos dos mecanismos de participação adotados 

pela agência; (ii) analisar quem são os contribuintes, categorizando-os e 

verificando o impacto que suas participações tiveram; (iii) mensurar a efi-

ciência da ANAC na gestão de seus processos decisórios participativos; 

(iv) analisar o nível de transparência dos mecanismos de participação da 

agência e suas respectivas contribuições. 

Quanto à avaliação de transparência, propusemo-nos a analisar se as 

agências reguladoras federais conduzem as consultas e audiências públi-

cas com transparência, comunicando tempestivamente e de forma clara 

suas decisões aos interessados no processo regulatório. 

Em se tratando do uso dos mecanismos, a alimentação do banco de 

dados se deu com a utilização das variáveis (A) quantidade (número) e 

frequência (percentual) de mecanismos de participação, encerrados e em 

andamento, realizados pela agência reguladora federal ao longo do tem-

po; (B) quantidade e frequência de mecanismos de participação, classifi-

cados conforme seus objetivos, realizados pela agência reguladora fede-

ral ao longo do tempo; (C) quantidade e frequência dos mecanismos de 

participação, classificados por temas, realizados pela agência reguladora 

federal ao longo do tempo.

No que tange à parte do estudo que aborda mais especificamente 

a participação, o banco de dados foi preenchido de forma a que todas 

as contribuições recebidas no âmbito dos mecanismos (e disponibilizadas 

pela ANAC) fossem contabilizadas e os contribuintes categorizados (vide 

figura 1 do anexo). Além disso, foram analisadas também as respostas for-

necidas pela Agência às participações. 

Desse modo, esta pesquisa possibilitou a produção de conhecimento 

quanto a: (A) categoria dos contribuintes; (B) análise dos instrumentos de 
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resposta oferecidos pela ANAC; (C) análise da participação nos mecanis-

mos; (D) análise da atividade dos contribuintes nos mecanismos de parti-

cipação; e (E) análise do impacto gerado pelas contribuições. 

O banco de dados construído para este projeto, que originará futura-

mente a criação de um site especializado, reuniu informações disponibili-

zadas sobre todos os mecanismos de participação adotados pela ANAC 

desde a sua criação, totalizando um número de 253 processos. A alimen-

tação do banco de dados foi realizada manualmente pelos dois pesquisa-

dores.

2. cArActerizAção dos mecAnismos de pArticipAção dA 
AnAc 

A ANAC é uma autarquia de regime especial com autonomia administra-

tiva e financeira, criada em 27 de setembro de 2005 pela Lei nº 11.182, 

integrante da Administração Pública Federal indireta e vinculada ao Mi-

nistério da Infraestrutura. A Agência tem como principais objetivos, entre 

outros, emitir certificados de aeronavegabilidade, normas de segurança 

aeroportuária e de aviação civil, fiscalizar os serviços aéreos e os produtos 

aeronáuticos, nos termos da Lei de Criação da agência.

A ANAC prevê e dispõe em sua lei de criação (Lei nº 11.182/05) e no 

Decreto que sistematiza sua instalação, estrutura organizacional e regula-

mento (Decreto n° 5731/06) as formas de utilização de dois mecanismos 

de participação: (i) Audiência Pública, em que a agência visa ampliar a 

transparência de suas ações e a apoiar seu processo decisório. A ANAC 

realiza audiências públicas (que podem ser presenciais ou não presenciais, 

comumente por meio eletrônico) para ouvir a opinião da sociedade e dos 

agentes regulados sobre assuntos importantes para a regulação do setor 

aéreo. A Audiência Pública é convocada pelo Diretor-Presidente, após de-

liberação da Diretoria, sempre que houver alterações ou novos normativos 

para o setor aéreo, em assuntos que interfiram diretamente nos interesses 

sociais e econômicos dos agentes do setor, e (ii) Consulta Pública, que 

visa dar apoio às atividades das Superintendências nos processos rela-

cionados a suas atribuições específicas. As Superintendências realizam 

consultas públicas para colher informações e subsídios da sociedade e 

aprimorar aspectos relevantes na instrução de processos no âmbito de 

suas competências.

O principal mecanismo adotado nos processos decisórios é a Audiên-

cia Pública, cujos objetivos variam entre recolher subsídios, conhecimen-

tos e informações para o processo decisório da agência; assegurar aos 

agentes da aviação civil, usuários dos serviços regulados e demais con-
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tribuintes o devido encaminhamento de suas reivindicações e sugestões; 

identificar e externalizar, da maneira mais ampla possível, todos os aspec-

tos relevantes à matéria submetida à opinião pública; e dar a publicidade 

necessária aos atos normativos e ações regulatórias da ANAC.

Resumidamente, o procedimento das Audiências e Consultas Públi-

cas observa as seguintes etapas:

A. A Diretoria Colegiada, diante de questão relevante, após análises 

iniciais, ao aprovar o seguimento da matéria, no caso de Ato Normativo, 

ou de planejamentos regulatórios, deve decidir também quanto aos pro-

cedimentos de Consulta e Audiência Pública, como indica a Lei de Criação 

da ANAC.

B. No caso de iniciativas ou alterações de atos normativos que afe-

tem direitos de agentes econômicos, a regra é a realização obrigatória de 

Audiência Pública. Porém, a Diretoria Colegiada pode, sempre que achar 

relevante, submeter qualquer tema aos mecanismos de participação. 

C. Após serem instauradas pela Diretoria Colegiada, a Consulta Públi-

ca e a Audiência são formalizadas por meio de convocações no Diário Ofi-

cial da União e no site da Agência, com a devida divulgação de qualquer 

material de apoio que possa vir a ser necessário; há sempre um modelo 

disponível no site para a elaboração das contribuições.

D. As participações iniciam e encerram-se em datas determinadas 

pela convocação. Não são definidas de maneira especializada as durações 

máxima ou mínima de cada consulta, e em nosso banco de dados consta-

tamos que a média entre a data de convocação e a data final para o envio 

de contribuições foi de 31 dias, conforme gráfico a seguir:
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Gráfico 1

Fonte: elaborado pelos autores (base de dados “Regulação em Números”).

E. Após a realização da Consulta Pública, cabe à Agência elaborar um 

relatório em que responde às sugestões dos contribuintes, inferindo se 

acatou ou não a mudança proposta. A média de tempo para que tal docu-

mento fosse disponibilizado foi de 115 dias após o fim do recebimento de 

consultas, como se verifica a seguir: 

Gráfico 2

Fonte: elaborado pelos autores (base de dados “Regulação em Números”).
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F. As informações produzidas durante o processo de Consultas e Au-

diências Públicas devem permanecer disponíveis no site da ANAC para 

que qualquer contribuinte possa acessá-las, inclusive o produto final que 

foi elaborado após a análise das sugestões enviadas pelos mecanismos de 

participação.

3. uso de mecAnismos de pArticipAção pelA AgênciA 

Criada em setembro de 2005, a ANAC iniciou o uso sistemático de 

mecanismos de participação em 2009. Dessa data até o final do ano de 

2018, foram realizadas 253 Audiências Públicas. Com relação às Consultas 

Públicas, no mesmo período, foram totalizadas 28.

Gráfico 3

Fonte: elaborado pelos autores (base de dados “Regulação em Números”).

Verificou-se uma média de aproximadamente 25,3 audiências por ano 

durante os 10 anos por nós estudados, sendo percebida certa linearidade 

na adoção do mecanismo, em geral, visto que a diferença entre o ano com 

mais audiências – 2009, com 33 – e a com menos – 2015, com 20 foi de 

somente 13 audiências. No âmbito da ANAC, 75,4% de todas Audiências 

e Consultas Públicas foram realizadas com o objetivo de produzir normas 

e regulamentos, ao passo que 22.8% objetivaram a formulação de atos ou 

contratos. 
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Gráfico 4

Fonte: elaborado pelos autores (base de dados “Regulação em Números”).

Além dos objetivos, foram contabilizados sete principais temas nos 

mecanismos de participação realizados pela Agência. São eles: “produtos 

aeronáuticos; “serviços aéreos”; “infraestrutura aeroportuária e aeropor-

tuária”;  “formação de profissionais”; “gestão tarifária”; e “administração e 

planejamento”.

Gráfico 5

Fonte: elaborado pelos autores (base de dados “Regulação em Números”).
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Os temas mais frequentemente submetidos aos mecanismos de par-

ticipação tratam de “produtos aeronáuticos” e “serviços aéreos”, que são, 

não por coincidência, os temas que abrangem maior gama das responsa-

bilidades legais da agência.

Com relação aos métodos utilizados para receber os instrumentos de 

participação popular da agência, percebemos que a grande maioria se deu 

por meios não presenciais, normalmente com os comentários aos temas pro-

postos sendo feitos por intermédio de meio eletrônico, com o envio das con-

tribuições pelo site da ANAC. Nos relatórios de matérias mais complexas, que 

necessitavam de uma cooperação popular mais intensa, ou que tiveram um 

grande número de sugestões, percebemos que, além da participação pela 

internet, os contribuintes também eram ouvidos de maneira presencial, em 

que audiências públicas eram marcadas nos grandes centros urbanos para 

que qualquer pessoa pudesse discutir os temas propostos diretamente com 

a ANAC.

Gráfico 6

Fonte: elaborado pelos autores (base de dados “Regulação em Números”).

No caso de uma análise de tempo, aferiu-se, por exemplo, o tem-

po médio de resposta oferecido pela ANAC em suas Audiências Públicas. 

Considerou-se a data final do período disponibilizado pela Agência para 

recebimento das manifestações até a data de publicação do relatório de 

avaliação das manifestações recebidas. A média da Agência, conforme os 

dados disponibilizados, para divulgação de relatório é de 105 dias.

Quanto ao tempo médio de preparação para as audiências, percebe-

-se que a média disponibilizada em nosso banco de dados é de 31 dias. Isso 

significa que o tempo médio entre a publicação da Audiência no Diário 

Oficial e o fim do recebimento de novas contribuições é de aproximada-



Anuário de publicAções dA grAduAção 201930

mente um mês. O período curto talvez tenha influência na participação de 

certos setores da sociedade que possuem acesso reduzido ao escopo das 

resoluções da ANAC e muitas vezes não possuem ideia de que uma ma-

téria de possível interesse tenha entrado e saído de discussão de maneira 

tão rápida no site da Agência, como é o caso de pessoas físicas interessa-

das, responsáveis por 32% das contribuições. 

4. Análise dA pArticipAção

Nesta pesquisa, as pessoas físicas e jurídicas que participaram das 

audiências da ANAC foram classificadas em categorias que representam 

os grupos interesse dos participantes. 

Pesquisa 1
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Fonte: elaborado pelos autores (base de dados “Regulação em Números”).

O percentual de manifestações realizadas por ano em relação ao total 

nas Audiências Públicas da ANAC não oscilou tanto no decorrer dos anos. 

Com 13.535 manifestações em 10 anos da nossa base de dados, percebe-se 

que o valor de 1.353 sugestões anuais de média é bem correto. Somente 

o ano de 2011 se torna disparate dos demais, com 3.183 manifestações. 

Entretanto, deve-se levar em consideração que em somente uma audiên-

cia foram recebidas 2.367 contribuições, em resolução que determinava 

novas diretrizes para a concessão de Licenças, Habilitações e Certificados 

Para Pilotos.   

Quanto aos temas, verificou-se maior média de contribuintes partici-

pantes quando o assunto era referente ao tema “infraestrutura aeroportu-

ária”, com 12.41 de média. Por outro lado, a menor média de contribuintes 

participantes foi vinculada ao tema “gestão tarifária”, com 5.08 de média.

Gráfico 7

Fonte: elaborado pelos autores (base de dados “Regulação em Números”).
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Após uma breve análise sobre a disponibilidade das respostas às con-

tribuições por parte da ANAC, percebemos alguns fatos. O primeiro deles 

é o de que a agência é bastante responsável com relação à elaboração de 

documentos em que são reunidas as informações sobre as contribuições 

recebidas em um determinado mecanismo de participação, com o ofere-

cimento de respostas individualizadas. Somente 16% dos mecanismos não 

tiveram respostas formuladas às contribuições, o que mostra comprome-

timento por parte da Agência para responder e argumentar frente a cada 

sugestão recebida.

Gráfico 8

Fonte: elaborado pelos autores (base de dados “Regulação em Números”).

Além disso, percebemos que, quanto maior o número de contribui-

ções recebidas em um mesmo relatório, mais genéricas e repetidas se 

tornam as respostas da ANAC, reduzindo um pouco a “individualização” 

desses feedbacks. A média do número de manifestações por audiência 

varia bastante quanto ao tema da resolução. As audiências com o tema 

“Infraestrutura aeronáutica e aeroportuária” possuem uma média de 97 

manifestações, contra 59 do tema em segundo lugar “Serviços aéreos”. 

Tal resultado é válido ao levarmos em consideração que muitas vezes in-

divíduos interessados que não participariam de Audiências em condições 

normais acabam por enviar contribuições pelo fato de terem propriedades 

nas localidades dos aeroportos. Além disso, a maioria dos outros temas 

contempla somente escopos ou de interesse de grandes companhias aére-

as, que possuem uma razão quantitativa baixa, como é o caso de “Serviços 

Aéreos”, ou da própria agência, como “Administração e planejamento” e 

“Gestão tarifária”.



MecanisMos de participação da agência nacional de aviação civil (anac) 33

Gráfico 9

Fonte: elaborado pelos autores (base de dados “Regulação em Números”).

Ao olharmos para os participantes de forma mais individualizada, é 

possível identificar as cinco entidades que mais participaram das Consul-

tas Públicas. Verificou-se, inclusive, que a própria ANAC foi a entidade que 

mais participou das Consultas Públicas, contribuindo ativamente desde 

2009 em mais da metade das Audiências que tiveram alguma resposta 

(89 em 150 relatórios), com um número de manifestações de 817. Outra 

contribuinte significativa foi a INFRAERO, que apresentou 556 respostas 

ao longo dos 10 anos analisados, participando em 39 audiências. É curioso 

que as duas empresas que mais submeteram sugestões à ANAC sejam 

públicas. Entre os atores privados, separamos os 3 principais: o primeiro 

deles sendo a TAM Linhas Aéreas, companhia aérea que participou 221 

vezes em 53 diferentes audiências; a EMBRAER, conglomerado brasileiro 

fabricante de aviões, com 368 manifestações em 44 audiências; e a Varig, 

que, mesmo extinta, de maneira surpreendente, foi a 5º empresa com mais 

participações.
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Quadro 1

Fonte: elaborado pelos autores (base de dados “Regulação em Números”).

Com relação à porcentagem de categoria de participantes em geral, 

percebemos que “Agentes econômicos regulados” foram responsáveis 

por 34.75% de todas as manifestações. Isso mostra o quanto os entes pri-

vados que possuem algum tipo de interesse nas questões debatidas estão 

dispostos a discutir e terem suas reivindicações ouvidas pela Agência. No-

ta-se, pela leitura dos relatórios, que tais questões vão desde questiona-

mentos sobre as novas políticas que poderão ser desenvolvidas, passando 

por sugestões de novas maneiras de se enfrentar tais questões, até sim-

ples mudanças básicas no texto que facilitem a sua interpretação.

Gráfico 10

Fonte: elaborado pelos autores (base de dados “Regulação em Números”).
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5. trAnspArênciA dos mecAnismos de pArticipAção e 
utilizAção dA lei de Acesso à informAção

A ANAC concede acesso aos mecanismos de participação por meio de seu 

site (www.anac.gov.br), em sua seção “Participação Social”. Ao entrar nes-

sa divisão, é necessário clicar em “Audiências e Consultas Públicas”, pági-

na em que a Agência dá um breve resumo de como se dá o mecanismo de 

participação popular, diferenciando os conceitos de Audiência e Consul-

ta Pública e subdividindo-os em “Encerrados” e “Em andamento”, ambos 

separados por anos. Na segunda subdivisão, estão listados todos os me-

canismos que ainda podem ser respondidos e devidamente comentados. 

Nas páginas de cada ano dos mecanismos encerrados, a ANAC dispo-

nibiliza, de forma bem clara e organizada, podemos afirmar até intuitiva, 

os documentos originários de cada audiência pública. São apresentados, 

em sua grande maioria: 1) Aviso da Audiência Pública, certificado gerado 

pela Diretoria Colegiada indicando sua deliberação e a aprovação do me-

canismo, além de indicar o endereço virtual para onde serão mandadas as 

contribuições e a data final para serem submetidas; 2) A minuta da Reso-

lução gerada pela Diretoria Colegiada, que motivou a efetivação daquela 

Audiência Pública. Com base nesse documento, contribuintes podem tirar 

dúvidas e sugerir mudanças; 3) Documentos anexos à Resolução, como 

estudos, pareceres ou comentários da própria instituição; 4) Justificativa, 

em que a Agência expõe as razões que a motivaram a propor a edição 

ou criação de determinada resolução, tanto técnica quanto legalmente; 

5) Formulário de análise para a proposição de ato normativo, documento 

prévio à resolução, em que o problema a ser solucionado é descrito.

Além disso, quando a Audiência é encerrada, a Agência disponibili-

za dois documentos: um relatório de análise das contribuições, em que a 

ANAC responde às solicitações dos contribuintes de maneira individuali-

zada, definindo se a sugestão foi acatada para a formulação da resolução, 

parcialmente acatada ou recusada; além da resolução final já editada pelas 

sugestões. Nesse caso, a ANAC indica o número da Resolução, a sua data 

de publicação oficial e o link que leva ao documento. Ao se analisar nosso 

banco de dados, percebe-se que a Agência é bem responsável quanto aos 

documentos gerados, visto que somente 17% das audiências não geraram 

um produto final, como uma resolução ou uma lei, muitas vezes porque 

a norma se tornou ultrapassada e desnecessária ou talvez só ainda não 

tenha sido publicada.
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Gráfico 11

Fonte: elaborado pelos autores (base de dados “Regulação em Números”).

Entretanto, como já foi dito anteriormente, alguns relatórios, princi-

palmente os maiores, pecam nesse sentido ao dar respostas genéricas e 

uniformizadas, possivelmente por conta da demora e da dificuldade de 

responder a um grande número de contribuições.

Além disso, entendemos que, mesmo com a conveniência da dispo-

nibilidade dos relatórios, alguns pecam em duas principais frentes. Primei-

ramente, alguns deles, por não serem padronizados, não apresentam uma 

resposta clara quanto à aceitação da sugestão. Alguns brilhantes relatórios 

(como os das Audiências 18 de 2014 e 21 de 2016) indicam a resposta de 

maneira separada, outros a indicam no escopo do texto da resposta e ou-

tros não a apresentam, deixando o leitor das respostas da ANAC à mercê 

de sua própria interpretação para descobrir a posição da Agência. Alguns 

chegam até a fornecer gráficos sobre o índice de aceitação da ANAC das 

sugestões naquele mecanismo, e até com informações mais didáticas so-

bre a participação de cada contribuinte. Além disso, alguns relatórios não 

apresentam a instituição pela qual o contribuinte fala naquela sugestão.

Como já foi dito, a ANAC tem índices altíssimos de disponibilização 

dos documentos referentes às Audiências e Consultas Públicas. Por isso, a 

necessidade de formular pedido de informação por meio de Lei de Acesso 

à Informação (LAI) foi remota. Na única vez em foi preciso entrar com pe-

dido de LAI, requereu-se um novo relatório de contribuições, pois o apre-

sentado no site não informava o nome ou as instituições dos contribuintes; 

eles eram divididos em “Contribuição X”, em que X era um número. A 

agência foi exemplar em questão de compromisso com sua transparência, 
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uma vez que respondeu no prazo com um novo documento, completo, 

com todas as informações necessárias. 

6. considerAções finAis

Com base na análise dos dados coletados e nos gráficos gerados, foi pos-

sível identificar um entendimento consistente dos interesses dos principais 

contribuintes nos mecanismos de participação na Agência e os principais 

temas submetidos à contribuição pública.

Foi possível traçar algumas relações entre temas, participantes e os 

anos em que ocorreram determinados mecanismos, o que permitiu inferir 

diversos pontos relevantes, como o fato de o ano de 2016, em que um 

novo Diretor-Presidente foi escolhido para o cargo, ser o que possui mais 

audiências com o objetivo “atos e contratos”.

Além disso, a ANAC está caminhando para ser uma agência exemplar 

no país no quesito transparência. Com site claro e de fácil acesso, os ín-

dices de disponibilização dos documentos referentes aos mecanismos de 

participação são extremamente elevados, tanto para subsidiar o debate 

quanto para dar uma resposta àqueles que contribuíram com sua Consulta 

ou Audiência. O principal fator a ser melhorado é a forma como essa infor-

mação é entregue ao cidadão, uma vez que não há um modelo padrão de 

relatório, e alguns carecem de respostas objetivas sobre o acolhimento ou 

não da sugestão enviada. 
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resumo

Esse trabalho analisa 52.243 decisões monocráticas e 300 decisões cole-

giadas tomadas pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal no interva-

lo de 2001 a 2018. O objetivo é mapear o comportamento decisório dos 

Ministros do STF a fim de saber se casos semelhantes recebem respostas 

1  Aluna da FGV Direito Rio.

2  Professor da FGV Direito Rio.
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diferentes a depender do espaço institucional no qual a decisão é tomada. 

A pesquisa tem como fundo teórico as discussões acerca de modelos de 

tomada de decisão judicial.

Palavras-chave: Supremo Tribunal Federal. Comportamento dos Ministros.

AbstrAct

This paper analyzes 52.243 monocratic decisions and 300 collegiate de-

cisions taken by the Brazilian Supreme Court Justices between 2001 and 

2018. The goal is to map the decision-making behavior of STF’s Justices in 

order to find out if similar cases receive different responses depending on 

the institutional space in which the decision is made. The discussion about 

the models of judicial decision-making serves as a theoretical background 

for the research.

Keywords: Judicial Politics. Brazilian Supreme Court. Judicial Behavior. 

1. introdução

A crescente judicialização das relações sociais no Brasil colocou em evi-

dência o comportamento individual e coletivo dos ministros nos estudos 

sobre o Supremo Tribunal Federal. A postura cada vez mais proativa e as 

possibilidades abertas em relação à interpretação constitucional podem 

ter como resultado uma atuação praticamente ilimitada do Supremo Tri-

bunal Federal (STF), como órgão de cúpula do Poder Judiciário3, e da atu-

ação individual dos ministros, como membros do Poder Judiciário4. Nesse 

sentido, devemos atentar para a relação entre o desenho institucional do 

3  Ver: VIEIRA, O. V. Supremocracia / Supremocracy. Revista Direito GV, [S.l.], n. 2, 
p. 441, 2008. Disponível em: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&-
db=edssci&AN=edssci.S1808.24322008000200005&lang=pt-br&site=eds-live. 
Acesso em: 31 jul. 2019.

4  Ver: ARGUELHES, Diego W.; RIBEIRO, L. M. O Supremo Individual: mecanismos 
de atuação direta dos Ministros sobre o processo político. Direito, Estado e Socie-
dade, [S.l.], 2015. Disponível em: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=-
true&db=edsvlx&AN=edsvlx.698382041&lang=pt-br&site=eds-live. Acesso em: 31 
jul. 2019.
ARGUELHES, Diego W.; RIBEIRO, L. M. Ministrocracia : O Supremo Tribunal individu-
al e o processo democrático brasileiro / Ministrocracy: The Individual Supreme Court 
in Brazilian Democracy. Novos estudos CEBRAP, [S.l.], n. 1, p. 13, 2018. Disponível 
em: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edssci&AN=edssci.
S0101.33002018000100013&lang=pt-br&site=eds-live. Acesso em: 31 jul. 2019.
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STF, a extensão da atuação dos ministros e seu grau de responsabilização 

nas decisões judiciais – sejam elas coletivas ou individuais.

Uma das justificativas teóricas para cortes supremas serem órgãos 

colegiados é a distribuição do ônus da tomada de decisão e a possibilida-

de de que a decisão corresponda ao que se pressupõe ser a melhor esco-

lha possível para o caso nas circunstâncias em que ele se apresenta e com 

as leis existentes na ordem jurídica nacional, já que é tomada após debate 

de pessoas com grande conhecimento a respeito5. No entanto, o STF, por 

acumular as funções de Tribunal Constitucional, Tribunal de Última Ins-

tância do Judiciário e Tribunal de Foro Especial, recebe anualmente mais 

casos do que a maioria das cortes no mundo6. Para lidar com essa carga 

de trabalho e possibilitar maior eficiência ao Tribunal, a alternativa encon-

trada foi a delegação de casos para que os ministros julguem de forma 

monocrática, conforme previsto no art. 21, II, do RISTF/20187. Mas a atua-

ção monocrática pode resultar em uma decisão que, se fosse tomada de 

forma colegiada, seria diferente. Nesse caso, um ministro decidiria com o 

“poder” de um tribunal, sem que tal decisão necessariamente espelhe uma 

deliberação coletiva, o que desvirtuaria a concepção de decisão colegiada.

Tendo essa possibilidade em mente, essa pesquisa pretende mapear 

o comportamento dos ministros em decisões tomadas monocraticamente 

e em plenário. O objetivo é observar se casos semelhantes podem receber 

respostas diferentes apenas com base na arena institucional no qual a de-

cisão foi tomada. A hipótese que orienta este trabalho é a de que decisões 

monocráticas possibilitam uma expressão mais significativa de fatores 

ideológicos e de preferências pessoais dos ministros do que decisões co-

legiadas, quando é necessário formar maioria. Para isso, este trabalho irá 

mobilizar teorias de comportamento judicial com análise de dados sobre 

decisões judiciais a fim de testar a hipótese levantada. 

5  Ver: DA SILVA, V. Deciding without deliberating. International Journal of Constitu-
tional Law, [S.l.], v. 11, n. 3, p. 557-584, [s.d.]. Disponível em: http://search.ebscohost.
com/login.aspx?direct=true&db=edselc&AN=edselc.2-52.0-84884912048&lang=p-
t-br&site=eds-live. Acesso em: 5 out. 2019.

6  Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/vertexto.asp?servico=estatisti-
ca&pagina=decisoesinicio. Estatísticas de decisões (a partir de 2010) – decisões por 
mês. Acesso em: 10 jan. 2019.  ARGUELHES, Diego W.; HARTMANN, Ivar A. A mo-
nocratização do STF. Disponível em: https://www.jota.info/?pagename=paywall&re-
direct_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-monocratizacao-do-s-
tf-03082015.  Acesso em: 11 jan. 2019. 

7  Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/vertexto.asp?servico=estatisti-
ca&pagina=decisoesinicio. Estatísticas de decisões (a partir de 2010). Acesso em: 
10 jan. 2018.
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2. modelos de comportAmento JudiciAl

O debate sobre o comportamento judicial de juízes de cortes constitu-

cionais gira em torno do modelo teórico “legal” – que defende que os 

ministros apenas aplicam a lei,  independentemente de suas preferências 

– e dos modelos “atitudinal” e “estratégico”. De acordo com os autores 

Maltzman, Wahlbeck e Spriggs8, o comportamento estratégico se baseia 

em dois postulados: o outcome postulate, segundo o qual os juízes prefe-

rem leis e jurisprudências que reflitam e reforcem seus posicionamentos; 

e o collective decision-making postulate, uma tentativa de maximizar suas 

preferências, mesmo que isso signifique flexibilizar seu posicionamento 

para construir maioria – formando o que os autores chamam de The Court 
Game. Esses dois postulados, somados à outras variáveis apontadas pelos 

autores – como carga de trabalho, calendário do tribunal, importância so-

cial do caso –, afetariam a tomada de decisão.

Essa tentativa de maximizar preferências é natural, afinal, os ministros 

não vivem no  “vácuo” e, como qualquer outra pessoa, possuem crenças 

e valores pessoais que podem influenciar nas suas decisões. O proble-

ma ocorre quando não há mecanismos institucionais para fazer que as 

preferências individuais não se sobreponham às preferências coletivas. O 

colegiado é, então, uma forma de constranger opiniões particulares, fa-

zendo que seja necessário formar maioria. Por isso, nota-se que o modelo 

estratégico parece servir melhor à estrutura de colegiado, já que, neste, os 

ministros tentariam maximizar suas preferências tendo em vista as restri-

ções impostas pelas instituições vigentes e por suas relações e interações 

com os demais membros do tribunal. 

Por outro lado, o modelo atitudinal sustenta que os ministros não se 

importam com a forma como outro ministro irá decidir, mas, sim, que são 

fiéis às suas preferências. Em uma situação de colegiado, esse modelo 

como explicativo do comportamento judicial parece ingênuo. No entanto, 

em situações de decisão monocrática, o modelo atitudinal pode oferecer 

bons subsídios para explicar o comportamento dos juízes. A forma como 

o STF funciona hoje, principalmente em relação às decisões monocráticas, 

oferece incentivos, como a aplicação analógica da Súmula 606 do STF, 

para que os ministros adotem a postura que lhes for mais conveniente, já 

que há poucas situações em que estes possam ser responsabilizados por 

suas ações e mesmo as que existem são raramente aplicadas.

8  Ver: VALERIE HOEKSTRA. Crafting Law on the Supreme Court: The Collegial 
Game Forrest Maltzman James F. Spriggs, II Paul J. Wahlbeck. The Journal of Politi-
cs, [S.l.], v. 64, n. 3, p. 924, 2002. Disponível em: http://search.ebscohost.com/login.
aspx?direct=true&db=edsjsr&AN=edsjsr.1520123&lang=pt-br&site=eds-live. Acesso 
em: 31 jul. 2019.
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Nesse sentido, a possibilidade de coexistência de duas arenas de de-

cisão diferentes, monocrática e colegiada, pode indicar a existência de 

um comportamento distinto dos ministros do STF: atitudinal, quando ele 

decide individualmente, e estratégico, quando a decisão é realizada em 

plenário (ou turmas).

3. mApeAmento dos dAdos

A partir da base de dados do Supremo em Números, foram seleciona-

das amostras de decisões monocráticas e de plenário referentes a Habeas 

Corpus (HC)9, independentemente da classificação ou assunto, a fim de 

entender como os ministros se comportam de forma mais geral. 

A base cedida tem 52.243 decisões monocráticas realizadas no inter-

valo de setembro de 2001 a outubro de 2018. Para as decisões monocráti-

cas, a base possui os dados relativos aos votos dos ministros, que podem 

ser classificados como: (0) negativa de admissão (não conhecimento); (1) 

negativa de mérito (indeferimento); (2) admissão (conhecimento); (3) de-

ferimento parcial no mérito (concessão parcial); (4) deferimento no mérito 

(concessão total); (5) sem decisão; e (6) decisão ambígua.

Atentando para a possibilidade do tipo de decisão em que os mi-

nistros não conhecem, mas concedem o HC ex officio10, realizamos uma 

amostra com 2.086 decisões monocráticas retiradas dessa base e fize-

mos uma reclassificação manual com os seguintes parâmetros: (a) não 

conhecimento; (b) não conhecimento com concessão ex officio; (c) inde-

ferimento; (d) prejudicado; (e) indeferimento com concessão ex officio; (f) 

concessão parcial; e (g) concessão total. 

Retiramos da amostra decisões que não conseguimos encontrar na 

ferramenta de consulta do Supremo Tribunal Federal e decisões que, por 

falta de informação, tivemos dúvidas na forma como seriam classificadas 

nos critérios apresentados. Após essa limpeza,  totalizaram-se 1.700 deci-

9  Optamos por deixar a Primeira e a Segunda Turmas para pesquisa posterior.

10  Ver: BADARÓ, G. H. R. I. Processo penal. [S.l.]: Revista dos Tribunais, 2018. 
Disponível em: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ca-
t03468a&AN=bmhsrj.000130481&lang=pt-br&site=eds-live. Acesso em: 31 jul. 2019.
BOTTINO, T. A. Pesquisando Habeas Corpus Nos Tribunais Superiores. Revista de 
Estudos Institucionais, [S.l.], n. 1, p. 64, 2019. Disponível em: http://search.ebscohost.
com/login.aspx?direct=true&db=edsdoj&AN=edsdoj.f50629b6e7f440fa8e4cf377f-
373d80&lang=pt-br&site=eds-live. Acesso em: 31 jul. 2019.
BOTTINO, T. A. Considerações sobre a origem e evolução da ação de “habeas cor-
pus”. Revista Brasileira de Ciências Criminais,  v. 9, n. 35, p. 101-131, jul./set., 2001. 
Disponível em: http://biblioteca2.senado.gov.br:8991/F/?func=item-global&doc_li-
brary=SEN01&doc_number=000609918. Acesso em: 31 jul. 2019.
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sões realizadas monocraticamente, das quais apenas 41 foram classifica-

das como alguma modalidade de concessão ex officio. Esse número nos 

pareceu baixo o suficiente para utilizarmos a base completa do Supremo 

em Números, descartando decisões classificadas como “sem decisão” ou 

“decisão ambígua”.  

Para decisões colegiadas, a base fornecida possui apenas o resul-

tado final, e não a maneira como cada ministro votou individualmente. 

Como essa é uma informação fundamental para a pergunta de pesquisa 

proposta, selecionamos os casos levados ao Plenário do STF e, partindo 

dos mesmos critérios propostos, classificamos manualmente 313 decisões 

individuais de cada ministro na Corte; após limpeza da base, ficamos com 

300 decisões colegiadas. 

Para melhor comparar o comportamento de um mesmo ministro ao 

longo do tempo e dos ministros entre seus pares, optamos por somar os 

resultados (b), (e), (f) e (g) e classificá-los como “concessão” e os resulta-

dos (c) e classificá-los como “indeferimento”. A partir disso, criamos uma 

razão para medir se o ministro concede ou indefere mais casos ao longo 

do tempo (razão = “indeferimento”/“concessão”). A partir dessa razão, 

geramos um gráfico do comportamento dos ministros em situação de de-

cisão individual (Figura 1), um gráfico do comportamento dos ministros 

em situação de decisão no plenário (Figura 2) e os gráficos comparativos 

de cada ministro (Figura 3). Os resultados (a) e (d), ainda que constituam 

informações interessantes – principalmente sobre o tempo que leva para 

o tribunal pautar e decidir sobre os casos endereçados a ele –, foram des-

cartados por não se relacionarem com a pergunta central levantada pela 

pesquisa. Escolhemos os ministros a serem analisados partindo do critério 

de estabilidade, ou seja, os ministros que ficaram por mais tempo no Tri-

bunal dentro do período abrangido pela base de dados, e os 11 ministros 

que compõem o STF hoje. 

Alguns ministros mantiveram um comportamento relativamente 

constante ao longo do tempo. O mais marcante é o Ministro Marco Au-

rélio, que teve tanto um comportamento constante ao longo do tempo 

como em relação ao espaço institucional no qual a decisão foi tomada. O 

Ministro Celso de Mello também seguiu, em quase todos os momentos, o 

posicionamento emitido pelo plenário, ainda que contrário à sua posição. 

Esse comportamento do Ministro ficou marcado pela repetição do trecho 

abaixo em uma série de votos emitidos:

Embora respeitosamente dissentindo dessa diretriz juris-

prudencial, por entender possível a impetração de “habeas 

corpus” contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal 

Superior da União, devo aplicar, em respeito ao princípio da 

colegialidade, essa orientação restritiva que se consolidou 
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em torno da utilização do remédio constitucional em ques-

tão (grifo nosso) 

Aurélio parece assumir um comportamento mais atitudinal. Por sua 

vez, Mello, com seu respeito pela decisão colegiada, parece assumir um 

comportamento mais legal. 

Por outro lado, alguns ministros tiveram comportamentos conside-

ravelmente destoantes ao longo do tempo, como Barbosa em 2013, ou 

com grandes diferenças entre os espaços de decisão, como Lewandowski 

no período de 2008 a 2012, Lúcia no período de 2008 a 2013 e Weber no 

período de 2014 a 2016.

A coincidência dessas datas nos leva a pensar sobre a possibilidade 

de os grandes escândalos políticos (Mensalão11, por exemplo) vivenciados 

pela sociedade brasileira nos últimos anos terem influenciado no compor-

tamento dos ministros, já que o STF foi responsável por decidir diversas 

questões relevantes e de grande impacto político e social. Algumas dessas 

decisões viraram manchetes por conta da grande liberdade de atuações 

individuais, outras foram acompanhadas de perto pela sociedade por meio 

da TV Justiça – o que é outro fator que pode ter impacto na forma como os 

ministros se comportam no plenário, tendo em vista a grande exposição.

4. considerAções finAis

A partir dos dados coletados, é possível ver diferença na maneira como 

um ministro se comporta em relação a si nos diferentes espaços de deci-

são e na maneira como ele se comporta ao longo do tempo. É possível ver 

diferença também na forma como um ministro se comporta em relação 

aos seus pares quando chamado a decidir monocraticamente. No entan-

to, ainda que haja variação ao longo do tempo, o Gráfico 2 indica que os 

ministros adotam posições parecidas aos seus pares quando decidem no 

plenário, o que pode ser um indício do exercício de um comportamento 

estratégico naquela arena de decisão. 

Ainda assim, apesar de responder à pergunta proposta, apresentando 

dados que sustentam a diferença no comportamento dos ministros nos 

espaços analisados, a pesquisa não é conclusiva a ponto de comprovar 

se essa diferença se dá pelo espaço de decisão em si ou por questões 

relacionadas ao assunto do HC, à gravidade do delito cometido pelo réu 

ou ao cumprimento da própria jurisprudência firmada no plenário. Para 

11  Início do Mensalão no STF. Disponível em: https://www2.stf.jus.br/portalStfIn-
ternacional/cms/destaquesNewsletter.php?sigla=newsletterPortalInternacionalNo-
ticias&idConteudo=214544. Acesso em: 31 jul. 2019. 
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isso, pretende-se realizar, como agenda de pesquisa, a inserção do com-

portamento dos ministros na turma e o refinamento desses dados, com o 

objetivo de responder a esses outros questionamentos.

Figura 1

Figura 2
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Figura 3
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resumo

Este trabalho é resultado de pesquisa desenvolvida no âmbito do Projeto 

Regulação em Números, da FGV Direito Rio, buscando compreender de 

que maneira o Supremo Tribunal Federal (STF) exerce controle sobre as 

agências reguladoras federais e quais são as principais questões e teses 

jurídicas enfrentadas por ele. Para isso, analisamos quantitativa e qualita-

tivamente uma amostra dos processos judiciais envolvendo as agências 

reguladoras, partindo de três hipóteses: (i) que os litigantes recorreriam 

ao Supremo Tribunal Federal para discutir materialmente a regulação se-

torial e reverter decisões das agências; (ii) que, ao não tratarem de matéria 

1  Aluna da FGV Direito Rio.

2  Professor da FGV Direito Rio.



Anuário de publicAções dA grAduAção 201954

constitucional, os processos questionando decisões não seriam material-

mente analisados; e (iii) que, mesmo com a baixa taxa de sucesso, o uso do 

STF como instância recursal serviria para postergar o trânsito em julgado 

das decisões. Assim, interpretamos os dados obtidos em torno de três 

eixos: (i) suas características gerais; (ii) as diferentes formas de decisão 

encontradas no Supremo; e (iii) as principais questões e teses jurídicas 

tratadas nos casos. Em linhas gerais, foi possível observar uma maioria de 

casos nos quais as discussões apresentadas foram sobretudo de caráter 

formal, mas um conjunto de processos em que o STF foi levado a analisar 

questões materiais e firmar teses específicas. Ainda, a baixa taxa de suces-

so indicou que os custos para recorrer ao STF não seriam suficientemente 

elevados a ponto de dissuadir os litigantes.

Palavras-chave: Regulação. Controle judicial. Supremo Tribunal Federal. 

Agências reguladoras. Direito Administrativo.

AbstrAct

This report is the result of a research carried out under the Regulation in 

Numbers Project at FGV Law Rio, seeking to understand how the Supre-

me Federal Court (STF) exercises judicial control over federal regulatory 

agencies and what are the main legal questions and rulings stemming from 

the Court’s decisions. To this end, we analyzed, both quantitatively and 

qualitatively, a sample of lawsuits involving regulatory agencies, based on 

three assumptions: (i) that litigants would turn to the Federal Supreme 

Court to discuss substantive issues of regulation and overrule agency de-

cisions; (ii) that by not dealing with constitutional matters, cases challen-

ging regulatory decisions would not be materially analyzed; and (iii) that, 

even with the low success rate, the use of the Supreme Court as an appeals 

court would serve to postpone the final decision. Thus, we interpret the 

data obtained in three ways: (i) its general characteristics; (ii) the different 

forms of decision found in the Supreme Court; and (iii) the main issues and 

legal theses dealt with in the cases. In general, it was possible to observe 

a majority of cases in which the discussions presented were mainly of a 

formal nature, but a set of suits in which the Supreme Court was led to 

analyze material issues and set out specific rulings on regulatory matters. 

Moreover, the low success rate indicates that the costs of appealing to the 

Supreme Court would not be sufficiently high as to deter litigants.

Keywords: Regulation. Judicial control. Brazilian Federal Supreme Court. 

Regulatory agencies. Administrative Law.
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1. AtividAdes desenvolvidAs de setembro/2018 A 
Abril/2019

• Levantamento de dados com base nas decisões do Supremo 

Tribunal Federal em ações que envolviam agências reguladoras e 

questões regulatórias.

• Levantamento bibliográfico.

2. resultAdos AlcAnçAdos 

1. Planilha contendo dados sobre decisões do Supremo Tribunal Federal 

em ações que envolviam agências reguladoras e questões regulatórias.

2. As agências reguladoras e o Supremo Tribunal Federal (Revisão biblio-

gráfica).

“Este artigo, baseado em pesquisa quantitativa e qualitativa, preten-

de entender como se dá o controle externo por parte do STF aos atos 

praticados pelas agências reguladoras e que, nele chegam, por meio de 

recursos impetrados contra instâncias inferiores. Para isso, contudo, é 

necessário compreender qual é, ou quais são, a interpretação doutrinária 

para o controle externo pelo Judiciário, em especial pelo Supremo, sobre 

os atos da Administração Pública, em especial das agências reguladoras. 

Aborda-se, portanto, quais são as possibilidades e os limites desse con-

trole. 

O Judiciário pode realizar o controle externo sobre todos os atos da 

Administração Pública. Isso se justifica pela necessidade da existência de 

freios e contrapesos dentro do sistema da separação de poderes, de forma 

a garantir que não ocorram abusos por parte de nenhum poder. Os atos 

das agências reguladoras, portanto, não podem estar isentos do controle 

pelo Poder Judiciário.

Isso resta ainda mais evidente se observado o art. 5°, inc. XXXV, da 

CF/1988, que dispõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judi-

ciário lesão ou ameaça a direito. Sobre isso, assevera Maria Sylvia Zanella 

Di Pietro3, no momento em que trata da independência das agências re-

guladoras: 

3  ZANELLA DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito Administrativo. 31. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2018. p. 653.
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A sua independência, contudo, deve ser entendida em ter-

mos compatíveis com o regime constitucional brasileiro. In-

dependência em relação ao Poder Judiciário praticamente 

não existe; a agência pode dirimir conflitos em última ins-

tância administrativa, da mesma forma que outros órgãos 

administrativos, mas isto não impede e não pode impedir o 

controle das suas decisões pelo Poder Judiciário, tendo em 

vista a norma do artigo 5º, XXXV, da Constituição, em cujos 

termos “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito”.

Como é possível depreender da própria literalidade do inciso do arti-

go 5º, a apreciação pelo Judiciário deveria se dar apenas sob a perspectiva 

da lei, ou seja, não seria vedado que fosse investigada qualquer questão 

de mérito da decisão administrativa examinada. Assim, restaria à compe-

tência do Judiciário a análise estrita de aplicação da Lei. Nesse sentido, a 

competência do Supremo ficaria restrita à análise de aplicação da Consti-

tuição. A partir disso, pareceria correto presumir que o Judiciário, inclusive 

o STF, não entraria sob qualquer argumento nas questões discricionárias 

do Executivo, inclusive das agências reguladoras. Isso é o que defende 

Hely Lopes Meirelles: “quanto ao objeto do controle, [...] há de ser unica-

mente a legalidade, sendo-lhe vedado pronunciar-se sobre conveniência, 

oportunidade ou eficiência do ato em exame, ou seja, sobre o mérito ad-

ministrativo”.4

Entretanto, o que se pode perceber é a entrada, acompanhada de 

discurso de legitimação para tal, do Judiciário nessas questões. Nesse sen-

tido, o Supremo já se manifestou no sentido de admitir o controle judicial 

da atividade não vinculada da Administração Pública, justamente sob o 

fundamento do princípio da inafastabilidade da jurisdição, o que parece 

conflitar frontalmente com sua literalidade e com o entendimento que vi-

nha sendo dado. 

O STF proferiu decisão5, na qual ficou entendido que os atos admi-

nistrativos que envolvem a aplicação de conceitos indeterminados estão 

sujeitos ao exame e controle do Poder Judiciário. Ainda, afirma-se que o 

controle jurisdicional pode e deve incidir sobre os elementos do ato ad-

ministrativo, à luz dos princípios que regem a atuação da Administração. 

A tese que pareceu se estabelecer nessa decisão e que vem ganhando 

força é a de que os atos administrativos baseados em conceitos jurídicos 

4  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 24. ed. São Paulo: Ma-
lheiros, 1999. p. 633.

5  AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO ADMINIS-
TRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279 DO STF. (STF, 2004, p. 56).
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indeterminados não integram a atividade discricionária, de forma que é 

possível a entrada de exame de mérito por parte do Judiciário. Entretanto, 

pela leitura da decisão, seria possível afirmar que os atos administrativos 

podem, inclusive, ser revisados, sob os alicerces de princípios constitucio-

nais. É possível, ainda, encontrar defesa no sentido de aplicação de princí-

pios gerais do direito, quais sejam, a razoabilidade e a proporcionalidade 

para que o Judiciário realize o controle dos atos administrativos. 

Nesse sentido, está o entendimento de Germana de Oliveira Moraes6, 

que afirma também que a observância estrita do princípio da legalidade 

também não é suficiente para que seja realizado o controle: 

Os princípios da publicidade, impessoalidade, moralidade, 
eficiência, razoabilidade e proporcionalidade viabilizaram 
o controle judicial no domínio de atuação administrativa 
não vinculada, que abrange a discricionariedade adminis-

trativa e a valoração dos conceitos verdadeiramente inde-

terminados, sendo importante lembrar que são a discricio-

nariedade administrativa e os conceitos indeterminados 

manifestações comuns da técnica legislativa de abertura das 

normas jurídicas. Por isso mesmo, o critério da legalidade é 
obviamente insuficiente como critério de controle da atua-
ção administrativa não vinculada, daí porque se reveste de 
capital a importância a invocação daqueles outros princí-
pios. (p. 112) (grifo meu)

Fato é que a doutrina tradicional de autocontenção do Judiciário e a 

revisão estritamente legal sofrem, no mínimo, com novas exceções. Ainda 

que se entenda que a postura do Judiciário deva ser de autocontenção, 

há o entendimento de que ela deve ser colocada de lado caso os atos 

não possam resistir aos testes de constitucionalidade qualificados. Assim, 

nas decisões informadas por critérios técnicos deveria prevalecer a auto-

contenção e parcimônia, em um sentido de posicionamento deferente em 

relação às decisões das agências. 

Os princípios constitucionais são importantes alicerces para evitar 

que as decisões das agências reguladoras, que deveriam ser indepen-

dentes, sejam capturadas por vontades políticas. A teoria da captura7 de-

6 MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da administração pública. 2. 
ed. São Paulo: Dialética, 2004.

7 “A doutrina cunhou a expressão ‘captura’ para indicar a situação em que a 
agência se transforma em via de proteção e benefício para setores empresariais 
regulados. A captura configura quando a agência perde a condição de autoridade 
comprometida com a realização do interesse coletivo e passa a produzir atos des-
tinados a legitimar a realização dos interesses egoísticos de um, alguns ou todos os 
segmentos empresariais regulados. A captura da agência se configura, então, como 
mais uma faceta do fenômeno de distorção de finalidades dos setores burocráticos 
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monstra justamente que, em determinadas situações, as decisões podem 

se dar para favorecer determinado grupo de interesse, sendo a proximi-

dade entre regulados e reguladores prejudicial para o alcance da melhor 

decisão. A partir disso, seria possível argumentar que cabe ao Judiciário 

observar se os princípios administrativos e constitucionais de isonomia e 

independência fazem parte da essência das decisões, podendo entrar no 

mérito da decisão caso não sejam, estando os interesses privados se so-

brepondo erroneamente sobre os públicos. 

Isso, entretanto, tem de ser observado e defendido com cautela, pos-

to que os princípios, justamente por sua abrangência, se assim aplicados, 

podem servir de subterfúgio para qualquer revisão por parte do Judiciário 

aos atos praticados pelas agências reguladoras. Razoabilidade e propor-

cionalidade, por exemplo, são dois dos comumente utilizados e podem, 

entretanto, servir como base tanto para reformar quanto para manter de-

terminado ato. Isso quando somado ao fato de que os atos das agências 

reguladoras são baseados em análises técnicas e trazem grandes preocu-

pações quanto à interferência de magistrados, que não pode realizá-las 

com a mesma expertise. Estas que são realizadas pelas agências justamen-

te por sua capacidade técnica, formada por seus membros, que se diferen-

cia da capacidade da Administração Pública como um todo e do próprio 

Poder Legislativo, que possibilita sua criação, por meio de Lei. 

O que se compreende é que esse entendimento pode ser perigoso à 

eficácia do próprio desenho institucional das agências, que foram pensa-

das, sob balizas de independência, para que pudessem realizar o melhor 

juízo administrativo e técnico para as suas decisões. Sobre isso, afirma 

Sérgio Guerra8: 

[...] o excesso da atuação jurisdicional sobre as decisões ad-

ministrativas traz consigo a controvérsia acerca das deci-

sões de agentes públicos, democraticamente eleitos ou não, 

pelos juízes. [...] Se o julgador alterar um ato administrativo 

regulatório, que envolve, fundamentalmente, a eleição discri-

cionária dos meios técnicos necessários para o alcance dos 

fins e interesses setoriais – despido das pressões políticas 

comumente sofridas pelos representantes escolhidos pelo 

sufrágio –, esse magistrado, na maioria das vezes, poderá, 

por uma só penada, afetar toda a harmonia e equilíbrio de 

um subsistema regulado.

estatais.” JUSTEN FILHO, Marçal. O direito das agências reguladoras independentes. 
São Paulo: Dialética, 2002.

8  GUERRA, Sérgio. Controle judicial dos atos regulatórios. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2005. p. 271-272.
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A questão está justamente assentada no que é utilizado para que uma 

decisão seja tomada pelo Judiciário e para que ela seja tomada por uma 

agência reguladora. Enquanto o Judiciário se baseia apenas em questões 

jurídicas – ou assim deveria ser possível presumir que seria, as agências 

reguladoras baseiam-se em questões técnicas. Ainda sobre os entendi-

mentos de Sérgio Guerra, “a Administração é livre para eleger, dentro do 

amplo espaço que em cada caso lhe permite a lei e o Direito, as razões (ju-

rídicas, econômicas, sociais, técnicas, ambientais), a curto, médio e longo 

prazo, que servem de suporte a suas decisões”. 

Aparecem ainda autores9 que defendem a revisão do mérito das de-

cisões discricionárias das agências reguladoras sob argumento diferente 

daquele ligado a princípios constitucionais e gerais de direito, qual seja a 

existência de apenas uma resposta possível. Isso se dá no sentido de que, 

caso a norma discricionária a ser aplicada ofereça elementos suficientes 

para que apenas uma resposta seja cabível, o Judiciário não deve se esqui-

var de aplicar a única solução razoável. O que se pretende é demonstrar 

que, nos casos em que existem elementos objetivos advindos das fontes 

normativas e dos dados fáticos disponíveis, deve o Judiciário aplicar a 

única solução legítima10.

Todavia, ainda é preciso questionar quais ferramentas estão à dispo-

sição dos magistrados e quais estão à disposição do administrador para 

concluir pela existência de apenas uma solução possível. É justamente 

nesse sentido que outros autores11 defendem que, caso o Poder Judiciário 

considere que determinado ato deve ser revisado, não pode ele substi-

tuir o ato, ainda que ele julgue que há apenas uma solução possível, se-

não deve devolver à entidade administrativa a matéria para nova decisão. 

Caso contrário, estaria o magistrado substituindo a competência que ao 

administrador foi conferida, de forma que haveria violação à separação 

dos poderes. 

Dessa forma, parece ser necessário pensar em uma posição equilibra-

da acerca do controle externo exercido pelo Judiciário, como o que pode 

ser percebido do entendimento de Marçal Justen Filho12: 

9  Alexandre de Aragão caminha nesse sentido.

10  ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências Reguladoras e a evolução do Direito 
Administrativo econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2009.

11  “[...] caso o Poder Judiciário anule uma decisão regulatória discricionária por 
inobservância, pelo agente regulador, de elementos conformadores do ato, o magis-
trado deve devolver o assunto à Agência Reguladora para que exare outra decisão, 
levando em consideração todos os aspectos apontados pelo Tribunal.” GUERRA, 
Sérgio. Controle judicial dos atos regulatórios. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. 
p. 277.

12  JUSTEN FILHO, Marçal. O direito das agências reguladoras independentes. São 
Paulo: Dialética, 2002. p. 590, grifou-se.
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Insista-se em que o ato produzido pela agência, ainda quan-

do apto a produzir efeitos abstratos e gerais, continua a se 

qualificar como ato administrativo. Trata-se de uma manifes-

tação de discricionariedade, que demanda exame e qualifi-

cação pelo Judiciário segundo os princípios gerais vigentes. 

Isso significa que o exercício de competências vinculadas 

comporta ampla investigação pelo Judiciário. Mesmo no to-

cante à discricionariedade é possível cogitar da fiscalização 

jurisdicional. O controle jurisdicional não pode invadir aquele 

núcleo de autonomia decisória inerente à discricionariedade. 

[...] O Judiciário pode verificar se a autoridade administrati-

va adotou todas as providências necessárias ao desempenho 

satisfatório de uma competência discricionária. É possível in-

validar a decisão administrativa quando se evidencie ter sido 

adotada sem as cautelas necessárias, impostas pelo conheci-

mento técnico-científico.

Entendimento este que se justifica exatamente no que fora dito ante-

riormente, no sentido de que as agências reguladoras foram desenhadas 

para tomar as decisões técnicas, parecendo incoerente que o Judiciário 

simplesmente as revise com constância e ilimitadamente. A revisão de to-

dos os atos das agências tornaria desnecessária a existência destas13. É 

preciso compreender que nem todas as decisões são fáceis ou podem ser 

exercidas pela Lei. Caso contrário, as decisões deixariam de ser discricio-

nárias, podendo ser exercida por qualquer outro órgão da Administração 

Pública, não dotado de toda a independência, ficando o Judiciário respon-

sável pela revisão. 

Entende-se, portanto, que o Poder Judiciário e sua revisão possuem 

limites sobre o exercício da competência discricionária da Administração, 

tendo como competência precípua e inquestionável a revisão dos atos 

vinculados, que devem corresponder aos ditames legais e, por isso, sub-

metem-se ao princípio da legalidade. Entretanto, em relação à revisão de 

atos discricionários, não se pode negar que a Administração, na qual in-

cluem-se as agências, sobre os quais exerce juízo de conveniência e opor-

tunidade, e sobre o qual o Judiciário não possui competência revisora. A 

questão de impasse está justamente no fato de que realmente algumas 

decisões são indubitavelmente técnicas, mas outros atos podem se encon-

trar em zona de não tão fácil reconhecimento.  

13  JUSTEN FILHO, Marçal. Agências Reguladoras e Democracia: existe um déficit 
democrático na “regulação independente”?. In: ARAGÃO, Alexandre Santos (org.). 
O Poder Normativo das Agências Reguladoras. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p.301-
332.
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Aqui, cabe ressaltar que, apesar da abrangência dos princípios cons-

titucionais e da possível interferência do Judiciário nos atos discricionários 

das agências reguladoras, a tendência dos Tribunais superiores, inclusive 

do STF, parece ser no sentido de abstenção quando é necessário o en-

frentamento de questões técnicas14 – limitando-se a uma análise estrita de 

legalidade dos atos. 

Por fim, para que seja evitado o controle excessivo, as decisões admi-

nistrativas devem sempre ter como característica a transparência, acom-

panhada de motivação das razões técnicas, jurídicas e fáticas para deter-

minada solução, de maneira a ficar clara a compatibilidade com a Lei, com 

princípios constitucionais e se mostrando solução razoável e legítima. Tal 

atitude tende a evitar o controle excessivo por parte do Judiciário, que 

acaba ocorrendo quando há espaço para tal. O juiz, em casos detalhados 

e com as dispostas características, tende a se contentar com o “juízo do 

tolerável”15, posto que o juiz não pode, ou não deve, dirimir dúvidas sobre 

as quais a ciência ou a técnica ainda não firmaram uma verdade única. 

Este artigo, portanto, demonstrará, com base em dados e fontes ju-

risprudenciais, qual vem sendo a postura, de fato, assumida pelo STF ou 

quais posturas aparecem com preponderância. Será, então, entendido 

com qual doutrina a Corte guarda compatibilidade de entendimento e se 

há uma uniformização de tal postura.
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resumo 

Este artigo pretende analisar empiricamente os mecanismos de participa-

ção adotados pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para a sua tomada 

de decisão. Os mecanismos de participação se traduzem em consultas à 

população, presenciais ou por meio da internet, sobre normas, programas 

e políticas regulatórias que a agência pretende adotar. Embora não se ne-

gue sua importância, pouco ainda se conhece sobre a efetividade destes 

mecanismos. Nesse artigo, será dada ênfase a três questões principais: 

1  Aluno da FGV Direito Rio.
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(i) as circunstâncias nas quais o BACEN utiliza-se de mecanismos de par-

ticipação para legitimar seu processo decisório; (ii) a transparência dos 

mecanismos de participação; (iii) o engajamento dos segmentos popula-

cionais nos mecanismos de participação. A análise descritiva dessas três 

dimensões foi possível a partir da construção de um banco de dados que 

permitiu a coleta, classificação e mensuração de informações sobre to-

dos os mecanismos de participação da BACEN, realizados entre janeiro de 

2002 e julho de 2018.

Palavras-chave: Mecanismos de Participação. Consulta Pública. Audiência 

Pública. Produção Normativa. Banco Central do Brasil.

AbstrAct

This article provides an empirical analysis of participation mechanisms 

at the National Central Bank level. Participation mechanisms involve po-

pulation consultation, through notice-and-comment processes or public 

hearings, on agency proposals for regulations, programs and regulatory 

policies. Despite their relevance, there is a lack of knowledge on the effec-

tiveness of these mechanisms. In this article, three main questions will be 

analyzed: (i) the role of participation mechanisms in the decision-making 

process of National Central Bank; (ii) the transparency level of the National 

Central Bank participation mechanisms; (iii) the population’s involvement 

in the studied mechanisms. A descriptive analysis of these dimensions was 

possible through the collection and coding of data on the participation 

mechanisms conducted by the Central Bank between January 2002 and 

December 2018.

Keywords: Participation Mechanisms. Notice-and-Comment. Public Hea-

ring. Rulemaking. Central Bank.

1. introdução 

O projeto Regulação em Números, no segmento que trata da pesquisa 

empírica sobre mecanismos de participação do Banco Central (Bacen), 

tem como objetivos principais: (i) descrever os principais usos dos meca-

nismos de participação adotados pela agência; (ii) analisar quem são os 

contribuintes, categorizando-os e verificando o impacto que suas partici-

pações tiveram; (iii) mensurar a eficiência do Bacen na gestão de seus pro-

cessos decisórios participativos; (iv) analisar o nível de transparência dos 

mecanismos de participação da agência e suas respectivas contribuições.
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Para atingir os objetivos elencados no item anterior, o pesquisador 

procedeu à alimentação de um banco de dados com variáveis aptas a res-

ponder questões sobre o uso e a efetividade dos mecanismos de partici-

pação adotados pela agência. 

Em se tratando do uso dos mecanismos, a alimentação do banco de da-

dos se deu com a utilização das variáveis (A) quantidade (número) e frequên-

cia (percentual) de mecanismos de participação, encerrados e em andamento, 

realizados pela agência reguladora federal ao longo do tempo; (B) quantida-

de e frequência de mecanismos de participação, classificados conforme seus 

objetivos, realizados pela agência reguladora federal ao longo do tempo; (C) 

quantidade e frequência dos mecanismos de participação, classificados por 

temas, realizados pelas agência reguladora federal ao longo do tempo.

No que tange à parte do estudo que aborda mais especificamente 

a participação, o banco de dados foi preenchido de forma a que todas 

as contribuições recebidas no âmbito dos mecanismos (e disponibilizadas 

pelo Bacen) fossem contabilizadas e os contribuintes, categorizados. 

Desse modo, esta pesquisa possibilitou a produção de conhecimento 

quanto à: (A) categoria dos contribuintes; (B) análise dos instrumentos de 

resposta oferecidos pelo Bacen; (C) análise da participação nos mecanis-

mos; (D) análise da atividade dos contribuintes nos mecanismos de parti-

cipação; e (E) análise do impacto gerado pelas contribuições

A alimentação desse banco de dados permitiu ao pesquisador, até o 

momento, identificar os principais usos desses mecanismos de participa-

ção pela agência, bem como analisar o grau de transparência desse órgão 

na gestão desses processos.

2. cArActerizAção dos mecAnismos de pArticipAção

O Banco Central é, além de guardião dos valores do Brasil, uma autarquia 

federal, vinculada – mas não subordinada – ao Ministério da Economia. 

Criada por meio da Lei nº 4.595/1964, tem como funções principais manter 

a inflação sob controle; assegurar que o sistema financeiro seja sólido e 

eficiente; deter as contas mais importantes do governo e ser depositório 

das reservas internacionais do país; ser o banco dos bancos, ou seja, todas 

as instituições financeiras precisam manter contas no Bacen; e, por fim, 

gerenciar a emissão de moeda.

O Bacen adota as consultas públicas como o principal mecanismo de 

participação nos seus processos decisórios sobre temas de relevante inte-

resse para o funcionamento do Sistema Financeiro Nacional. A definição 
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dos mecanismos de participação, diferentemente do que ocorre em outras 

Agências, não está regulada em uma resolução específica.

Dito isso, as consultas públicas têm os objetivos de receber sugestões 

e manifestações do público em geral, antes da tomada de decisões e da 

implementação de medidas regulatórias. Com isso, busca-se melhorar a 

comunicação do Banco Central com a sociedade, sob o entendimento de 

que a transparência é um dos princípios fundamentais para se conquistar e 

manter a credibilidade, bem como para fazer desta um valor que norteia o 

cumprimento da missão institucional de assegurar a estabilidade do poder 

de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente.

Ademais, até o presente momento, o Bacen tem adotado a forma 

eletrônica – não presencial – de contribuição, ou seja, para oferecer suges-

tões ou comentários, os agentes interessados deverão utilizar a via eletrô-

nica disponibilizada por um link (“Enviar Sugestão”) nos Editais.

3. uso dos mecAnismos de pArticipAção 

Criado em 1964, o Banco Central passou a fazer uso sistemático de me-

canismos de participação em 2002. Dessa data até o ano de 2018, foram 

realizadas 53 Consultas Públicas. Ainda que tenham ocorrido consultas 

públicas no âmbito do Bacen, não foram disponibilizados relatórios ou re-

gistros específicos quanto a elas.

Gráfico 1

Fonte: elaborado pelos autor (base de dados “Regulação em Números”).
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O número de consultas públicas realizadas pelo Bacen varia a cada 

ano. Entre os anos de 2002 e 2016, o número de consultas públicas reali-

zadas pelo banco oscilou entre 1 e 6 (Gráfico 1 do documento anexo). Esse 

número aumentou consideravelmente nos anos de 2017 e 2018 quando o 

Bacen, realizou, respectivamente, 8 e 12 consultas públicas. Apenas nos 

anos de 2005 e 2015 o Bacen não adotou nenhum mecanismo de partici-

pação.

Todas as Consultas Públicas do Bacen foram não presenciais e foram 

realizadas para subsidiar a produção de normas do órgão. 

As consultas públicas realizadas pelo Bacen gravitaram em torno de 

seis temas: “instituições financeiras”; “risco”; “operações financeiras”; “go-

vernança”; “segurança cibernética”; e “investimento estrangeiro”. “Institui-

ções financeiras” é o principal tema abordado nas Consultas Públicas do 

Bacen e representa 26,92% de todas as discussões realizadas pela Autar-

quia. Em seguida, temos “risco” (25%); “operações financeiras” (23,08%); e 

“governança” (21,15%). De maneira espelhada, os temas menos abordados, 

como “segurança cibernética” e “investimento estrangeiro”, tiveram am-

bos 1,92% de representação nas consultas.

Gráfico 2

Fonte: elaborado pelos autor (base de dados “Regulação em Números”).

O tempo médio de preparação para as consultas públicas concedido 

pelo Bacen aos participantes é de 56 dias. Essa média, no entanto, variou 

ao longo dos anos.
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Gráfico 3

Fonte: elaborado pelos autor (base de dados “Regulação em Números”).

4. Análise dA pArticipAção

Nesta pesquisa, as pessoas físicas e jurídicas que participaram das consul-

tas públicas do Bacen foram classificadas em categorias que representam 

os grupos de interesse aos quais elas se filiam.
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Pesquisa 1

Fonte: elaborado pelos autor (base de dados “Regulação em Números”).

Desse modo, os 843 contribuintes das consultas públicas do Bacen 

foram classificados em uma das seguintes categorias: “indivíduo interes-

sado”; “agente econômico regulado”; “agente econômico não regulado”; 

“ator governamental”; “consumidor/usuário”; “profissional”; e “outros”.

Foi possível observar que “indivíduos interessados” é a principal ca-

tegoria de contribuinte verificada nas consultas públicas e representa 

45,96% de todos os contribuintes participantes das deliberações do Ba-

cen. Ou seja, há muitas pessoas físicas participando das consultas públi-
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cas do Bacen. Em seguida, temos “agente econômico regulado” (31,87%); 

“agente econômico não regulado” (13,28%); e “outros” (7,62%).

Gráfico 4

Fonte: elaborado pelos autor (base de dados “Regulação em Números”).

Um dado interessante é que apenas 20% das manifestações foram 

feitas por entidades representativas. 

Gráfico 5

Fonte: elaborado pelos autor (base de dados “Regulação em Números”).

Esse número, no entanto, aumenta para 37,4% entre os agentes eco-

nômicos regulados e 41,74% entre os não regulados. 
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Gráfico 6

Fonte: elaborado pelos autor (base de dados “Regulação em Números”).

Além disso, das 10 entidades que mais participam das consultas pú-

blicas do Bacen sete são representativas, a saber: Organização das Coo-

perativas Brasileiras (OCB), Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), 

Associação Brasileira de Instituições Financeiras de Desenvolvimento 

(ABDE), Associação Brasileira de Bancos (ABBC), Associação Brasileira 

dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), Associação Brasileira de 

Bancos Internacionais (ABBI) e Instituto dos Auditores Independentes do 

Brasil (Ibracon). 

Gráfico 7

Fonte: elaborado pelos autor (base de dados “Regulação em Números”).

Um dado curioso é que 23,08% das consultas públicas não tiveram 

nenhum participante. Ou seja, o Bacen convoca a realização da consulta 
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pública, mas ninguém se interessa em participar dela em quase um quarto 

dos casos. 17,31% das consultas públicas tiveram de 1 a 5 participantes, 

23,08% tiveram de 6 a 10 participantes. Menos de 2% das consultas públi-

cas realizadas pelo banco tiveram mais de 100 participantes. 

Gráfico 8

Fonte: elaborado pelos autor (base de dados “Regulação em Números”).

Por fim, cabe observar que o número de participantes varia conforme 

o tema da consulta pública. “Segurança cibernética” é o tema que mais 

mobiliza participantes (mediana de 80 participantes), seguida de institui-

ções financeiras (17%), investimento estrangeiro (10%), operações finan-

ceiras (6,5%), governança (5%) e risco (2%). 

5. trAnspArênciA dos mecAnismos de pArticipAção 

Apesar dos esforços empregados pelo Bacen, ainda é possível constatar 

falhas na disponibilização de documentos e dados referentes aos meca-

nismos de participação realizados. A título de ilustração, não são disponi-

bilizados, em sua totalidade, dados referentes às consultas públicas, como 

relatórios de respostas às sugestões ou o próprio documento com o pro-

duto final. Isso impede que se verifique o impacto das manifestações apre-

sentadas nas consultas públicas – não se sabe qual é a resposta dada pela 

agência diante de pedidos de alteração apresentados na consulta pública.

Em resposta ao requerimento protocolado por mim via Sistema de 

Informação ao Cidadão, o Bacen manifestou expressamente que “não re-

alizava relatórios de consultas”. Logo, é possível vislumbrar até uma ilega-

lidade por parte do Banco Central, tendo em vista que a Lei nº 9.734/99, 
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em seu art. 31, § 2º, dispõe que os contribuintes têm o direito de obter da 

Administração uma resposta fundamentada às suas manifestações para as 

consultas públicas realizadas.

O grau de transparência dos mecanismos de participação do Bacen 

deve, portanto, ser aprimorado. A falta de disponibilização de alguns da-

dos e documentos impossibilitou a geração de visualizações e, conse-

quentemente, uma análise mais aprofundada das atividades regulatórias 

da Autarquia. Como mencionado, a ausência de relatórios e documentos 

em resposta às contribuições impede detectarmos o quanto as consultas 

públicas contribuem para a confecção de um produto final da atividade 

regulatória, sendo o documento referente a este último também ausente, 

ou seja, inviabilizando a análise do impacto dos mecanismos de participa-

ção – e de seus contribuintes – realizados pelo Banco Central.

6. considerAções finAis

Com base na análise dos dados coletados e dos gráficos gerados, foi pos-

sível identificar um entendimento consistente dos interesses dos princi-

pais contribuintes nos mecanismos de participação no Bacen e os princi-

pais temas submetidos à contribuição pública. Foi possível, por exemplo, 

traçar algumas relações entre temas e participantes.

Adicionalmente, detectamos um crescimento do grau de instituciona-

lização do Bacen, demonstrando uma tendência em dar legitimidade aos 

atos administrativos atinentes ao Sistema Financeiro Nacional.

Contudo, há uma relevante questão quanto à transparência dada pelo 

Banco Central aos mecanismos por ele empreendidos, o que dificultou 

uma análise mais profunda de alguns pontos que o projeto Regulação em 

Números pretendia levantar. Sendo assim, ainda há um longo caminho a 

ser percorrido pelo Banco Central quanto ao aprimoramento da transpa-

rência de seus processos decisórios.
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resumo

O artigo busca analisar o sentido do princípio da impessoalidade admi-

nistrativa, esculpido no art. 37 “caput” da Constituição Federal de 1988, 

com base na análise jurisprudencial e doutrinária. O objetivo é identificar 
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convergências de sentidos entre o modo com o que o princípio é usado 

jurisprudencialmente e o sentido com o qual a doutrina trabalha, partindo 

da análise documental e empírica em relação ao uso do “princípio”. Cons-

tatou-se, ao final da pesquisa, que, a despeito de existirem usos claros e 

convergentes para o princípio, ainda resta imprecisa a determinação de 

convergência para todos os sentidos com os quais o princípio é opera-

cionalizado, uma vez que doutrina e jurisprudência se apoiam em termos 

vagos e não explicados para a definição do conteúdo do princípio da im-

pessoalidade administrativa.

Palavras-chave: Supremo Tribunal Federal. Administração Pública. Impes-

soalidade. Sentido. Classificação. Aplicação.

AbstrAct

The article seeks to analyze the meaning of the principle of administrative 

impersonality, sculpted in art. 37 “caput” of the Federal Constitution of 

1988, based on jurisprudential and doctrinal analysis. The objective is to 

identify convergences of meanings between the way in which the principle 

is used jurisprudentially and the sense with which the doctrine works, star-

ting from the documentary and empirical analysis regarding the use of the 

“principle”. It was found at the end of the research that, although there are 

clear and convergent uses for the principle, the determination of conver-

gence for all the senses with which the principle is operationalized remains 

imprecise, since doctrine and jurisprudence rely in vague and unexplained 

terms for the definition of the content of the principle of administrative 

impersonality.

Keywords: Supreme Federal Court. Public Administration. Impersonality. 

Meaning. Classification. Application.

1. introdução

Imagine você, eleitor do município de Campo Bom (RS), passeando em um 

domingo de sol com sua família no Largo dos Irmãos Vetter, importante 

ponto turístico da cidade. O slogan de campanha ainda ecoa remotamente 

em sua cabeça: “Campo Bom com o pé firme”. O ex-prefeito, Giovani “Pe-

zão” Feltes, havia sido eleito em 2000. Em 2004, concorrendo à reeleição, 

suas marcas eram fortes pela cidade: uma grande estátua de um “pé” me-

tálico, produzida com chapas de aço, com aproximadamente 7 metros de 
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altura e 2,4 quilos, estava diante de você3. Nesse momento, você se lembra 

que seu voto havia sido para Nelson Schneider, candidato que ficou com 

a segunda posição nas eleições municipais de 2000. A sensação de ultraje 

é imediata: como pode um representante da administração pública utilizar 

recursos públicos para que uma alusão tão clara à sua pessoa seja feita? A 

sensação de falta de representação vem logo em seguida: se a administra-

ção pública confunde sua imagem com seu atual prefeito, como é possível 

imaginar que a prefeitura está governando também para você?

A narrativa acima não é fictícia e teve desfecho, após denúncia do 

MP-RS, no Supremo Tribunal Federal4. Por unanimidade, os ministros or-

denaram a retirada da estátua, por possuir clara ligação com a pessoa do 

prefeito. O fundamento jurídico principal foi, então, o art. 37 “caput” da 

Constituição Federal de 1988, cuja norma é assim enunciada:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impes-
soalidade, moralidade, publicidade e eficiência. (grifo meu)

Interessa-nos, de perto, apenas um dos cinco princípios do “caput” do 

art. 37: a impessoalidade administrativa.

A Constituição da República é recheada de expressões abertas, de 

princípios de aplicação não trivial, que possuem seu significado indetermi-

nado até que as fontes informais do direito preencham seu sentido. Nesse 

ponto, a doutrina e a jurisprudência exercem papel fundamental na aplica-

ção da norma jurídica originalmente indeterminada. Na separação clássica 

de poderes e funções, cabe ao Judiciário a aplicação da lei, enquanto ao 

Legislativo cabe a sua produção. Contudo, a linha entre aplicação e produ-

ção não é tão clara, de modo que, muitas vezes, é necessária atitude inter-

pretativa diante de princípios vagos, para que seja viabilizada a plena apli-

cação da norma. Essa atitude interpretativa, por vezes, cria o sentido da 

norma, consolidando entendimento sobre ela e permitindo sua aplicação.  

O caso narrado pode não ser alvo de dúvida, porquanto existe clara 

alusão à promoção pessoal do prefeito5. Entretanto, existem casos igual-

mente problemáticos em que esse sentido não é tão claro e explícito: o 

que dizer, por exemplo, da aplicação de sanções aos Estados por viola-

ções da Lei de Responsabilidade Fiscal por um dos poderes? Seria justo 

3  Disponível em: https://www.jornalnh.com.br/_conteudo/2017/12/noticias/
regiao/2210541-apos-decisao-judicial-estatua-do-pezao-e-retirada-do-centro-de-
-campo-bom.html. Acesso em: 4 dez. 2019.

4  Decisão proferida na AP 921 / RS – RIO GRANDE DO SUL.

5  Como se verá adiante no tópico 4.3, o sentido de vedação de promoção pessoal 
é um dos sentidos jurisprudencialmente claros.
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penalizar tanto o Legislativo quanto o Executivo por um excesso no gasto 

de recursos pelo Judiciário6?

As questões levantadas trazem relevância à presente pesquisa. É fun-

damental, em um Estado Democrático de Direito, que tem por principal 

objetivo vedar arbitrariedades da Administração Pública, que o sentido da 

norma seja claro e inteligível, de modo a permitir transparência e controle 

na aplicação da norma jurídica constitucional.

2. problemA e hipótese de pesquisA

O problema de pesquisa do qual se partiu busca consolidar as questões 

anteriormente apresentadas. Assim, é necessário que se entenda: i) É pos-

sível extrair um sentido preciso do princípio da impessoalidade adminis-

trativa quando aplicado pelo STF? Como a Jurisprudência do STF concei-

tualiza e aplica o princípio da impessoalidade administrativa? ii) Como a 

doutrina nacional trata o princípio da impessoalidade administrativa? e iii) 

Existe convergência entre o entendimento doutrinário e o entendimento 

jurisprudencial? 

Essas questões foram investigadas em duas frentes: a primeira foi fo-

cada na produção doutrinária nacional, buscando sentido da expressão 

nos principais manuais de Direito Administrativo do Brasil; em um segun-

do momento, buscou-se analisar a jurisprudência do STF: foram estudados 

todos os acórdãos, que perfazem um universo de 114 decisões. 

A hipótese de que se parte para a presente pesquisa é negativa. Nes-

sa esteira, presume-se que não existe sentido claro para a aplicação da 

norma, quando considerada jurisprudencialmente. Além disso, não existe 

convergência entre o sentido atribuído pela norma em sede doutrinária e 

em sede jurisprudencial. Nesse aspecto, parte-se da intuição de que princí-

pios vagos têm sido cada vez mais utilizados em processos de tomada de 

decisão jurídica, mas sem que os ônus de concretização para a aplicação 

adequada dessas normas sejam superados. 

3. descrição dAs AtividAdes reAlizAdAs e metodologiA

A pesquisa foi dividida em duas etapas: a primeira etapa consistiu na leitu-

ra dos principais manuais de Direito Administrativo do Brasil. Foram lidos 

6  Vide, por exemplo, o voto do Min. Marco Aurélio na ACO 2835 AgR / RR – RO-
RAIMA.
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e retirados excertos relevantes relacionados ao princípio da impessoali-

dade administrativa dos seguintes manuais: i) Curso de Direito Adminis-
trativo, de Alexandre Aragão; ii) Curso de Direito Administrativo, de Dio-

go de Figueiredo Moreira Neto; iii) Direito Administrativo, de Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro; iv) Manual de Direito Administrativo, de José dos Santos 

Carvalho Filho; v) Princípios do Direito Administrativo, de Rafael Carvalho 

Rezende Oliveira; e vi) Direito administrativo moderno, de Odete Medauar. 

Do amálgama de lições doutrinárias, buscou-se extrair o sentido com o 

qual a doutrina especializada trabalha7.

A segunda etapa foi a análise jurisprudencial. Partindo de um mo-

delo de planilha elaborado pelo professor Fernando Leal, usado também 

para orientar a elaboração de trabalhos semelhantes com os princípios da 

moralidade e da eficiência que se inserem na mesma agenda de pesquisa 

deste trabalho, fiz as adaptações que julguei necessárias em relação aos 

critérios de busca. O número de decisões pesquisadas foi limitado pelo 

parâmetro de busca utilizado no site do Supremo Tribunal Federal8. Para 

tanto, utilizei a expressão “princípio adj da adj impessoalidade adj admi-

nistrativa”. Com isso, chegou-se a um universo amostral de 114 (cento e 

quatorze) decisões, das quais todas foram lidas e analisadas.

Minha tarefa foi ler cada uma delas e, em seguida, buscar em seu teor 

informações capazes de responder qual é o sentido preciso conferido ao 

princípio da impessoalidade administrativa pelos Ministros julgadores, a 

fim de preencher a planilha e dela extrair conclusões úteis.

Desse modo, os critérios selecionados foram:

• O dever de impessoalidade aparece na ementa?

• O princípio da impessoalidade aparece em conjunto com os outros 

princípios do caput do 37?

• O dever de impessoalidade é vinculado a parâmetros morais, como  

“correção”, “lealdade”, “ética”, “justiça”, “nepotismo”, “lisura” etc.?

• A impessoalidade é ponderada com outros princípios constitucio-

nalmente protegidos? Quais? A decisão cita  “ponderação”, “ra-

zoabilidade” e “proporcionalidade”? 

• A decisão cita precedentes ou doutrina sobre impessoalidade?

7  A seleção das obras doutrinárias teve como critério o uso desses livros nos cur-
sos de graduação em Direito do país. Buscou-se, com isso, garantir um compilado da 
doutrina que conforma o entendimento. 

8 Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurispru-
dencia.asp. Acesso em: 4 dez. 2019.
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4. resultAdos 

Os resultados foram divididos em três pontos principais: a primeira parte 

analisa o sentido doutrinário, com base na pesquisa documental de senti-

do nos manuais escolhidos; a segunda parte é a apresentação dos aspec-

tos quantitativos da pesquisa, retirados da leitura dos acórdãos do STF. 

Por fim, apesar de o foco ter sido majoritariamente quantitativo, a leitura 

das decisões permite algumas conclusões qualitativas, que serão expostas 

no terceiro ponto.

4.1. Análise doutrináriA

De início, cabe ressaltar a perspicaz observação de Maria Sylvia Di Pietro 

acerca da atenção que tem sido dada ao princípio da impessoalidade em 

sede doutrinária. Segundo a eminente professora, o princípio “está dando 

margem a diferentes interpretações, pois, ao contrário dos demais, não tem 
sido objeto de cogitação pelos doutrinadores brasileiros”9. Em verdade, o 

princípio ocupa a menor parte das páginas dos manuais tradicionais, muito 

atrás dos demais princípios da administração pública. Como se verá adian-

te, essa postura tem reflexos claros na delimitação conceitual do princípio 

da impessoalidade, que muitas vezes tem seu conteúdo confundido com os 

demais. 

Parte-se, então, da clássica lição de Odete Medauar acerca do princí-

pio da impessoalidade. Assim, segundo a autora:

Com o princípio da impessoalidade a Constituição visa a obs-

taculizar atuações geradas por antipatias, simpatias, objetivos 

de vingança, represálias, nepotismo, favorecimentos diversos, 

muito comuns em licitações, concursos públicos, exercício 

do poder de polícia (...) Em situações que dizem respeito a 

interesses coletivos ou difusos, a impessoalidade significa a 
exigência de ponderação equilibrada de todos os interes-
ses envolvidos, para que não se editem decisões movidas por 

preconceitos ou radicalismos de qualquer tipo10. (grifo meu) 

Nesse sentido, a doutrina divide majoritariamente dois sentidos para 

o princípio da impessoalidade. Nas palavras de Aragão:

9  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2017.

10  MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 6. ed. São Paulo: RT, 2002. p. 252.



A concretizAção do princípio dA impessoAlidAde AdministrAtivA pelo supremo tribunAl FederAl 81

Há duas acepções para o princípio da impessoalidade, ambas 

igualmente corretas, apenas destacando ângulos diversos de 

um mesmo fenômeno. Em primeiro lugar pode se considerar 

a impessoalidade à luz da organização administrativa; ela im-
põe que os atos da Administração Pública sejam imputados 
ao Estado, não ao agente/pessoa física que o praticou [...] Já 

HELY LOPES MEIRELLES vincula a impessoalidade à finali-

dade pública, entendendo que o princípio da impessoalidade 

impõe que o administrador objetive, apenas, a satisfação 
do interesse público, jamais a obtenção de benefícios pes-
soais, para si ou para terceiros, ou os prejuízos de quem quer 

que seja (ex.: a perseguição de um inimigo político)11. (grifo 

meu) 

Esses dois sentidos encontram eco doutrinário. Assim, Di Pietro asse-

vera: 

No primeiro sentido, o princípio estaria relacionado com a fi-
nalidade pública que deve nortear toda a atividade adminis-

trativa. Significa que a Administração não pode atuar com 

vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, uma 

vez que é sempre o interesse público que tem que nortear 

o seu comportamento [...]. No segundo sentido, o princípio 

significa, segundo José Afonso da Silva (2003:647), baseado 

na lição de Gordillo que “os atos e provimentos administra-
tivos são imputáveis não ao funcionário que os pratica, mas 
ao órgão ou entidade administrativa da Administração Pú-
blica, de sorte que ele é o autor institucional do ato12. (grifo 

meu)

Carvalho filho, por sua vez, atribui um objetivo claro ao princípio: “O 

princípio objetiva a igualdade de tratamento que a Administração deve 

dispensar aos administrados que se encontrem em idêntica situação jurí-

dica”13. Ainda ressoando as duas dimensões clássicas em sede doutrinária, 

Oliveira resume as duas acepções:

O princípio da impessoalidade, consagrado expressamente no 

art. 37 da CRFB, possui duas acepções possíveis: igualdade 

(ou isonomia) e proibição de promoção pessoal. Em relação 

ao primeiro sentido do princípio da impessoalidade, o princí-

11  ARAGÃO, Alexandre Santos de. Curso de direito administrativo. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012.

12  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2017.

13  CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2016.
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pio relaciona-se com a igualdade ou isonomia. A Administra-

ção Pública deve dispensar tratamento impessoal e isonômico 

aos particulares, sendo vedada a discriminação odiosa ou des-

proporcional. Nessa primeira acepção, que se refere à relação 

Administração-administrado, o princípio da impessoalidade é 

a própria aplicação do princípio da igualdade no Direito Admi-

nistrativo. [...] Quanto ao segundo sentido, o princípio da im-

pessoalidade proíbe a promoção pessoal dos agentes públi-

cos. As realizações públicas não são feitos pessoais dos seus 

respectivos agentes, mas, sim, da respectiva entidade admi-

nistrativa. Por essa razão, é vedado ao agente público utilizar 

a função pública para satisfazer os seus interesses pessoais. 

A atuação do agente deve ser pautada pela efetivação do in-

teresse público e deve ser imputada ao Estado14. (grifo meu)

A partir dos excertos relevantes destacados, a primeira vinculação 

clara do princípio da impessoalidade é com o conceito de “finalidade pú-
blica” ou “interesse público”, desdobrando-se, portanto, na vedação de 
promoção pessoal do administrador. Outra concepção relevante é rela-

cionada ao tratamento impessoal que deve ser destinado aos adminis-
trados, proibindo a discriminação arbitrária. Por último, cabe destacar a 

noção de imputação dos atos à administração pública em sua totalidade, 

e não aos agentes da administração pública que os praticam.

4.2. Análise JurisprudenciAl 

A primeira análise é sobre as menções do termo “princípio da impesso-

alidade” na ementa da decisão. Com os dados das decisões analisadas, 

gerou-se o seguinte gráfico:

14  OLIVEIRA. Rafael Carvalho Rezende. Princípios do Direito Administrativo. 6. ed. 
São Paulo: Método, 2018.
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Gráfico 1

Fonte: elaborado pelo autor.

De todo universo, em 37,5% das vezes o termo “princípio da impes-

soalidade” apareceu na ementa da decisão, enquanto em 62,5% das vezes 

essa menção não foi feita. O dado é relevante porque demonstra o grau 

de importância dada ao princípio. Existem duas conclusões possíveis: i) 

supondo que a ementa funcione, idealmente, como seleção dos excertos 

mais importantes, a presença ou não do termo explicita o nível de atenção 

dado ao princípio nos votos dos ministros; ii) empiricamente, no entan-

to, os autores Ferreira, Langenegger e Silva constataram que a função da 

ementa não corresponde ao idealizado15. Nesse caso, elas tendem a refletir 

a manifestação do relator. Nessa hipótese, o dado ilumina um outro ponto 

importante: como não apareceu o termo na ementa da decisão, é possível 

que o relator não tenha considerado a argumentação baseada no princí-

pio da impessoalidade, o que permite concluir que o princípio não ocupou 

posição central no principal rol de argumentos do acórdão.

Outro ponto analisado foi a quantidade de vezes em que o princípio 

apareceu em conjunto com os outros princípios do “caput” do art. 37 da 

Constituição Federal.

15  FERREIRA, Carolina C.; LANGENEGGER, Natalia; SILVA, Marina Jacob Lopes 
da. Construção de ementas das decisões do Supremo Tribunal Federal. FGV Direito 
SP Research Paper Series n. 125, 2015. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=2623294. Acesso em: 4 dez. 2019.
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Gráfico 2

Fonte: elaborado pelo autor.

Assim, mais da metade das decisões analisadas vinculam o princípio 

da impessoalidade com os outros princípios do “caput” do art. 37. A hi-

pótese explicativa, formulada no decorrer das leituras, permite inferir que 

nos julgamentos em que o princípio não apareceu vinculado aos demais, a 

menção ao “princípio da impessoalidade” era feita de forma marginal16, se 

limitando o Ministro(a) a citar o princípio de modo vago, como argumento 

acessório e com efeito meramente retórico. Essa aparição “em bloco” é 

problemática porque impossibilita a separação conceitual entre os princí-

pios da administração pública. Conclusão similar foi encontrada por Reis, 

no sentido de violação “em bloco” dos princípios17, em estudo quantitativo 

semelhante. Nenhuma passagem é mais elucidativa do uso “em bloco”, 

com impossibilidade de lesão específica ao princípio da impessoalidade, 

que a passagem do voto do Min. Néri da Silveira, no M.S 21814: 

Note-se, de outra parte, que a inobservância da IMPESSOALI-

DADE exigível de todos os atos administrativos – e não só dos 

atos  “judiciais” – induz, necessariamente, a se ter por des-

respeitado, concomitantemente, o princípio constitucional 
da MORALIDADE: se é possível existir um ato administrativo 

imoral, sob a ótica da Carta Magna, mas impessoal, segura-

mente é impossível que haja ato administrativo revestido de 

16  Vide, por exemplo, ADPF 405/RJ.

17  REIS, Luis Guilherme Ferrante Vieira Scherma. A concretização do princípio da 
moralidade administrativa pelo STF. In: Anuário de Publicação da Graduação 2014-
2015. Thiago Bottino (Org.). Rio de Janeiro: Escola de Direito do Rio de Janeiro da 
Fundação Getulio Vargas, 2016.
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pessoalidade e que não seja, ao mesmo tempo, imoral. (grifo 

meu)

O próximo dado analisado é relacionado ao número de vezes em que 

o princípio da impessoalidade é vinculado a parâmetros morais.

Gráfico 3

Fonte: elaborado pelo autor.

De todo universo, aproximadamente 75% vinculam o dever de impes-

soalidade a algum parâmetro moral. Alguns exemplos de parâmetros utili-

zados são: “ética” ou “padrões éticos”, “justiça”, “honestidade”, “lealdade”, 

“boa-fé” e “lisura”. Esse é um ponto delicado: a tentativa de preencher 

uma norma jurídica com conceitos morais é extremamente problemática 

do ponto de vista da separação conceitual entre Direito e Moral. Assim 

como no dado anterior, conclusão semelhante também foi encontrada por 

Reis18. Em verdade, a jurisprudência não consegue escapar do debate mo-

ral quando o assunto é “princípio da impessoalidade”. A conjunção concei-

tual entre Direito e Moral é problemática, porque a moralidade e o Direito 

não são pontos de vista que podem ser conflitantes19. Conforme Raz, “o 

resultado é que não podemos conceber o Direito como um ponto de vista 

normativamente válido contrastante com a moralidade”20. 

O Direito, grosso modo, é entendido como um conjunto de normas 

que impõem deveres aos cidadãos, feito por instituições que têm o poder 

18  REIS, Luis Guilherme Ferrante Vieira Scherma. A concretização do princípio da 
moralidade administrativa pelo STF. In: Anuário de Publicação da Graduação 2014-
2015. Thiago Bottino (Org.). Rio de Janeiro: Escola de Direito do Rio de Janeiro da 
Fundação Getulio Vargas, 2016.

19  RAZ, Joseph. Incorporation by law. Legal Theory, 10, p. 1-17, 2004.

20  Tradução livre feita pelo autor.
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de impor esses deveres. Essa imposição, portanto, pressupõe razões mo-

rais: você deve seguir a lei, por exemplo, porque é uma expressão da von-

tade democrática do país. Contudo, diante de razões morais conflitantes, é 

problemático que o juiz substitua, dentro de uma grande margem de discri-

cionariedade conferida pelos princípios indeterminados, a vontade “geral” 

pelo seu ponto de vista moral “individual”. Na grande maioria das vezes, 

as vinculações foram relacionadas à (in)justiça da prática de nepotismo 

e à “lisura” nas regras do concurso público. Como o conceito de “justiça” 

é também indeterminado, infere-se que o magistrado substitui um termo 

indeterminado com outro, o que não confere segurança ao julgamento.

O próximo dado é relacionado ao número de vezes em que o prin-

cípio é usado dentro da estrutura argumentativa da “proporcionalidade”, 

método de resolução de conflitos entre princípios constitucionalmente 

protegidos. Nesse ponto, nenhuma das decisões lidas fizeram menção ao 

termo “proporcionalidade” em referência ao princípio da impessoalidade. 

Se a proporcionalidade, principal método de operacionalização de prin-

cípios, não foi usada, aduz-se que: i) ou a norma não se classifica como 

“princípio”, porque, se assim fosse, o método para aplicá-lo seria a “pro-

porcionalidade”; ii) ou a norma é usada de maneira desorientada. Há, por-

tanto, um problema claro relacionado ao não uso da proporcionalidade.

Por último, os dados se referem ao número de decisões que usam 

doutrina ou jurisprudência. Nesse ponto, cabe uma ressalva: pela metodo-

logia de pesquisa que adotei, optei por destacar como “uso” de doutrina 

e jurisprudência as passagens que estavam relacionadas à argumentação 

desenvolvida e que se referiam, ainda que de forma remota, ao princípio 

da impessoalidade. Isso não significa, necessariamente, que a doutrina e a 

jurisprudência usadas sejam específicas sobre o princípio da impessoalida-

de. O objetivo, aqui, foi buscar determinar o grau de deferência do STF aos 

ensinamentos doutrinários ou aos precedentes judiciais.

Gráfico 3
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Fonte: elaborado pelo autor.

Nesse ponto, 41% das decisões citam algum precedente ou doutrina.

4.3. convergênciA de sentidos

A despeito de a pesquisa ter tido foco majoritariamente quantitativo, um 

dos objetivos do estudo era identificar convergências entre as produções 

doutrinárias e jurisprudenciais. De acordo com a pesquisa empírica, foram 

identificados alguns sentidos convergentes, mas essa conclusão deve ser 

analisada com cuidado. 

Em uma primeira clara acepção, o princípio da impessoalidade foi 

usado como sustentáculo de regra (seja de legislação estadual, seja de re-

solução do CNJ). O princípio, assim, serve de sustentação, de justificação 

subjacente, de expressão constitucional que legitima a validade da regra 

no mundo jurídico21. 

O sentido de igualdade também esteve presente22. Aqui, a conclusão 

é delicada: é comum, tanto jurisprudencial quanto doutrinariamente, que o 

princípio da impessoalidade seja confundido com o princípio da igualdade. 

Contudo, não fica claro se são termos sinônimos ou se essa confusão é 

fruto de pouca análise sobre o tema. A confusão, assim, dificulta a tentati-

va de isolar conceitualmente a impessoalidade, primeiro passo necessário 

para que seja delimitado o seu sentido e, assim, para que ele possa ser 

instrumentalizado.

21  Vide, por exemplo, ADPF 405 MC/RJ e RE 527109 / MG.

22  Vide, por exemplo, ADC 41/DF, o voto do Min. Edson Fachin.
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O maior grau de convergência aparece no sentido clássico do princí-

pio, aquele usado tanto doutrinária quanto jurisprudencialmente. Os sen-

tidos concretos encontrados foram: i) vedação da prática de nepotismo, 

tanto o cruzado quanto o tradicional23; ii) a vedação de tratamento discri-

minatório entre os administrados, principalmente nas questões relativas 

ao concurso público24. Nesses sentidos específicos, foi possível identificar 

convergências com a doutrina. 

Contudo, curiosamente, essa convergência não se deu pela citação 

doutrinária expressa. Com efeito, apenas em duas das decisões analisadas 

houve a citação doutrinária explícita sobre a definição do princípio da im-

pessoalidade25. A impressão é que o princípio é de conteúdo amplamente 

conhecido, de modo a ser dispensada a sua precisa definição. No entanto, 

essa característica dificulta sobremaneira a tentativa de extrair sentidos 

precisos do princípio da impessoalidade.

Ademais, foi possível também encontrar outro sentido concreto, mas 

que não encontra correspondência expressa na doutrina26. Trata-se da ob-

servância do princípio na produção legislativa, sendo defeso criar parâ-

metros restritivos demais para que só se ajustasse a um grupo restrito e 

previamente conhecido de pessoas27.

A maior zona de penumbra, entretanto, é trazida pela noção de “finali-

dade pública”. Como a definição da impessoalidade em sede doutrinária se 

apoia no termo para explicar um dos sentidos do princípio e, ainda, conside-

rando que sua conceitualização é pouco precisa, resultado corroborado pela 

quantidade de decisões que citam parâmetros morais vagos, é difícil esta-

belecer precisamente a convergência entre o sentido doutrinário e o sentido 

jurisprudencial, porquanto o sentido doutrinário é vago e o jurisprudencial se 

apoia, igualmente, em termos pouco precisos. Diante de uma pluralidade de 

sentidos possíveis, não é seguro afirmar que os sentidos convergem quando 

são consideradas apenas as menções aos termos vagos e indeterminados.

5. conclusão

Conforme já se teve a oportunidade de ressaltar, buscou-se, no desen-

volvimento da presente pesquisa, responder às seguintes questões: i) É 

23  Vide, por exemplo, RE 579.951 / RN.

24  Vide, por exemplo, RE 635648 / CE – CEARÁ.

25  Vide, por exemplo, ADC 41/DF, o voto do Min. Luís Roberto Barroso.

26  Isso significa, tão somente, que não há citação dessa função principiológica na 
parte destinada ao princípio da impessoalidade nos manuais pesquisados.

27  Vide, por exemplo, ADI 5135/DF, no voto do Min. Luís Roberto Barroso.
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possível extrair um sentido preciso do princípio da impessoalidade admi-

nistrativa quando aplicado pelo STF? Como a Jurisprudência do STF con-

ceitualiza e aplica o princípio da impessoalidade administrativa? ii) Como a 

doutrina nacional trata o princípio da impessoalidade administrativa? e iii) 

Existe convergência entre o entendimento doutrinário e o entendimento 

jurisprudencial?

A conclusão que se obteve com esta pesquisa foi a verificação das 

duas hipóteses das quais se partiu. Não existe, portanto, sentido claro para 

o uso jurisprudencial do “princípio da impessoalidade”, assim como não é 

possível afirmar a existência de convergência entre os sentidos atribuídos 

pela doutrina e pela jurisprudência. Embora haja segurança na exposição 

do princípio e sua definição, tanto pela doutrina nacional quanto para a 

jurisprudência do STF, o uso de termos vagos empregados nessa tarefa 

dificulta a identificação de sentidos claros e concretos. Responde-se, por-

tanto, negativamente às perguntas formuladas pelo presente estudo. 

É importante mencionar, por derradeiro, que esta pesquisa se insere em 

um projeto maior. O ponto de partida deste projeto de pesquisa é o de que a 

operacionalização adequada de princípios jurídicos, especialmente dos prin-

cípios mais vagos, como é o caso da impessoalidade, depende do enfrenta-

mento de questões relacionadas ao sentido, à estrutura e ao modo de apli-

cação dessas normas. Essas são exatamente as três dimensões em torno das 

quais se propôs a presente pesquisa sobre o “princípio da impessoalidade”. 

Faz parte, assim, de uma iniciativa que visa buscar compreender o senti-

do dos princípios de conteúdo indeterminado a partir da forma com que eles 

são aplicados pelos tribunais superiores e definidos pela doutrina especiali-

zada. Como já se teve a oportunidade de ressaltar, este trabalho completa e 

dialoga com a tríade principiológica composta pelos princípios da impessoa-

lidade, da moralidade e da eficiência. Com o objetivo de completar os cinco 

princípios do “caput” do art. 37 da CF/88, restam em aberto a legalidade e a 

publicidade, que podem servir de inspiração para possíveis pesquisas.

A tarefa é fundamental, porque dela depende a aplicação de princípios 

jurídicos indeterminados, que, se se desvinculam de qualquer parâmetro de 

controle, podem servir de porta de entrada para julgamentos arbitrários ou 

pautados por questões morais individuais. Nessa esteira, compreender seu 

sentido é o primeiro passo para que se ilumine essa questão. O diagnósti-

co deste trabalho não é animador: os princípios não possuem conteúdos 

claros e concretos para todos os seus sentidos. Nessa linha, a afirmação de 

Sundfeld se faz atual e confirma o diagnóstico aqui encontrado: 

[o] que eu estou querendo dizer aqui é algo simples, evidente, 

com que provavelmente todo mundo concorda: ideias soltas 
não podem servir de motivação de decisões[...]. Mas o ‘status 
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principiológico’ de certas palavras, expressões e frases tem 

servido demais para mascarar a falta de critérios28. (grifo meu)
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resumo 

Em virtude da expansão da Governança Global, órgãos de direito adminis-

trativo e regulatório internacionais receberam significativo destaque nos 

processos de decisão no sistema internacional. Assim, a tradicional ideia 

de que normas administrativas sejam exercidas exclusivamente pelos Es-

tados é incompatível com a crescente atuação de órgãos não estatais que 

exercem papéis regulatórios, como a OMC, o FMI, OCDE e o Banco Mun-

dial. Tal fenômeno, assim como a relevante participação de Atores Não 

Estatais no cenário internacional, fomenta a revisão das fontes clássicas de 

direito internacional. O presente artigo visa revisitar tais fontes e analisar 

de que modo Atores Não Estatais podem ser integrados no atual regime 

de Governança Global. Essa tendência, no entanto, é acompanhada pela 

ausência de mecanismos de prestações de contas – accountability – e pelo 

déficit democrático para justificar a tomada de decisão. Por essa razão, 

mecanismos práticos, como as ferramentas disponibilizadas pelo Direito 

Administrativo Global, serão apresentadas como possível solução para o 

desenvolvimento de um novo direito internacional.

Palavras-chave: Governança Global. Atores Não-Estatais. Legitimidade. 

Accountability. Regulação Internacional.

AbstrAct

Due to the expansion of Global Governance, international administrative 

and regulatory bodies have gained prominent competences in the pro-

cesses of decision making in the international legal system. In this sense, 

the idea that administration practices is restricted to States  is currently 

incompatible with the growth of international regulatory regimes, in which 

Non-State bodies, such as the WTO, the IMF, the OECD and the World 

Bank, have obtained significant roles. This phenomenon, along with active 

participation of Non-State Actors in the international scenario, has led to 
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the questioning of the “traditional sources” of international law. This Arti-

cle aims reassess these traditional sources, and to analyse how Non-Sta-

te Actors can be included in Global Governance. This growing tendency, 

however, is accompanied by a lack of accountability in global structures, 

as well as the absence of an democratic underpinning to make internatio-

nal decisions legitimate. For this reason, practical tools, such as the esta-

blishment of Global Administrative Law mechanisms, will be presented as 

a possible solution to the development of a new approach to International 

Law.

Keywords: Global Governance. Non-State Actors. Legitimacy. Accounta-

bility. International Regulation.

1. introduction

It is undisputed that, since domestic and international policies are now 

interwoven,  the idea of global governance is significantly important to un-

derstand our globalized legal structure. Many decision-making processes 

and regulatory rules that used to be exclusively produced by national le-

gislators have now shifted to the global level. Additionally,  different forms 

of norms, such as non-binding agreements, recommendations and reports, 

have been included in the processes of international law making, Thus, it is 

essential to assess the impacts of this new global regime.

The original concept of Global Governance can be traced back to Ro-

senau’s definition in the mid-1990s. According to his understanding, global 

governance should be seen as “an order that lacks a centralized authority 

with the capacity to enforce decisions on a global sphere”3. Yet, due to 

the expansion of international institutions, conceptual debates have arisen 

over the years, which have resulted in different interpretations of Global 

Governance.

Currently, thinking in terms of global governance means shifting from 

a state-centric view to a globalized system of checks and balances that 

limits national government’s political mistakes4. In general terms, its pur-

pose is to provide collective efforts to address  “worldwide problems that 

3  James N. Rosenau, Governance, Order, and Change in World Politics, in Gover-
nance Without Government, v. 20,  (Cambridge Univ Press, 1992).

4  See Daniel Esty, Good Governance at the Supranational Scale: Globalizing Admi-
nistrative Law (115 Yale L.J., 2006) 1502. See also and Armin and Dann, Philipp and 
Goldmann, Matthias, Developing the Publicness of Public International Law: Towards a 
Legal Framework for Global Governance Activities, v. 9  (German Law Journal) 1378-79.
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go beyond the problem-solving capacity of States”5. However, this article 

does not aim to provide for a new concept, nor to discuss which would be 

the best interpretation adopted by international scholars. That is because, 

ultimately, no restrictive definition would sufficiently explain such com-

plex and sophisticated processes required in international policymaking. 

Understanding its relevance in a functioning globalized society is far more 

important than providing a narrow, and possibly limited, definition of it. 

Thus, the purpose is to revisit the traditional idea of global governance 

and to present a new alternative, focusing not on a restrained functionalist 

concept, but on analysing the exercises of authority in an international 

context.

The fact that we should now move beyond a state-oriented view is 

not to be confused with the idea that global governance is a continuous 

process without any identifiable actors or  accountable authorities, as sug-

gested in the original concept.6 Instead, it aims at acknowledging that the 

focus should no longer be exclusively on the actors, but on their exercises 

of public authority as well.

Seen in these terms, Von Bogdandy, Dann and Goldmann explain the 

exercise of authority is any governance activity developed by an interna-

tional institution, provided it affects or limits the freedom of any other in-

dividual, state or institution7. Analysing acts of authorities in the internatio-

nal scenario enables us to better assess the challenges that come with the 

implementation of global governance practices. That is especially relevant 

when taking into account the fact that, nowadays, international lawmaking 

is no longer restricted to States or high-ranked government officials. Au-

thority is now exercised by new participants, with complex structures and 

procedures8. To this end, Bas Arts proposes that Global Governance en-

compasses both intergovernmental and transnational mechanisms, inclu-

ding state regulation, mixed regulation (by States and Non-State Actors) 

and private self-regulation (by Non-State Actors only)9. 

5  Thomas G. Weiss, The Rise of Non-State Actors in Global Governance Opportu-
nities and Limitations (One Earth Future Foundation, 2013) 6.

6  Von Bogdandy, Armin and Dann, Philipp and Goldmann, Matthias, Developing 
the Publicness of Public International Law: Towards a Legal Framework for Global 
Governance Activities, v. 9 (German Law Journal, 2009) 1380. 

7  Von Bogdandy, Armin and Dann, Philipp and Goldmann, Matthias, Developing 
the Publicness of Public International Law: Towards a Legal Framework for Global 
Governance Activities, v. 9 (German Law Journal, 2009) 1376.

8  J. d’Aspremont, Non-State Actors in International Law: Oscillating between Con-
cepts and Dynamics (Routledge, 2011) 4.

9  Bas Arts, Non-State Actors in Global Governance: Three Faces of Power (Max-
-Planck-Projektgruppe Recht der Gemeinschaftsgüter, 2003) 11.
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In this sense, Global Governance also presupposes the contribution 

of new participants, such as  Non-State Actors (NSAs), in the international 

arena. The current system has allowed NSAs to gain prominent roles in the 

processes of rule making and decision making - which questions the suffi-

ciency of the traditional sources of international law to explain the current 

system. It is also important to note that the growth of new participants will, 

inevitably, lead to the emergence new claims for legitimacy, enforcement 

and accountability. For that reason, there must be a careful analysis of how 

can NSAs be included in the international law scenario. 

This Article aims to assess the impacts of Global Governance in the 

international legal community, as well as the challenges that will most li-

kely be faced. To that end, this paper is divided in two sections. Section 

I will address the dilemma of the traditional sources of International Law, 

and whether they are enough to explain the current international legal 

system. For that purpose, the relevance of hard law and soft law in Global 

Governance, as well as how Non-State Actors can influence law making 

and regulatory processes in the international legal system, will also be as-

sessed. Section II will discuss the challenges that come along with Global 

Governance, and how we should tackle the issues of legitimacy and ac-

countability in these new structures. Lastly, the concept of Global Admi-

nistrative Law will be presented as a means to minimize the present issues 

that accompany the growth of new actors in the global regulatory regime.

2. trAditionAl sources of internAtionAl lAw: Are 
they enough?

Analysing the sources of International Law is not a simple task, and will 

most likely not result in precise and objective standards. That is due to the 

fact that, in Global Governance, there is no central authority responsible 

for the production of all legislative content. Instead, the law-making pro-

cess is distributed in multiple levels, by different actors disseminated in a 

complex system10. Notwithstanding, most discussions begin by analysing 

Article 38 (1) of the Statute of the International Court of Justice (ICJ)11, whi-

10   Fabián Augusto Cárdenas Castañeda, A Call for Rethinking the Sources of In-
ternational Law: Soft Law and the Other Side of the Coin  (Anuario Mexicano de 
Derecho Internacional, v. XIII) 357.

11  38(1) – The Court, whose function is to decide in accordance with international 
law such disputes as are submitted to it, shall apply: a. international conventions, 
whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the con-
testing states; b. international custom, as evidence of a general practice accepted 
as law; c. the general principles of law recognized by civilized nations; d. subject to 
the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly 
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ch enumerates five formal sources of law: international custom, treaties, 

general principles of law, judicial decisions and doctrine.

These sources are the ones commonly presented by scholars as  “for-

mal sources” of International Law. Nonetheless, their insufficiency to go-

vern the current international law system is already a classic discussion 

between scholars. Cançado Trindade classifies another two formal sour-

ces not included under Article 38: (i) unilateral judicial acts of States and 

(ii) resolutions of international organizations12. Unilateral acts emanated 

by States can be foreseen by different mechanisms, such as notifications, 

renunciation, recognition, and protest, that are intended to produce legal 

effects. Resolutions of international organizations have also been highligh-

ted as an important source of law. Although they are not formally enume-

rated in Article 38, the ICJ has already acknowledged the normative value 

of recommendations in its Advisory Opinions. Therefore, Cançado argues 

that  “even if certain resolutions are purely recommendatory, - and, thus, 

not binding - they are, nonetheless, juridically relevant”13. 

Likewise, Castañeda suggests that Article 38 should not serve as an 

exclusive parameter to determine international law14. While it is, indeed, 

an international customary law that governs sources, the norm specifically 

regulates disputes held before the International Court of Justice, and is 

restricted to State parties15. Thus, the insufficiency of formal sources es-

tablished by the ICJ Statute is not a new topic of discussion among scho-

lars. Nonetheless, this article also suggests that the sources elaborated 

by scholars - unilateral acts and recommendations of international organi-

zations - are no longer sufficient to explain the complexity of the current 

international law-making system. 

When we are thinking in terms of Global Governance, it should be ack-

nowledged that new sources, created by new participants, such as NGO’s 

and International Regulatory Bodies, are also relevant in law-making pro-

cesses. This growing tendency towards a more receptive approach to 

Non-State Actors requires the reassessment of the “traditional sources” of 

qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination 
of rules of law.

12 Antônio Augusto Cançado Trindade, International Law for Humankind: Towards 
a new Jus Gentium (The Hague Academy of International Law, 2010) 128-132.

13   Antônio Augusto Cançado Trindade, International Law for Humankind: Towards 
a new Jus Gentium (The Hague Academy of International Law, 2010) 131.

14 Fabián Augusto Cárdenas Castañeda, A Call for Rethinking the Sources of Inter-
national Law: Soft Law and the Other Side of the Coin  (Anuario Mexicano de Dere-
cho Internacional, v. XIII) 359.

15  Fabián Augusto Cárdenas Castañeda, A Call for Rethinking the Sources of In-
ternational Law: Soft Law and the Other Side of the Coin  (Anuario Mexicano de 
Derecho Internacional, v. XIII) 359.
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international law, and how they can influence the international law-making 

system. To that end, there is a need to, first,  better analyse the interaction 

between hard law and soft law in the new Global Governance era.

2.1. defining hArd lAw And soft lAw

The distinction between hard and soft law is especially relevant for Global 

Governance. That is because the current system features new participants, 

and its central role is composed of private actors and Non-State Actors 

(NSAs), most commonly multinational companies, Non-Governmental Or-

ganizations (NGOs) and other civil society groups. Therefore, there is a 

growing tendency to adopt soft law established by NSAs rather than ex-

clusively relying on  traditional hard law.

In order to address the relevance of hard law and soft law mechanis-

ms in the international context, it is important to define and understand 

these concepts. Notwithstanding, it is relevant to notice that there is no 

binding instrument in the international system that acknowledges the exis-

tence of the concept of soft law – which is a doctrinal construction. 

The concept is attributed to Lord Arnold McNair, who created the 

term in order to “encompass normative statements defined as abstract 

operative principles through judicial interpretation”16. While established in 

a particular context – and probably with a different meaning17– the con-

cept is widely used nowadays, but has been modified to include the recent 

changes in the international law making process. In that sense, soft law 

was developed as a response to the growing tendency of Global Gover-

nance in the international community18.

In similarity to the idea of Global Governance, scholars mostly disa-

gree when providing strict definitions19. Guzman and Meyer define soft law 

16 Fabián Augusto Cárdenas Castañeda, A Call for Rethinking the Sources of Inter-
national Law: Soft Law and the Other Side of the Coin  (Anuario Mexicano de Dere-
cho Internacional, v. XIII. 373).

17 Jean d’Aspremont argues that “it is not entirely certain that Lord McNair con-
templated anything like a soft negotium or a soft instrumentum.” See Jean d’Aspre-
mont, Softness in International Law: A Self-Serving Quest for New Legal Materials 
1081.

18 Fabián Augusto Cárdenas Castañeda, A Call for Rethinking the Sources of Inter-
national Law: Soft Law and the Other Side of the Coin  (Anuario Mexicano de Dere-
cho Internacional, v. XIII. 369). See also Sands, Philippe, Principles of International 
Environmental Law  (Cambridge University Press, 2003).

19 For further discussions on the distinctions, see Kenneth W. Abbott and Duncan 
Snidal, Hard and Soft Law in International Governance, (MIT Press, 2000) 421-456. 
See also Dinah L. Shelton, The Role of Non-Binding Norms in the International Legal 
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as “non binding rules or instruments that interpret or inform our unders-

tanding of binding legal rules or represent promises that in turn create 

expectations about future conduct”20. In this sense, Shaffer and Pollack 

explain that positivist scholars might also argue that the concept of  “soft 

law” is simply incorrect, since the idea of law already presupposes its bin-

ding nature21. 

In contrast, Alain Pellet argues that, ultimately, any rule can be soft in 

some respect. Some treaties - which are hard law per excellence - do not 

impose any direct obligations on the parties. Thus, a rule can be soft ei-

ther because its content is “soft” or vague, or because it is contained in an 

non-binding instrument22. In this perspective, two types of soft law should 

be considered: legal soft law and non-legal soft law. The first one consists 

of rules contained in international treaties, with no requirement of a direct 

commitment. The latter refers to international soft law regulations, such as 

non-binding political reports, guidelines or declarations23.

Prosper Weil states that whether a rule is ‘hard’ or ‘soft’ does not 

affect its normative character24. In his view, the fact that a norm is con-

sidered to be “soft” does not necessarily mean that it will cease to be a 

legal instrument. In that sense, despite the fact that binding obligations 

are clearly a part of law, the concept of law also includes permissions, 

recommendations and orientations25. He also argues that the State’s will 

is not sufficient, nor necessary, for a rule to have a binding nature, since 

System (Oxford UK Pod, 2000) and Gregory C. Shaffer; Mark A. Pollack, Hard vs. 
Soft Law: Alternatives, Complements, and Antagonists in International Governance 
(94 Minn. L. Rev. 706, 2010). 

20 Andrew T. Guzman & Timothy L. Meyer, International Soft Law (J. Legal Analysis 
171, 174, 2010).

21  See the different discussions in Gregory C. Shaffer; Mark A. Pollack, Hard vs. 
Soft Law: Alternatives, Complements, and Antagonists in International Governance, 
94 Minn. L. Rev. 706 (2010). 713. The article mentions positivist scholars, such as Jan 
Klabbers, who argues that law cannot be “more or less binding,” and, thus, the con-
cept of soft law “is logically flawed”. In Jan Klabbers, The Redundancy of Soft Law 
(65 NOR-DICJ.INT’LL) 181.

22  Alain Pellet, The Normative Dilemma: Will and Consent in International Law-
-Making (12 Australian Year Book of International Law 22, 1989) 27 and  Dinah L. 
Shelton, The Role of Non-Binding Norms in the International Legal System (UK Pod, 
2000)  10.

23 Adam Giertl and Tímea Lazorcaková, The Role of Non-Governmental Organiza-
tions in International Law-making (IX CYIL, 2018) 62.

24  Prosper Weil, Towards Relative Normativity in International Law? (The Ameri-
can Journal of International Law, 1983) 414.

25  Alain Pellet, The Normative Dilemma: Will and Consent in International Law-
-Making (12 Australian Year Book of International Law 22, 1989) 26.
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“an expression of will does not always create obligations, and, conversely, 

States can be bound without any expression of their will”26. 

Alternatively, Abbott and Snidal propose a three-dimensional analy-

sis. In their view, to analyse whether a rule is considered to be “hard” or 

“soft” law, we should look to three different parameters: (a) delegation; (b) 

precision; and (c) obligation. While “precision” refers to the content of the 

rule, an obligation is defined as a norm that “contains an injunction to act in 

a specific manner, or to restrain from acting in a specific manner27”. Dele-

gation, on the other hand, requires the possibility of granting an authority 

the power to apply a certain rule. Thus, in this view, hard law instruments 

would be those that are precise, legally binding, and capable of being de-

legated to an authority in order to be implemented. In contrast, soft law 

mechanisms are the remaining legal arrangements that do not completely 

fulfill the requirements of delegation, precision and obligation28. 

Terpan generally agrees with Abbott and Sindal’s criteria to distin-

guish hard and soft law, but presents two main exceptions. First, the de-

legation criteria should be substituted by enforcement. In his view, “the 

distinction between hard and soft law depends not only on the existence 

of an obligation but also on the way the obligation is enforced”29. Similarly,  

precision should only be seen as a secondary feature, and analysed in light 

of the obligation criterion.

For the purpose of this paper, it is understood that both hard law 

and soft law mechanisms are significantly relevant to compliance and legal 

obligations30. In this sense, soft law might be defined as instruments that 

are not legally binding, although they might go beyond the idea of explicit 

treaties or agreements between States31 – and eventually lead to binding 

hard law mechanisms. The concept is also in agreement to the definitions 

provided by Alain Pellet and Prosper Weil.

26   Alain Pellet, The Normative Dilemma: Will and Consent in International Law-
-Making (12 Australian Year Book of International Law 22, 1989) 27.

27   Fabien Terpan, Soft Law in the European Union - The Changing Nature of EU 
Law (European Law Journal, v. 21, 2014) 72- 73.

28 Kenneth W. Abbott and Duncan Snidal, Hard and Soft Law in International Go-
vernance, (MIT Press, 2000)  421-422.

29  Fabien Terpan, Soft Law in the European Union - The Changing Nature of EU 
Law (European Law Journal, v. 21, 2014) 73.

30  See Dinah L. Shelton, The Role of Non-Binding Norms in the International Legal 
System (UK Pod, 2000) 4

31  Andrew T. Guzman and Timothy L. Meyer, International Common Law: Soft Law 
of International Tribunals, (Berkeley Public Law Research Paper N. 126774, 2012). 518.
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2.2. non-stAte Actors in globAl governAnce

Non-State Actors (NSAs) are not a new phenomenon in international legal 

studies. Nonetheless, in the recent years, there has been a significant incre-

ase on the number of NSA’s operating across national borders and, conse-

quently, impacting the international decision making processes. This new 

scenario requires scholars to tackle not only how these actors can be de-

fined, but also, how can they fit in the current global governance structure. 

There is no official definition of NSAs, nor what are the boundaries 

of their roles in international law-making. The International Law Associa-

tion (ILA), for example, proposes that they are entities, not controlled by 

States, capable of playing a major role in decision and policymaking in the 

international arena32. The European Commission grants a similar concept, 

and defines NSAs as a range of organizations, created voluntarily, that in-

volves different structures of the society, outside governments and public 

administration organs, in order to promote interests33. 

Furthermore, for the purposes of the 2010 Hague Conference Re-

port34, the ILA Committee on Non-State Actors establishes three elements 

that should be considered when classifying entities as a NSAs. First, they 

must not be compromised nor controlled by any State or group of States. 

Secondly, they must perform functions that actually impacts international 

law. Lastly, the Report definition requires that NSAs are included in a list of 

“internationally legally recognised and organised entities”, which expres-

sly includes and excludes certain entities.  The list expressly includes: (i) 

NGOs with recognized international legal status; (ii) Multinational Enterpri-

ses (MNEs); (iii) organized opposition, insurgents or rebel groups (such as 

the Sudan People´s Conventions and the former Palestine Liberal Organi-

sation (PLO); (iv) sui generis entities, such as the International Committee 

of the Red Cross (ICRC), and (v) organised indigenous people´s groups. 

In contrast, it excludes: (i) Intergovernmental organizations (IGOs) aligned 

with State members (World Bank, WHO, WTO, IMO, etc) and federal com-

ponents of States and “pseudo States” (such as Kosovo and Palestine); (ii) 

individuals; (iii) Illegal and illegitimate bodies (such as the Mafia and pirate 

groups).  In contrast, Zyberi differs from the last element established by 

the Hague Report, and defines NSAs as a general term, which includes a 

32  Committee on Non-State Actors, International Law Association Report of the 2016 
Johannesburg Conference (International Law Association, Johannesburg, 2016) 3.

33  Communication from the Commission to the Council, the European Parliament 
and the Economic and Social Committee, Participation of Non-State Actors in EC 
Development Policy(Brussels, 07.11.2002, COM(2002) 598 final) 5.

34  Committee on Non-State Actors, International Law Association Hague Report, 
2010.
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large number of entities, such as religious groups, IGOs, multinational or 

transnational companies, organized armed groups, and even terrorist or-

ganizations, transnational criminal organizations35. 

Arts provides a more general definition and points that Non-State Ac-

tors are all those “that are not (representatives of) states, yet that operate 

at the international level and are potentially relevant to international rela-

tions”36. He also presents five different categories of NSAs: (i) Intergover-

nmental Organizations (IGOs); (ii) International Non-Governmental Orga-

nizations (INGOs); (iii) Transnational Corporations (TNCs); (iv) epistemic 

communities, and (v) a remaining general category, including liberation 

movements, the mafia and terrorist networks, churches etc.

Therefore, as one can see, there is no consent when it comes to defi-

ning Non-State Actors. Some will contest the inclusion of IGOs, since they, 

to some extent, serve the State’s interests. Others will debate whether 

illegal and illegitimate entities should be considered. Nonetheless, while 

definitions may differ, the multiple concepts present two common ideas: 

(i) their independence from governmental structures, and (ii) their impact 

on the international legal system.

In any case, it is a fact that NSA’s are increasingly engaging in inter-

national law-making processes37, and some might even have more power 

than an average State party38. That leads us to question the current orga-

nization of global governance, and how new institutions, such as NGOs 

(Non-Governmental Organizations) and multinational companies, may act 

within the system while still creating benefits for global governance. 

2.3. the role of non-stAte Actors in globAl 

governAnce

As previously mentioned, The Statute of the International Court of Justice, 

Article 38 (1), provides a list of sources of international public law, unders-

tood as primary and subsidiary sources. While the first are formal sources, 

such as treaties, international customs and  general principles of law, the 

35  Gentian Zyberi. Non-State Actors from the Perspective of the International Law 
Commission (Routledge, 2011)  167.

36  Bas Arts, Non-State Actors in Global Governance: Three Faces of Power (Max-
-Planck-Projektgruppe Recht der Gemeinschaftsgüter, 2003) 5.

37  For further details, see The Hague Report 2010, p. 8-13, Sofia Report 2012, p. 4-6 
and the Johannesburg Report 2016, p. 9-12.  

38   Gentian Zyberi. Non-State Actors from the Perspective of the International Law 
Commission (Routledge, 2011) 167.
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latter are related to non binding sources, such as judicial decisions. While 

decisions provided by NSA’s are usually of declaratory nature, they may 

still be important instruments of enforceability in the international system 

due to their capacity to influence State’s behavior and conducts. Thus, the 

non binding norms established by NSAs might eventually result in legally 

binding laws39. 

In this view, Bas Arts presents three faces of power that might be 

exercised by NSAs: (i) decisional power; (ii) discursive power; and (iii) 

regulatory power40. Decisional power requires the capacity to influence 

the decision-making process. For that purpose, NSAs might engage in 

strategies of lobbying, monitoring, protest and public participation. The 

discursive power allows NSAs to reframe the political discourse. In other 

words, due to their moral authority and legitimacy, they might be able to 

influence norm creation and discourse formulation in the international le-

gal system. Lastly, the regulatory power of a NSA is related to its technical 

expertise to set standards and rules in cases when there is an “institutional 

void”. It is also important to acknowledge that these activities should be 

analysed as empirically interdependent, since Non-State Actors commonly 

use different faces of power as complementary strategies. That is due to 

the fact that, in order to establish a rule, they must be able to, first, influen-

ce a State party.

2.3.1. Non-State Actors and International Law-making

Non-State Actors usually engage in or influence the drafting of interna-

tional treaties. That was the case of the Geneva Conventions, in which the 

International Committee of the Red Cross (ICRC) approved the duty to 

work towards a  “dissemination of knowledge of international humanita-

rian law in armed conflicts”. Likewise, in 1992, a committee was formed to 

launch the International Campaign to Ban Landmines (ICBL). The group, 

that is now composed of over 1,300 NGOs operating at the national and 

international levels, succeeded in approving the 1997 Ottawa Mine Ban 

Treaty (The Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Produc-
tion and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction). The 

ICBL organized a working group responsible for encouraging the ratifi-

cation, implementation and strengthening of the Mine Ban Treaty41. NSA’s 

39  Adam Giertl and Tímea Lazorcaková, The Role of Non-Governmental Organiza-
tions in International Law-making (IX CYIL, 2018)  47.

40  Bas Arts, Non-State Actors in Global Governance: Three Faces of Power (Max-
-Planck-Projektgruppe Recht der Gemeinschaftsgüter, 2003).

41  See the Human Rights Watch Report on the International Campaign to Ban 
Landmines, 1999. Available at:  https://www.hrw.org/reports/1999/landmine/WE-
BICBL.htm.
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were also known to have significant roles in the development of the 1998 

Rome Statute of the International Criminal Court42 and in the Convention 

of the Rights of the Child43. Those are clear examples of Non-State Actors 

exercising both their decisional and discursive powers.

Furthermore, NSAs are able to influence the construction of gene-

ral principles of law. They can lead the States to introduce certain norms 

in their domestic system in order to, later, analyse whether they can be 

considered as a general principle. Additionally, they may reinforce to a 

court that, since a certain provision is shared by different legal cultures, it 

can be considered as a generally accepted principle by the international 

community44. It is also known that, due to their technical expertise, NSAs 

are commonly invited to participate in decision-making processes. For 

instance, many UN Secretariat departments have ongoing working rela-

tionships with NGOs, in order to supplement their limited information and 

resources.45

Another example of the capacity of NSAs to make legal commitments 

is in regards to the elaboration of codes of conducts, voluntarily adopted 

by MNEs, to create corporate social responsibility and to guarantee the 

protection of human and environmental rights46.

2.3.2. Non-State Actors in International Disputes and 

Regulatory Practices 

It is also possible for Non-State Actors to even take part in, and conse-

quently influence, international disputes. That can be achieved through 

the mechanism of amicus curiae47, in which NSAs are allowed to submit 

42  See the Human Rights Watch Report, Special Issues and Campaigns: The Rome 
Diplomatic Conference, http://www.hrw.org/worldreport99/special/icc.html#ro-
mediplomatic. 

43  See Cynthia Price Cohen, The Role of Nongovernmental Organizations in the 
Drafting of the Convention on the Rights of the Child (12 Human Rights Quarterly, 
1990). 

44   Committee on Non-State Actors, International Law Association Report of 
the 2016 Johannesburg Conference (International Law Association, Johannesburg, 
2016) 11.

45   Committee on Non-State Actors, International Law Association Report of the 
2012 Sofia Conference, 12.

46   Committee on Non-State Actors, International Law Association Report of the 
2012 Sofia Conference, 5.

47  According to the European Convention on Human Rights, Article 36 (2):  “The 
President of the Court may, in the interest of the proper administration of justice, 
invite any High Contracting Party which is not a party to the proceedings or any 
person concerned who is not the applicant to submit written comments or takepart 
in hearings”.
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written statements during the judicial proceedings.48 Moreover, the new 

participants may elaborate reports, declarations and recommendations 

that may serve as a source of interpretation or as a general principle of 

law in the future49.

Furthermore, NSAs have an important role in the Global Regulatory 

system, in which there is constant need for private regulation to fill the 

voids left by institucional rules or traditional treaties50. Thus, many orga-

nizations provide international standards that helps shed light on legal 

disputes and decision-making processes. For instance, FIFA (“Fédération 
Internationale de Football Association”) provides special regulation on the 

status and transfer of players51, while Greenpeace produces Reports on 

different environmental matters, such as the use of hazardous chemicals in 

the clothing industry52. The International Organization for Standardization 

(ISO) has also provided over 22,000 standards covering a wide range of 

industries, such as technology, healthcare and agriculture. Likewise, the 

Food and Agriculture Organization (FAO), along with the World Health 

Organization (WHO), prepared the Codex Alimentarius - a guideline used 

to ensure food safety worldwide. The World Trade Organization (WTO) 

has also established different agreements to regulate international trade 

practices, such as the Agreement on Agriculture (AoA), the Sanitary and 

Phytosanitary Agreement (SPS Agreement), and the Agreement on Tech-

nical Barriers to Trade (TBT Agreement)53.Thus, these private bodies may 

influence States’ conducts and Tribunals’ decisions by using its regulatory 

power.  Even though they usually do not produce any binding effects, the-

se recommendations and reports are to be taken into account by courts 

when deciding on a judiciary matter54, and might be used as guideline for 

interpretation in international practices.

48 Eric Brabandere, Non-State Actors in International Dispute Settlement: Pragma-
tism in International Law, (Routledge, 2011) 8.

49  Adam Giertl and Tímea Lazorcaková, The Role of Non-Governmental Organiza-
tions in International Law-making (IX CYIL, 2018)   47.

50   Bas Arts, Non-State Actors in Global Governance: Three Faces of Power (Max-
-Planck-Projektgruppe Recht der Gemeinschaftsgüter, 2003) 34.

51 See the FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players. Available at: 
https://resources.fifa.com/image/upload/regulations-on-the-status-and-transfer-o-
f-players-2018-2925437.pdf?cloudid=c83ynehmkp62h5vgwg9g.

52 See Greenpeace International Report, Destination Zero: seven years of Detoxing 
the clothing industry, 2018. Available at: https://www.greenpeace.org/international/
publication/17612/destination-zero/.

53  See Franck Latty, De latendresse dans le monde des juges: la soft law devant les 
jurisdictions internationales. (Librairie LGD, 2018) 6.

54 For further details, see the “Grimaldi case”; Case C-322/88, Salvatore Grimaldi v. 
Fonds des Maladies Professionelles, [1989] ECR I-4407.
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Notwithstanding, despite its relevance in today’s globalized structure, 

Global Governance also faces challenges. Due to its expansion, the line 

between international and domestic rule making and decision making is 

as fine as the borders between nations, and there is no clear boundaries 

between institutional competences55. That results in raising question such 

as: Who gives account to whom? How can decisions made by non-elected 

bodies be legitimate? Who determines competences in the international 

community? Those questions and deficits will be addressed in Section II.

3. chAllenges in globAl governAnce: legitimAcy And 
AccountAbility to ensure good governAnce prActices

Since governance is now at the global level, States have impliedly dero-

gated some of its competences to international bodies, such as the World 

Bank and the International Monetary Fund (IMF). That means that inter-

national bodies have acquired significant roles in global regulation in the 

recent years56. Due to that fact, several criticism has been presented in 

regards to the legitimacy and accountability deficits in the current sys-

tem. For that reason, international authorities are in search of mechanisms 

to boost their legitimacy and implement tools to guarantee effectiveness 

and accountability in their decisions and to implement good governance 

practices.

The United Nations provide eight essential characteristics for good 

governance practices: participation, consensual orientation, accountabili-

ty, responsiveness, effectiveness, equitability, inclusiveness and the use of 

the rule of law57. It also understands that these activities require that public 

participation has due consideration, and that minorities voices are taken 

into account in the decision-making process. Those practices help to legi-

timize authority in the international scenario and to maximize the benefits 

of Global Governance58.

 This section aims to asses the constant tension between authority, 

legitimacy and accountability in Global Governance, and to analyse the 

55  See Jose E. Alvarez, The New Treaty Makers (Boston College International & 
Comparative Law Review, 2002) 214.

56  Andréa Rocha Postiga, A emergência do direito administrativo global como 
ferramenta de regulação transnacional do investimento estrangeiro direto (Brazilian 
Journal of International Law, 2013) 174.

57  United Nations, What is Good Governance?. Available at: https://www.unescap. 
org/sites/default/files/good-governance.pdf.

58  See Daniel Esty, Good Governance at the Supranational Scale: Globalizing Ad-
ministrative Law (115 Yale L.J., 2006) 1514.
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existing gap between the broad power of international institutions and 

the justification of their right to govern. To that end, the concept of Global 

Administrative Law will be presented as a way to build good governance 

practices.

3.1. legitimAcy in globAl governAnce

In order to address the issue of legitimacy, it is useful to understand its 

concept. The idea of legitimacy is usually associated with “the right to 

rule”. In this sense, a legitimate institution or court would have the justi-

fiable right to establish rules, issue judgments and elaborate opinions that 

will have due consideration by the international legal system59. As Ander-

sen puts it, legitimacy is “the quality of a political order to be able to act 

with the broad and largely unquestioning support of its members”60. The 

legitimation process is composed of actors who seek justifications related 

to their interests, practices and institutional designs. These justifications 

constitutes the so-called  “legitimacy claims”61.

It is important to note, however, that legitimacy can be understood 

through two different perspectives: through a sociological or a normati-

ve sense. Normative legitimacy derogates from the idea that a particular 

institution has the right to rule on a specific matter62. On the other hand, 

sociological legitimacy is much more associated with public belief63. If a 

state does not believe in a certain international institution, it most likely 

will not cooperate with its decisions. In other words, if an institution is 

being discredited due to the lack of its normative legitimacy, the debate 

is not whether others believe it has the right to rule, but whether it has the 

right to rule64. In contrast, the debate surrounding sociological legitimacy 

59 Cohen, Harlan Grant and Follesdal, Andreas and Grossman, Nienke and Ulfstein, 
Geir, Legitimacy and International Courts – A Framework, in Legitimacy and Interna-
tional Courts (Cambridge Univ. Press, Forthcoming, 2017)  3.

60  Kenneth Anderson, Global Governance: The Problematic Relationship between 
Global Civil Society and the United Nations (Working paper in WCL Research Series, 
2008).

61  Christian Reus-Smit, International Crises of Legitimacy (International Politics, 
2007) 159.

62  Cohen, Harlan Grant and Follesdal, Andreas and Grossman, Nienke and Ulfstein, 
Geir, Legitimacy and International Courts – A Framework, in Legitimacy and Interna-
tional Courts (Cambridge Univ. Press, Forthcoming, 2017) 4. 

63  Cohen, Harlan Grant and Follesdal, Andreas and Grossman, Nienke and Ulfstein, 
Geir, Legitimacy and International Courts – A Framework, in Legitimacy and Interna-
tional Courts (Cambridge Univ. Press, Forthcoming, 2017) 11.

64  Allen Buchanan and Robert O. Keohane, The Legitimacy of Global Governance 
Institutions (2006) 405. 
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is in regards to the idea of public legitimacy, and whether the mass public 

believe that a court or institution has the right to exercise its authority in 

a certain domain65. That does not implicate that we should analyse both 

perspectives independently. Institutions may be subject to both normative 

and sociological legitimacy, since “whether an institution has the objective 

right to exercise power may depend in part on whether people subject to 

its authority it find it legitimate66”. 

Given that, it is noticeable that one of the main criticisms in Global 

Governance is the lack of an electoral underpinning to make binding de-

cisions legitimate67. Democracy is commonly seen as the adequate sys-

tem to provide an effective mechanism for accountability and to justify 

the use of authority68. Therefore, from this point of view, most decisions 

established by international institutions would be illegitimate, since inter-

national authorities are usually not democratically elected. That thought 

process is inaccurate for one fundamental reason: it is possible to legitima-

tely establish good governance practices even without direct elections69.

To that end, Esty argues that legitimacy in a global context can be 

achieved through different assets: efficacy and delivery of good results 

(result-based legitimacy), rigorous rulemaking (order-based legitimacy), 

checks and balances structures (systematic legitimacy), public dialogue 

(deliberative legitimacy) and procedural stability (procedural legitima-

cy)70.  Those are mechanisms that, along with Global Administrative Law 

tools – which will be addressed item 2.3 - help remedy the absence of 

democratic elections in international bodies. In that sense, different institu-

tions may be legitimate for different reasons. For instance, the UN General 

Assembly might justify its authority because of its inclusiveness, while an 

Arbitral Tribunal might support its impartiality and procedural rigor to jus-

tify its actions71. 

65  Erik Voeten, Public Opinion and the Legitimacy of International Courts (Theore-
tical Inquiries in Law 14.2, 2013) 414.

66  Johan Karlsson Schaffer, Legitimacy, Global Governance and Human Rights Ins-
titutions: Inverting the puzzle (PluriCourts Research Paper N.14-10) 8.

67 See Daniel Esty, Good Governance at the Supranational Scale: Globalizing Admi-
nistrative Law (115 Yale L.J., 2006) 1507.

68 See Daniel Esty, Good Governance at the Supranational Scale: Globalizing Admi-
nistrative Law (115 Yale L.J., 2006) 1507.  

69 See Daniel Esty, Good Governance at the Supranational Scale: Globalizing Admi-
nistrative Law (115 Yale L.J., 2006) 1516.

70 See Daniel Esty, Good Governance at the Supranational Scale: Globalizing Admi-
nistrative Law (115 Yale L.J., 2006) 1516.

71 Joanna Mendes and Ingo Venkze, Allocating Authority: who should do what in 
European and International Law - Introducing the Idea of Relative Authority  (Hart 
Publishing, 2018) 3, 4.
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According to Esty’s proposal72, Result-Based Legitimacy derogates 

from the expertise of the policymaker and its capacity to generate social 

welfare benefits. That requires the ability to deliver good results with neu-

trality, focus and knowledge. The Organization for Economic Cooperation 

and Development (OECD), for instance, is known for its technical exper-

tise. The intergovernmental organization implements a policy of data and 

information exchange, benchmark performances and review policy results. 

Additionally, it constantly organizes meetings with ministers to cooperate 

and discuss relevant issues. In a similar manner, the World Trade Organi-

zation (WTO) – even though it lacks public participation mechanisms – 

adopts technical processes in its Appellate Body, such as notices of appe-

al, consistent base of jurisprudence and rational mechanisms for decision 

making  in order to increase its legitimacy73.

Alternatively, Order-Based Legitimacy derives from the need to cla-

rify rules and impose order to a certain community, providing traditional 

structures and stability. The Systematic Legitimacy, on the other hand, 

requires institutions to adopt checks and balances structures in order to 

guarantee the rule of law. This might occur through the process of sprea-

ding responsibilities across different agents and international bodies, cre-

ating a system of cooperation among authorities. On the other hand, De-

liberative Legitimacy enhances the debate in the rulemaking process. The 

main idea is that, due to the broad range of views, deliberation promotes 

a more rational, carefully constructed and improved decisions. Lastly, the 

Procedural Legitimacy requires that international agents act within the ri-

ght process and follow the established rules to improve its outcomes. 

 Therefore, it is possible to ensure the legitimacy of international insti-

tutions, even if their representatives are not democratically elected. But, in 

order to remedy the democratic deficit and improve its sociological legiti-

macy, institutions should adopt good governance structures to implement 

public debate, establish orders and produce great outcomes. 

3.2. AccountAbility in globAl governAnce

Accountability is also one of the core criticisms in the Global Governance 

structure. Along with the growing tendency of globalization, accountabi-

lity deficits have been questioned in many global institutions, such as the 

72 See Daniel Esty, Good Governance at the Supranational Scale: Globalizing Admi-
nistrative Law (115 Yale L.J., 2006). 

73   See Daniel Esty, Good Governance at the Supranational Scale: Globalizing Ad-
ministrative Law (115 Yale L.J., 2006) 1494 and 1543-1549.
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IMF, WTO and the World Bank74. Over the recent years, there has been a 

massive increase of international rules and decisions made by Non-State 

Actors and international regulatory bodies. However, only weak - if any 

- accountability mechanisms have been properly implemented75. Nagel 

argues that it is common for national regimes to implement responsibili-

ty mechanisms but, when referring to a global regime, there is no similar 

responsibility mechanism of social justice for the citizenry of the states 

affected by the implemented decisions76. 

Accountability is seen by the United Nations as one of the five critical 

principles to build good governance practices77. To this end, international 

institutions should be held responsible to the global community when im-

plementing its decisions and rules. Krisch identifies that there is a need for 

accountability whenever  “a responsible power-wielder has such an impact 

on the autonomy and equality of individuals in the affected population that 

democratic regulation is warranted”78. 

The Council of Europe defines accountability as the possibility of an 

agent to be liable and to give “account or explanation of actions and, whe-

re appropriate, to suffer the consequences […]  if it should appear that 

errors have been made”79. Schedler analyses the concept through two dif-

ferent perspectives: answerability and enforcement. The first one is related 

to the obligation to inform and provide details on the decisions, while the 

latter refers to the possibility of punishment in cases where the authority is 

caught in improper behaviour80. Thus, accountability in Global Governance 

should then not only ensure that the decision making process is transpa-

rent, but also guarantee the power to remove political actors in the global 

sphere. In other words, accountability in Global Governance depends not 

74  Cristina Lafont,  Accountability and global governance: challenging the state-
-centric conception of human rights (Ethics & Global Politics, 2010) 193.

75  Jan Aart Scholte, Civil Society and Democratically Accountable Global Gover-
nance (Blackwell Publishing, 2004) 1.

76  Thomas Nagel, The Problem of Global Justice (Philosophy & Public Affairs, 
2005) 139-40, as cited by Cristina Lafont, Accountability and global governance: 
challenging the state-centric conception of human rights (Ethics & Global Politics, 
2010)  197.

77  United Nations, Committee for Development Policy, Policy Note Global gover-
nance and global rules for development in the post-2015 era, (United Nations, 2014) 15.

78   Benedict Kingsbury, Nico Krisch, Introduction: Global Governance and Global 
Administrative Law in the International Legal Order (The European Journal of Inter-
national Law, 2006). 6.

79  European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), Re-
port on the Democratic oversight of the Security Service (Council of Europe, 2007) 
4.

80  Andreas Schedler, Conceptualizing Accountability (Lynne Rienner, 1999) 13 - 15, 
as cited in Thomas N. Hale, Transparency, Accountability, and Global Governance 
(Global Governance, 2008) 74-75.
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only on building transparent mechanisms, but also on establishing clear 

commitments and goals, review processes  and “follow-up” mechanis-

ms to guarantee compliance. That means that the idea of accountability 

should not be seen as an end in itself, but rather as a mechanism to achieve 

good governance results81. 

Additionally, Mendes argues that, while tools to secure accountability 

are essential for legitimation in Global Governance, they do not provide us 

any guidelines as to who should do what in the international legal system. 

According to her,  “accountability is concerned with who gives account to 

whom, with the question of how an actor gives account, and with which 

possible consequences”. Thus, the concept is closely related to the distri-

bution of power among different institutions and agents. In other words, 

after defining accountability, we still have to tackle the issue of how res-

ponsibilities should be distributed through the different international insti-

tutions and regulatory bodies. 

For that reason, a well functioning system of separation of powers, that 

provides the engagement between institutions, is essential to enhance ac-

countability in the global system82. In this sense, given its complex structu-

re, Global Governance should not be merely based on the traditional and 

abstract idea of separation of powers, but rather on a realistic system of 

checks and balances based on what which institution can contribute with83. 

For example, neither the United Nations nor the World Trade Organiza-

tion, which are developed and well structured international organizations, 

implement a rigorous division between executive, legislative and judicial 

powers84. Therefore, the current tendency is to depart from a traditional 

tripartite division of powers and to move towards a concept of relative au-

thority85. That idea indicates that Global Governance should be articulated, 

not diffused. It is not about the divisions, but the connections86. Due to its 

81  United Nations, Committee for Development Policy, Policy Note Global governan-
ce and global rules for development in the post-2015 era, (United Nations, 2014) 15.

82 Eoin Carolan, Deirdre Curtin, In Search of a New Model of Checks and Balances 
for the EU: Beyond Separation of Powers, in Allocating Authority. (Hart Publishing, 
2018) 72.

83  Eoin Carolan, Deirdre Curtin, In Search of a New Model of Checks and Balances for 
the EU: Beyond Separation of Powers, in Allocating Authority. (Hart Publishing, 2018) 
54.

84 Joanna Mendes and Ingo Venkze, Allocating Authority: who should do what in 
European and International Law- Introducing the Idea of Relative Authority  (Hart 
Publishing, 2018) 18.

85 Joanna Mendes and Ingo Venkze, Allocating Authority: who should do what in 
European and International Law- Introducing the Idea of Relative Authority  (Hart 
Publishing, 2018). 18

86 Joanna Mendes and Ingo Venkze, Allocating Authority: who should do what in 
European and International Law- Introducing the Idea of Relative Authority  (Hart 
Publishing, 2018) 11. 
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unique characteristics and peculiarities, that concept is specially relevant in 

the European Union.

3.2.1. Global Governance in the EU: Accountability and 

Separation of Powers

The accountability mechanisms in European governance are based on 

apolitical arrangements, such as technical overview of comitology com-

mittees and the use of benchmarking, in which EU regulations and direc-

tives are continually revised to ensure a transparent and rational system 

of separation87. That is an example of an “interactive accountability” that 

does not focus on a limited tripartite division of functions.

Seen in these terms, Carolan and Curtin argue that the European 

Union would highly benefit from a new concept of separation of powers. 

That is because a division must be made in accordance with empirical evi-

dences of what which organ is supposed to regulate, and not on a gene-

ral idea of division of functions88. This division of limits and competences 

among the institutions is best understood as the principle of institutional 
balance. Jean-Paul Jacqué argues that, according to this principle, institu-

tions should act “within the limits of their competences”89. That does not 

imply, however, that the legislators, when drafting the treaties, have alre-

ady established the exact tasks and weights that each institution should 

be given. Instead, the purpose of the rule is to divide powers between 

different institutions in the international community.

Distributing functions is also essential for one logical reason: in most 

countries with a legislative system, it is impractical that the legislators, 

given their limited time and resources, make every decision. Thus, it is 

necessary that functions are delegated to an executive body.  Likewise, 

in the EU, the legislature (the Council and the Parliament) also cannot be 

responsible for all the highly technical and detailed oriented regulations 

and, for that reason, many decisions are delegated to an executive body 

(the Commission). Therefore, the concept of comitology refers to the idea 

that the Council confers certain implementing powers to the Commission 

87  Eoin Carolan, Deirdre Curtin, In Search of a New Model of Checks and Balances 
for the EU: Beyond Separation of Powers, in Allocating Authority. (Hart Publishing, 
2018). 73.

88  Eoin Carolan, Deirdre Curtin, In Search of a New Model of Checks and Balances 
for the EU: Beyond Separation of Powers, in Allocating Authority. (Hart Publishing, 
2018) 74, 75.

89 Jean-Paul Jacqué, The Principle of Institutional Balance (Common Market Law 
Review, 2004) 383.
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that, along with the committees (with national representatives of states),  

engage in a rule-making process90. 

Furthermore, a strict tripartite division would indicate that a decision 

made by one of the three main institutional organs (the Parliament, Coun-

cil and Commission) represented the final exercise of power. Nonetheless, 

the reality is much different. For instance, when performing its functions, 

the Commission Hearing Officers in the EU, are faced with messy institu-

tional structures and are forced to cross the lines of a theoretical idea of 

a tripartite division. Likewise, autonomous actors, such as the European 

Central Bank and the Court of Justice of the European Union, are com-

pelled to engage in articulation processes with other actors in order to 

implement their policies91.

Thus, in order to develop an efficient system of checks and balances, 

it is crucial to take into account how different institutions interact92. The 

EU comitology system is a way of demonstrating this non-centralized in-

teraction. It includes about 220 committees, that discuss and decide on all 

European regulations. The key purpose of this system is to find the most 

technical choice that benefits the Union over the national government’s 

individual interests93. This shows that these sub-central processes of deci-

sion-making are examples that a limited tripartite division is not sufficient 

to be applied to EU’s reality.

That system is important not only for practical reasons, so as to not to 

burden the workload of the Council, but also to provide more legitimacy 

to the regulatory process. Because of its numerous technical processes 

and national government’s contributions, the Comitology is central to de-

mocracy in the Union, and its exercise of power is of fundamental impor-

tance94. 

90  J.H.H. Weiler and M. Kocjan, European Community System: Comitology, (Tea-
ching Material for the Jean Monnet Center at NYU School of Law) 5.

91  Eoin Carolan, Deirdre Curtin, In Search of a New Model of Checks and Balances 
for the EU: Beyond Separation of Powers, in Allocating Authority. (Hart Publishing, 
2018) 55.

92  Eoin Carolan, Deirdre Curtin, In Search of a New Model of Checks and Balances 
for the EU: Beyond Separation of Powers, in Allocating Authority. (Hart Publishing, 
2018) 75.

93  Eoin Carolan, Deirdre Curtin, In Search of a New Model of Checks and Balances 
for the EU: Beyond Separation of Powers, in Allocating Authority. (Hart Publishing, 
2018) 75.

94  Bradley Kieran St. Clair,  ‘Comitology and the Law: through a glass, darkly’, 
(Common Market Law Review, N° 29, 1992) 720, as cited in  J.H.H. Weiler & M. Koc-
jan, European Community System: Comitology, (Teaching Material for the Jean Mon-
net Center at NYU School of Law) 7.
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Notwithstanding, the European model for distribution of powers and 

accountability may not be ideal for all types of regulatory regimes in the 

global sphere. For this reason, there is a need to analyse what interna-

tional standards and rules are capable of providing effective mechanisms 

to improve accountability and legitimacy in international decisions. In this 

paper, Global Administrative Law will be presented as one of the possible 

solutions to remedy the deficits of Global Governance.

3.3. globAl AdministrAtive lAw in globAl governAnce

Given the arguments presented, it is now clear that there is much criticism 

in regards to legitimacy and accountability in Global Governance. Howe-

ver, not many scholars provide effective alternatives to overcome this is-

sue. One of the possible solutions, then, would be the adoption of admi-

nistrative law principles, as presented in Global Administrative Law. This 

section does not aim to argue that this alternative is not of controversial 

debate, but rather to acknowledge the usefulness of administrative law 

tools, which are capable of enhancing legitimacy and accountability assets 

in the global scale and promoting good governance practices. 

While many scholars would still argue that administration practices is 

restricted to States, this view is currently incompatible with the growth of 

international regulatory regimes, in which Non-State bodies, such as the 

WTO, the IMF, the OECD, the World Bank and the Basle Committee have 

obtained prominent roles95. 

Kingsbury, Krisch and Stewart, in the NYU Global Administrative Law 

Project, define Global Administrative Law as “compromising the mecha-

nisms, principles, practices and supporting social understandings that pro-

mote or otherwise affect the accountability of global administrative bo-

dies”96, which include, for instance, intergovernmental regulatory bodies, 

hybrid public-private regulatory bodies, and private regulatory bodies that 

exercise governance functions across national borders. The idea is named 

‘global’ rather than ‘international’ for a purpose - which is to avoid exclu-

ding informal institutional arrangements, such as NSAs, and other sources 

that are not originally encompassed within traditional ‘international law’97. 

They also believe that the focus of Global Administrative Law should be 

95   Benedict Kingsbury, Nico Krisch and Richard Stewart, The Emergence of Glo-
bal Administrative Law (68 Law and Contemporary Problems, 2005) 17.

96  Benedict Kingsbury, Nico Krisch and Richard Stewart, The Emergence of Global 
Administrative Law (68 Law and Contemporary Problems, 2005) 17.

97  Benedict Kingsbury, Weighing Global Regulatory Decisions in National Courts 
(Acta Jurídica, 2009) 92.



Anuário de publicAções dA grAduAção 2019114

not only on a set of specific rules and standards but, instead, on “prin-

ciples, procedural rules and reviewing and other mechanisms relating to 

accountability, transparency, participation, and assurance of legality in 

Global Governance”98.

The Project establishes three types of institutional mechanisms for 

the implementation of Global Administrative Law: (i) domestic institutions 

as Checks on Global Administration; (ii) internal mechanisms adopted 

by global institutions for participation and accountability; and (iii) global 

disciplines on distributed administration. The first one is most common 

when domestic courts attempt to overview the actions of international 

institutions or global administrative bodies. That is the case, for instance, 

when individual brings sanctions ruled by the UN Security Council indivi-

duals before European courts, in order to modify or challenge them. The-

se events, however, besides presenting numerous controversies, are not 

very frequent. Alternatively, the internal mechanisms adopted by global 

institutions for participation and accountability are the efforts of interna-

tional bodies to institutionalize their own review and accountability tools. 

These efforts include mechanisms for participation, like the inclusion of 

NGOs within the elaboration of the Codex Alimentarius Commission. The 

last mechanism is established to guarantee that domestic regulators, when 

deciding on a matter, will take into account that they are not only national 

actors, but also relevant participants in a global governance regime. In this 

sense, many international institutions, such as the WTO and the Bretton 

Woods institutions promote policies that require changes in domestic ad-

ministrative and regulatory rules. 

Furthermore, Global Administrative Law establishes numerous strate-

gies to advance on good governance practices. Esty, for instance, presents 

different administrative tools to improve deficits in the global regime. In 

his view, inspections, audits and lobbying disclosure rules should be imple-

mented by international administrative bodies in order to solve the issue 

of corruption and self-interest influences. Audits would require scheduled 

policy reviews to uncover any mismanagement or misconducts by inter-

national authorities, while lobbying rules would determine principles to 

demand that agents be open about their contacts and shared information. 

Additionally, documented decisions and access to information would lead 

to a broader observance of due process and legality in international rule 

making. Finally, efficiency mechanisms, such as benchmarking and review-

-and-comments practices, would help to evaluate perfomance and effec-

tiveness in the global regimes, and to guarantee that decisions are being 

made in light of the public interest. 

98   Benedict Kingsbury, Nico Krisch and Richard Stewart, The Emergence of Glo-
bal Administrative Law (68 Law and Contemporary Problems, 2005) 16.
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Nonetheless, while Global Administrative Law presents several useful 

accountability and legitimacy tools, it also faces a number of normative 

and implementation problems. Even Kingsbury, Krisch and Stewart state 

that the approach is not uniformly accepted by international society99. 

For instance, Barak-Perez and Erez argue that the rules created by 

Global Administrative Law are not ideologically neutral and are influenced 

by a neo-liberal, capitalist vision, specially in the regimes of WTO law100. 

Esty foresees this issue in his work and, while he agrees that the project 

has a potential for a western and liberal bias, he also states that the princi-

ples are universal and that “while the rules of administrative law may seem 

to support U.S or European values, they are designed to allow the power-

less to engage the powerful - and sometimes prevail”101. Therefore, in this 

conception, Global Administrative Law, despite its alleged bias, would still 

benefit less developed countries to have a voice in the global regime.

Notwithstanding, that are still some compatibility issues in the Global 

Administrative Law concept. Stewart explains that these tools must also 

be based on legal principles from domestic and regional systems102. Howe-

ver, when referring to a global regimes, it is nearly impossible to develop 

a structure with many different cultural and legal backgrounds. Thus, cre-

ating norms that could be accepted by the entire international community 

would be a serious challenge.

Some argue that there might also be accountability issues when im-

plementing the project. Indeed, Global Administrative Law proposes the 

adoption of accountability tools in regulatory decisions. However, while 

domestic regulators must be in accordance to globally determined rules, 

the enforcement of these standards would still be made by fragmented 

domestic systems103. In this sense, Barak-Perez Erez state that this deficit 

would create an “accountability gap”, which could lead to ineffective po-

licies.

Global Administrative Law, therefore, is not free of criticism and con-

troversial debates. However, we should not ignore the numerous mecha-

99   Benedict Kingsbury, Nico Krisch and Richard Stewart, The Emergence of Glo-
bal Administrative Law (68 Law and Contemporary Problems, 2005) 35.

100  Daphne Barak-Erez and  Oren Perez, Whose Administrative Law is it Anyway? 
How Global Norms Reshape the Administrative State (Cornell International Law Jour-
nal, 2013) 483.

101    See Daniel Esty, Good Governance at the Supranational Scale: Globalizing 
Administrative Law (115 Yale L.J., 2006) 1541.

102  Richard Stewart, U.S. Administrative Law: a Model for Global Administrative 
Law? (Law and Contemporary Problems, 2005) 63.

103   Daphne Barak-Erez and  Oren Perez, Whose Administrative Law is it Anyway? 
How Global Norms Reshape the Administrative State (Cornell International Law Jour-
nal, 2013) 486.
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nisms provided to enhance good governance practices by international 

administrative and regulatory bodies. Even with its challenges, Global 

Administrative Law still has effective strategies to cope with issues that 

national governments are unable to solve104. Therefore, at least for the mo-

ment, it can be seen as a standard to legitimizing global administration.

4. conclusion

This paper identifies the expansion of the Global Governance regime, 

along with the growing participation of Non-State Actors in international 

rule making and decision making. That process leads to questioning the 

sufficiency of the traditional sources of international law. Given the ar-

guments presented, traditional sources are no longer enough to explain 

the globalized legal structures. NSAs are now active in the global legal 

system and some are powerful or influential enough to impact the drafting 

of international treaties and to participate in international disputes. For 

that reason, there must be a new and careful analysis of how NSAs can be 

integrated in the new system.

Notwithstanding, while this new tendency brings many benefits, such 

as international cooperation and collective efforts to solve worldwide pro-

blems, it also brings some dilemmas. The lack of accountability mecha-

nisms and the absence of an electoral underpinning in most internatio-

nal bodies are the most common sources of criticism. Fortunately, Global 

Administrative Law provides a set of helpful tools to remedy these defi-

cits within regulatory and administrative bodies. While the concept still 

has lots of controversial debates, it might be a strong beginning to walk 

towards a new approach to international law. In this sense, it is possible to 

develop a well structured Global Governance regime, with a fully equipped 

system of mechanisms intended to booster accountability and legitimacy 

and, therefore, act within the public interest to provide good governance 

practices in the global sphere.
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resumo

O presente trabalho busca caracterizar uma cultura constitucional predo-

minante no país que teve início com a Emenda Constitucional nº 45/2004 

no sentido de reformar e tornar mais ágil o Judiciário: o gerencialismo. 

Trata-se do terceiro momento constitucional brasileiro sob a égide da 

Constituição Federal de 1988, marcando um modo único de sua interpre-

tação e aplicação. Ao longo deste artigo, intentou-se comprovar empirica-
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mente o entendimento do sentido do pacto constitucional como sendo o 

de que, para que haja justiça, é imprescindível julgar de modo eficiente. O 

gerencialismo fica evidente em duas dimensões principais, as quais foram 

caracterizadas e pormenorizadas neste trabalho. A primeira, a dimensão 

externa, corresponde ao gerencialismo encarnado no arranjo institucio-

nal, moldado pela via legislativa, judicial e administrativa. A segunda, a 

dimensão interna, trata da percepção individual de justiça de cada agente 

público que expressa essa visão, comprovada mediante posicionamentos 

tomados no exercício de suas funções, bem como avulsamente, em inte-

rações com a mídia e em eventos. Ao final, pretende-se demonstrar como 

uma visão de promoção de eficiência, agilidade e modernidade na presta-

ção jurisdicional orientou a aplicação da Constituição no país durante um 

circunscrito período temporal e impacta nossa cultura constitucional até 

hoje.

Palavras-chave: Gerencialismo. Cultura Constitucional. Degradação. Efici-

ência. Justiça.

AbstrAct:

This research aims to characterize a prevailing constitutional culture in 

Brazil which began with the Constitutional Amendment n. 45/2004 in or-

der to reform and increase the efficiency of the Judiciary system: the ge-

rencialism. It is the third constitutional culture within the framework of the 

1988’s Federal Constitution, signaling a unique way in its interpretation and 

application. Throughout this article, it was intended to empirically prove 

the understanding of the constitutional pact as of that, in order to have 

justice, it is indispensable to judge in an efficient way. The gerencialism is 

expressed in two main dimensions which were characterized and detailed 

in this research. The first, the external dimension, is the gerencialism co-

red in the institutional arrangement and shaped by legislative, judicial and 

administrative ways. The second, the internal dimension, is each public 

agent’s individual perception of justice that expresses this vision, proved 

by attitudes taken within the exercise of their public functions, as well as 

sporadic ones taken in media interactions and in social events. By the end, 

the intention is to show how a vision of promotion of efficiency, agility and 

modernity in the provision of justice oriented the application of the Cons-

titution in Brazil in a specific period of time and impacts our constitutional 

culture until this day.

Keywords: Gerencialism. Constitutional Culture. Deterioration. Efficiency. 

Justice.



DegraDação constitucional brasileira – Da utopia ao cinismo 123

1. AtividAdes desenvolvidAs em 2018-2019

Nesta vigência de iniciação científica foram realizadas as seguintes ativi-

dades:

• Revisão bibliográfica e coleta de dados referentes: a decisões 

proferidas pelo Supremo Tribunal Federal; a medidas legislativas 

e administrativas que corroboraram para a implementação do 

gerencialismo no Brasil; a posicionamentos midiáticos tomados 

por atores públicos relevantes no período; a estudos acadêmicos 

desenvolvidos sobre o tema e a documentação jornalística 

relevante;

• Análise dos dados coletados quantitativa e qualitativamente para a 

conclusão do projeto de pesquisa.

Resultados alcançados 

• Produção de artigo sobre a cultura constitucional do gerencialismo, 

que vigorou no país entre 2009 e 2015, com reflexos nos dias atuais, 

em que a interpretação e aplicação da Constituição orientou-se 

pela visão da justiça como sendo a prestação jurisdicional eficiente. 

DegraDação constitucional brasileira: o 
momento Do gerencialismo

2. introdução

Vivemos uma crise constitucional no Brasil, e isso é resultado de um pro-

cesso. O processo de degradação constitucional por que passamos é o 

de deturpação e enfraquecimento progressivo da força viva de uma de-

mocracia constitucional. O valor inerente à Constituição, construído co-

letivamente pelos anseios e pelas expectativas que o povo que vive sob 

sua égide nela depositou em 1988, vem esmorecendo ao longo do tempo. 

Antes simbioticamente relacionado com o texto, o pacto constitucional 

agora distancia-se da aplicação prática e da interpretação que se dá à 

Constituição. 

Essa separação entre a letra da Carta Magna e o pacto axiológico ori-

ginal materializou-se principalmente entre 2009-2015 de uma forma par-

ticular. A percepção predominante nesse período, e que possui reflexos 

nos dias atuais, é a de que a justiça não é mais algo que escrevemos na 

Constituição em 1988 por crer que o texto constitucional seria o principal 
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instrumento capaz de colocar nossos valores fundamentais em prática. 

Na visão gerencial da cultura constitucional brasileira, mais importante do 

que honrar esse pacto buscando a todo custo a justiça material no caso 

concreto – para isso tendo como norte indispensável e primordial o texto 

constitucional – é decidir eficientemente. 

As origens do gerencialismo podem ser traçadas até a Emenda Cons-

titucional nº 45/2004, conhecida pelo ânimo de promover reforma no Po-

der Judiciário. A Emenda, mais do que inovar em nosso ordenamento jurí-

dico com a criação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a redação da 

razoável duração do processo no rol de direitos e garantias fundamentais 

constitucionais, entre outras medidas que serão detalhadas neste artigo, 

coroou uma nova forma de enxergar a Constituição. Para isso, importou 

para a cultura constitucional práticas e formas de organização e gestão 

características da cultura empresarial, a exemplo de metas, programas, 

índices e outras ferramentas e princípios para alcançar objetivos bem tra-

çados de modo célere e eficaz.

A importação desses signos empresariais trouxe uma visão menos 

principiológica e mais pragmatizada do processo decisório: assim como, 

para atingir lucro, é necessário gerenciar seus recursos e planejar sua em-

presa de modo eficiente, o juiz, para reduzir o número de processos pen-

dentes de decisão, deve julgar com rapidez. O processo é, então, elevado 

à máxima importância, enquanto preocupações principiológicas quanto 

ao senso de justiça e à melhor forma de concretizar o compromisso cons-

titucional via decisão judicial, se são levadas em consideração, estão em 

permanente segundo plano.

De modo a caracterizar tal cultura constitucional, parte-se de dois 

eixos principais. O primeiro deles é a dimensão externa do gerencialismo, 

que corresponde à cultura gerencial encarnada no arranjo institucional 

moldado pela via legislativa, judicial e administrativa de modo a concreti-

zar uma estrutura eficiente, capaz de promover uma justiça também efi-

ciente. Já o segundo é a dimensão interna, que, por sua vez, é comprovada 

na percepção individual de justiça de cada agente público que expressa 

essa visão, evidente em posicionamentos tomados no exercício de suas 

funções, bem como avulsamente, em interações com a mídia e em even-

tos. 
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2.1. dimensão externA: o gerenciAlismo no ArrAnJo 

institucionAl

2.1.1. O papel do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Originalmente desenhado como uma entidade para controle da atuação 

administrativa e financeira do Poder Judiciário e de fiscalização dos juízes, 

objetivo expresso pelo constituinte no art. 103-B, §4º, o CNJ passou a ado-

tar papel ativo e crucial na formulação de políticas públicas tendo como 

base o pensamento gerencialista. 

Além da elaboração de estratégias e planejamentos periódicos desti-

nados ao próprio CNJ, a instituição incorporou noções da gestão empre-

sarial, como metas, planos e indicadores, de modo a orientar a efetividade 

e a celeridade da justiça prestada pelo Poder Judiciário. Para permitir a 

organização e a fiscalização adequada pelo CNJ, esses indicadores de que 

o processo de prestação jurisdicional é eficiente são mensurados tanto 

em curto prazo, com a elaboração anual de metas a serem alcançadas 

nacionalmente pelo Judiciário, quanto pela disposição de objetivos gerais 

a serem implementados em um horizonte de tempo maior.

Partindo do cenário macro, o CNJ elaborou o Plano Estratégico do 

Judiciário 2009-2014 e a Estratégia Nacional do Judiciário 2015-2020. 

Ambos dispõem um conjunto de objetivos relacionados à modernização, 

ao descongestionamento, à redução de custos e à efetivação da satisfação 

daqueles que buscam justiça. Trata-se de análise elaborada e pormeno-

rizada de cada obstáculo a ser enfrentado para o objetivo geral de efe-

tividade, mediante a previsão de estratégias específicas para cumprir as 

metas estabelecidas e revisadas a cada ano por iniciativa do próprio CNJ.

Depois de estabelecer objetivos estratégicos gerais, como “garantir a 

agilidade nos trâmites judiciais e administrativos”, ou “aperfeiçoar a ges-

tão das políticas judiciárias e demais instrumentos de governança do CNJ 

e do Poder Judiciário”, e fornecer a respectiva metodologia de cálculo 

para avaliar seu cumprimento, a fiscalização é realizada pelo CNJ anu-

almente por Relatórios de Metas. Nestes, a avaliação é tão minudente e 

pormenorizada a ponto de estabelecer os percentuais de cumprimento 

dos órgãos das instâncias judiciais por meta. 

Por fim, para complementar essa fiscalização da eficiência judicial e 

elevar a importância do processo de prestação da justiça, o CNJ também 

disponibiliza relatórios anuais na forma do projeto Justiça em Números. 

Trata-se de iniciativa fundamentada na transparência e na publicidade da 

atividade jurisdicional, e que resulta em uma rica base de dados para ava-
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liar o Poder Judiciário em suas diversas ramificações. Os relatórios do Jus-

tiça em Números fornecem a análise empírica necessária para a avaliação 

do cumprimento de metas que é feita nos relatórios anuais mencionados 

anteriormente. As conclusões apresentadas são guia para o julgamento 

que se faz da legitimidade do Judiciário.

2.2. Mudanças concretas: gerencialismo constituído pela via 

legislativa, administrativa e judicial

A mentalidade gerencialista também permeia propostas e decisões toma-

das internamente por via administrativa de outras entidades, bem como 

tomadas via decisões judiciais e medidas legislativas.

Na esfera legislativa, a edição do novo Código de Processo Civil (CPC) 

em 2015 foi, sem dúvida, um marco nesse sentido. Foram várias as diferen-

ças em relação ao Código de 1973, principalmente no sentido de desbu-

rocratizar e tornar mais célere o processo, a exemplo da aproximação das 

fases de conhecimento e de execução dentro de um mesmo processo, do 

reconhecimento expresso dos métodos de mediação e conciliação e da 

ampliação do rol dos precedentes vinculantes. 

A interconexão entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, por sua 

vez, pode ser primeiramente traçada remontando à Emenda Constitucio-

nal nº 45/2004. A chamada “emenda da reforma do Judiciário” elegeu a 

razoável duração do processo como valor guia do ordenamento jurídico, 

instituiu o mecanismo da repercussão geral – que passou a ser requisito 

para que Recursos Extraordinários fossem admitidos pelo STF, constituin-

do obstáculo à admissão de grande número de processos pelo Supremo 

– e constituiu a figura da súmula vinculante e do seu respectivo mecanis-

mo de controle – a reclamação –, de modo a concretizar uma cultura de 

celeridade na prestação jurisdicional. 

O STF, por sua vez, seguindo os passos gerencialistas da Emenda nº 

45, previu uma série de modificações internas, seja por meio de decisões 

judiciais, seja por meio de medidas administrativas. Quanto às primeiras, 

cabe citar o julgamento que definiu a não admissibilidade de Habeas Cor-

pus substitutivos de Recurso Ordinário em Habeas Corpus e o julgado que 

estabeleceu a impossibilidade de se discutir por meio de Recurso Extraor-

dinário a chamada violação “reflexa” da Constituição. Quanto às segundas, 

merecem destaque as Emendas Regimentais de número 45 e 49, de 2011 

e 2014, respectivamente; a instauração do Plenário Virtual; o reforço do 

sistema de triagem feito por sua Secretaria Judiciária e o desenvolvimento 

do sistema de julgamento por listas.

Talvez o exemplo mais marcante da discussão gerencialista na esfera 

institucional tenha sido a gerada pela PEC nº 15/2011, que objetiva conferir 
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força de trânsito em julgado às decisões proferidas em 2ª instância, de 

modo combater o mau uso dos recursos por aqueles que querem adiar 

uma eventual decisão final pelo STF ou STJ com o objetivo de se bene-

ficiar de situações jurídicas como a prescrição, por exemplo. Trata-se de 

demanda antiga, porém que ganhou relevância com a preocupação com a 

rapidez e a efetividade da prestação jurisdicional. 

2.2. dimensão internA: o gerenciAlismo no 

posicionAmento individuAl dos Agentes institucionAis

2.2.1. A fala gerencialista

Nesta etapa do artigo, diversas manifestações individuais de agentes pú-

blicos relevantes foram analisadas de modo a corroborar para a descrição 

do pensamento gerencialista. Nesse sentido, verificou-se que, desde o dis-

curso de posse da Presidência do Supremo Tribunal Federal proferido pela 

Ministra Ellen Gracie, em 2006, em um contexto de recém-instauração da 

emenda da reforma do Judiciário, até o discurso de posse proferido em 

2018 pelo atual Presidente do Supremo, o Ministro Dias Toffoli, o objetivo 

de prestação jurisdicional célere ganha voz contundente.

Ainda, a análise de manifestações na mídia de figuras importantes, 

como Ministros do STF, autoridades de outras esferas do Judiciário do 

país e o Presidente da República Jair Bolsonaro, confirma a visão predo-

minante que se descreve no presente artigo. A efervescência do debate 

gerencialista comprova-se pela realização de diversos seminários envol-

vendo atores dos três Poderes discutindo a melhor forma de promover a 

agilidade e a celeridade processual da Justiça brasileira em suas diversas 

ramificações.

Tais posicionamentos de agentes institucionais, por sua vez, intera-

gem com a demanda advinda da própria população.

2.2.2. A demanda gerencialista: o Projeto Supremo em 

Números

O Projeto Supremo em Números é uma linha de pesquisa desenvolvida 

pela Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas (FGV Direito Rio) que 

produz relatórios avaliando empiricamente a atuação do STF, sob a coor-

denação dos professores Joaquim Falcão e Ivar Hartmann. Suas descri-

ções e críticas fortemente baseadas em dados estatísticos são alvo tanto 

de aplauso quanto de repulsa. Independentemente, e talvez especialmen-
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te por isso, o Supremo em Números ilustra bem uma avaliação gerencialis-

ta da Justiça brasileira e que é peça fundamental das demandas feitas ao 

Judiciário e, em especial, ao STF.

Seus Relatórios “O Múltiplo Supremo”, “O Supremo e o Tempo” e “O 

Foro Privilegiado e o Supremo” serviram de diagnóstico crucial da moro-

sidade do Supremo Tribunal Federal. Partindo de tal diagnóstico, diversos 

vetores de veiculação de demandas sociais, a exemplo da mídia jornalísti-

ca, formularam críticas quanto à falta de eficiência do STF. Tal demanda, 

por sua vez, foi incorporada pelos principais acadêmicos do país, os quais 

se manifestaram com base nos Relatórios divulgados de modo a criticar a 

lentidão do processo de julgamento de nossa Corte Constitucional.

A partir da comprovação empírica fornecida pelo Projeto Supremo 

em Números, o estudo da eficiência do STF ganhou corpo e passou a 

fundamentar o diálogo entre a população e o próprio Supremo quanto 

à implementação de uma cultura gerencial no Brasil, inclusive sendo in-

corporado nas decisões-chave tomadas pelo Tribunal para promover sua 

celeridade.

2.2.3. A decisão gerencialista: o argumento em casos 

concretos julgados pelo STF

Nesta etapa do presente trabalho, foram singularizados argumentos ge-

rencialistas em três casos concretos julgados pelo Supremo Tribunal Fe-

deral. A escolha de tais julgados norteou-se na discussão quanto à pro-

moção de celeridade à Justiça brasileira que estes inseminaram no país 

à sua época, evidenciando um movimento de formação de uma cultura 

constitucional específica.

O primeiro caso selecionado foi o Habeas Corpus 109.956 julgado 

pela 1ª Turma em agosto de 2012, o qual decidiu pela não admissibilidade 

de Habeas Corpus substitutivos de Recurso Ordinário em Habeas Corpus. 

A justificativa que liderou tal decisão foi a de que, em época em que o 

Supremo não recebia tantas demandas processuais, foi admitida a possibi-

lidade de HC substitutivo de RHC. Porém, devido à sobrecarga processual 

que o Tribunal enfrentava à época do julgado, não seria mais admitida tal 

flexibilização, de modo a reduzir o fluxo de processos ascendendo ao STF.

A limitação foi sendo posteriormente confirmada em outros julgados 

não só do STF, mas também do STJ, e o habeas corpus, uma das princi-

pais garantias ao cidadão decorrentes do Estado Democrático de Direito 

e conquista essencial do pacto constitucional firmado em 1988, sofreu uma 

baixa em favor do gerencialismo. O argumento que norteou tal restrição 

foi justamente beneficiar a eficiência dentro do próprio Judiciário.
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O segundo caso foi o da Ação Penal 937 julgada pelo Plenário em 

maio de 2018, que restringiu a competência do Tribunal para julgar ações 

penais daqueles com foro privilegiado, de modo que ao STF agora compe-

te julgar apenas os crimes cometidos durante o exercício do cargo privile-

giado pelo foro, bem como cometidos em função deste. Apesar de tal caso 

ter sido julgado fora do espectro 2009-2015, reflete bem a propagação da 

mentalidade gerencialista nos dias atuais, ainda que estejamos caminhan-

do para um quadro maior de degradação constitucional.

Nessa decisão, os votos dos Ministros discutiram abertamente os nú-

meros referentes à capacidade processual do STF de modo a estabelecer 

se este era ou não eficiente em sua função institucional referente ao foro. 

Apenas o ângulo de interpretação do problema se alterava: seria uma ine-

ficiência não do Supremo, mas da Justiça de primeiro grau, como afirmou 

o Ministro Gilmar Mendes; seria uma ineficiência do sistema como um todo 

devido a regras de competência arcaicas, como defenderam os Ministros 

Barroso, Lewandowski e Fux; ou não haveria problema de eficiência al-

gum, devido à eficiência comprovada no próprio gabinete do Ministro Dias 

Toffoli. Contudo, o que se depreende do julgado na Ação é que fazer jus-

tiça é, crucialmente, julgar de forma célere e eficaz.

Por fim, o terceiro caso selecionado foi o Inquérito 4435, cujo jul-

gamento iniciou-se em 2017 na Primeira Turma e teve fim em 2019 em 

decisão do Plenário. A tese vencedora foi a de que é de competência da 

Justiça Eleitoral julgar, além dos crimes propriamente eleitorais, os crimes 

a eles conexos, entre os delitos de “caixa 2”. Mais uma vez, o debate foi 

aberto quanto à eficiência do Judiciário, nesse caso, da Justiça Eleitoral.

Os votos a favor da tese vencedora buscaram como justificação da-

dos de eficiência da Justiça Eleitoral, merecendo destaque o posiciona-

mento da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) por meio de Nota 

Pública buscando se defender das acusações de ineficiência do Judiciário 

Eleitoral. Baseando-se no texto constitucional e em entendimentos juris-

prudenciais, os Ministros debatiam qual a esfera judicial mais apta a profe-

rir decisões de modo célere, com o fator agravante do clamor social pelo 

julgamento e pela condenação eficiente dos casos de corrupção, dessa 

forma corporificando a discussão gerencialista.

3. conclusão

A análise a que se propôs este artigo foi a de caracterizar o momento 

constitucional do gerencialismo. Conforme exposto, este faz parte do pro-

cesso de degradação constitucional que vivenciamos, com o afastamento 

em relação aos valores originalmente previstos em 1988 na Constituição 
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como pacto do que conviver sob sua égide significa. A justiça, na fase ge-

rencialista, é intrinsecamente relacionada à prestação jurisdicional célere, 

desburocratizada e efetiva. Mais importante do que concretizar os ide-

ais abstratos previstos no texto constitucional ou alcançar os verdadeiros 

ideiais mediante recurso a teorias e princípios é efetivar o próprio proces-

so decisório. O que antes era uma técnica, um meio para um fim, passou a 

ser visto como o objetivo final.

A dimensão externa desse movimento fica evidente na alteração dos 

arranjos institucionais promovida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, 

popularmente conhecida como “emenda da reforma do Judiciário”, que 

importou valores e procedimentos do campo empresarial. Dentro dessa 

lógica, a estrutura gerencialista continuou sendo concretizada mediante 

decisões tomadas no âmbito dos três Poderes, tanto internamente pela via 

administrativa quanto via medidas legislativas e decisões judiciais. 

Além do posicionamento das instituições como órgãos coletivos, de-

monstrou-se que, no que tange à dimensão interna do gerencialismo, a 

posição tomada por atores institucionais de modo individual demonstra 

com clareza as raízes gerencialistas que permeiam a forma de enxergar 

o que significa a Constituição e qual o melhor modo de concretizar seus 

valores no cotidiano. Ainda, o fundamento da fala gerencial possui raízes 

indissociáveis da atuação do projeto Supremo em Números. Sua avaliação 

empírica serve de base para críticas fundamentadas à forma como o Poder 

Judiciário opera e sobre como ele deve operar. Trata-se, então, de elo es-

sencial da cultura gerencialista, na medida em que permite a interlocução 

entre as instituições e a sociedade no sentido de divulgar essa nova ordem 

de valores. A comprovação de sua importância é sua incorporação na fun-

damentação da decisão gerencialista pelo Supremo, evidenciada pelo es-

tudo de três casos emblemáticos recentemente julgados pela instituição.
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resumo 

Este artigo pretende analisar empiricamente os mecanismos de participa-

ção adotados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para 

a sua tomada de decisão. Os mecanismos de participação se traduzem em 

consultas à população, presenciais ou por meio da internet, sobre normas, 

programas e políticas regulatórias que a agência pretende adotar. Embora 
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não se negue sua importância, pouco ainda se conhece sobre a efetividade 

destes mecanismos. Nesse artigo, será dada ênfase a três questões prin-

cipais: (i) as circunstâncias nas quais a ANVISA utiliza-se de mecanismos 

de participação para legitimar seu processo decisório; (ii) a transparência 

dos mecanismos de participação; (iii) o engajamento dos segmentos po-

pulacionais nos mecanismos de participação. A análise descritiva dessas 

três dimensões foi possível a partir da construção de um banco de dados 

que permitiu a coleta, classificação e mensuração de informações sobre 

todos os mecanismos de participação da ANVISA, realizados entre janeiro 

de 2008 e dezembro de 2018.

Palavras-chave: Mecanismos de Participação. Consulta Pública. Audiência 

Pública. Produção Normativa. Agência Nacional Vigilância Sanitária (AN-

VISA).

AbstrAct

This article provides an empirical analysis of participation mechanisms at 

the National Health Regulatory Agency (NHRA) level. Participation me-

chanisms involve population consultation, through notice-and-comment 

processes or public hearings, on agency proposals for regulations, pro-

grams and regulatory policies. Despite their relevance, there is a lack of 

knowledge on the effectiveness of these mechanisms. In this article, three 

main questions will be analyzed: (i) the role of participation mechanisms in 

the decision-making process of NHRA; (ii) the transparency level of NHRA 

participation mechanisms; (iii) the population’s involvement in the stu-

died mechanisms. A descriptive analysis of these dimensions was possible 

through the collection and coding of data on the participation mechanisms 

conducted by NHRA between January 2008 and December 2018.

Keywords: Participation Mechanisms. Notice-and-Comment. Public Hea-

ring. Rulemaking. National Health Regulatory Agency.

1. introdução

O projeto Regulação em Números, no segmento que trata da pesquisa 

empírica sobre mecanismos de participação da Agência Nacional de Vigi-

lância Sanitária (ANVISA), tem como objetivos principais: (i) descrever os 

principais usos dos mecanismos de participação adotados pela agência, 

em especial das Consultas Públicas; (ii) analisar quem são os contribuintes, 

categorizando-os e verificando o impacto que suas participações tiveram; 
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(iii) mensurar a eficiência da ANVISA na gestão de seus processos decisó-

rios participativos; e (iv) analisar o nível de transparência dos mecanismos 

de participação da agência e suas respectivas contribuições.

Para atingir os objetivos anteriormente elencados, as pesquisadoras 

procederam à alimentação de um banco de dados com variáveis aptas ao 

desenvolvimento de, ao menos, duas principais linhas de estudo: a primei-

ra, quanto ao uso dos mecanismos de participação pela agência, com o 

foco direcionado, especificamente, às Consultas Públicas; a segunda, uma 

análise da participação verificada nos mecanismos. 

O banco de dados construído para este projeto reuniu informações 

disponibilizadas sobre todas as Consultas Públicas realizadas pela ANVISA 

desde 2008 até o final de 2018, totalizando um número de 1.198 processos. 

A alimentação do banco de dados foi realizada manualmente pelas pes-

quisadoras-bolsistas.

O relatório, ao seu final, apresenta também (i) análise, de teor mais 

qualitativo, da transparência dos mecanismos de participação, colocando 

pontos para aperfeiçoamento da agência e (ii) relato da utilização da Lei 

de Acesso à Informação para obtenção de dados não identificados no site 

da ANVISA e as respostas obtidas.

2. cArActerizAção dos mecAnismos de pArticipAção dA 
AnvisA

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é uma autarquia sob 

regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde, criada pela Lei nº 9.782, 

de 26 de janeiro de 1999, e regulamentada pelo Decreto nº 3.029, de 16 de 

abril de 1999. Como finalidade institucional, a agência busca promover a 

proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da 

produção e do consumo de produtos e serviços submetidos à vigilância 

sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tec-

nologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos, 

fronteiras e recintos alfandegários. 

A ANVISA possui oito tipos de mecanismos de participação, sendo 

estes a Audiência Pública, a Consulta Pública, os Diálogos Setoriais, as 

Tomadas Públicas de subsídios, as Consultas Dirigidas, as Consultas para 

Revisão de Guias e as Consultas Regionais ICH. Apesar de todos esses 

mecanismos de participação social, nesta pesquisa o foco foi a Consulta 

Pública, tendo em vista que a própria ANVISA considera este como o me-

canismo mais utilizado e mais eficaz. 
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Em seu Regimento Interno, especificamente no inciso III, do artigo 

53, há a definição de Consulta Pública (CP), sendo esta considerada “ato 

que expressa decisão colegiada de submeter minuta de ato normativo, 

documento ou assunto relevante a comentários e sugestões do público 

em geral, a serem enviadas por escrito para subsidiar posterior decisão da 

Diretoria Colegiada”. Além disso, para a análise dos objetivos das Consul-

tas Públicas, foi necessário dividir tais objetivos em diferentes categorias, 

quais sejam: (i) normas e regulamentos; (ii) produção de conhecimento; 

(iii) atos e contratos; (iv) agenda regulatória; e (v) políticas públicas.

No que diz respeito ao procedimento, este é regulamentado, de 

modo que em todas as consultas há um documento padronizado, espe-

cificamente o documento de convocação, constando esse procedimento. 

A única alteração no documento, que varia conforme a determinação dos 

diretores, é em relação ao período no qual as contribuições podem ser fei-

tas. Assim, resumidamente, o procedimento das Consultas Públicas segue 

as seguintes etapas: 

(i).  a Diretoria Colegiada da ANVISA, no uso das atribuições que lhe 

confere o art. 15, III e IV, aliado ao art. 7º, III e IV, da Lei nº 9.782/99, 

e ao art. 53, III, §§1º e 3º do Regimento Interno aprovado pela RDC 

nº 255/2018, resolve submeter à Consulta Pública, para comentá-

rios e sugestões do público em geral, proposta de ato normativo, 

documentos ou outros assuntos sujeitos ao controle da agência, 

conforme deliberado em reunião realizada previamente e o Dire-

tor-Presidente determina a sua publicação; 

(ii).  em seguida, fica aberto, a contar da data de publicação da CP, o 

prazo estipulado para que sejam apresentadas críticas e suges-

tões relativas à proposta; 

(iii).  a proposta fica disponível na íntegra no site da ANVISA, e as 

sugestões devem ser encaminhadas por escrito, em formulário 

próprio, via e-mail, fax, ou para o endereço físico da agência; 

(iv).  as contribuições recebidas serão públicas e permanecerão à dis-

posição de todos no site da ANVISA; 

(v).  as contribuições não enviadas no formulário ou recebidas fora do 

prazo não serão consideradas para efeitos de consolidação do 

texto final do regulamento; 

(vi).  findo o prazo estipulado para recebimento das contribuições, a 

ANVISA promoverá a análise das contribuições e, após a delibe-

ração da Diretoria Colegiada, disponibilizará o resultado da CP 

no site da agência. 
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3. uso dos mecAnismos de pArticipAção pelA AnvisA

Como dito anteriormente, apesar de a ANVISA adotar diferentes tipos de 

mecanismos de participação, esta pesquisa teve o foco, especificamente, 

nas Consultas Públicas. Tal mecanismo é considerado pela própria agência 

como o “mais utilizado”. Tendo isso em vista, no período de 2008 até o 

final de 2018, foram realizadas 1.198 Consultas Públicas, todas devidamen-

te encerradas. As Consultas Públicas iniciadas em 2019, estando estas já 

encerradas ou em andamento, não foram objeto de análise nesta pesquisa. 

Gráfico 1

Fonte: elaborado pelos autores (base de dados “Regulação em Números”).

Sendo assim, considerando o período de 2008 até o final de 2018, 

com base na análise do Gráfico 1, pode-se dizer que a média de consultas 

realizadas por ano foi de, aproximadamente, 109 CP. O ano em que se ob-

teve maior engajamento de participação social da agência foi 2017, ano no 

qual a agência realizou 177 Consultas Públicas. 

Quanto aos objetivos de participação, conforme se analisa do gráfico 

a seguir, do total de consultas realizadas, 94,5% tinham como objetivo 

produzir normas e regulamentos. 
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Gráfico 2

Fonte: elaborado pelos autores (base de dados “Regulação em Números”).

Quanto aos objetivos dos mecanismos de participação por ano em 

valores percentuais, o gráfico a seguir confirma a prevalência das normas 
e regulamentos, tendo em vista os altos percentuais desse objetivo em 

todos os anos. Cabe mencionar que nos anos de 2011 e 2015 100% das 

Consultas Públicas tiveram como objetivo normas e regulamentos. 

Gráfico 3

Fonte: elaborado pelos autores (base de dados “Regulação em Números”).

Além dos objetivos, foram analisados, também, os percentuais dos 

temas das Consultas Públicas por ano. A divisão dos temas se deu con-

forme a nomenclatura dada pela própria agência, a qual disponibiliza uma 

biblioteca temática de normas regulatórias em seu site. Com isso, a análise 

do gráfico a seguir demonstra que o tema “agrotóxicos” prevalece sobre 
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os demais, sendo esse o objeto de pelo menos 80% das Consultas Públicas 

de cada ano4. Outros três temas recorrentes foram “alimentos”, “medica-

mentos” e “farmacopeia”.

Gráfico 4

Fonte: elaborado pelos autores (base de dados “Regulação em Números”).

Por fim, cabe observar que o tempo médio de preparação para a CP, 

em dias, é de aproximadamente 42 dias. 

Gráfico 5

Fonte: elaborado pelos autores (base de dados “Regulação em Números”).

4  Nos anos de 2008 e 2015, 100% das Consultas Públicas realizadas pela agência 
trataram de agrotóxicos. 
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A média do tempo de preparação do mecanismo de participação, no 

entanto, pode variar de acordo com o tema, conforme verifica-se no grá-

fico a seguir:

Gráfico 6

Fonte: elaborado pelos autores (base de dados “Regulação em Números”).

4. Análise dA pArticipAção

Quanto à análise da participação nas Consultas Públicas, cabe observar 

que os dados aqui analisados não representam todo o universo de me-

canismos realizados pela agência. Por motivo de limitação de tempo, fal-

taram analisar 58 Consultas Públicas, equivalentes a 4,84% do total de 

mecanismos de participação realizados pela agência.
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Gráfico 7

Fonte: elaborado pelos autores (base de dados “Regulação em Números”).

As pessoas físicas e jurídicas que participaram das Consultas Públicas 

do Bacen foram classificadas em categorias que representam os grupos 

de interesse aos quais elas se filiam. 32,05% dos participantes das Consul-

tas Públicas da ANVISA são agentes econômicos regulados, seguidos de 

23,73% de indivíduos interessados e de 22,52% de profissionais de saúde.
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Gráfico 8

Fonte: elaborado pelos autores (base de dados “Regulação em Números”).

Quando separamos as consultas por temas, verificamos que as Con-

sultas Públicas que tratam do tema “Sangue, tecidos e órgãos” recebem, 

em média, 102 manifestações. O tema com a menor média de número de 

manifestações por contribuinte é o de “Cosméticos”, com 1.33.

Gráfico 9

Fonte: elaborado pelos autores (base de dados “Regulação em Números”).
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Gráfico 10

Fonte: elaborado pelos autores (base de dados “Regulação em Números”).

Ao analisar o número de participantes por tema das Consultas Pú-

blicas, é possível observar que o tema que apresentou a maior média de 

participações foi o de “Tabaco”, sendo de 1.886 participantes – o que era 

esperado, tendo em vista que a Consulta Pública referente à propaganda 

de produtos derivados do Tabaco é a segunda em termos de quantidade 

de participantes, contando com 7.384.
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Gráfico 11

Fonte: elaborado pelos autores (base de dados “Regulação em Números”).

É interessante observar que entre as 20 Consultas Públicas com maior 

número de contribuintes, considerando todas as agências reguladoras fe-

derais, 16 delas foram conduzidas pela ANVISA5. A Consulta Pública que 

recebeu o maior número de participantes na ANVISA foi a que discutiu a 

utilização de Carbofurano em agrotóxicos. Nada menos do que 13.114 par-

ticiparam dessa Consulta Pública.

Entre os participantes, é possível identificar aqueles mais recorrentes. 

O Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São 

Paulo (SINDUSFARMA) foi a entidade que participou do maior número 

de Consultas Públicas da ANVISA. O SINDUSFARMA participou de 440 

CPs e apresentou 34 contribuições no total – com uma mediana de nove 

manifestações por Consulta Pública. Apesar de se fazer recorrentemen-

te presente, o SINDUSFARMA não apresenta elevado número de contri-

buições nas Consultas Públicas. Em número absoluto de contribuições, 

a entidade Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da 

5  Destas 20, as seis Consultas Públicas com maior número de contribuintes foram 
realizadas pela ANVISA. 
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Fazenda (SEAE) figura em primeiro lugar, tendo apresentado um total de 

46 manifestações. 

Gráfico 12

Fonte: elaborado pelos autores (base de dados “Regulação em Números”).

Uma característica interessante observada nas Consultas Públicas re-

alizadas pela ANVISA é a grande presença de participantes como Pesso-

as Físicas, ficando muito próxima da quantidade de participantes que se 

identificaram como Pessoas Jurídicas. Ao somar as categorias “Indivíduo 

Interessado” e “Profissional de Saúde”, obtivemos um percentual de parti-

cipação de Pessoas Físicas igual a 46,25%

Observe-se, por exemplo, o perfil dos participantes da Consulta Pú-

blica nº 330/2017, que versou sobre propaganda de produtos fumígenos 

derivados do tabaco. Essa foi uma das Consultas Públicas realizadas pela 

ANVISA que obteve um grande número de participantes e manifestações, 

sendo de 7.384 e 57.482 respectivamente. Quanto aos participantes, foi 

possível observar que a maioria era composta de Pessoas Físicas (79,55%). 

Além disso, muitos dos participantes atuam no comércio varejista de ci-

garros. Os artigos que tratavam da proibição de propaganda de cigarros 

pelos estabelecimentos comerciais foram os que receberam mais contri-

buições, pois os participantes se mostraram contrários ao que estava dis-

posto na proposta apresentada pela ANVISA. Apesar do grande número 

de manifestações, a agência não acatou nenhuma grande mudança à sua 

proposta, alterando somente detalhes – mudança de palavras, por exem-

plo.
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A Consulta Pública nº 164/2016, sobre o uso do ingrediente ativo 2,4D 

em agrotóxico, também recebeu um número significativo de contribuintes, 

totalizando 5.638 participantes. A proposta visava manter a produção, ex-

portação, comercialização e utilização dos produtos à base do ingrediente 

ativo de agrotóxico 2,4D. Do total de respondentes, 5.610 eram Pessoas 

Físicas, ou seja, 99,5%, e 28 eram Pessoas Jurídicas, ou seja, 0,50%. 

De acordo com o relatório de análise de contribuições da ANVISA, 

85,3% dos participantes estavam de acordo com a proposta e 14,7% dis-

cordavam desta. Para os que concordaram com a proposta, a principal 

justificativa de manutenção do 2,4D foi a importância agronômica desse 

agrotóxico. Já para que os discordaram da proposta, a principal justifica-

tiva para a proibição do 2,4D foi em relação aos seus possíveis efeitos à 

saúde. Ainda, segundo o relatório, alguns contribuintes citaram a impor-

tância do uso adequado do 2,4D para que ele não ofereça riscos à saúde 

humana. Por fim, o posicionamento da ANVISA, conforme se observa do 

art. 1º da RDC nº 284, de 21 de maio de 2019, foi pela manutenção do in-

grediente ativo 2,4-D em produtos agrotóxicos no Brasil, bem como pela 

determinação de medidas de mitigação de riscos à saúde e alterações no 

registro decorrentes da sua reavaliação toxicológica.  

5. trAnspArênciA dos mecAnismos de pArticipAção e 
utilizAção dA lei de Acesso à informAção

A ANVISA possui duas formas de acesso aos mecanismos de participação 

em seu site. Ao entrar no site da agência, é possível ver uma seção chama-

da “acesso à informação” e, dentro desta, encontra-se a seção “participa-

ção social”. Ao clicar nesta área, o site direciona para outra página, a qual 

disponibiliza informações sobre os mecanismos da ANVISA de incentivo à 

participação popular. Essa página é simples e esclarecedora sobre todos 

os mecanismos de participação social da ANVISA. Além dessa forma de 

acesso, a página inicial do site também dispõe de uma tabela em que a 

primeira aba é sobre participação social. Pode-se dizer que há padroni-

zação na disponibilização das informações referentes a cada mecanismo. 

Em uma única página, a ANVISA fornece as informações sobre todos eles. 

Em relação ao layout do site, não há o que se falar em pontos a melhorar. 

Quanto aos documentos disponibilizados pela ANVISA na página de 

cada Consulta Pública, tem-se que o documento de convocação está sem-

pre disponível, de forma padronizada, no formato PDF. O documento é 

claro, porém não é objetivo. Ele cita a base legal que confere à diretoria 

colegiada o poder de realizar CP antes de falar propriamente desta. Em 
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seguida, na forma de artigos de lei é que se tem início às informações da 

CP, do período de contribuição e do tema. 

A agência, mesmo recebendo um número considerável de manifesta-

ções em suas Consultas Públicas, não possui o costume de divulgar a res-

posta que foi dada a essas manifestações recebidas. Em seu site, somente 

disponibilizam a resposta às manifestações em 12,2% das Consultas Pú-

blicas. E em 87.8% das Consultas Públicas os participantes e os cidadãos 

ficam sem acesso à resposta dada.

Gráfico 13

Fonte: elaborado pelos autores (base de dados “Regulação em Números”).

O reduzido percentual de respostas às manifestações foi disponibili-

zado nos seguintes períodos:

Gráfico 14
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Fonte: elaborado pelos autores (base de dados “Regulação em Números”).

O produto gerado com base na realização das Consultas Públicas di-

ficilmente é encontrado no site da agência, havendo, portanto, um pro-

blema relacionado à transparência. De todas as consultas realizadas até 

2018, somente 17.1% dos produtos finais são encontrados no site, fazendo a 

respectiva relação com a Consulta Pública que lhe deu origem. Na maioria 

das vezes, 82.9% dos casos, não é possível encontrar o produto final da CP.

Gráfico 15

Fonte: elaborado pelos autores (base de dados “Regulação em Números”).
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O relatório final com respostas às contribuições, por sua vez, demons-

tra falta de transparência da agência. No primeiro ano – 20086 –, nenhum 

documento de resposta foi disponibilizado. O primeiro documento com 

resposta apareceu em 2009. Com isso, foi possível perceber que, na maio-

ria das vezes, a disponibilização ou não de documentos variava confor-

me a diretoria responsável pela consulta. Quando era a gerência geral de 

agrotóxicos, especificamente com o diretor presidente Dirceu, os docu-

mentos nunca eram disponibilizados. Com outros diretores presidentes 

também é possível observar um padrão, sendo rara a disponibilização de 

documentos. Há três tipos de documentos que a ANVISA disponibiliza: (i) 

o Relatório de Análise de Contribuições (RAC), (ii) o relatório de análise de 

participação social e (iii) a planilha de análise de contribuições recebidas. 

O (i), RAC, é um relatório final feito pela ANVISA tratando sobre a 

respectiva CP, dizendo quantas contribuições foram feitas, quantas foram 

aceitas e quantas não foram. Nesse documento, não são disponibilizadas 

todas as contribuições; a ANVISA seleciona algumas e as expõe no rela-

tório. Além disso, há muitos casos de relatórios falhos em que a ANVISA 

lista o nome dos contribuintes, expõe algumas contribuições, mas não diz 

quem colaborou com o quê. 

Já o (ii), relatório de análise de participação social, é um relatório final 

feito pela ANVISA em que ela também fala de forma geral sobre o tema 

da CP e depois identifica os diferentes perfis de participantes, as diferen-

tes respostas e os impactos das contribuições na forma de gráficos. O 

(iii), uma planilha completa chamada Planilha de Análise das contribuições 

recebidas, em que vinham todos os participantes, todas as suas contribui-

ções e todas as respostas da ANVISA para cada contribuição, é um docu-

mento claro e objetivo, porém raro. 

Em relação ao documento contendo apenas as contribuições, na 

maioria dos casos este era disponibilizado, porém sem nenhum comen-

tário da ANVISA. São basicamente três tipos de documentos contendo as 

contribuições: (i) um que vem na forma de um compilado de e-mails de 

todas as contribuições e nomes dos contribuintes; (ii) outro que vem no 

mesmo formato do RAC, porém sem as respostas; e (iii) outro no mesmo 

formato da planilha completa, porém sem as respostas da ANVISA tam-

bém. 

Foi possível analisar que, no tocante ao produto final da consulta, 

quando eram disponibilizados, vinham em uma área da página chamada 

“atos relacionados”, onde se deveria clicar e ser direcionado para o docu-

mento final – RDC, IN etc. Em alguns casos, outros documentos também 

eram disponibilizados, como o documento de justificativa da CP, as minu-

6  Em 2008, foram realizadas 76 Consultas Públicas.
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tas das atas das reuniões, entre outros. Importante ressaltar que em cada 

documento de convocação da CP há um artigo dizendo que todos os do-

cumentos devem ser disponibilizados aos cidadãos pelo site da ANVISA7. 

Ocorre que isso não é cumprido pelas diretorias colegiadas responsáveis 

pelas CPs. Dessa forma, a agência deve levar em consideração, como pon-

tos a serem melhorados, a disponibilização dos documentos com as res-

postas, a padronização dos documentos (formato, arquivo etc.), ou seja, 

maior transparência e cumprimento das suas próprias leis, tendo em vista 

que em muitos casos nenhum documento era disponibilizado. 

Por fim, cabe mencionar que foram feitos dois pedidos pela LAI. Am-

bos pediam para que a ANVISA enviasse os documentos contendo as res-

postas da agência às contribuições recebidas de um total de 85 Consultas 

Públicas. O primeiro pedido solicitou os documentos referentes a 61 Con-

sultas Públicas, passando por todos os anos de 2009 até 2017. A ANVISA 

respondeu em três dias com uma resposta padrão e, portanto, sem aten-

der ao pedido. O segundo pedido solicitou os documentos referentes a 

24 Consultas Públicas, todas realizadas em 2018. A ANVISA demorou seis 

dias para responder e sua resposta foi exatamente a mesma dada no pri-

meiro pedido, ou seja, uma resposta automática, sem atender às deman-

das de informação dos cidadãos. 

6. considerAções finAis

Diante das análises expostas neste artigo, pode-se dizer que a ANVISA 

tem potencial para ser uma agência transparente, tendo em vista a facili-

dade de acesso ao site e às Consultas Públicas. Além disso, documentos 

como o “relatório de análise de participação social” e a “planilha de análise 

de contribuições recebidas” confirmam esse potencial, visto que são do-

cumentos formulados pela própria agência e que possuem todas as infor-

mações e análises necessárias sobre a respectiva Consulta Pública. 

Por outro lado, também em termos de transparência, a ANVISA ainda 

é bastante falha. Apesar de os documentos citados existirem, são raros 

de serem disponibilizados, sendo ínfima a quantidade de CPs em que foi 

possível ter acesso a elas. Ainda, as ausências de padronização nos do-

cumentos disponibilizados em cada CP, assim como a ausência total de 

7  §1º As contribuições recebidas são consideradas públicas e estarão disponíveis 
a qualquer interessado por meio de ferramentas contidas no formulário eletrônico, 
no menu “resultado”, inclusive durante o processo de consulta. [...] Art. 3º Findo o 
prazo estipulado no art. 1º, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária promoverá a 
análise das contribuições e, ao final, publicará o resultado da consulta pública no 
portal da Agência.
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documentos em certas consultas, demonstram certa falta de comprometi-

mento da ANVISA para com os cidadãos interessados nos temas das CPs. 

Os números revelam também que pessoas físicas predominam nas 

Consultas Públicas da ANVISA. Dadas as falhas de transparência mencio-

nadas, não é possível afirmar peremptoriamente quais tipos de pessoas e 

quais causas sensibilizam mais a agência. De qualquer modo, verifica-se 

que a participação elevada em Consultas Públicas torna a agência mais 

responsiva aos anseios e às demandas do público participante, o que con-

firma a importância da participação. 
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resumo

O artigo 62 da Constituição Federal, referente à edição de medidas pro-

visórias, sofreu diversas mudanças desde a promulgação da Constitui-

ção. Algumas dessas alterações foram formais, como no caso da Emenda 

Constitucional 21, e outras informais, como no caso de reedição de medi-

das provisórias, da inserção de emendas sem conexão temática (jabutis), 

da necessidade de instalação de comissões para análise das medidas pro-

visórias e, por fim, do alcance da expressão “deliberações legislativas”. Os 

casos de mudança informal foram classificados por meio (i) da forma de 

ocorrência da mudança e (ii) do tipo de mudança. O Supremo Tribunal Fe-

deral, por sua vez, atua como agente que formaliza ou veta tais mudanças.

Palavras-chave: Mudança Institucional. Medidas Provisórias. Supremo Tri-

bunal Federal. Processo Legislativo.

AbstrAct

Article 62 of the Brazilian Constitution, which concerns the edition of provi-

sional measures, has been changed several times since the Brazilian Consti-

tution was promulgated in 1988. Some of these changes were formal, such 

as the 21st Constitutional Amendment, while others were informal, such as 

the case of reedition, amendments without material connection (“jabutis”), 

the installation of commissions in order to analyze provisional measures 

and, at last, the meaning of the expression “legislative deliberations”. The 

informal change cases were classified according to (i) the form in which the 

change occurred and (ii) the change’s type. The Supreme Federal Court, in 

turn, acts by formalizing or vetoing the aforementioned changes.

Keywords: Institutional Change. Provisional Measures. Brazilian Supreme 

Court. Legislative Process.

1. introdução

Em 1988, a Constituição inaugurou o instituto da medida provisória, que 

se tornou importante instrumento de barganha entre os Poderes Execu-

tivo e Legislativo dentro do contexto do denominado  “presidencialismo 

de coalizão”4. A medida provisória dotou o Presidente da República de 

4  A síntese do funcionamento do presidencialismo de coalizão apresentada neste 
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amplos poderes normativos, aumentando seu poder de agenda legislativa 

em detrimento do Legislativo. Como as medidas provisórias entram em 

vigor no momento de sua edição, alterando o status quo imediatamente, 

rejeitá-las tem um alto custo para o Congresso e reverter seus efeitos é, 

até mesmo, impossível.

Tratando-se de um instrumento que confere intenso poder de agenda 

ao Executivo, as regras referentes às medidas provisórias foram objeto de 

disputas constantes dentro do Congresso. Em 2001, foi aprovada a Emen-

da Constitucional 32 (EC 32), que alterou de modo significativo a redação 

do artigo 62 da Constituição Federal, de modo a limitar a edição excessiva 

de MPs. Assim, a EC nº 32 delineou limitações importantes para a edição 

de medidas provisórias (MPs) pelo Presidente da República.

Entretanto, a alteração do texto do artigo 62 com a EC 32 não foi a 

única mudança importante do instrumento, tendo em vista que o conteú-

do das regras tenha sido frequentemente alterado de modo informal por 

meio da reinterpretação e/ou negligência pelos parlamentares. Exemplos 

disso são 1) a possibilidade de reedição de MPs; 2) a definição de quais ati-

vidades legislativas devem ser consideradas “deliberações legislativas” e 

o alcance do sobrestamento da pauta (artigo 62, parágrafo 6º, CF/88); 3) 

divergências sobre a necessidade das MPs passarem obrigatoriamente por 

Comissão Mista antes da votação (artigo 62, parágrafo 9º, CF/88), tendo 

consequências para a definição do momento preciso em que se inicia a 

contagem do prazo para o sobrestamento da pauta; 4) a definição do con-

teúdo de emenda à MP, que deve ser considerado “estranho” à matéria e, 

por isso, não pode ser incluído pelos parlamentares na tramitação da MP.

Tais mudanças informais são importantes na medida em que altera-

ram de modo significativo a distribuição dos poderes de agenda e de veto 

entre os atores políticos relevantes, sejam do Executivo ou do Legislativo. 

As disputas interpretativas a respeito da tramitação de MPs ocorreram 

por meio de debates e projetos protocolados no Congresso Nacional, de 

Questões de Ordem (QO) levantadas no Congresso a seu respeito e nas 

decisões do STF a respeito das interpretações dadas pelos parlamentares.

2. mudAnçAs informAis nAs regrAs dAs mps

O tipo de mudança institucional acarretado por disputas interpretativas é 

conhecido na literatura especializada como mudança gradual5. De acordo 

artigo se baseia em FIGUEIREDO, Argelina e LIMONGI, Fernando (1999) e ABRAN-
CHES, Sérgio (2018). 

5  MAHONEY, James; THELEN, Kathleen. Explaining Institutional Change: Ambigui-
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com Mahoney e Thelen, diferentemente de alterações institucionais pro-

movidas por fatores exógenos – como mudanças abruptas e/ou de larga 

escala na economia, no contexto social vigente etc. –, é possível haver 

mudanças incrementais promovidas por atores que atuam dentro das ins-

tituições (mudanças por fatores endógenos). 

As mudanças institucionais previstas por Mahoney e Thelen podem ser 

de quatro tipos: displacement (substituição das regras vigentes por novas), 

layering (adoção de novas regras ao lado das existentes); drift (formalmen-

te a regra permanece, mas há uma mudança no seu impacto, por exemplo, 

pelo fato de os atores a negligenciarem); e conversion (formalmente as 

regras permanecem, mas há mudança na sua interpretação e aplicação). A 

mudança institucional incremental se relaciona a dois fatores: 1) variação 

da força dos atores de veto à mudança e 2) maior ou menor discricionarie-

dade em relação à interpretação e enforcement das regras. Assim, displa-
cement e layering normalmente ocorrem quando há baixa possibilidade de 

interpretação a respeito das regras vigentes. Já drift e conversion ocorrem 

em situações em que haja elevado nível de discricionariedade em relação 

ao significado das regras devido à sua ambiguidade ou vagueza6.

A forma como os tipos de mudanças endógenas aqui apresentadas é 

produzida pelos atores políticos pode se dar por meios formais, previstos 

nas próprias regras existentes, ou por imaginação ou transgressão (viola-

ção) por parte dos atores políticos7. O conteúdo das regras a respeito das 

MPs foi alterado frequentemente de modo informal pela reinterpretação 

dos termos das regras (imaginação) ou violação (transgressão) por parte 

dos parlamentares.

Na seção seguinte, será mostrado que esses tipos de mudança incre-

mental foram implementados por meio de uma combinação com estraté-

gias de transgressão ou imaginação por parte dos parlamentares a respeito 

da aplicação das regras de tramitação das MPs. Em todas essas situações, 

os conflitos interpretativos “resolvidos” pelos parlamentares a respeito das 

regras de tramitação foram judicializados e, com isso, a palavra final sobre 

elas foi dada pelo STF. Em grande medida, portanto, as mudanças infor-

mais no instituto da MP produzidas pelo Executivo e pelo Legislativo segui-

ram uma dinâmica em que uma solução dada pelo próprio Congresso era 

confirmada ou negada pelo STF, conferindo a este poder para uma atuação 

relevante na definição do desenho do processo decisório da MP.    

ty, Agency, and Power. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

6  O modelo analítico de Mahoney e Thelen contempla uma outra tipologia: a dos 
atores que primordialmente promovem os tipos de mudança descritos. Nesse caso, 
drift e conversion seriam produzidos respectivamente por atores tipicamente “para-
sitic symbionts” e “oportunistas”.

7  SHEPSLE, Kenneth A. Rule Breaking and Political Imagination. Chicago: The Uni-
versity Chicago Press, 2017. 
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3. mudAnçAs institucionAis dAs mps: interAções 
interpretAtivAs entre o congresso e stf

3.1. reedição de medidAs provisóriAs

A reedição de MPs não tinha previsão expressa na redação original do 

artigo 62 da Constituição, tendo sido implementada pelo Executivo, pos-

teriormente discutida no Congresso e, por fim, chancelada pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF). Em 1989, uma interpretação dada pelo próprio Le-

gislativo, mas não formalizada, permitiu a reedição de MPs. Em 1990, o STF 

se pronunciou a respeito da questão na ADI 295 e, com isso, formalizou 

a possibilidade de reedição de MPs. A possibilidade de reedição de me-

didas provisórias foi considerada um caso de conversion implementada 

pelo Executivo e aceita pelo Legislativo. Essa configuração conferia gran-

de poder de agenda ao Executivo, permitindo a alteração do status quo de 

forma permanente, praticamente sem a interferência do Legislativo como 

ator de veto, já que o Presidente poderia reeditar as MPs de forma quase 

indefinida. Isso suscitou uma reação por parte de parlamentares, culmi-

nando com a Emenda Constitucional 32 de 2001, que inseriu novas regras 

no trâmite das MPs.

3.2. sobrestAmento de pAutA

Embora a Constituição fale em “casos de relevância e urgência”, a edição 

compulsória de MPs foi a regra desde 1988. A partir de 2001, com a pro-

mulgação da EC 32, caso uma MP não fosse apreciada no prazo de 60 dias 

(prorrogáveis por mais 60), haveria sua “perda de eficácia”, que funciona 

como uma revogação tácita de tal MP. Procurava-se, assim, criar um de-

sincentivo para que o Chefe do Poder Executivo editasse MPs em excesso. 

No entanto, ao mesmo tempo, foi introduzido o “regime de urgência” (ar-

tigo 62, parágrafo 6º), que significa que, decorridos 45 dias da publicação 

da MP pelo Presidente, ela trancaria a pauta da casa legislativa em que 

estivesse tramitando, impedindo outras deliberações legislativas na casa. 

A edição de MPs pelo Presidente, ao contrário do que o esperado pelos 

congressistas, não diminuiu e, assim, a pauta das casas vinha sendo cons-

tantemente trancada pelos regimes de urgência das MPs. Ou seja, com 

a EC 32, não só o poder de edição do Executivo sofreu limitações, mas 

também o Congresso, que se deparou com o trancamento recorrente da 
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pauta de ambas as casas legislativas dado o “regime de urgência” (artigo 

62, p. 6º, CF).

Os presidentes da Câmara dos Deputados, então, tentaram em diver-

sos momentos reinterpretar a expressão “deliberações legislativas” com o 

objetivo de delimitar o alcance do sobrestamento. A mais relevante de tais 

interpretações é a do então presidente da Câmara, Michel Temer. Em 2009, 

quando da Questão de Ordem 411, Temer afirmou que deveria ser realiza-

da uma interpretação sistêmica do termo, de modo que o trancamento só 

alcançasse os projetos de lei ordinária, que são aqueles sobre os quais uma 

MP pode versar. Assim, outras atividades legislativas, como deliberações 

sobre projetos de lei complementar ou de emenda à Constituição, pode-

riam ser livremente votadas durante regimes de urgência. Surgia, assim, 

mais um caso de imaginação política, também realizado por conversion.

Alguns dias depois, entretanto, o deputado Ronaldo Caiado, membro da 

oposição, impetrou um mandado de segurança (MS nº 27.931) no Supremo 

Tribunal Federal (STF), questionando a constitucionalidade da interpretação 

de Temer. Apenas alguns dias depois, o relator do MS, Celso de Mello, inde-

feriu o pedido de liminar, autorizando a nova interpretação. Em 2017, oito 

anos após o indeferimento da cautelar, o Plenário denegou o Mandado de 

Segurança. O único Ministro que divergiu do Relator foi Marco Aurélio, que 

afirmou que o dispositivo constitucional seria claro, devendo ser interpretado 

de forma literal. A nova interpretação do parágrafo 6º do artigo 62 foi um 

caso de imaginação política realizada por conversion. Embora a expressão 

“todas as demais deliberações legislativas” não pareça ser ambígua ou vaga, 

sugerindo um caso de transgressão, e não de imaginação política, diversas in-

terpretações rodearam o dispositivo. Não foi um caso no qual os parlamenta-

res decidiram simplesmente ignorar a regra existente, mas, sim, sugeriram di-

ferentes interpretações de um termo que é controverso, haja vista não haver 

uma certeza quanto ao que pode ser incluído em “deliberações legislativas”. 

Formalmente, a regra do parágrafo permaneceu, mas houve – ao longo do 

tempo – diversas mudanças em sua aplicação, sendo a última e mais impor-

tante a interpretação de Michel Temer referendada pelo STF.

O entendimento de Michel Temer foi extremamente vantajoso para 

o Congresso, já que devolveu sua capacidade de organização da agenda 

interna. O entendimento aumentou os custos de edição de MPs em excesso 

pelo Executivo, tendo em vista que diminuiu os custos para o Congresso de 

não deliberar. Se o Presidente da República enviar muitas MPs – o Congres-

so pode decidir simplesmente não deliberar a respeito sem que isso seja 

custoso para o órgão, já que sua pauta não é mais trancada. Isso também 

é positivo para o Congresso na medida em que não há necessidade de 

deliberar sobre temas controversos e acentuado pela falta de necessidade 

de edição de decreto legislativo para reger as relações estabelecidas no 

período de vigência da MP que perdeu eficácia (artigo 62, parágrafo 11, CF).
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3.3. comissões

A necessidade de instalação de comissões mistas para a apreciação das 

MPs antes da sua conversão em lei também foi prevista na EC 32 (artigo 

62, parágrafo 9º). Entretanto, os parlamentares editaram uma resolução 

que teve como consequência que as comissões praticamente não fossem 

instaladas. A Resolução 1 do Congresso Nacional determinou, em seu ar-

tigo 5º, que a Comissão Mista teria um prazo improrrogável de quatorze 

dias, a partir da publicação da MP no Diário Oficial da União para emitir 

seu parecer e seu artigo 6º §1º, que “esgotado o prazo previsto no caput 

do art. 5º, o processo será encaminhado à Câmara dos Deputados, que 

passará a examinar a Medida Provisória”8.

Verifica-se, portanto, que os parlamentares encontraram uma forma 

de burlar a regra da necessidade de instalação das comissões, as quais – 

por sua vez – só começaram a ser instaladas com base em uma decisão do 

STF em 2012. Configurou-se um caso por meio da transgressão das regras 

existentes.

Na ADI 4029, o tribunal declarou incidentalmente a inconstituciona-

lidade dos artigos 5º e 6º da Resolução 01/2002. Em seu voto, o rela-

tor, Ministro Luiz Fux, afirmou que a Constituição Brasileira não permite 

“a dispensabilidade do parecer da Comissão Bicameral” na avaliação de 

medidas provisórias, o que, segundo ele, “põe em cheque a própria cons-

titucionalidade do processo legislativo” afirmados nos artigos 5 e 6 da 

Resolução (ADI 4.029, p. 8). Argumentou, ainda, que a instauração da co-

missão mista não era uma mera formalidade, mas, sim, “uma garantia de 

que o Legislativo seja efetivamente o fiscal do exercício atípico da função 

legiferante do Executivo”.

A Resolução 1 do Congresso tinha como efeito maior poder de agen-

da do Executivo, tendo em vista que a base parlamentar do governo, evi-

tando a Comissão, se livrava de ter de se posicionar em eventuais temas 

polêmicos, e a oposição se encontrava em uma situação de não poder 

exercer nenhum tipo de veto à MP proposta. Por meio de uma regra adi-

cionada pelo Resolução 1, portanto, uma instância de interação importante 

com o Legislativo podia ser evitada. A decisão do STF foi fundamental, 

8  A Comissão terá prazo improrrogável de 14 dias, contados da publicação da Me-
dida Provisória no Diário Oficial da União para emitir parecer único, manifestando-se 
sobre a matéria, em itens separados, quanto aos aspectos constitucionais, inclusive 
sobre os pressupostos de relevância e urgência, de mérito, de adequação financeira 
e orçamentária e sobre o cumprimento da exigência prevista no §1 do art.2º.
Artigo 6 §1º “Esgotado o prazo previsto no caput do art. 5º, o processo será enca-
minhado à Câmara dos Deputados, que passará a examinar a Medida Provisória”.
Art. 5 e 6º declarados inconstitucionais, em controle concentrado, pelo Supremo 
Tribunal Federal, pela ADIN nº 4.029, publicada no DOU de 16/3/2012).
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dessa forma, para incluir o Legislativo no processo decisório da tramitação 

das MPs. 

3.4. JAbutis

Outra alteração importante decorrente da EC 32 foi a prerrogativa conce-

dida aos parlamentares de alterar o texto original de medidas provisórias 

– seja excluindo, adicionando ou modificando o projeto. Tal prerrogativa 

iniciou o costume da inserção em medidas provisórias de “Jabutis”, – nome 

dado às emendas parlamentares sem afinidade ou conexão material em re-

lação ao texto original editado pelo Chefe do Executivo. Vale destacar que 

a prática de inclusão de Jabutis já era realizada em outros projetos de lei, 

havendo – inclusive – regras proibindo tal prática. As emendas se tornaram 

um importante instrumento de barganha, tendo em vista que os parlamen-

tares poderiam inserir emendas que fossem de seu interesse e, ao mesmo 

tempo, isso beneficiaria o Executivo, que teria maior facilidade de aprovar 

suas MPs.

Como apontado anteriormente, a inserção de Jabutis era uma prática 

frequente também em outros projetos de lei iniciados pelo Executivo que 

não medidas provisórias. Logo, a prática é mais antiga do que a Emenda 

Constitucional no 32. A ADI 1.0509, julgada em 1994, já havia vetado a pos-

sibilidade de inserção de emendas parlamentares em projetos do Executi-

vo sem conexão temática com a iniciativa normativa original. A decisão foi 

reiterada por diversas outras, de modo que houvesse uma “jurisprudência 

pacífica” no STF acerca da impossibilidade de inserção de Jabutis em pro-

jetos de lei iniciados pelo Poder Executivo.

Além das diversas decisões do Supremo Tribunal Federal que proibiam 

a inserção de Jabutis, a Lei Complementar no 95 de 1998, que dispõe sobre 

a “elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis” (artigo 1º) já 

estabelecia que a lei não poderia conter “matéria estranha a seu objeto ou a 

este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão” (artigo 7º, II) an-

tes mesmo da promulgação da Emenda de 2001. Havia, ainda, o Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados, que determina que “nenhuma proposi-

ção poderá conter matéria estranha ao enunciado [...]” (artigo 100, p. 3º). 

Compreende-se, portanto, que embora já existissem vedações à inserção 

de Jabutis em projetos de lei, os congressistas ignoravam tais disposições 

no que diz respeito às MPs, configurando um caso de drift realizado por 

9  A ADI 1.050, cujo relator foi o Ministro Celso de Mello, firmou o entendimento 
de que o poder de emendar projetos de lei é uma prerrogativa inerente ao exercício 
da atividade legislativa, mas que tem certas limitações, entre as quais se encontra 
guardar afinidade lógica (relação de pertinência) com a proposição original.
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meio da transgressão das regras. Em outras palavras, formalmente as regras 

permaneciam, mas os parlamentares optavam por negligenciá-las.

Em 2015, o STF julgou a ADI 5.127, que proibiu a “inserção [...] de 

matérias de conteúdo temático estranho ao objeto originário da medida 

provisória”. Embora a ADI não tenha sido julgada procedente, o STF vedou 

a inserção de Jabutis em projetos de conversão de MPs. É interessante, no 

caso em questão, que diversos mandados de segurança foram impetrados 

no STF para questionar a constitucionalidade dos Jabutis em MPs, mas 

tratava-se de um consenso de que seria uma matéria interna corporis do 

Congresso. Em outras palavras, era considerada uma matéria meramente 

regimental, não podendo ser objeto de deliberação pelo STF. Entretan-

to, em 2015, a Corte optou por flexibilizar seu entendimento, elevando a 

questão a caráter constitucional e vedando a prática. A Corte, mais uma 

vez, expandiu os limites de seus próprios poderes ao determinar que uma 

questão, anteriormente considerada regimental, seria constitucional e, en-

tão, sujeita ao crivo da Corte.

4. conclusão

O STF se encontra como paralelo entre os quatro casos apresentados, dei-

xando evidente seu papel decisivo no desenho institucional no que diz res-

peito ao trâmite das MPs. Entre os casos estudados, verifica-se que ele atuou 

vedando as práticas dos outros dois Poderes quando havia violação de re-

gras existentes ou formalizando as interpretações e/ou práticas em casos de 

imaginação política. Assim, nos casos da reedição e do sobrestamento de 

pauta, casos de imaginação política, o tribunal se mostrou deferente às esco-

lhas políticas dos outros dois Poderes, formalizando tais escolhas. Por outro 

lado, no caso da instalação das comissões mistas e dos Jabutis, o STF vedou 

as práticas, que já eram proibidas por regras existentes anteriormente.

Observamos, portanto, um paralelo entre todos os casos apresentados. 

O STF foi um ator decisivo na estabilização das regras referentes ao trâmite 

das MPs, sendo deferente e formalizando as interpretações de parlamenta-

res quando havia margem para tal (criatividade) e negando práticas clara-

mente transgressoras das regras já existentes. Ainda, os casos mostram que 

os atores políticos acionam o STF para resolver questões relacionadas ao 

trâmite legislativo. Nesse sentido, o STF se torna uma espécie de árbitro, um 

“resolvedor” de disputas conjunturais entre os Poderes Executivo e Legisla-

tivo e entre a base de governo e de oposição dentro do Legislativo.

Ao atuar assim, a Corte abre a possibilidade de ampliar seu próprio 

poder de interferir na dinâmica legislativa, como fica claro no caso do en-

tendimento de Temer. Conforme já apontado por Diego Arguelhes em 
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artigo para o Correio Braziliense, a decisão apresenta um aspecto dual, 

no sentido de que representou uma vitória para o então presidente da 

Câmara, Michel Temer, mas também para a própria Corte. Ao afirmar que 

a interpretação de Temer seria  “a única possível”, o Ministro Celso de 

Mello, relator do caso, estabelece que aquela escolha não seria meramente 

política e/ou regimental, mas, sim, que todos os entendimentos desse tipo 

teriam de passar pela aprovação da Corte. Logo, de forma sutil, a Corte 

abre a possibilidade de intervenção na dinâmica do processo decisório 

brasileiro.
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resumo

Este trabalho quer estressar o que chamou de cultura constitucional Funda-

cionalista: a primeira cultura constitucional desde a redemocratização, pro-

1  Aluno da FGV Direito Rio.

2  Professor da FGV Direito Rio.
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fundamente marcada por uma efervescência cívica geradora da participação 

democrática popular e pelo vínculo fundamental entre o intérprete e o texto 

constitucional, dele extraindo, então, a sua normatividade. A partir da docu-

mentação histórica jornalística e dos estudos jurisprudenciais realizados nes-

te trabalho, foi possível analisar, ainda, as interações entre asociedade civil, 

o Supremo e a Constituição de 1988 para, enfim, elaborar uma síntese crítica 

do período Fundacionalista, que tem início em 1988, com a promulgação do 

Novo Texto, e que se encerra em 2002, com a aposentadoria do Ministro 

Moreira Alves, o último Ministro nomeado pela Ditadura Militar de 1964.

Palavras-chave: Direito Constitucional. Constituição. Cultura Constitucio-

nal. Fundacionalismo. Supremo Tribunal Federal.

AbstrAct

This work seeks to discover and stress the so called Foundational Consti-

tutional Culture concept: that is the first constitutional culture since brazi-

lian’s redemocratization, deeply inspired by the effervescence of the civic 

spirit that fixed the roots of democratic participation and by the funda-

mental coherence between the interpreter and the constitutional text, ex-

tracting from it its normativity. Historical and journalistic documentation 

and also jurisprudence research provides relevant analytical uses. Through 

it, I intend to discuss the relations between the reactions of civil society, 

the Supreme Court, and the Constitution so that we can ultimately elabo-

rate a critical synthesis of Foundationalism, which has its beginning at the 

year of 1988 and its ending in 2002, when Justice Moreira Alves, the last 

justice nominated by the military dictatorship, was retired.

Keywords: Constitutional Law. Constitution. Constitutional Culture. Foun-

dationalism. Supreme Federal Court.

Na feitura de uma Constituição, as questões são múltiplas, e as dificul-

dades várias. Resolvê-las com prudência e sabedoria é o grande desafio 

que se apresenta a esta como a todas as Assembleias Constituintes. 

Os olhos conscientes da Nação estão cravados em vós. 

A missão que vos aguarda é tanto mais difícil quanto  

é certo que, nela, as virtudes pouco exaltam,  

porque esperadas, mas os erros, se fatais, estigmatizam3.

3  Discurso do Ministro José Carlos Moreira Alves sobre a instalação da Assembleia 
Nacional Constituinte. Brasília, 1987. 
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1. introdução

A primeira questão que eventualmente virá chamar a atenção neste tra-

balho é seu conceito fundamental. Afinal, de que mania fundacionalista se 

está tratando? Por qual relevante acaso se quer identificar as aspirações 

criativas que reacendiam a esperança da popular? Por quais razões se 

justificam as fundações? Mais que isso, até onde pode a convicção deste 

estudo ousar que havia ali uma cultura constitucional utópica, com pre-

tensões cívicas normativamente robustas? Isto é, o que motiva este denso 

estudo sobre as bases da história constitucional brasileira, no período que 

vai desde a concepção do texto de 1988, e que se encerra no ano de 2003, 

com a aposentadoria do Ministro Moreira Alves – o último ministro do Su-

premo Tribunal Federal (STF) indicado pelo regime militar? 

Investigar conceitos e batizá-los entranha a metodologia científica da 

curiosidade – enquanto não é possível racionalizar o que buscamos, não 

paramos de buscar. Muitas vezes, a insistência desmedida deságua em 

teimosia, e a circularidade acaba por dissuadir e confundir as razões legí-

timas. No entanto, se em meio à busca temos um achado e podemos lhe 

encarar a face, então todo o esforço não foi despropositado. Se assim for 

nesta empreitada, então, teremos ido bem.  

Para explicar o fundacionalismo, observações, retiradas da dinâmica 

constitucional, servem para mostrar as repercussões do novo regime. A 

começar pelas evoluções no próprio pensamento jurídico e na prática ju-

dicial, ganham espaço as teorias constitucionais da “doutrina brasileira da 

efetividade”, encabeçada pelo constitucionalista José Afonso da Silva; e 

da Constituição Dirigente, tese defendida no doutoramento do jurista por-

tuguês José Gomes Canotilho, reforçando a natureza diretiva e política do 

Direito Constitucional. Coube ao Poder Judiciário, afigurado na elevação 

do Supremo ao status de guardião dos valores constitucionais, a função de 

implementar a normatividade exacerbada dos seus mandamentos.  

A afinidade eletiva entre o Supremo e a Constituição Federal de 1988, 

portanto, será objeto de análise desta pesquisa, sublinhando, ainda, os im-

pactos da Constituição sobre a sociedade civil, sobre a comunidade jurí-

dica e sobre as demais instituições políticas. Vem daí que o fundacionalis-
mo, entendido como primeira cultura constitucional da redemocratização, 

pode ser percebido, por um lado, pela efervescência cívica que inspirou 

a participação popular, tanto internamente ativa, organizando comissões 

responsáveis pela elaboração de um anteprojeto que subsidiasse os tra-

balhos dos futuros constituintes – Comissão Arinos, quanto externamen-

te, com posturas propositivas de emendas constitucionais a serem apre-

ciadas pela Assembleia Nacional Constituinte (ANC). Por outro lado, se a 

Constituição de 1934 havia fortalecido o Poder Legislativo, reduzindo o 
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quadro legal às leis constitucionais e ordinárias, ou a de 1967, nitidamente 

centralizadora, deu maior amplitude ao Executivo especialmente no ter-

reno de elaboração das normas jurídicas, a de 1988, ao contrário de todas 

as outras, deu margem para o alargamento do Poder Judiciário, a quem 

garantiu a tarefa estreita de ler os comandos constitucionais e extrair de-

les seus significados. 

Nessa vinculação fundamental ao que diz a norma está o fundaciona-
lismo, na definição de um sentido constitucional com base no texto, que 

fosse capaz de dirigir tanto o Congresso quanto o próprio Supremo.  

Apesar do volante cívico da Constituição, dirigente e sistemático, as 

expectativas em torno do projeto a que deu luz a Constituinte acabaram 

por desviar da rota idealmente traçada, sendo na prática texto mais diri-

gente para o Executivo e para o Legislativo, mas menos para o Supremo. 

Esse aparente contrassenso seguia o padrão da cultura constitucional à 

época, e se encerra na abrangência da Constituição como a expressão de 

um sistema de valores aos quais se pretende conferir conteúdo histórico e 

político4. Assim se diz que a Constituição brasileira foi muito pretensiosa5, 

regulou as mais diversas formas de conflito emergentes das experiências 

sociais e políticas, de modo que quase toda controvérsia jurídica que sur-

ge configura-se como um conflito de natureza constitucional. 

Se é certo dizer que o constituinte reservou ao Supremo a função de 

guardião da Constituição, também é certo dizer que lhe atribuiu a guarda 

de todos aqueles valores e princípios constitucionais: consagrou-se o STF 

como a seara da efetividade, entendida como a esfera de concretização 

das normas constitucionais.  

Eis o preâmbulo do projeto que não chegou a ganhar concretude. 

É na cultura constitucional do fundacionalismo em que se encontram as 

causas do fortalecimento da corte constitucional no Brasil, anteriormente 

retida à força diretiva do texto, e que no fim do dia desprendeu-se, inclu-

sive, da própria Constituição. Mas com isso nos preocuparemos em outro 

momento.

4  SILVA, Poder Popular e o Poder Constituinte, p. 247. 

5  A afirmação é de Oscar Vilhena Vieira em entrevista concedida ao site Consultor 
Jurídico. Disponível em: 
http://conjur.estão.com.br/static/text/38932?display_mode=print. Acesso em: 8 
dez. 2018. 
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2. A efervescênciA democráticA tem AspirAções cívicAs: 
disposições reconciliAtóriAs e democrAciA de mAssAs

Se fosse necessário fixar, conceitualmente, aspiração cívica em termos 

não tão abstratos, defini-la como a ânsia pelo texto diretivo constitucio-
nal, ainda que pertinente, seria impreciso. Melhor ficaria, então, significá-la 

como a ânsia pela participação, vinculação, aplicação e execução do texto 
constitucional e dos seus pressupostos valorativos. Se assim for entendi-

da, a aspiração cívica pode ser demonstrada mais nitidamente como um 

resultado da premissa destacada pela professora Ana Lúcia Lyra Tavares, 

quando diz que “as condições em que é produzida uma Constituição re-

fletem-se, obviamente, não apenas em seu conteúdo, como também em 

sua aplicação”6. 

Ao longo do século XX, todas as Constituições que foram elaboradas, 

desde a Constituição mexicana de 1917, assim também a alemã de 1919 – 

Constituição de Weimar – até a última escrita, a Constituição do Equador, 

preveem dispositivos que resguardam direitos sociais, políticas públicas e 

questões econômicas. Isso porque a maior parte dessas Constituições foi 

elaborada em contextos de transição para uma democracia de massas7 

Quando o sufrágio universal passa a ser o aspecto político de com-

posição dos parlamentos, e não mais o sufrágio censitário, outras ques-

tões são alçadas ao nível constitucional. Só com o sufrágio universal a 

representatividade foi seriamente aprofundada, podendo contar com a 

participação institucional de trabalhadores e de outros setores sociais, an-

teriormente ofuscados. A Constituição de 1988, na vastidão valorativa de 

seus princípios, não poderia ser diferente. Foi o momento de ascensão dos 

movimentos sociais, com maiores condições de ingerir na elaboração da 

constituinte.  

Tendo isso em mente, ainda no período pré-Constituinte, na década 

de 1980, o compromisso reconciliatório assumido pelas forças políticas que 

chegaram ao poder em 1985 abriu o caminho para o processo de transição 

democrática do país, cristalizado pela instalação, em 1987, da ANC. Vem 

daí que, embora diante daquela realidade política, de demandas reprimidas 

por anos de regime ditatorial, as condições da constituinte brasileira pos-

sibilitaram a confecção de um texto constitucional razoavelmente avança-

do8. Não só porque quis recuperar o que existia antes da ditadura militar, 

isto é, o Estado Nacional Desenvolvimentista, mas porque foi inovadora em 

6  TAVARES. A Constituição Brasileira de 1988: Subsídios para os Comparatistas, p. 76. 

7  BERCOVICI, Gilberto. Vinte anos da Constituição Federal (1988/2008): Avanços 
e Desafios para as Políticas Públicas e o Desenvolvimento Nacional IV, p. 31.

8  SILVA. Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 91. 
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sua ampliação para uma socialdemocracia, um pouco além daquele pro-

jeto, ou pelo menos como modernização deste, nas palavras de Gilberto 

Bercovici9. É sobre essas condições que trataremos neste capítulo.  

Como veremos adiante, mesmo antes da promulgação da Constitui-

ção Federal de 1988 o STF investia e se projetava no processo constituin-

te, a exemplo de seus ministros, que, em aliança com agentes relevantes, 

atuaram durante as deliberações e contribuíram desse modo para a orien-

tação da agenda e das decisões na Constituinte10. Alinhado a essa cons-

tatação está o ex-Ministro Eros Grau, quando escreveu A Constituinte e a 

Constituição que Teremos, em sustentação de que preliminarmente à con-

vocação da ANC impõe-se remover o ranço de autoritarismo – Lei de Se-

gurança Nacional, Lei Falcão, lei dos partidos políticos, entre outras – que 

o Golpe de 1964 nos legou, sob pena de comprometer a legitimidade da 

sua instalação. Outra questão levantada pelo ex-Ministro foi a conveniên-

cia de a ANC e o Congresso Nacional funcionarem conjuntamente – como 

ensina: um corpo, com funções distintas.  

Sendo satisfatoriamente convincente, em 15 de janeiro de 1985, Tan-

credo Neves convoca todo o país ao debate constitucional em um discur-

so na Câmara dos Deputados e, ao mesmo tempo, ia ganhando forma a 

agenda institucional da transição, pautada em três etapas.  

Justamente na primeira seriam tratadas correções institucionais pron-

tas e imediatas para a “remoção do entulho autoritário”, conforme a força 

persuasiva das insinuações do ex-Ministro. Também no dia 13 de março, 

instalou-se no Congresso Nacional a comissão intrapartidária a quem ficou 

encarregada a tarefa de preparar um pacote de reformas da legislação 

eleitoral e partidária para a eleição da Constituinte. Os primeiros sintomas 

de ampliação da participação popular resultam da Emenda Constitucional 

25, produto dos trabalhos da comissão. Entre outras medidas, estendia 

o voto aos analfabetos, permitia a legalização dos partidos comunistas e 

previa eleições para a prefeitura de capitais e municipais anteriormente 

consideradas áreas de segurança nacional. 

9  Gilberto Bercovici doutor em Direito do Estado (2001) e livre-docente em Direito 
Econômico pela Universidade de São Paulo. Foi professor visitante na Universida-
de de Lecce. Atualmente, é professor associado de Direito Econômico e Economia 
Política da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e do Programa de 
Pós-Graduação em Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Ma-
ckenzie. É autor dos livros Constituição e estado de exceção permanente: atualidade 
de Weimar (Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2004); Constituição econômica e 
desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição de 1988 (São Paulo: Malheiros, 
2005); e Soberania e Constituição: para uma crítica do constitucionalismo (São Pau-
lo: Quartier Latin, 2008). 

10  NOGUEIRA, André Magalhães. Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro, CPDOC/ 
FGV. Votada no dia 22 de novembro, a Emenda Constitucional nº 26 foi promulgada 
no dia 27 e a partir dali o Congresso e a ANC possuíam funções concorrentes.
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O segundo passo visava, agora, definitivamente, à ampliação do de-

bate constitucional a todos os estratos sociais. Só assim, nos dizeres de 

Tancredo, seriam discutidos “os grandes problemas nacionais e os interes-

ses de cada grupo social”. O movimento das “Diretas”, nesse sentido, foi 

a mobilização deflagrada pelos setores organizados da sociedade civil, na 

luta por uma constituinte livre e soberana. Ainda no âmbito das comoções 

civis, um conjunto de entidades populares, em Duque de Caxias (RJ), lan-

çou o Movimento Nacional pela Constituinte, no final do mês de janeiro. Na 

mesma época, estruturava-se em São Paulo um Plenário Popular. As expe-

riências disseminaram-se pelo país culminando, em setembro do mesmo 

ano, na organização do Plenário Pró-Participação Popular na Constituinte, 

que participaria ativamente dos trabalhos da Assembleia.  

A terceira e última etapa, então, compreendia o desfecho institucional 

da transição, começando pela convocação da ANC. A decisão do presi-

dente José Sarney, no dia 28 de julho de 1985, de propor ao Congresso 

Nacional a concessão de poderes constituintes ao Congresso Nacional 

a ser eleito em novembro de 1986, por meio de emenda à Constituição, 

curiosamente, concordava com as advertências do ex-Ministro Eros Grau.   

Muito embora os defeitos atinentes à elaboração da Constituição de 

1988, em termos procedimentais, tais como a presença de senadores bi-

ônicos e a ausência de uma constituinte exclusiva, é inequívoco afirmar 

que a ANC garantiu ampla participação popular. Foram apresentadas 122 

emendas populares que reuniram um total de quase 10 milhões de assi-

naturas. Não seria nenhum exagero afirmar que o amplo sistema de di-

reitos fundamentais assegurado na Constituição Federal é, em boa parte, 

resultado do processo de participação política11. O engajamento popular, 

vale dizer, produziu um texto voltado para a realização da cidadania12.Essa 

disposição cidadã tão nítida e rica empiricamente, junto com o desapego 

das amarras ditatoriais da Carta de 1967, cativou a vontade de ver a Cons-

tituição sendo realmente aplicada.  

A sugestão do jurista Afonso Arinos de Melo Franco foi acolhida pelo 

presidente Tancredo Neves, e a elaboração de um anteprojeto que subsi-

diasse os trabalhos dos futuros constituintes seria tarefa da comissão de 

estudos constitucionais, a ser convocada em nome do Poder Executivo. 

Composta por 50 personalidades, entre juristas, empresários, sindicalistas, 

escritores, sociólogos, economistas, jornalistas, enfim, diversos represen-

tares da sociedade brasileira, e presidida pelo constitucionalista Afonso 

Arinos de Melo Franco, a comissão era subdividida em 10 campos temáti-

cos. Sob os cuidados do Ministério da Justiça, a Comissão Arinos foi insti-

11  CF. CITTADINO. Pluralismo, Direito e Justiça Distributiva: elementos da filosofia 
constitucional contemporânea, p. 50. 

12  SILVA. Curso de direito constitucional positivo, p. 92. 
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tuída pelo Decreto nº 91.450, assinado em 18 de julho de 1985, pelo então 

presidente José Sarney, após o falecimento de Tancredo. A Comissão Pro-

visória de Estudos Constitucionais (CPEC) só concluiria seu anteprojeto 

um ano depois, em 7 de setembro, entregando-o no dia 24 de setembro 

de 1986. No entanto, alguns aspectos do anteprojeto criaram uma forte 

indisposição no palácio do Planalto – vide o sistema parlamentarista, de-

finição do mandato presidencial em quatro anos, entre outros – e o texto 

final sequer foi enviado como sugestão ao Congresso.  

As repercussões da Comissão Arinos alcançaram até mesmo os Minis-

tros do Supremo, que em sugestões à comissão defenderam a continuidade 

da forma de organização e atribuições do STF, mas incorporaram as pro-

postas dos demais magistrados pelo fortalecimento institucional do Poder 

Judiciário. A respeito das instituições judiciais, os dispositivos propostos 

no anteprojeto eram mais próximos de posições ao “centro”, uma vez que 

eram contra ampliações da legitimidade ativa para ações de controle direto 

de constitucionalidade e não dilatavam a participação popular (intérpretes 

informais) no Judiciário. Sobre o STF, tanto a posição institucional já ocupa-

da pelo tribunal quanto a sua organização e suas atribuições seriam manti-

das, detendo ainda o controle concentrado e difuso das normas. 

Foi proposta de José Afonso da Silva a criação de um tribunal cons-

titucional, ideia que não resistiu às demandas e pressões dos ministros do 

STF, acatadas pela comissão13. Contudo, a proposta de criação de um Tri-

bunal Constitucional enquadra-se entre os temas que, embora não tenham 

prosperado no processo constituinte, deixaram resquícios, de modo que 

essa proposta de certa forma esteve presente na valorização do Supremo 

como guardião da Constituição e na reestruturação do Judiciário14. 

Naturalmente, o Constituinte elaborou o texto constitucional sem 

contar com anteprojeto e iniciaram-se os debates constituintes “sem reco-

nhecer uma vontade prévia sobre quais rumos seguir, em um clima de in-

definição, natural diante da amplíssima coalização de forças que se pusera 

à frente do processo de transição à democracia”15, no qual está também 

a Constituição de 1988. Mesmo assim, a ausência de orientação prévia e 

a incorporação de concepções políticas antagônicas não derrotam a pre-

sença enfática dos princípios do chamado constitucionalismo comunitá-

rio em seu texto final – princípios também encontrados no Anteprojeto 

Afonso Arinos. Não obstante a resignação do presidente José Sarney em 

encaminhar o anteprojeto, e, portanto, não contando oficialmente como 

13  KOERNER, Andrei; BARROS, de Freitas Lígia. O Supremo na Constituinte e a 
Constituinte no Supremo. São Paulo: Lua Nova, 2013. p. 141-184.

14 TAVARES. A Constituição Brasileira de 1988: Subsídios para os Comparatistas, p. 
102. 

15 VIANNA. A judicialização da política e das relações sociais no Brasil, p. 39. 
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documento-base, o projeto organizado pela Comissão Arinos influenciou 

os debates constituintes e a redação final da Constituição16.  

Fundamentalmente, a compreensão de que o constitucionalismo co-

munitário17 quer interpretar a Constituição como uma ordem de valores 

compartilhados por determinada comunidade política, cujo núcleo básico 

é o sistema de direitos fundamentais, está presente na Constituição brasi-

leira de 198818. Mais detalhadamente, foram incorporados dois temas defi-

nidores do constitucionalismo comunitário no texto final apresentado em 

198719: (i) a definição do fundamento ético da ordem jurídica, com um am-

plo sistema de direitos fundamentais e de garantias processuais para a sua 

efetivação20; (ii) a presença dos institutos que visam controlar a omissão 

do poder público21; (iii) a ideia de democracia participativa, pela combi-

nação de institutos de participação direta (referendo, plebiscito, iniciativa 

popular), com a ideia clássica de representação política democrática22; (iv) 

a adoção de uma Corte Suprema como órgão de caráter político, destina-

do a guardar, endossar e repercutir os valores constitucionais23.  

Outra grande faculdade do constitucionalismo comunitário consis-

te na ampliação da comunidade de intérpretes do texto constitucional, 

16 Cf. TAVARES. A Constituição Brasileira de 1988: Subsídios para os Comparatis-
tas, p. 83-84 e CITTADINO, Pluralismo, Direito e Justiça Distributiva: elementos da 
filosofia constitucional contemporânea, p. 32-42. 

17 “O constitucionalismo comunitário toma a constituição como uma estrutura nor-
mativa que envolve um conjunto de valores, havendo conexão de sentido entre os 
valores compartilhados por determinada comunidade política e a ordenação jurídica 
fundamental representada pela constituição, cujo sentido político só pode ser apre-
ciado em relação com a totalidade da vida coletiva”. A caracterização exaustiva do 
constitucionalismo comunitário no Brasil e de sua influência no processo constituinte 
encontram-se no Capítulo I, do trabalho da Professora Gisele Cittadino anteriormente 
citado.  

18  Entre seus entusiastas, ressalta-se José Afonso da Silva, Carlos Roberto Siqueira 
Castro, Paulo Bonavides, Fabio Konder Comparato, Eduarda Seabra Rodrigues, Dal-
mo Abreu Dallari, Joaquim de Arruda Falcão Neto, entre outros, como representan-
tes do constitucionalismo comunitário e democrático brasileiro.

19  Cf. CITTADINO. Pluralismo, Direito e Justiça Distributiva: elementos da filosofia 
constitucional contemporânea, p. 43. 

20  Os artigos 1º, 3º e 4º possuem uma extensa declaração de direitos liberais, so-
ciais e coletivos em todo o texto constitucional, que se inserem nesse fundamento 
ético da ordem constitucional brasileira.  

21  Vide o Mandado de Injunção, presente no art. 5º, LXXI, e a Ação Direta de In-
constitucionalidade por Omissão, constante do art. 103, pr. 2º.  

22  O parágrafo do art. 1º prescreve que todo o poder emana do povo, que o exerce 
por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 
O art. 14 estabelece que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e 
pelo voto direto e secreto com igual valor para todos, e, nos termos da lei, mediante: 
plebiscito, referendo e iniciativa popular das leis.  

23  Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 
Constituição.
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que pressupõe, primeiro, a ideia de Constituição Aberta, cujas normas se 

abrem para o futuro, e, segundo, a adoção de institutos que permitam aos 

intérpretes informais da Constituição deflagrar processos de controle, es-

pecialmente processos judiciais.24 São circunstâncias constitucionalmente 

previstas para a ação de intérpretes: a) o mandado de segurança coletivo 

(art.5º, LXX, b); b) no mandado de injunção (art.5º LXXI); c) na ação po-

pular (art. 5º LXXIII); d) na denúncia de irregularidades ou ilegalidade ao 

Tribunal de Contas (art.74, pr. 2º); e) na ação civil pública para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 

difusos (art.129, IV); f) na ação de inconstitucionalidade (art.103, IX). Igual-

mente, a Constituição brasileira abarcou também esta outra dimensão. 

A abertura dialógica do texto constitucional, por sua vez, encerra, 

junto com todas as outras evidências, a pretensão deste capítulo em reve-

lar como até mesmo o pensamento jurídico e dogmático do Direito Cons-

titucional se conformava ao fundacionalismo em uma de suas feições: a 

efervescência cívica, refletida em uma participação popular pujante e am-

parada formalmente, na elaboração do texto constitucional.  

Foi em meio a todo esse deslumbre, tanto no exercício cidadão, por 

intermédio dos institutos criados com destino à formulação e à expressão 

de preferências, quanto no pensamento jurídico doutrinário, que houve 

a propagação da visão da Constituição como tábua de salvação do país 

e um sentimento de crença na Constituição como religião civil, que aca-

bou por se refletir inclusive no processo constituinte e no seu regimento 

interno. Após conflitos e intensa negociação, foi promulgada, no dia 24 

de março, a Resolução nº 2, que firmava o regimento interno da Consti-

tuinte. Os trabalhos seriam organizados a partir de um inovador sistema 

de comissões e subcomissões. A participação popular direta foi assegura-

da pelos dispositivos que previam a concessão de audiência pública e a 

iniciativa popular, permitindo a apresentação de emendas ao projeto de 

Constituição, desde que houvesse apoio de pelo menos 30.000 eleitores e 

o respaldo de três entidades.  

O sistema de comissões funcionou dividindo o corpo constituinte em 

oito comissões temáticas. Uma vez instaladas, cada comissão dividiu-se em 

três subcomissões, iniciando-se em nível descentralizado o debate da maté-

ria constitucional. Cada subcomissão, após elaborar o seu anteprojeto, jun-

tou-se às outras duas convizinhas na comissão temática ascendente, para 

a feitura de um novo anteprojeto. Os textos das oito comissões eram, por 

fim, condensados e compatibilizados em um único projeto constitucional 

a ser enviado ao Plenário da Constituinte, para que fosse votado em dois 

turnos. As 24 subcomissões funcionaram de 7 de abril a 25 de maio de 1987. 

Em termos quantitativos, nessa etapa, a participação dos constituintes e da 

24  TORRES. O Espaço Público e os Intérpretes da Constituição, p. 133-134.
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população foi imensa, tendo sido concedidas 182 audiências públicas, enca-

minhadas 11.989 propostas e apresentadas 6.417 emendas aos anteprojetos.  

Tendo já demonstrado, quase exaustivamente, a atmosfera utópica 

que sobrevoava o texto constitucional, pelo menos no que toca à socieda-

de civil, é possível avançar nas repercussões fundacionalistas neste perí-

odo conturbado. No próximo capítulo, analiso a conformação da doutrina 

àquela realidade constitucional e suas implicações, tanto no pensamento 

jurídico, quanto nos arranjos interativos entre o STF, os outros dois pode-

res e Nova Constituição.  

3. A doutrinA como fundAção: dA supremA identidAde

Entre as muitas teorias constitucionais que começam a borbulhar antes 

e a partir da promulgação da Constituição de 1988, duas são especial-

mente valiosas, não só pela longevidade de suas ideias, mas por terem 

sido profundamente incorporadas ao entendimento jurídico constitucional 

brasileiro e servido como substância na prática judicial, que nelas passou a 

se legitimar. São essas a doutrina brasileira da efetividade, primeiramente 

ecoada no trabalho de José Afonso da Silva, e reforçada, posteriormen-

te, pela teoria da constituição dirigente, do jurista português José Gomes 

Canotilho. Essas duas formas de compreensão da normatividade consti-

tucional tiveram papel fundamental no processo de fortalecimento do Su-

premo Tribunal Federal em detrimento dos outros poderes da Federação, 

principalmente, o Legislativo. 

Aqui, a cultura constitucional exigia a busca por sentidos reais da 

Constituição a serem extraídos da normatividade do próprio texto, em que 

a submissão à força prescritiva e inderrotável da Constituição se impunha 

a todos os poderes, inclusive, ao Supremo. A fundação doutrinária, assim, 

buscou vincular à autoridade da norma, e menos ao texto da norma25. 

Em contraposição aos parâmetros normativos da Constituição de 

1988, a doutrina constitucionalista brasileira formou a chamada doutrina 

brasileira da efetividade, cujo cerne é o debate sobre a natureza das nor-

mas constitucionais de acordo com sua eficácia e os limites da sua aplica-

bilidade, a partir da obra de José Afonso da Silva, publicada em 196726. Sua 

classificação compreende normas constitucionais como de eficácia plena, 

contida e limitada, investindo especialmente nos direitos fundamentais. A 

efetividade das normas constitucionais, por assim dizer, estaria a depen-

25  ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios.

26  SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. São Paulo: 
Malheiros, 2007.  
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der da sua eficácia social, e os direitos sociais contidos na Constituição 

passam a adquirir caráter programático. Como ensina José Afonso,

normas constitucionais através das quais o constituinte, em 

vez de regular, direta e imediatamente, determinados inte-

resses, limitou-se a traçar-lhes os princípios para serem cum-

pridos pelos órgãos (legislativos, executivos, jurisdicionais e 

administrativos), como programas das respectivas ativida-

des, visando à realização dos fins sociais do Estado”27. 

Normas programáticas, assim, seriam aquelas provenientes da forma-

ção de um conteúdo social nas Constituições modernas, decorrente de 

um compromisso com o Estado Democrático de Direito, ungidas nos mais 

basilares valores sociais, objetivando a interferência no Estado na ordem 

econômico-social, com vistas ao bem-estar social.

Ainda sobre a doutrina brasileira da efetividade, as críticas que se 

endereçam à Constituição Federal de 1988 sugerem que o texto a que che-

gou a Constituinte seria excessivamente programático, repleto de normas 

de intenções e destituído de imperatividade e eficácia jurídica, resumida 

à concretização de um comando normativo e em sua força operativa na 

realidade. A efetividade significa, portanto, a realização do Direito, o de-

sempenho concreto da sua função social. Ela representa a materialização, 

no mundo dos fatos, dos preceitos legais e simboliza a aproximação, tão 

íntima quanto possível, entre o dever ser normativo e o ser da realidade 

social28. 

Contrariamente à doutrina clássica, os defensores da doutrina brasi-

leira da efetividade passaram a equivaler, portanto, à eficácia das normas 

programáticas a de todas as outras, podendo-se invocá-las a qualquer 

tempo, atribuindo-lhes executoriedade pronta e imediata.  

Porém, a efetivação das normas constitucionais, no que entende Ma-

ria Helena Diniz29, deve atender a três planos de concretização, primei-

ro, sendo a Constituição interpretada sistematicamente, a partir de seus 

princípios e normas; refletir valores que se coadunem com as aspirações 

sociais; e o empenho dos governantes para a sua efetividade plena. As 

críticas que se voltavam para a anomia da Constituição, diante do assen-

tamento do Estado Democrático de Direito e do entendimento acerca do 

27  SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. São Paulo: 
Malheiros, 2007. p. 138. 

28  BARROSO, Luís Roberto de. O Direito Constitucional e a Efetividade de Suas 
Normas. Limites e possibilidades da Constituição Brasileira. 7. ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2007. p. 82 

29  SANTOS, Marcos André Couto. A efetividade das normas constitucionais: as 
normas programáticas e a crise constitucional. Disponível em: http://jus2.uol.com.
br/doutrina/texto.asp?id=4731. p. 3. Acesso em: 8 dez. 2018.
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papel a ser desempenhado pela Constituição, não persistem, senão aque-

las motivadas por evidente falta de seriedade em relação à Lei Maior. A 

doutrina brasileira começava a perceber, então, que as causas verdadeiras 

do fracasso do Estado de Direito do País não se davam pelas ilusórias 

potencialidades constitucionais, como rogava a doutrina minoritária, mas 

sim, nas palavras de Luís Roberto Barroso, pela “insinceridade normativa 

e de superação da supremacia política exercida fora e acima da Constitui-

ção”, enfrentada eficientemente pela doutrina da efetividade. 

Essa doutrina brasileira da efetividade tem duas premissas fundamen-

tais. É razoável perceber: (i) a existência de um déficit de concretização de 

normas constitucionais e a concepção de que o caminho para que passem 

a ter plena efetividade deve visitar unicamente vias jurídicas institucionais, 

por meio de procedimentos intrínsecos ao raciocínio jurídico – interpreta-

ção constitucional e argumentação jurídica. Isso sendo feito pelos atores 

tradicionais do sistema judiciário e pelo manejo dos remédios constitucio-

nais tradicionais (habeas corpus, mandado de segurança, ação popular, 

ADPF, ADIn, ADO, ADC); e que (ii) devido à morosidade e à ineficiência 

dos Poderes Executivo e Legislativo, a jurisdição constitucional é apon-

tada como “válvula de escape” e espaço inovador para a ampliação da 

efetividade dos direitos fundamentais, abrangendo, inclusive, o controle 

judicial de políticas públicas30. Esse entendimento, ainda, é corresponden-

te à fala do jurista Lênio Streck, quando diz ser 

em países de modernidade tardia como o Brasil, na inércia/

omissão dos poderes Legislativo e Executivo na consecução 

de políticas públicas (mormente no âmbito do direito à saú-

de, função social da propriedade, direito ao ensino funda-

mental, além do controle de constitucionalidade de privati-

zações irresponsáveis que contrariam frontalmente o núcleo 

político-essencial da Constituição), não se pode abrir mão da 

justiça constitucional na busca da concretização dos direitos 

constitucionais de várias dimensões31. 

Para a operacionalização prática da doutrina brasileira da efetividade, 

então, é flagrante a exigência por um Estado intervencionista, ligado à for-

ça normativa da Constituição, ao constitucionalismo dirigente, de que tra-

tarei em breve, e à superação da concepção de Constituições meramente 

programáticas. Afinal, assevera Streck: 

se há a determinação da construção de um Estado Social, é 

porque o pacto constituinte reconheceu a sua inexistência. 

30  Gilberto Bercovici. Balanço crítico dos 30 anos da Constituição de 1988: o fim 
das ilusões?  

31  STRECK, Luiz Lênio. Jurisdição constitucional e hermenêutica.  Uma Nova Críti-
ca do Direito. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 110. 
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Daí o nítido caráter dirigente da Constituição; daí o seu per-

fil compromissário, apontando para a realização de políticas 

públicas aptas à construção de um Estado Social e Democrá-

tico de Direito32. 

A Constituição, gradativamente, passou a ser trazida ao centro do sis-

tema jurídico e estabeleceu limites a todos os agentes políticos, que tiveram 

de suportar a legitimidade de suas atividades pelas normas constitucionais.  

Com o surgimento do Estado intervencionista e a consequente intro-

dução de normas de cunho social na Lei Fundamental, foram estabeleci-

dos direitos a serem concretizados no presente, que são os denominados 

direitos sociais. Contemplaram-se, também, certos interesses de caráter 

prospectivo orientadores de posições, desde logo observáveis. Foram ain-

da implantadas projeções de comportamentos a serem efetivadas de forma 

progressiva, dentro das possibilidades do Estado e da sociedade. Surgiram, 

assim, as denominadas normas programáticas, às quais, hodiernamente, ao 

contrário do que defendia a doutrina clássica e conforme já contraposto, 

concede-se força jurídica idêntica à do restante das normas constitucionais. 

Eventualmente, a atribuição de tamanho protagonismo decorrente 

da carga exageradamente normativa da Constituição veio a implantar a 

judicialização da política, a partir do controle de constitucionalidade inad-

vertido do ativismo judicial ou do intervencionismo dos tribunais constitu-

cionais. Uma vez que regulou os mais variados campos de conflito da vida 

política e social brasileira, quase toda a controvérsia jurídica emergente 

tem algum ‘quê’ de natureza constitucional, estando sob as atribuições do 

Supremo Tribunal Federal enquanto guardião da Constituição. Justamen-

te desse processo de inchaço autoritativo da Carta da República decorre 

a supervalorização do STF, que passa a concorrer com os demais poderes, 

opondo-se a eles. Porém, sobre a ampliação do papel jurisdicional da Cor-

te, tratarei no próximo capítulo.  

De outra parte, há o emprego de outra teoria que, mesmo cronologi-

camente tardia em relação à primeira, acabou por confluir para os mesmos 

resultados. A teoria da constituição dirigente, encabeçada por Peter Ler-

che, mas tendo Canotilho como um de seus pais intelectuais, propunha que 

normas constitucionais programáticas, diferentemente do que entendia a 

doutrina tradicional, não consistem em promessas ou programas desprovi-

dos de vinculação. Foi o entendimento do dirigismo constitucional, então, 

que sugeriu a equivalência normativa entre essas normas e todas as outras 

dispostas no texto constitucional. Normas programáticas, segundo Cano-

tilho, possuem o condão de vincular o legislador, impondo a obrigação de 

emanar leis fixadoras para o cumprimento efetivo das imposições constitu-

32  STRECK, Luiz Lênio. Jurisdição constitucional e hermenêutica. Uma Nova Críti-
ca do Direito. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 298.
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cionais33. Resumidamente, há as normas programáticas vinculantes, diante 

das quais legislador qualquer, que age em sentido oposto aos princípios que 

conservam, comporta-se inconstitucionalmente. Seja positivamente, no ato 

constitutivo de legislar, seja negativamente, esquivando-se de suas atribui-

ções.  

A constituição dirigente surge, ainda, diante de um novo contexto em 

que assume o Estado um novo papel: o de transformar estruturalmente 

realidades sociais. Nisso se compreende o estabelecimento de um caráter 

sistemático das constituições, em que essa transformação se manifesta 

como competência estatal. No sentido original de seu desenvolvimentis-

mo e garantismo, a Constituição de 1988 é um típico exemplo de constitui-

ção dirigente. Em sua redação existem objetivos claros de transformação 

social por intermédio jurídico (art.3º, CF/88), ou pelo menos um compro-

misso mínimo com tal transformação. Há um projeto de organização e um 

projeto de desenvolvimento para o Estado e para a sociedade brasileira. 

Em razão de sua natureza vinculante e diretiva, a teoria recebeu críti-

cas feitas ao fato de a constituição dirigente atar a política, imputando-se 

a responsabilidade pela ingovernabilidade ao dirigismo constitucional. E, 

cruamente, mal foi promulgada a Constituição, os derrotados na votação 

se articularam na reação pós-constituinte. O refluxo pós-88 se resumiu 

nos esforços, pelo menos por parte dos agentes políticos, em atribuir suas 

próprias razões fundadoras ao texto da Constituição. Não era preciso des-

cumpri-la; era mais elegante modificá-la justificadamente, esvaziando um 

espírito constitucional que demorou a chegar. Há o desprendimento da 

significância da norma, para o malabar esforço de espremer ao máximo o 

texto da norma. Até que, significando tudo, não signifique mais nada.  

Uma Constituição como a brasileira, que traz o problema para dentro 

do Direito Constitucional, sempre é combatida com o argumento de que 

o direito não sabe lidar com o conflito. Não sabendo lidar também com a 

democracia, não sabe lidar com essas questões e, não sabendo lidar com 

essas questões, finge que o conflito não existe. Não sabendo lidar com o 

conflito, o Direito Constitucional no pós-88 vai jogar todas as suas armas 

e bagagens no fortalecimento do Supremo Tribunal Federal. Criticou-se 

a Constituição como sendo dirigente e conflituosa, e uma reação a isso 

foi optar pela judicialização. Entendia-se que por ser muito detalhista, a 

Constituição previa políticas e amarrava governos, o que levou à apro-

vação, durante o governo Fernando Henrique, de mais de 50 emendas 

constitucionais em 10 anos. Então, na verdade, a Constituição dirigente 

das políticas de saúde, educação, previdência e reforma agrária era ruim 

porque amarrava, gerava ingovernabilidade, atrasava o desenvolvimento.  

33  Emprego da teoria da constituição dirigente adequada à realidade brasileira. 
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Neste capítulo, pretendeu-se mostrar de que maneiras as teorias jurí-

dicas que influenciaram a doutrina e encarnaram o inconsciente da prática 

judicial, na figura dos magistrados, apesar de legítimas em suas fundações, 

geraram um descompasso entre a teoria e a prática. Se por um lado a cul-

tura constitucional, seguindo o padrão do fundacionalismo, esforçou-se 

para extrair da Constituição um projeto civilizatório e a partir dele che-

gar a termos ainda mais ampliativos, condizentes com o novo paradigma 

do Estado Democrático de Direito, por outro, o tiro pode ter saído pela 

culatra, tendo como resultado a própria negação da Constituição. Nes-

se universo ideológico o Supremo tentava encontrar a sua identidade, e, 

autorizado pela doutrina, refundava o exercício jurisdicional. No próximo 

capítulo, a análise incidirá focadamente sobre o trabalho do STF e o seu 

padrão decisório a partir de três casos emblemáticos34. Em último momen-

to, as brechas, quer dizer, permissões constituintes, que possibilitaram a 

transição de uma cultura constitucional fundacionalista, retida ao texto e 

às suas significâncias valorativas, para o moralismo representativo, contra-

majoritário e “iluminista”, na tentativa de “refundar o País”. 

4. A constituinte no supremo e o supremo nA 
constituinte

À presidência da sessão histórica convocada pela Emenda Constitucional 

nº 26, que estabeleceu a instalação da Assembleia Nacional Constituinte, 

estava o Ministro José Carlos Moreira Alves. Com muita honra, seu dis-

curso não deixou de mencionar que aquele ato solene, por exigência da 

mesma emenda, deveria ser realizado sob a direção do Supremo Tribunal 

Federal, em homenagem ao Poder Judiciário. Esse pacto, que encerrava 

o ciclo revolucionário, já guardava premonições que só o tempo veio a 

solidificar.  

Neste capítulo, estudarei a relação entre os ministros do STF e os 

atores políticos do processo constituinte. A sugestão é dupla: os Minis-

tros envolveram-se em projetos e barganhas políticas e determinaram os 

termos sob os quais foram definidas as características da Corte Constitu-

cional sob nova direção, com a Constituição de 1988. O Supremo, mostro, 

serviu de objeto da deliberação constitucional35. Por outro lado, foi tam-

bém o tribunal produtor da Constituição, investindo-se e projetando-se 

34  NEJAIM, Eduardo Fontes. Três grandes casos de mutação constitucional reco-
nhecidos no STF. 

35 KOERNER, Andrei; BARROS, de Freitas Lígia, O Supremo na Constituinte e a 
Constituinte no Supremo. São Paulo: Lua Nova, 2013. p. 141-184.
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no processo constituinte. Como jurisdição constitucional, estabelecia os 

limites, continha dinâmicas e moldava a forma constituinte. 

Daí que, como arena decisória, sugeriria Korner e Barros de Freitas36, 

atua como instância normativa, que fixa o significado jurídico-constitucio-
nal dos conflitos políticos, e legitimadora, ao abrigar em seu seio a atuação 

dos ministros como opinantes constitucionais. Os eventos pesquisados 

em acervos jornalísticos37 e periódicos jurídicos mostram que, em nome 

da instituição, ministros já enunciavam juízos informais, desvinculados de 

processos judiciais, procurando orientar os caminhos do processo político 

e determinar o sentido jurídico-constitucional de suas controvérsias. Desta 

parte, quero clarear os pressupostos implícitos à compreensão normativa 

que os ministros possuíam da Constituição de 1988. 

 De algum modo, a cultura constitucional do fundacionalismo cor-

responderia às críticas que se endereçam à timidez do Supremo Tribunal 

Federal. Aqueles que partilham e consentem com estas, definitivamente, 

não estão no escuro. Diante da realidade política conturbada do país, a 

Constituição brasileira foi conservadora diante do dilema da legitimidade 

democrática do Supremo, preservando a composição de 11 ministros. 

A permanência do Supremo Tribunal Federal com a composição e 

estrutura que tinha no período autoritário e ditatorial, anterior ao regime 

democrático, serviu como maior entrave institucional para o aprofunda-

mento da democracia, se fosse o caso de manter praticamente intacto 

o entendimento jurídico à época. Como era de se esperar, inclusive pela 

orientação ideológica que possuíam, houve dificuldades para a transfor-

mação programada pela Constituição de 198838.

4.1. o stf como Agente dA deliberAção

Adriano Pillati afirma que os conservadores conseguiram articular capital 

político suficiente a ponto de preservar suas posições intransigentes con-

36 KOERNER, Andrei; BARROS, de Freitas Lígia. O Supremo na Constituinte e a 
Constituinte no Supremo. São Paulo: Lua Nova, 2013. p. 141-184.

37  As notícias de jornal citadas ao longo deste artigo foram levantadas em Sallum 
Júnior e Graeff (2004) e no Banco de Notícias do Senado Federal sobre a Consti-
tuinte. Disponível em: www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/103421. Acesso em: 8 dez. 
2018.

38  GUERRA FILHO. Da Necessidade de Transformação do Supremo Tribunal Fede-
ral em Corte Constitucional, p. 2. 
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tra inovações39. Com o Supremo, não foi diferente. Na sessão de instalação 

da ANC, o presidente Moreira Alves adotou a perspectiva da continuidade, 

vinculando juridicamente a Constituição à ordem vigente. Em seu discurso 

de instalação da ANC, dizia que concretizar o plano constituinte seria “o 

termo final do período de transição com que, sem ruptura constitucional, 

e por via da conciliação, se encerra o ciclo revolucionário”. 

Importantes atores na constituinte, ministros construíram alianças 

com parlamentares para que apoiassem a preservação do tribunal. As dis-

cussões no âmbito das deliberações da ANC a respeito da estrutura do 

STF perturbavam os ministros: principalmente as propostas de (a) criação 

de um tribunal constitucional, autônomo e com atribuições de aprecia-

ção constitucional exclusiva; (b) da seção especializada intra-STF para o 

conhecimento de questões constitucionais; e (c) da continuidade do Su-

premo enquanto tribunal constitucional, defendida pelos ministros e con-

servadores. Para a manutenção do STF e do fortalecimento institucional 

do Judiciário na iminência de virada jurídica, ministros declaravam suas 

opiniões sobre o processo constituinte consoantes às forças políticas re-

levantes, ao apresentarem reservas ou críticas à mudança constitucional. 

Por vezes, ministros do STF manifestaram-se a respeito de temas em 

discussão na ANC e tiveram imensa atuação como representantes insti-

tucionais para evitar decisões desfavoráveis. No período anterior à insta-

lação da Assembleia Nacional, o tribunal, na figura dos seus ministros, foi 

utilizado como recurso estratégico por políticos de direita e centro-direita 

de modo a limitar as estruturas – tanto diretrizes quanto o escopo – da 

constituinte por vir. 

No primeiro anteprojeto do relator Egídio Ferreira Lima (PMDB/SE), 

manteve-se a estrutura então vigente, sem seção constitucional especiali-

zada, composta por 16 ministros com mandato de 12 anos sem recondução. 

Mais tarde, o anteprojeto final da comissão da organização dos poderes 

e sistema de governo aprovou mudanças importantes: ministros do STF 

passaram a ser vitalícios. Enquanto parecia ser consenso entre advogados 

a favor da criação da corte constitucional externa, noticiou a Folha de S. 
Paulo em 15 de maio de 1987, Sydney Sanches defendeu a preservação 

das atribuições do tribunal. Também o ministro Oscar Corrêa defendeu a 

corte quando publicou O Supremo Tribunal Federal, corte constitucional 

do Brasil, atribuindo a proposta de criação de corte constitucional anexa 

a críticas injustas ao STF. No primeiro substitutivo do relator, o número de 

ministros foi reduzido de 16 para 11, número que foi mantido. 

Já querendo frear a constituinte, Oscar Corrêa atacou a constituinte. 

No dia 8 de agosto de 1988, a Folha de S. Paulo publicou matéria que expu-

39 PILATTI, A. A constituição de 1987-1988: progressistas, conservadores, ordem            
econômica e regras do jogo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.
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nha as duras críticas feitas pelo ministro do STF ao congresso constituin-

te. Segundo ele, caso não houvesse alterações no projeto constitucional 

aprovado no primeiro turno, a nova Carta deveria causar um “aumento na 

tensão social” e um agravamento da crise institucional. Para o ministro, 

à época presidente interino do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o texto 

garantia direitos aos trabalhadores, mas empresas não teriam condições 

de arcar com as despesas. As declarações foram feitas em Belo Horizonte 

(MG) durante encontro de advogados, e revela, de modo inaugural, o pes-

simismo conservador de nuvens negras que pairavam sobre o Supremo 

nos dias que antecediam a promulgação da Carta da República. 

O resultado das votações a respeito do Judiciário foi publicado no Es-

tado de S. Paulo, revelando “grande número de opiniões doutas favoráveis 

à manutenção do status quo vigente”, razão da vitória do STF na comis-

são de sistematização. Este exemplo, contudo, deveria ser readaptado e 

copiado para outros conflitos: pressionar os representantes para mostrar-

-lhes que a opinião pública “espera deles a elaboração e a promulgação de 

uma Carta moderna”, voltada para o futuro, mas “afeiçoada à índole e às 

tradições do povo a que se destina”40.

4.2. o stf e A constituição de 1988

Às vésperas da tão ansiada promulgação, as incertezas afligiam. Os im-

pactos das novas normas e a fidelidade dos dirigentes às inovações da 

nova Constituição eram, ainda, cinzentos e imprevisíveis. No centro desta 

incerteza, estavam os ministros do STF. Agentes da nova ordem constitu-

ída, eles participariam, então, dos esforços para extrair da Constituição os 

significados ainda presos ao texto, pela via da interpretação. A dificuldade, 

àquele tempo, era a de examinar as dificuldades de aplicação do texto em 

conciliação com as necessidades sociais. 

Políticos e juristas assumiam, sob o novo cheiro do ar, duas atitudes 

contrapostas em relação à nova Constituição: receio crítico acerca dos 

seus efeitos sobre a governabilidade do país, considerando texto que mui-

to amarrava os poderes; ou de otimismo quanto às capacidades de sua 

efetivação. É bem verdade que eram muitas as críticas endereçadas ao re-

sultado do processo constituinte. Seja a tônica garantista dos direitos so-

ciais, que inviabilizaria a Constituição; seja pelo voluntarismo constituinte 

em tentar promover mudanças legais que produziriam inevitáveis efeitos 

perversos – ineficácia do texto, conflitos sociais e crise no Judiciário. Para 

Moreira Alves, “grandes problemas” seriam herdados pelo país na execu-

40  As citações deste parágrafo foram retiradas do editorial da edição de 5 de 
novembro de 1987 de O Estado de S. Paulo.
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ção de uma Lei “muito inovadora”, que exigiria esforço do Judiciário para 

tornar seu texto viável, conforme noticiado em 20 de setembro de 1988 

pelas edições dos jornais Gazeta Mercantil e O Estado de São Paulo. 

Explorando as inconsistências do texto constitucional até que estas 

se tornassem contradições normativas ou problemas práticos insolúveis, 

juristas conservadores deitavam e rolavam sobre a nova ordem constitu-

cional. Sua descrença no Congresso era tanta, que seus prognósticos pes-

simistas, pensavam, só poderiam ser resolvidos por eles próprios, juristas 

– refinando a interpretação legal ou aparando arestas do texto, simulando 

revanche contra o voluntarismo dos constituintes. 

Contudo, era também aguerrida a postura otimista que lá se enredava. 

Para Rafael Mayer, presidente do STF no ano de promulgação, o trabalho 

dos constituintes não só guardava legitimidade institucional, quanto não 

havia “nada de tão exagerado que possa pôr em perigo um país”. Estava, 

sim, o STF preparado para o aumento no volume de trabalho em uma fase 

de reconstrução e reordenamento jurídico. Nas declarações noticiadas nas 

edições de 16 de agosto, 2 e 10 de setembro de 1988 da Gazeta Mercantil e 

de 13 de agosto de 1988 da Folha de S. Paulo, tratava-se de fenômeno, ele 

dizia, comum em todo o ordenamento que se inicia. 

Com esta apreciação convergia Aldir Passarinho, Néri da Silveira e 

Francisco Rezek. Célio Borja, menos claro, esperava que o STF viesse a 

fazer uma interpretação constante e dinâmica da Constituição. A amplia-

ção dos intérpretes informais da lei, não mais dependentes da iniciativa 

do PGR, provocaria a maior presença político-constitucional do Supremo. 

No âmbito da sociedade civil, este mesmo otimismo era compartilhado 

entre progressistas e liberais conservadores, cristalizando a tônica consti-

tucional da população, esperando pela atuação da corte com entusiasmo. 

Afonso Arinos (PFL/RJ) rejeitava a necessidade de leis ordinárias para a 

aplicação dos direitos fundamentais individuais e transindividuais previs-

tos na Constituição. Os ministros do STF saberiam retirar da Constituição 

os elementos necessários à eficácia destes, conforme comentários noticia-

dos pela edição de 21 de setembro de 1988 do Estado de S. Paulo. 

De toda forma, ministros do STF foram bem-sucedidos não só na pre-

servação, mas na incorporação de papéis institucionais acumulados, forta-

lecendo o Poder Judiciário, para conjugar as inovações políticas e sociais 

trazidas pela nova Constituição às batalhas pela expansão e efetividade 

dos direitos. Durante o processo constituinte, o STF intrometeu-se nas 

deliberações constitucionais e descansou como produtor do significado 

jurídico dos conflitos políticos, que mais tarde, institucionalizados, seriam 

aplicados na prática jurisdicional, e resgatados no texto da Constituição, 

conforme a mania fundacionalista. 
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No final do processo constituinte, uns alinharam-se aos conservado-

res e suas premonições apocalípticas sobre os efeitos da Constituição; ou-

tros ministros, mais moderados, adotaram postura vocacionada à guinada 

cívica empurrada pelo Poder Judiciário. Não obstante, concordavam com 

a postura conservadora acerca da não aplicação de certos dispositivos 

constitucionais substantivos. Não à toa, o STF coordenou sua ação com os 

dirigentes dos tribunais sobre a forma de interpretar dispositivos polêmi-

cos – vide o mandado de injunção e o habeas data. A pré-compreensão do 

texto constitucional contemplava a preocupação com a estabilidade social 

e a governabilidade, alicerçada nos novos direitos e garantias. 

Apesar de ser sintoma de uma ruptura simbólica que inaugurava nova 

ordem democrática em matéria de direitos e organização do Estado, a 

Constituinte carrega marcas de conservadorismo e autoritarismo políti-

co. Não só porque juristas atuaram em aliança com correntes políticas, 

comungando interesses, mas porque também os ministros do Supremo 

estavam alinhados a políticos de direita. Dessa combinação esquisita e 

rançosa, eclode o novo texto constitucional, pronto para o tratamento in-

terpretativo da Suprema Corte. 

5. A constituição vivA

Foi neste enredo um tanto tumultuado que a esperança dos progressistas 

e a intransigência dos conservados impregnavam a discussão pública. A 

Constituição quedou-se rotina cívica e não se podia ir às ruas sem que se 

ouvisse ou participasse de disputas mais ou menos acaloradas acerca da 

sua recém-nascida normatividade. À medida que a autoridade do texto 

ganhava espaço e aplicabilidade, intelectuais e juristas comoviam-se com 

o contexto político da época e falavam aos jornais: fosse para endossar 

os acertos constituintes; fosse para rejeitar seu corporativismo. Fervendo 

o vocabulário constitucional que passou a integrar a vida jurídica que se 

arrastou até nossos tempos, o ânimo popular esperava conhecer os amiú-

des constitucionais. O resultado disso foi a guerra de artigos jornalísticos e 

pareceres jurídicos que faziam parte do dia a dia nacional na primeira dé-

cada pós-Constituição de 1988. Essa massa histórica documentada servirá 

de objeto de análise neste capítulo, procurando mostrar a viveza do novo 

texto na vida pública. 
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5.1. 1988

Cinco meses antes do desfecho do processo constituinte, com a Constitui-

ção de 1988 publicada, as incertezas já inquietavam e perturbavam o sono 

dos acostumados a pensar o Brasil. Em 21 de maio de 1988 a Folha de S. 
Paulo publicou notícia com a seguinte chamada: “Sociólogos pessimistas 

com rumos da transição do país”.

Um dia antes da publicação havia ocorrido o seminário internacional 

“O Estado e as políticas públicas na transição democrática” organizada 

pela Fundação Joaquim Nabuco. Decepcionados com os rumos da transi-

ção, diziam que a Nova República manteve os vícios do antigo regime. Era 

fundamental, dizia Luís Aureliano da Gama de Andrade, que o processo 

democrático viesse acompanhado da neutralização dos militares da polí-

tica, o que não aconteceu. 

Boaventura de Souza Santos alertava para o risco de uma convulsão 

social caso as discrepâncias entre o nível de renda da população continu-

assem. Benício Schmidt, da Universidade de Brasília (UnB), e Maria Helena 

Guimarães, da Universidade de Campinas (Unicamp), afirmaram que hou-

ve ênfase à política social na Nova República apenas no discurso, como 

estratégia para resgatar a dívida social contraída durante a ditadura mili-

tar. Terrie Groth, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) respon-

sabilizou a fraqueza dos partidos e lideranças políticas no país. Elisa Reis, 

do Instituto de Pesquisas Políticas do Rio de Janeiro, afirmou que o Brasil 

não foi capaz de equacionar o poder e a administração gerando uma “in-

flação de recursos políticos, em que cada um dá mais para defender seus 

interesses”. 

Ainda em maio, o 1º caderno do dia de domingo, 22, trouxe na coluna 

“Letras Jurídicas” da Folha de S. Paulo os ditos de Walter Ceneviva. Inti-

tulado de “A Constituição deve ter efetividade”, o texto assumia a premis-

sa de que não sendo efetivo, o direito não tem força para realizar o que 

nele se contém. Deixa de valer, ainda que esteja na lei. O ministro Sidney 

Sanches, em conferência recente, tratou de assunto que, na consciência 

das pessoas, sofre de falta de efetividade: trata-se da proteção ambien-

tal. Ao fim do seu levantamento, ponderou ser urgente a necessidade de 

aparelhar os que podem defender em juízo a preservação ecológica. Era 

também urgente o equilíbrio em assistir o interesse social sem prejuízo do 

progresso material e científico, conciliação que só a Constituição poderia 

conjugar.

E o que fazer para armar o direito de efetividade? Dizia ele que a 

resposta tinha pouco a ver com o jurídico. A primeira resposta recomen-

daria enraizar e homogeneizar o povo; enquanto massa heterogênea, seria 

difícil tornar as pessoas conscientes da importância do respeito às leis. 
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Ao mesmo tempo, precisaríamos ter a desenvoltura para extrair da massa 

heterogênea representantes fazedores de leis que sejam, em si mesmas, 

capazes de propiciar efetividade. A boa Constituição, de que tratava Ce-

viva, é o começo de uma resposta conclusiva, concreta. Se ela “contiver 

proposições contrárias à realidade, por boa ou má que esta seja, terminará 

ineficaz. A fonte jurídica de efetividade terminará seca”. Com a aproxi-

mação das discussões na órbita da Constituinte, devia-se recordar esse 

aspecto, “aperfeiçoando o texto, com olhos voltados para a possibilidade 

de transformar a palavra da Lei Maior em uma letra viva. Com efetividade”. 

No mês de promulgação da Carta, como esperado, reações às suas 

promessas eram a tendência. Não foram poucos que a ela escreveram. Só 

no dia 8 de outubro de 1988, apenas três dias após ter ganhado vida, foi 

protagonista de seis matérias na mesma página da Folha de S. Paulo. 

A primeira delas, de Josias de Souza, carregava o título “Saulo, o ca-

chorro e a Constituição”, em referência a história contada pelo jurista e 

então consultor-geral da República, Saulo Ramos. Em abordagem cômica 

sobre as muitas formas de interpretar uma lei aparentemente clara, como 

“não é permitido conduzir cachorros pela estação de trem”, o colunista da 

Folha sugeria essa dificuldade interpretativa em comparação à Constitui-

ção. 

Mesmo antes de publicado este artigo, o consultor-geral já havia dis-

parado seu primeiro parecer, estressando juridicamente o tabelamento de 

juros em 12% ao ano incorporado pelo constituinte ao texto da Constitui-

ção. Em 2003, o jurista retomou o assunto, também em texto publicado 

na Folha de S. Paulo. O assunto devia se arrastar até o Supremo Tribunal 

Federal, que poderia acatar ou derrubar suas impressões. Em meio ao ti-

roteio de pareceres, o cidadão brasileiro, dizia Josias, ficava na mesma 

situação que um cego sem um cachorro para guiá-lo pela estação. 

Alexandrina Sobreira de Moura também quis falar aos cidadãos. Em 

“Força da cidadania, força da lei”, seus dizeres são especialmente impor-

tantes para a análise do padrão constitucional fundacionalista. Na mesma 

página do artigo mencionado, a colunista insistia não haver futuro no hori-

zonte sem a garantia de que na lei deve haver, invariavelmente, a certeza 

dos resgates dos direitos constitucionais. Radicalizada, adjetivava como 

céticos aqueles que se escondiam à sombra da mobilização em defesa da 

nova Carta. Atribuiu à oposição o estigma de “velha história do país legal e 

do país real, tão ao gosto de nossa cultura político-autoritária”. 

Nesse teto profundamente valorativo quanto aos significados práti-

cos e vivos da Constituição, Alexandrina reverenciou a criação do man-

dado de injunção no anteprojeto constituinte, reconhecendo o avanço na 

abertura dos canais democráticos para o “exercício da cidadania coletiva 
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voltada à garantia das liberdades e prerrogativas constitucionais inerentes 

à nacionalidade, à soberania e à cidadania”. 

Sob A pergunta da Folha – Você acredita na durabilidade da nova 
Constituição? –, Luciano Martins mergulhou no tema em “O descompasso 

entre o fato jurídico e o fato político”. Antecipando desculpas por incor-

porar o papel de estraga-prazer, Luciano advertia não haver motivos para 

comemorar: a promulgação da Constituição não encerrava, como faziam 

crer as manchetes jornalísticas e as manifestações da classe política, a 

transição democrática brasileira. Ainda faltava. E muito. Sustentava-se que 

o fenômeno jurídico brasileiro estabeleceu dissociação clara entre a tran-

sição política e a transição jurídica, ambas ganhando, no curso da história, 

ritmos e lógicas diferentes. Não distinguir um do outro e o outro do um é 

também não enxergar, nas palavras do jornalista, o descompasso criado 

entre ambos, e é na maneira como esse descompasso se desenvolve que 

depende “a viabilidade daquilo que a Constituição tem de essencial: o es-

tabelecimento de um Estado de Direito democrático”. 

Ele prosseguia: o descompasso estabelecido entre o fato jurídico e o 

fato político era também expressão do hiato criado entre o discurso sobre 

a democracia e a prática da construção democrática. Precisamente por 

não conseguir satisfazer as exigências para que lhe fosse assegurada um 

desfecho democrático sem maiores riscos, a partir da realização simultâ-

nea de várias tarefas políticas, a transição brasileira prejudicara peças fun-

damentais para a construção democrática – as suas próprias instituições, 

assediadas pela transferência negociada do poder, como consequência 

das ações desenvolvidas pelas forças político-partidárias naquele con-

texto. A Constituição, admite, era também certamente uma dessas pe-

ças fundamentais, mas não era a única. Sozinha não resolvia as reformas 

básicas necessárias no aparelho estatal, tampouco a implementação de 

uma política econômica para a crise atravessada pelo Brasil, enfim, tarefas 

eminentemente políticas indispensáveis para garantir as condições de go-

vernabilidade e controle do processo político. 

A força das palavras em Luciano Martins vem não do ceticismo seu 

para com o texto constitucional, ou por subestimar as potencialidades 

transformadoras da Constituição, mas da atenção à cegueira que as pai-

xões inflamadas poderiam guardar em si e contagiar no outro. Crer levia-

namente que era possível depositar todos os nossos males em preceitos 

constitucionais equiparava-se a jogar a sujeira para debaixo do tapete. Era 

nítida a necessidade de haver alguma separação entre a realização da ta-

refa constitucional e os rumos de um processo político entregue à incúria 

governamental. 

A consequência desses ditos é a incompletude de uma transição po-

lítica, que encontrou causa na oportunidade perdida pela constituinte em 
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dispor dos meios a que tinha ingerência para corrigir um acidente de per-

curso. Por sublinhar o risco de que as inúmeras inovações introduzidas 

pela Constituição esbarrassem no lastro político necessário à sua susten-

tação, o texto do cientista político da Unicamp quer menos descredibilizar 

a nova Carta do que quer preservá-la. Respondendo à pergunta proposta 

pela Folha, quanto à durabilidade do texto, Luciano Martins preferiu definir 

alguns termos antes de poder responder com vigor. 

João Gilberto Lucas Coelho exerceu a defesa dos tempos constitu-

cionalizados. Quando escrevia sobre os princípios inovadores para o país, 

também na Folha, foi contundente em responder que “sim: acredito na 

durabilidade da nova Constituição”. 

A abordagem foi menos científica. Recorreu ao estado de coisas da 

História brasileira e rejeitou o pessimismo intelectual dos juristas e cientis-

tas políticos, ou por desprezarem a nova Constituição, ou por não aposta-

rem na sua longevidade. Confunde-se, na sua visão, o distanciamento e a 

imparcialidade inerentes ao método científico com a obrigação de tratar 

dedicadamente dos aspectos negativos de qualquer instituição ou fato. 

Chamou isso de origem de colonizados, que aderiam à agenda crítica que 

pregava ser tudo imprestável no Brasil, nunca à altura do que é feito nos 

países europeus e norte-americanizados. Em relação à Constituição de 

1988, para João Gilberto, teima-se em reconhecer que, como nunca antes, 

um processo recolheu o tensionamento e a contradição da sociedade. Era 

sua impressão: a revisão constituinte não se esgotou no texto aprovado 

em 1988 e tem efeitos para várias décadas. O Brasil revelou-se intensa-

mente despido em suas verdadeiras cores ao longo dos debates, manifes-

tações e confrontos. 

Já teríamos razão processual para a longevidade do possível texto 

com o processo de revisão constitucional dali em cinco anos, a fim de re-

editar ou emendar de forma abreviada e limitada o texto constitucional. A 

tradição constitucional lançada pela Constituição de 1988 ao solo brasilei-

ro levanta pilares jurídicos e políticos definitivos na medida em que repre-

sentam o germinar da presença constante em um debate mais moderno 

do que acontecia em diversas partes do mundo. 

Como princípios fundantes, o colunista citou o fortalecimento da ci-

dadania; o fortalecimento e tratamento dos direitos coletivos como a ca-

tegoria diferente dos direitos individuais; democracia participativa, com a 

previsão de formas de exercício direto da soberania popular – iniciativa, 

referendo, plebiscito; revisão cultural pluriétnica e multirracial; o federalis-

mo equilibrado entre centralismo e regionalismo; quais sejam.

O deputado federal do PMDB/RJ encarava a Constituição de 1988 

como “signo de um grande momento no constitucionalismo brasileiro, que 

deixará marcas vigorosas para além da vigência do seu atual texto ou de 
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problemas conjunturais que o país venha a enfrentar”. Foi ela “o mergulho 

mais profundo que a vida constitucional já deu no oceano da realidade 

contraditória e plural do Brasil”. Suas lições são duradouras e alguns de 

seus princípios representam a “inserção nas tendências que nos avizinham 

do terceiro milênio”. 

Mesmo quando em contrariedade frontal ao sim de João Gilberto, as 

posturas menos confiantes da longevidade constitucional não eram ca-

pazes de endereçar críticas à Constituição ou aos seus significados. Por 

muito, justificavam seu pessimismo de maneira circunstancial, como foi o 

caso do advogado pedetista Lysâneas Maciel, que disse não à pergunta da 

Folha. Suas razões concentravam-se no peso a ser carregado pela Consti-

tuição, da arregimentação política do Centrão, na submissão da burguesia 

brasileira e no atraso dos grandes proprietários rurais. Apesar da conquis-

ta de avanços como sinal do despertamento de parte de setores sociais, 

nossas lideranças, diria, ainda estão longe de ter a sua atenção voltada 

para as necessidades da população. 

O tempo era de aprendizado mútuo. Não bastasse a ausência de es-

paço para levar a cabo a reforma agrária, ou os poucos avanços no que 

tocava ao papel das Forças Armadas, a esquerda ainda se batia em teses 

e comportamentos irrealistas enquanto os conservadores ainda se ex-

pressavam de maneira retrógrada. O vereador do Rio de Janeiro, quan-

do escrevia seu texto, esperava luta aberta das classes pobres não mais 

insensíveis diante das situações de exploração e desigualdade. Em bom 

português: a sociedade colapsaria, a começar nas ruas, e terminando na 

Constituição. Terminando a Constituição. Isso para fazer avançar novas 

conquistas maiores na direção da justiça social. 

Passados onze dias, o domingo de 16 de outubro de 1988, na coluna 

“Letras Jurídicas”, acordou com outro texto do articulista Walter Cenevi-

va, dessa vez, para martelar que a “Carta espelha a realidade social”. Citan-

do o discurso feito pelo advogado Pedro Gordilho, no aniversário do Su-

premo Tribunal Federal, lembrou que a Constituição deve ser vista como 

a ideia de direito que os brasileiros fazem de sua realidade histórica. Daí 

para dizer que as constituições democráticas reúnem regras distintas das 

não democráticas, precisamente por espelharem o sentir de todo o povo. 

Nas ditaduras, em que a letra da Lei era outorgada, a ação dos juristas era 

secundária. Nas democracias, ao contrário daquelas, uma vez promulgada 

a ação dos juristas é essencial: lhes cabe a aplicação das regras jurídicas, 

preenchendo vazios que nenhuma Constituinte consegue evitar. 

Para Ceviva, redundantemente, a Constituição representava o pri-

meiro começo ao montar a base sobre a qual as demais partes do orde-

namento jurídico poderiam buscar validade e nela se assentar. A ordem 

constitucional que nossos parlamentares estabeleceram, qual fosse a po-
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sição do leitor, teve origem na própria realidade social. Isso pela busca da 

correspondência entre o direito que escreveram e os fatos sociais em que 

se basearam. 

Destaco trecho de grande importância para este estudo:

Vejo grande tolice em supor que a Constituição é apenas um 

produto da razão. Alguns dentre nossos intelectuais juristas, 

geralmente inspirados por exemplos estrangeiros, relativos 

a circunstâncias diversas das dominantes no Brasil, traçam 

comparações inconvenientes. Reconheço pontos em que a 

pressão de interesses mesquinhos desvirtuou a desejável 

defesa da sociedade. Contudo, a obra final reuniu e siste-

matizou dados concretos colhidos nas vivências brasileiras, 

transportando-as para a Carta. A subsistência temporal dela 

dependerá de suas correspondências com a realidade nacio-

nal. Dependerá, ao fim, da interpretação que lhe der o Supre-

mo Tribunal Federal. [...] O Ministro Sidney Sanches acen-

tuou o papel do STF como “guarda da Constituição”. Nesse 

papel, disse o ministro, “o STF tem enorme responsabilidade 

e importância na implantação e preservação da nova ordem 

constitucional”.

O Estado vive segundo o modo e a forma determinados na 

Constituição. Esta, por seu lado, nasce e sobrevive na demo-

cracia, segundo se ajuste à realidade estática e dinâmica na 

qual se aplica. Esperemos que a Constituição de 1988 preen-

cha esses ângulos opostos pelo vértice da rigidez constitu-

cional e da movediça agitação social.

É nítido o interesse cívico e jornalístico em estar totalmente por den-

tro da Constituição. Não se trata de ler a história da Constituição e das 

culturas constitucionais brasileiras e nelas forçosamente descobrir o fun-
dacionalismo. É de, no período das fundações, sim, ver serem construídos 

os significados e sentidos do texto, perseguidos pelos intérpretes que dele 

cuidavam.  

5.2. 1990

A Constituição provocou impactos multidirecionais. A instituição com que 

teve diálogo mais intenso foi o Congresso Nacional. O texto, que exigia leis 

complementares e normas reguladoras para que fosse efetivada, exigiu 

do Congresso fecunda produção legislativa. Dentro dessas exigências, as 

linhas constitucionais fizeram o legislativo brasileiro assumir o compromis-
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so de dar concretude ao Sistema Único de Saúde (SUS), e integrar social 

e economicamente o acesso ao serviço público de qualidade.  A lei que 

regulamentou o SUS foi a de nº 8.080/95, cuja característica inspirou-se 

na colocação constitucional (art. 193-200/CF) de que a saúde constitui 

direito do cidadão e dever do Estado.

Nem tudo pôde ser absorvido pelos constituintes. O Sistema Único de 

Saúde nasce em um grande acordo entre conservadores e progressista, 

resultando de décadas de luta do Movimento da Reforma Sanitária. 

Entre os protagonistas envolvidos na luta pela democratização da 

saúde estavam os movimentos populares, na figura do cidadão periférico 

politizado, associações e a Igreja Católica se voltavam para o combate às 

iniquidades no terreno da justiça distributiva e essa efervescência buscava 

por propostas concretas; (b) as universidades de medicina de todo o Bra-

sil, que passaram a ter contato com a realidade social, não mais confinados 

no ambiente hospitalar, com o desenvolvimento de projetos de integração 

docente assistencial e com a transformação de antigos departamentos de 

higiene em departamentos de medicina social, garantindo nova visão do 

Brasil, agora comprometida com a realidade social no meio acadêmico;  

(c) partidos políticos progressistas, que tinham em comum a defesa das 

pautas da saúde pública baseadas em discursos que se voltavam eminen-

temente para os trabalhadores e cidades médias. 

Exemplo principal foi a fundação do Partido dos Trabalhadores, em 

1980, por grupos de trabalhadores libertos da sigla emprestada do MDB. 

(d) Os municípios, mais próximos das necessidades da população, com-

prometiam-se com o social, e não mais com administrações tocadoras de 

obras. Surgiu o que mais tarde se estabeleceu como o movimento munici-

palista da saúde, coincidindo com o ritmo das equipes de ação primária do 

mundo: o médico, o enfermeiro e a nova categoria dos agentes de saúde. 

Tancredo Neves apropriou-se da discussão acerca de proposta ino-

vadora e universal, que desaguou no Projeto da Reforma Sanitária, a pro-

posta de saúde da nova República. Em 1980, o Brasil atravessava uma crise 

previdenciária que deu causa à integração intensa entre o Inamps e os 

serviços públicos de saúde. Daí nasceram as Ações Integradas de Saúde 

(AIS), cuja função nuclear era a parceria da previdência no repasse das 

arrecadações para os municípios e estados. A partir de 1987, as AIS foram 

aprimoradas e ganharam novo nome. Os Sistemas Unificados e Descen-

tralizados de Saúde (Suds) duraram até 1991, quando se implementou o 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

Em 14 de março de 1990, a Folha de S. Paulo cedeu espaço para 

que tratassem da República collorida. Próprio nome da matéria, à épo-

ca, “Collor, com Alceni, queria revolucionar a saúde”. Alceni Guerra havia 

sido o escolhido por Fernando Collor para o cargo de Ministro da Saúde, 
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e gerou expectativas otimistas no setor. Alceni tinha a responsabilidade 

de fazer revolução no campo da saúde para permitir o acesso de aproxi-

madamente 50 milhões de brasileiros que “jamais tiveram a oportunidade 

de conhecer um médico, nem terem sido atendidos num posto de saúde”.

Nos últimos dez dias de poder, o ex-presidente José Sarney e o atual 

ministro Seigo Tsuzuki transferiram o Inamps para o Ministério da Saúde. 

Tanto isso quanto o corte de gastos com pessoal em cargos de confiança 

no Ministério da Saúde já eram implícitos na Constituição, ao determinar 

a criação do SUS. Seu principal objetivo era a descentralização do atendi-

mento médico e o repasse automático de recursos federais para os esta-

dos e municípios na área da saúde. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) foi aprovado em uma 

segunda-feira, 13 de julho. Sua matéria-prima foi a Convenção sobre os 

Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 

20 de novembro 1989. A Lei nº 8.069 foi sancionada após a promulgação 

da Constituição e instituiu novo marco legal nas leis que integravam a 

Constituição por reforçar a responsabilidade de proteção, sob o princípio 

do melhor interesse da criança e do adolescente no desenvolvimento de 

sua personalidade e no acesso efetivo de seus direitos. Firmou-se, ali, o 

compromisso social em fiscalizar o papel precípuo das famílias, da co-

munidade e do Estado como garantidores da criança e do adolescente 

brasileiros. 

O ECA, ratificado no teto jurídico brasileiro, irradiou para todo o or-

denamento jurídico. Suas mudanças foram sentidas do Código Civil ao Có-

digo Penal. Tinha-se, até então, categorias distintas de crianças e adoles-

centes nas relações de direito privado. A dos filhos socialmente incluídos 

e integrados, e a dos filhos dos pobres excluídos - estes eram crianças 

e adolescentes de segunda classe. Com o advento do Estatuto, criou-se 

mecanismos de proteção nas áreas de educação, saúde e assistência so-

cial, ainda restringindo o arbítrio das autoridades judiciais sobre crianças 

marginalizadas. 

A Constituição de 1988 seguiu as tendências liberais nesta seara e 

apagou o ranço discriminatório na diferenciação do filho legítimo e ilegí-

timo, tal era nova a roupagem incorporada também ao Direito das Famí-

lias, ainda muito conservador à época. Também o Estatuto concorreu no 

tempo com as Leis de Crimes Hediondos, editada em 25 de julho de 1990, 

quanto à cominação de pena mais branda para os crimes cometidos por 

menores. 

Somente em 1988 os direitos do consumidor receberam a maior pro-

teção, tornando-se cláusula pétrea descansada no art. 5º, XXXII. Em setem-

bro, a Lei nº 8.078/90 regulamentou o Código de Defesa do Consumidor 

(CDC). Ali, a relação de consumo passou orientada por novos princípios 



Anuário de publicAções dA grAduAção 2019196

fundamentais, além de terem sido finalmente normatizados. Fruto de ex-

pressa determinação constitucional, inspirou-se na lacuna legislativa, até 

então realidade, insuficiente na concessão de prerrogativas protetivas ao 

consumidor. O fortalecimento do clamor popular pela regulamentação 

dos direitos sociais foi sentido também na criação do corpo normativo das 

relações de consumo. 

Compilando normas antes esparsas e enraizando os referidos princí-

pios, propiciou-se efetivo exercício da cidadania, definiram-se aspectos do 

direito público e privado na atividade econômica e sistematizaram-se con-

quistas que, sob o aspecto da proteção legal, fortaleceram o consumidor, 

antes hipossuficiente e vulnerável na relação de consumo. 

Importante lembrar que o novo Código implicou a criação de órgãos 

de proteção ao consumidor, todos com papéis fundamentais na garantia 

dos direitos e na preservação da tutela contra a tirania econômica. Em 

defesa individuais, coletivos, transindividuais e difusos, estão o Ministério 

Público e o PROCON.

O CDC teve abrangência típica que envolvia desde relações de com-

pra e venda de produtos, até relações contratuais, a fim de regularizar as 

dinâmicas comerciais, protegendo o consumidor na aquisição de produtos 

e serviços. As reações contrárias ao CDC partiam de entidades que vinham 

tentando, ao longo de anos, escapar do seu âmbito de incidência. As ins-

tituições bancárias no Brasil, por meio de recursos, foram insubordinadas 

à autoridade normativa do Código, até que a última palavra do Supremo 

esclarecesse definitivamente que bancos exerciam relações de consumo 

com seus clientes e, daí, deveriam estar sujeitos ao CDC. 

5.3. 1993

Outro sintoma de aderência institucional ao debate público foi a participa-

ção da OAB nas pautas da agenda nacional. A Organização dos Advoga-

dos do Brasil participou ativamente de disputas de interesse posicionan-

do-se em favor, institucionalmente, quando via virtude nos atos públicos; 

ou em desfavor, diante de flagrante injustiça. 

Em artigo para a Folha, na data de 6 de outubro de 1993, Otto Sarkis 

trouxe a público a posição da OAB quanto à constitucionalidade do ple-

biscito em relação à pena de morte. 

Preparado para lutar contra a pena de morte, na figura da Ordem, o 

presidente à época, José Roberto Batochio, insistia na inconstitucionalida-

de de eventual aprovação do plebiscito proposto pelo deputado federal 

Amaral Neto (PPR-RJ). Se aprovado, a OAB insurgiria para questioná-lo 
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pela ação direita de inconstitucionalidade no Supremo. Batochio entendia 

que a disputa pela questão confrontava diretamente as garantias e direi-

tos individuais e assim feriam cláusulas pétreas da Constituição de 88, que 

não serviriam de objeto para proposta de emenda à Constituição. 

A questão alardeava o debate público pelas vésperas da revisão 

constitucional, suspensa no dia anterior à matéria, pelo Supremo Tribunal 

Federal. Em 1993, 55% dos brasileiros eram favoráveis à derrubada do veto 

à pena capital versus 38% contrários. No Congresso, eram 27% dos parla-

mentares desejosos da adoção da pena de morte versus 72%, na região 

sudeste, contrários a esta. 

A pesquisa feita pela Datafolha foi realizada entre os dias 15 e 27 de 

setembro de 1993 com 436 congressistas (75% do Congresso), sendo 383 

deputados (76% do total) e 53 senadores (65% do total).

Mais surpresas vinham naquele dia. O Judiciário e o Legislativo atri-

tavam acerca da revisão constitucional e desarmonizavam os poderes da 

República. O presidente do Congresso à época, Humberto Lucena (PM-

DB-PB), entrou, naquela manhã, com recurso no STF para tentar manter a 

sessão de instalação da revisão constitucional. Após decisão do ministro 

Marco Aurélio de Mello, a sessão teve de ser cancelada, motivada, no des-

pacho, pela ausência de quórum. 

A decisão de Marco Aurélio provocou a irritação de Wilson Campos 

(PMDB-PE), o primeiro-secretário do Congresso. Na sua opinião, o ato do 

ministro foi pressão do Supremo contra o Congresso para evitar que a 

revisão suprimisse poderes do Judiciário. Os defensores da revisão critica-

ram duramente a decisão do STF. O senador José Richa (PSDB-PR), consi-

derou a decisão um absurdo inominável e uma invasão nas atribuições do 
Congresso. A expectativa era de que a decisão fosse revertida até às onze 

horas da manhã do dia 6, para que a revisão prosseguisse. 

Os Contras, parlamentares do movimento antirrevisão, começaram 

o dia 5 de outubro com uma derrota: a sessão solene para comemorar 

os cinco anos da Constituição não ostentou de participação exemplar no 

Congresso. Convocada pelo deputado Vivaldo Barbosa (PDT-RJ), um dos 

líderes do movimento, a sessão foi aberta com apenas 50 pessoas, inclu-

ídos convidados e assessores. Razão da manifestação crítica ao início da 

revisão, acreditava-se que a revisão fulminaria as conquistas logradas pelo 

texto de 1988. 

O senador Ronan Tito (PMDB-MG) reagiu às investidas de Barbosa. 

Respondeu que a revisão estava prevista na elaboração da Constituição, 

devendo a Lei ser cumprida oportuna e inoportunamente. Encerrou o seu 

discurso com um exemplar da Constituição em mãos, entoando os dizeres 
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do deputado Ulysses Guimarães: “Divergir, sim. Discordar, sim. Afrontá-la, 

jamais”.

Em 9 de outubro daquele ano, a Folha de S. Paulo lançou na coluna 

“Tendências/Debates” a enquete: “O Supremo Tribunal Federal tem rom-

pido o equilíbrio dos Poderes da República?”.

Sob o título O tribunal no Estado de Direito, Geraldo Ataliba advogou 

pela resposta negativa alegando que a garantia de equilíbrio político, so-

cial e econômico só seria obtida com um país civilizado, governado por 

leis e não pelos homens. 

Dos poderes constitucionalmente atribuídos ao Supremo, ele dizia, 

deságua o dever de impedir as violações que desafiam a Constituição. Um 

Judiciário dotado de qualidades objetivas e subjetivas de independência 

era a maior vantagem institucional brasileira, da qual se podia esperar e 

exigir a retidão e imparcialidade típica do Estado de Direito. Só um tribu-

nal dono de poderes iguais ao do Legislativo e do Executivo poderia dar 

vida, eficácia e atualidade ao esquema institucional da proteção dos va-

lores republicanos: democraticamente, governa a maioria; mas não pode 

ela oprimir, perseguir, dessocializar nem anular minorias. Na contenção da 

tirania das multidões, estava a maior expressão da força contramajoritária 

do STF. 

Era isso o que vinha fazendo, para Ataliba, o Supremo – contribuindo 

com excelência para a eficácia e a atualidade das instituições que a Cons-

tituição incorporou. Contrariando José Paulo Cavalcanti Filho, também 

colunista e reacionário à judicatura da Corte, Ataliba aplaudiu os abusos e 

omissões dos demais poderes constrangidos pelo Supremo no caso IPMF, 

no impeachment de Fernando Collor, no direito dos pensionistas do INSS, 

do Finsocial e afins. 

O que fazia o tribunal, concluía Ataliba, era não menos do que o es-

perado, e não mais do que o louvável. Cumprindo com o seu dever cons-

titucional e obrigando o respeito de todos à Constituição, o STF fazia do 

Brasil país civilizado, suportado pela garantia do equilíbrio dos poderes.

5.4. 1999

Na virada do século, as disputas orbitavam o debate tributário e previ-

denciário brasileiro. Em matéria de 10 de outubro de 1999, a Folha cole-

tou impressões sobre a atuação da Corte acerca da inconstitucionalidade 

da cobrança de contribuições previdenciárias dos inativos e pensionistas. 

Elcio Leone e Sétimo Figueira Rocha enfrentaram a decisão do Tribunal 

questionando as aposentadorias gordas do setor público, em detrimento 
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da maioria do setor privado, e a saturação do orçamento com o aumento 

da carga tributária. 

Antonio Carlos Ramozzi, reversamente, aplaudiu a decisão do Supre-

mo, dizendo que, senão aquela, não poderia ter sido outra. Ao contrário 

dos que alegavam motivações políticas na decisão, o artiguista insistia no 

conteúdo eminentemente jurídico do julgado. “Política”, dizia, “teria sido 

a aceitação dessa cobrança, desprezando o direito, para ajudar no des-

monte fiscal [...] a derrota não é do governo, mas daqueles que investem 

contra a Constituição”. 

Escritor da revista aos domingos, Antonio Ermírio de Moraes compar-

tilhou a mesma página do jornal com dois outros textos valiosos para este 

estudo. O seu “Do autoritarismo ao corporativismo; Incapacidade Estatal; 

e Século 21: um mundo melhor(?)” tematiza o início do fim fundacionalista. 

A animosidade efervescente da nova Constituição virava rotina, e novos 

desafios surgiam à ordem constitucional, que já não mais se bastava em si 

mesma para a resolução dos problemas econômicos do Brasil. 

A hipótese era de que o estado catatônico tivesse origem no em-

penho menos intenso por amplas reformas na economia, apesar da ma-

nutenção dos índices baixos de inflação. A crise econômica atravessada 

pelo Brasil desmontava e desmobilizava o governo federal, menos capaz 

de orientar decisões de investimento e maneiras mais contemporâneas 

de intervenção indireta no mercado. Eventualmente, a crise econômica 

acabaria por se tornar também crise institucional, turvando o horizonte 

democrático brasileiro. 

Claro, o pessimismo contido em “Incapacidade Estatal” é típico do 

pensar econômico. Outras abordagens relevam, então, por trazerem con-

trastes quanto à interpretação adequada do fim da década de 1990 e a 

Constituição Federal. 

Antonio Ermírio de Moraes receava que a Constituição convivesse 

com um corporativismo tóxico à sua efetivação. No regime democrático, 

escreveu, é essencial obedecer a um princípio sagrado; não pode haver 

política econômica sem lei, da mesma forma que não pode existir lei sem 

implementação. 

Sobre os ministros do Supremo, apesar de reconhecer que a decisão 

pela nulidade da cobrança das contribuições previdenciárias dos inativos e 

do aumento da alíquota dos ativos havia desagradado a muitos, não admi-

tia que se culpasse um Tribunal de Justiça por fazer cumprir a lei. Atreveu-

-se a dizer, incluso, que a nenhum deles havia faltado desconhecimento da 

grave crise financeira da Previdência Social, mas nem por isso poderiam 

deixar de fazer o que fizeram. 
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Se o real problema da previdência e do direito tributário não era a 

interpretação da lei, mas a sua aplicação, o real problema era o texto. Os 

privilégios garantidos a poucos e as desigualdades certas de outros eram 

assimetrias constitucionais. Os privilégios eram privilégios constitucionais. 

Com a sua decisão, o STF dizia a todos que a Constituição será respeitada, 

e o seu desenho, como revide ao ciclo autoritário, havia perdido sua atua-

lidade no ciclo corporativista. 

Frederico Mayor e Jerôme Bindé desviavam da ansiedade econômi-

ca. Em verdade, suas sugestões eram retamente opostas: não se podia 

fazer da economia princípio único para a reformulação da sociedade. O 

ano 2000 estava logo ali. O presente confundia. O futuro desconcertava. 

Àquela altura, não se sabia com certeza se estávamos preparados para o 

século 21. Nosso caminho, qual fosse, deveria atravessar quatro desafios 

que permanecem até esses tempos, mas que pareciam assombrar àqueles 

mais sinistramente. O primeiro era a paz, no enfrentamento diplomático 

das disputas interestatais; o segundo, a desigualdade de renda, incorpora-

da na pobreza radical; o terceiro, a sustentabilidade para a contemplação 

das gerações futuras; enfim, o quarto desafio era a humanidade da globa-

lização, freando o avanço de um capitalismo brutal e reificante.

Os quatro desafios exigiram quatro contratos. A reconstrução de 

uma sociedade igualitária pela erradicação da pobreza e a distribuição 

dos dividendos da globalização são uma forma de contrato social. A di-

fusão do conhecimento e da produção científica para o desenvolvimento 

das capacidades humanas, outra forma. Revolucionar a cultura pela edu-

cação como projeto de cidadania plural e democrática parecia, também, 

uma terceira forma de contrato social. O desfecho por meio de um con-

trato ético impulsionaria a cultura da paz e um desenvolvimento que não 

esmagasse mercadologicamente o ser humano. Todas essas expressões 

do pacto social encontravam-se conjugadas na Constituição Brasileira de 

1988. Dentro dela, dialogavam. Na sua forma, ganhavam corpo. 

5.5. 2000 e 2001

Estes últimos anos vêm compilados pelos simbolismos pontuais de suas 

impressões. Em artigo para a Folha, Joaquim Falcão escrevia sobre o que 

o Supremo Tribunal Federal podia aprender com a crise da justiça estadu-

nidense. Deu ao artigo o título de “Um mito em crise”, referindo-se à mania 

brasileira de buscar inspiração exclusiva no país ao Norte. A sugestão era 

de que fosse fonte de respeito, mas não referencial absoluto. 

Chamava a Corte americana de mito em crise pela sua incapacidade 

em disfarçar a sua paixão política. Doze anos já eram passados desde a 
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Constituição de 1988, esforçada a construção de instituições democráticas 

fortes. Entre elas, o Supremo deveria ser o modelo exemplar das aspira-

ções de Rui Barbosa, reinterpretação das cortes norte-americanas. 

Reflexo da derrocada da mítica Corte, derrocava também o mito da 

neutralidade da lei e da imparcialidade dos juízes. Apesar de mito, esse 

conto tem sido historicamente necessário para a sustentação da legitimi-

dade do Estado de Direito. Quando esse mito entra em crise, como parecia 

ser nos Estados Unidos em 2000, padecem com ele juízes, tribunais, o 

direito e a justiça, reduzidos a instrumentos de dominação. 

Para que o mito sobreviva, precisaria ser real. O que sugeria a crise 

norte-americana era que a neutralidade e a imparcialidade necessárias às 

instituições democráticas podem, devem e precisam existir cotidianamen-

te. A crise da Justiça norte-americana deveria ter instigado operadores 

do direito a enxergarem os Estados Unidos como fonte de inspiração pela 

concretização do ideal democrático em sua história, mas nunca como imi-

tação. Até quando construiremos nossa democracia buscando apenas o 

modelo liberal ocidental?

Joaquim dizia que, na construção de nossa democracia, será preciso 

diversificar as fontes de inspiração de nosso futuro. Certos valores não são 

passíveis de exportação. Faltava criatividade genuína a ser incorporada à 

nossa matriz constitucional. 

Walter Ceneviva rebobinou a fita política. Em 2001, lembrou-nos das 

Exigências insatisfeitas da democracia. 

O colunista da Folha escreveu em um sábado, 5 de maio, o que faltou 

para uma República bem servida. Os traços republicanos estavam conti-

dos, justamente, na essencialidade democrática do voto e na possibilidade 

que deles resulta de, de tempos em tempos, reproduzir o processo de 

incerteza da escolha. 

Mas só o voto não esgotava a verdade democrática. O exercício da ju-

risdição constitucional saltava aos olhos naquele contexto. Para Ceneviva, 

a Constituição de 1988 caracterizou, pela primeira vez, a força excepcional 

dessa jurisdição. Consagrou-se o mandado de injunção para a garantia 

dos direitos e liberdades quando estes são ameaçados pela falta de nor-

ma reguladora. Atribuiu-se ao Supremo a função precípua de guardião 

da Constituição. Incorporou-se um extensivo rol de direitos fundamentais 

de inclinação progressista e garantidora. Adotou-se um vértice valorativo 

para o sistema de normas do ordenamento jurídico brasileiro, baseado na 

dignidade da pessoa humana. 

Para Ceneviva, porém, o Supremo recusou sua missão de preencher 

as lacunas da lei. Nos anos seguintes a 1988, entendeu que não lhe cabia 

apreciar os requisitos de relevância ou de urgência no uso abusivo de me-
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didas provisórias, o que facilitou o predomínio do Executivo. Na prática, a 

timidez do Supremo tirou a força de poder constitucional que a constituin-

te havia atribuído ao poder Judiciário.

A predominância do poder Executivo ameaçava também a prática 

democrática quanto ao controle recíproco dos Poderes segundo a teoria 

tripartite. O equilíbrio desejado por tradicionalistas tornou-se impossível 

pela complexidade crescente da máquina administrativa, legislativa e judi-

ciária. Manteve-se o lado formal da harmonia e independência no relacio-

namento entre os poderes, mas sua manifestação material era pouco vista. 

A falta do pudor político dos parlamentares e dos governantes ameaçava 

o futuro brasileiro, e certamente fazia pairar uma visão pessimista sobre a 

democracia brasileira. Tudo isso, apesar da Constituição. 

Em 8 de maio de 2002, reacendeu o debate público, cuja pauta era 

a substituição no Supremo. A indicação do constitucionalista Gilmar Men-

des dividiu juristas mais ou menos complacentes com as vulgaridades do 

ministro. 

Dalmo de Abreu Dallari chamou de “degradação do Supremo” o ce-

nário hipotético em que assumia Gilmar Mendes, passando pelo crivo do 

Senado, o cargo na Suprema Corte do país. Insistia que nenhum Estado 

moderno podia ser considerado democrático e civilizado sem um Judici-

ário forte e imparcial, que tivesse como parâmetro fundamental a Cons-

tituição Federal e que dispusesse de condições efetivas para o constran-

gimento de excessos. Sem isso, o que restaria era a lei dos demagogos e 

antiéticos. Severamente, julgava tais considerações oportunas tendo em 

vista a afoiteza e a imprudência muito estranhas no encaminhamento de 

indicação, feita pelo presidente da República, para membro do Supremo, 

também entendida como declaração de guerra ao Poder Judiciário, ao Mi-

nistério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil e a toda a comunidade 

jurídica.

Ives Gandra, opostamente, sentia-se à vontade reconhecer uma indi-

cação correta do presidente. Os contatos profissionais e acadêmicos no 

curso de quase 20 anos entre ambos os juristas sugeria ser suficiente para 

o alívio de que a indicação traria mais “Um Constitucionalista para o Su-

premo”, título do seu artigo para a Folha, que endossava a indicação para 

que fosse membro da mais alta corte do país. 

De toda forma, foi no ano de 2003 que ingressou na Corte novo mi-

nistro, desta vez marco temporal importante para este trabalho. A indi-

cação de Joaquim Barbosa se deu pela saída do Ministro Moreira Alves. 

Até aqui, procurou-se coletar informações e registros empíricos do funda-
cionalismo, transpirados pelo corpo social e pela comunidade jurídica. O 

próximo tópico dedica-se à construção jurisprudencial bem característica 

daquela época, feito o recorte na atuação especialmente relevante do mi-
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nistro Moreira Alves e suas contribuições para a consolidação do Controle 

de Constitucionalidade com processo objetivo, observando, ainda, as ex-

pressões fundacionalistas no curso de decisão da Corte. 

6. A corte moreirA Alves

Conservador ou progressista, Moreira Alves nunca foi figura unânime41. Se 

foi “prócer maior das ideias conservadoras no Supremo”42, apesar do con-

servadorismo, permitiu significativos avanços e progressos, sendo uma 

dessas “esquisitices paradoxais brasileiras43”. 

Aqui se quer acompanhar a evolução da jurisprudência da corte a 

partir da figura de um Ministro, seja para compreender o seu desempenho, 

seja para compreender a fase de um tribunal, para, assim, reconhecer os 

marcos institucionais lastreados pelo fundacionalismo. 

Destaca-se a transição de um modelo de representação de inconsti-

tucionalidade para um modelo abstrato e complexo, em que se definiu a 

objetividade do processo de controle de constitucionalidade sem interes-

ses subjetivos, que não os de preservar a normatividade da Constituição. 

Este período legou, ainda, a consolidação do efeito erga omnes da ação 

direta de inconstitucionalidade, dentre outros temas relevantíssimos para 

a jurisdição constitucional brasileira. A Corte Moreira Alves merece consi-

derações, pois, pelas posições institucionais por ela engajadas, pela pro-

dução e pela influência do Supremo Tribunal Federal em um “momento de 

refundação e reconstrução da democracia brasileira44”. 

Por organizar precisamente a jurisprudência do Supremo em eixos 

determinados, o Ministro Moreira Alves foi decisivo para iluminar uma 

nova adjudicação, a partir da definição e caracterização de certas formas 

de controle como processo objetivo, ainda com a aplicação de técnicas 

interpretativas como o princípio da proporcionalidade. Os efeitos das de-

41  LEGALE, Siddartha Ferreira; MACEDO, Marco Antonio Ferreira. A Corte Mo-
reira Alves: a judicatura de um civilista no STF e o controle de constitucionalidade. 
Observatório da Jurisdição Constitucional. Brasília: IDP, ano 5, v. 2, ago./dez. 2012. 
ISSN 1982-4564. 

42  Talvez por ter sido indicado por presidente da República do regime militar, 
ou pela defesa rigorosa da discrição dos magistrados para que não falassem com a 
imprensa, ou por atrasar as mudanças da corte [...].

43  MENDES, Gilmar Mendes. Moreira Alves e o controle de constitucionalidade no 
Brasil. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 116.

44  LEGALE, Siddartha Ferreira; MACEDO, Marco Antonio Ferreira. A Corte Mo-
reira Alves: a judicatura de um civilista no STF e o controle de constitucionalidade. 
Observatório da Jurisdição Constitucional. Brasília: IDP, Ano 5, vol. 2, ago./dez. 2012. 
ISSN 1982-4564.
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cisões tomadas foram também diferenciados quanto à sua repercussão ex 
nunc, ex tun, inter partes ou erga omnes. Importante observar à época o 

principal objeto do controle de constitucionalidade, a exemplo da omissão 

inconstitucional pelo mandado de injunção ou o controle concentrado das 

emendas à Constituição. 

6.1. o processo e AlgumAs técnicAs de interpretAção 

constitucionAl 

Esse item circulará a formação da lógica de um processo objetivo e a iden-

tificação dos mecanismos interpretativos para a aplicação dos princípios 

da interpretação conforme e do princípio da proporcionalidade. É traço 

fundacionalista a compatibilidade entre a lei com a Constituição. Por supe-

rar a moda tradicional do controle de interesses particulares, alcançou-se 

um grau mais elevado o nível de independência normativa da Constituição. 

Na Representação nº 1405/AC45, questionava-se um dispositivo da 

Constituição do Acre que permitia ao Procurador-Geral do Estado repre-

sentar ao Tribunal competente sobre a inconstitucionalidade. A disputa 

estava em torno da permissividade legal para que leis estaduais ou mu-

nicipais fossem impugnadas quanto a sua constitucionalidade por meio 

de controle instituído pelo poder constituinte do estado-membro. A cor-

te decidiu pela inconstitucionalidade da previsão, dada a legitimidade de 

proposição exclusiva do Procurador-Geral da República para propor a re-

presentação de inconstitucionalidade. 

Na sua manifestação, Moreira Alves esteve explicitamente no lado 

que diferenciava a intervenção federal da representação de inconstitucio-

nalidade. Esta última, na verdade, apresenta-se como “processo objetivo 

e, portanto, sem partes, autêntico meio de controle político da Constitui-

ção que é deferido em caráter excepcionalíssimo a esta Corte”. 

Na Representação nº 94846, questionava-se as restrições à concessão 

de subsídio mensal vitalício acrescentadas à Constituição do Estado de 

Sergipe depois de cessada a investidura no cargo de governador do Es-

tado, não previstas no art. 184 da EC nº 1 de 69. No julgado, exigia-se pela 

Constituição do estado que para a concessão do subsídio seria preciso 

permanecer pelo menos metade do mandato sem sofrer a suspensão dos 

direitos políticos. A interpretação conferida por Moreira Alves considerou 

que a restrição efetuada se encontrava dentro do “espírito do texto cons-

45 STF, Rp 1405/AC, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 1.7.1988, RTJ 127/394-417.

46  STF, Rp. 948, Rel. Min. Moreira Alves, RTJ 82.
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titucional federal”. Notadamente, tratou-se de interpretação em conformi-

dade com a Constituição. 

A inconstitucionalidade da interpretação conforme o artigo da Lei da 

Magistratura que concedeu auxílio moradia e auxílio transporte foi dis-

cutida na Representação nº 14147. A interpretação conforme no caso foi 

equiparada à declaração de inconstitucionalidade parcial, no ponto central 

da iniciativa de leis que criam despesas pertencentes ao Poder Executivo. 

O Supremo posicionou-se pela impossibilidade de realizar a interpretação 

conforme no caso concreto porque esta situava-se no âmbito do controle 

de constitucionalidade, não sendo mera técnica de interpretação. Mais ain-

da, não se podia atribuir interpretação conforme que contrariasse o senti-

do inequívoco que o legislativo pretendeu dar e, também, que o Supremo 

devia atuar como legislador negativo, e não como legislador positivo. 

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 31948, pretendia-se im-

pugnar os critérios de reajuste nas mensalidades escolares estabelecidos 

pela Lei nº 8.039/90, investida pela Confederação Nacional dos Estabele-

cimentos de Ensino (CONFENEN). Sustentava-se, à época, violação à irre-

troatividade das leis por pretender alterar os critérios para meses que pre-

cediam a sua vigência, além do princípio da livre-iniciativa. Alegava-se que 

intervencionismo só se justificava em natureza ex post para conter lucros 

abusivos, nos termos do art. 173, pr. 4º. O Supremo quis conciliar a livre 

iniciativa à justiça social no mesmo compasso da redução das desigual-

dades sociais. O Estado podia regular preços abusivos na contenção dos 

lucros arbitrários. Ainda, defendeu a inexistência da inconstitucionalidade 

pela previsão de critérios para reajustes de mensalidade. Fez interpreta-

ção conforme, nesse sentido, para a declaração da inconstitucionalidade 

do artigo que asfixiava a irretroatividade das leis, posição do Ministro Mo-

reira Alves, que examinou a norma à luz das hipóteses em que não violava 

direito adquirido. 

Em palavras suas: “quando se adota interpretação conforme à Cons-

tituição, passando a entender que, nesse caso, se declara a inconstitucio-

nalidade parcial da regra impugnada em todos os sentidos que não aquele 

que entende que se concilia com a Carta Magna”.

O governador do estado do Amazonas pugnou, na ADI MC nº 49149, 

dispositivo da Constituição amazonense e da lei estadual que concedeu 

aumento ao magistrado do Tribunal toda vez que o Ministro do Supremo 

recebia aumento, além de dispositivo que estendia vantagens da magis-

tratura para os membros do Ministério Público. Reconheceu-se no julgado 

47  STF, Rp. 1417, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 4.9.1987. RTJ 126.

48  STF, Rp. 319, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 30.4.1993

49  STF, Rp. 319, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 30.4.1993.
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apreciado a inconstitucionalidade do referido dispositivo, socorrendo-se 

da interpretação conforme para suspender a aplicação do artigo que fazia 

remissão para estender as vantagens da magistratura. O Ministro Moreira 

Alves argumentava que 

[...] quando se utiliza da “interpretação conforme à Constitui-

ção” julga a arguição de inconstitucionalidade parcialmente 

procedente, pois há procedência quanto à inconstituciona-

lidade das interpretações que não a admitida pelo Tribunal 

(há aí uma declaração de inconstitucionalidade ‘sem redução 

de texto’ atacado, pois o que se reduz é o seu alcance, que 

fica restrito ao decorrente da interpretação admitida como 

constitucional).

É de se observar que a interpretação conforme levava sempre à de-

claração de constitucionalidade da norma. A engenhosidade intelectual 

dos Ministros, posteriormente, consistiu na virada desse antigo entendi-

mento. O tribunal passou a equiparar a interpretação conforme à declara-

ção parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto no último caso 

descrito. No âmbito das Cortes constitucionais, a aproximação parecia 

fazer sentido, mas criaria grandes problemas na jurisdição ordinária, cujo 

efeito vinculante era inexistente. A interpretação conforme, então, preten-

dia a constitucionalidade com determinada interpretação judicial, enquan-

to a declaração parcial sem redução de texto servia de expressa exclusão 

de certas hipóteses de aplicação do dispositivo constitucional50. 

A proporcionalidade ou razoabilidade foi técnica também aprimorada 

no período. Na Representação nº 1.054/DF51, o Procurador-geral da Re-

pública, a pedido da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, 

impugnou norma que afirmava não haver qualquer incompatibilidade de 

magistrados, membros do MP e outros servidores no exercício advocatí-

cio, passados dois anos de afastamento. No caso, os Ministros arguiram 

a violação ao livre exercício profissional. Seguindo a posição do Ministro 

Moreira Alves, a ação foi julgada inconstitucional por maioria de votos, em 

que não se considerou razoável a vedação irrestrita ao exercício da advo-

cacia, sem qualquer razão de capacidade ou ética para tal. 

Em 1995, o Supremo julgou a ADI nº 95852 em que pesava a cons-

titucionalidade da Lei nº 8713/93, que limitava o campo de atuação de 

certos partidos no campo formal pela imposição do mínimo de 5% dos 

votos apurados e 3% das vagas na Câmara dos deputados. Decorrente 

50  MENDES, Gilmar Mendes. Moreira Alves e o controle de constitucionalidade no 
Brasil. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 1.

51  STF, Rp. 1054/DF, Rel. p/ acórdão Min. Moreira Alves. DJ 29.6.1984, RTJ 
110/930/937-978.

52  STF, ADI 958, Rel. Min. Marco Aurélio. DJ 25.8.1995. Ver voto Moreira Alves.
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das limitações, haveria impossibilidade de que partidos se lançassem na 

disputa presidencial caso não preenchessem tais requisitos. À decisão do 

Ministro Marco Aurélio, que julgou procedente a ação pela irrazoabilidade 

contida na limitação da autonomia e da igualdade entre os partidos políti-

cos, posta pelo legislador ordinário, o Ministro Moreira Alves acrescentou à 

violação ao devido processo legal pela falta de razoabilidade o argumento 

de que o legislador teria criado impedidos a certos destinatários de forma 

desarrazoada. A posição assumida pela Corte preservou a representação 

dos direitos sociais, inclusive às minorias, por incorporar a pluralidade po-

lítica do sistema proporcional.

6.2. repercussões decisóriAs no controle de 

constitucionAlidAde 

As contribuições centrais do Ministro Moreira Alves estiveram relaciona-

das, ainda, à definição dos efeitos do controle de constitucionalidade.

O Ministro defendia, desde 1975, então Procurador-Geral da Repúbli-

ca, que quando a declaração de inconstitucionalidade decorrer de ação 

direta, transitando em julgado o acórdão do Supremo, ele já possui efeitos 

erga omnes53. Avanço importante na jurisdição internacional, o passo foi 

essencial para atribuir força à Ação Direta de Inconstitucionalidade para 

que se pudesse derrubar, efetivamente, leis aprovadas no Congresso. O 

tribunal não deveria emitir meras opiniões do Parlamento, sob pena de se 

tornar um “órgão lítero-poético-recreativo”54. 

No Recurso Extraordinário nº 147.77655, problematizava-se a legitimi-

dade do Ministério Público para propor ação no juízo cível para a obtenção 

de ressarcimento por dano que tenha resultado de crime. Com previsão 

no art. 68 do Código de Processo Penal, surgiu a dúvida por se tratar de 

hipossuficiente e, daí, a legitimidade para pleitear a indenização compe-

tiria à Defensoria Pública, conforme a Constituição de 1988. A realidade, 

contudo, demonstra que a Defensoria pode não se encontrar de direito e 

de fato organizada em certos locais. Decidir na inconstitucionalidade pura 

e simples do artigo significaria deixar sem apoio institucional as demandas 

que chegavam, o que seria pior do que permitir que o Ministério Público as 

ajuizasse. O Supremo, para tanto, reconheceu que a “a lei ainda é constitu-

cional”, havendo processo de “inconstitucionalização” gradativa das leis à 

53  MENDES, Gilmar. Op. cit., p. 178-183.

54  BASILE, Juliano. Entrevista Moreira Alves – O STF é uma corte abastada da 
realidade política, diz Moreira Alves. Valor Econômico, de 24 de agosto de 2011. 

55  STF, RE 147.776-8, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. J 19.05.1998, DJ 19.06.1998.
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medida que a realidade fática se ajustasse ao ideário da norma, a significar, 

quando a defensoria estivesse devidamente aparelhada. 

O Habeas Corpus nº 70.51456 provocou o julgamento acerca da cons-

titucionalidade de lei que conferia prazo em dobro à Defensoria, mas não 

ao Ministério Público, parte procuradora. No Tribunal do Rio Grande do 

Sul, não chegou a se reconhecer a apelação feita pelo defensor, sob o 

argumento de que o prazo diverso seria inconstitucional. Considerando 

que não havia, à época, organização plena e satisfatória das defensorias, 

julgou-se, no Supremo, a constitucionalidade da lei, anulando o acórdão 

relativo à apelação e deferindo o habeas corpus. Como justificativa, Mo-

reira Alves lembrava que a carência de um aparelhamento devido na De-

fensoria Pública dos estados justificava o tratamento assimétrico, assente 

que a lei só viria a ser inconstitucional quando os suportes fáticos se apre-

sentassem de tal forma que justificasse, como no último caso, declaração 

de inconstitucionalidade. 

Reconheceu-se, em ambos os casos, que a Constituição devia se re-

conciliar com a força dos fatos na disputa pela interpretação jurisdicional. 

A manutenção de uma lei inconstitucional soava estranha, mas o era, justi-

ficadamente, pela triangulação entre a sistemática constitucional, o texto 

normativo e o universo dos fatos.

6.3. o obJeto do controle: entre A omissão e As emendAs

A interpretação conforme, como já se viu, foi marca registrada da Corte 

Moreira Alves. Foi na impossibilidade de a corte atuar como legislador 

positivo, que se precisou circunscrever o controle a uma categoria, que 

passou a habitar o Supremo desde então: a do legislador negativo, sendo 

égide protetora do texto constitucional, bem à moda fundacionalista.

Até hoje, vale dizer, não há lei que regulamente as nuances processuais 

do mandado de injunção. Este tem sido estabelecido por esforço jurispruden-

cial no Supremo, tomando como analogia a Lei do Mandado de Segurança. 

Os casos dos Mandados de Injunção 107 e 232 relevam, para este 

estudo, porque neles a omissão inconstitucional ganha fama como traço 

distintivo da jurisprudência desse período. 

José Emídio Teixeira Lime impetrou o Mandado de Injunção 107 bus-

cando a suspensão das suas atividades militares, por ter já acumulado, à 

época, nove anos de serviço na condição de oficial. Porém, era ao Presi-

dente da República, a quem caberia a iniciativa em relação à lei que previa 

56  STF, HC 70.514, Rel. Min. Sydney Sanches, J. 23.3.1994, DJ 27.6.1997.
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os limites de idade e estabilidade na transferência do servidor militar para 

inatividade. O caso relativizou duas questões: (i) se era, ou não, o man-

dado de injunção, previsto no art. 5º, LXXI, da Constituição, autoaplicável 

ou não, sem lei que regulamentasse processualmente; e (ii) quanto à sua 

natureza jurídica para os efeitos da decisão. 

Nos termos do Ministro Moreira Alves, entendeu-se que não só a norma 

é autoaplicável, analogicamente à Lei do Mandado de Segurança, mas que 

sua natureza era mandamental, a significar a obtenção da declaração de in-

constitucionalidade pela mora do Poder ou autoridade de quem dependa. 

Seu efeito, enfim, é o reconhecimento da omissão e a possibilidade da sus-

pensão dos processos potencialmente danosos ao impetrante no curso de 

tempo em que a omissão inconstitucional não esteja reconhecida57. 

No Mandado de Injunção 23258, foi impetrado o remédio constitucio-

nal em face do Poder Legislativo pelo Centro de Cultura Professor Luiz 

Freire, sob o fundamento do não cumprimento do dever-obrigação cons-

titucional de legislar, descansado no art. 195, pr. 7º, que concede imunida-

de da contribuição para a seguridade social às entidades beneficentes de 

assistência social, caso atendidas exigências em lei. Lei esta que não havia 

sido ainda aprovada. O art. 59 do ADCT reforçava essa omissão uma vez 

que guardava a previsão de que em seis meses da promulgação da Cons-

tituição deveriam ser apresentados os projetos de lei sobre seguridade 

social. 

Era preciso que o Congresso adotasse, então, providência que dentro 

de seis meses permitiriam a essas entidades que gozassem da referida 

imunidade. Nos termos do voto do Min. Moreira Alves, decidiu o Supremo 

que era necessária a lei prevendo os requisitos para o desfrute da referida 

imunidade, não nascendo esta diretamente da norma constitucional. Tam-

bém o controle das Emendas à Constituição ganhou novos contornos sob 

a importância das decisões no período da Corte Moreira Alves. 

O governador do estado do Rio Grande do Sul, na Ação Direita de 

Inconstitucionalidade 81559, impugnou os dispositivos art. 45, pr. 1º e 2º, 

originários da Constituição de 1988, que dispunham do mínimo de oito e 

máximo de setenta deputados para cada Estado-membro. O governador 

pautou-se na tese do alemão Otto Bachoff, que defende a possibilidade 

de existirem normas constitucionais inconstitucionais. Relativizou-se, na 

questão, o peso político desigual criado às demais regiões do Brasil não 

tão representativas do Congresso quanto o Sul e o Sudeste, desrespeitan-

do o princípio democrático.

57  STF, MI 107, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 21.9.1991, RTJ 133.

58  STF, MI 232, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 27.3.1992, RTJ 137.

59  STF, ADI 815, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 10.5.1996, RTJ 163, p. 872.
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Sob a relatoria de Moreira Alves, não prosperou a ação por impos-

sibilidade jurídica do pedido. Decidiu-se que a tese de que há hierarquia 

entre as normas constitucionais originárias é incompatível com o sistema 

de uma Constituição rígida. A Corte devia impedir o desrespeito à Cons-

tituição por, não fiscalizar o Poder Constituinte originário. A Corte, ainda, 

não pode invocar cláusulas pétreas para declarar a inconstitucionalidade 

de outras normas do texto original da Constituição de 1988, já que con-

substanciam limites ao Poder Constituinte derivado, que desempenham o 

poder de rever ou emendar à Constituição, e não representam limites ao 

Poder Constituinte originário, como ficou decidido. 

Contra ato da Mesa do Congresso que admitiu a deliberação de Pro-

posta de Emenda Constitucional que visava prorrogar o mandato de pre-

feitos, vice-prefeitos e vereadores de dois para 4 anos, impetrou-se o Man-

dado de Segurança 20.25760. A posição que prevaleceu na Corte indeferiu 

a questão sob o fundamento de que a emenda não alterava a temporali-

dade dos mandatos, porque não se tratava de prorrogação dos mandatos 

para duas ou mais décadas. Não havia violação, por esse motivo, à cláusula 

pétrea que justificasse o trancamento do processo de deliberação da pro-

posta de emenda constitucional. Conheceu-se e indeferiu-se o mandado. 

A Ação Direita de Inconstitucionalidade nº 83061 impugnou a Emenda 

Constitucional nº 2 de 1992, que antecipou o plebiscito que definiria o sis-

tema de governo brasileiro a que fazia referência o art. 2º do ADCT. O Mi-

nistro Moreira Alves votou pelo reconhecimento da constitucionalidade da 

Emenda Constitucional, posição que prevaleceu no Supremo, porque não 

procedia a alegação de que o ADCT, por abrigar normas de natureza não 

permanente, encontrava-se imune ao poder de reforma. Ainda, argumen-

tou o Ministro que, embora o plebiscito seja cláusula pétrea implícita, não 

se pretendia abolir ou inviabilizar a consulta popular, apenas antecipá-la. 

Não havia, então, óbice a tal antecipação, porque tal data não conformava 

limite temporal ao procedimento de revisão. Adotou-se, ali, interpretação 

apegada, sobretudo, ao texto legal. 

Em uma questão de ordem à Ação Declaratória de Constitucionali-

dade nº 162, foi avaliada a constitucionalidade da Emenda Constitucional 

nº 3, que criou a ADC. Tratou-se de incidente à ADC nº 1, que pleiteava 

o reconhecimento de constitucionalidade da COFINS (Contribuição para 

60  STF, MS 20.257, Rel. Min. Moreira Alves, RTJ 99.

61  STF, ADI 830-7, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 16.9.1994.

62  Para considerações mais profundas sobre o controle dessa e de outras Emen-
das à Constituição, cf. OLIVEIRA, Gustavo da Gama Vital. Notas acerca das Emendas 
constitucionais em matéria tributária e financeira. Revista Carioca de Direito, Rio de 
Janeiro, 2010, p. 53.
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Financiamento da Seguridade Social). Ali foi reconhecido e explicado o 

significado da ação declaratória de constitucionalidade. 

À semelhança da ADI, a ADC integra processo normativo, explicava 

Moreira Alves, que não visa tutelar interesses subjetivos, mas a integrida-

de da ordem jurídica. Os argumentos de que a ADC destruiria o controle 

difuso, a independência dos juízes, as cláusulas pétreas da separação de 

poderes, o acesso à justiça e o devido processo legal foram afastados pelo 

Ministro. Num processo objetivo não fazia sentido o reconhecimento rigo-

roso do devido processo legal como em um processo convencional. Para 

a admissão da ação, bastaria comprovar a controvérsia judicial relevante, 

colidir os argumentos em favor e desfavor à constitucionalidade, embora a 

ADC preserve a presunção de constitucionalidade das leis, uniformizando 

o entendimento jurisprudencial. Era, pois, aproximação entre o controle 

concentrado com o difuso, e não destruição deste último. O Supremo, é 

de se concluir, reconheceu a constitucionalidade da EC nº 3, adotando o 

processo nos termos do voto do relator, enquanto não sobreviesse lei re-

gulamentando a ADC.

7. conclusão

Ao cabo deste trabalho, pode-se afirmar que o processo constituinte abriu 

caminho para uma Constituição comprometida com um conjunto de va-

lores, cujo núcleo se assenta no sistema de direitos fundamentais. A preo-

cupação com a efetividade da Constituição fez do Supremo principal juízo 

de realização e zelo constitucional. Mesmo antes de ter sido instalada, a 

ANC já se mostrava aberta à ansiedade popular, acolhendo as aspirações 

cívicas e democráticas na elaboração do texto constitucional. 

Mais tarde, ampliou-se a participação político-jurídica, traduzida pela 

expansão do núcleo de intérpretes da Constituição, por meio da qual seg-

mentos representativos da sociedade civil puderam levar suas demandas 

e argumentos almejando a concretização dos dispositivos constitucionais. 

A redefinição do papel do Supremo no sistema político-constitucional bra-

sileiro63 veio acompanhada de um forte movimento cidadão, que esperava 

não só testemunhar a realização dos programas constitucionais, mas tam-

bém de poder se intrometer no processo de sua feitura. 

A Constituição passou a incorporar o cotidiano do vocabulário públi-

co, estando no centro dos debates rotineiros e nas disputas jornalísticas. 

Seja em sua defesa ou investindo contra os seus programas, todas as aten-

ções se voltavam para a Constituição. Os que a ignoravam ou não estavam 

63  VIEIRA. Supremo Tribunal Federal – Jurisprudência Política, p. 127. 
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plenamente inteirados aos novos tempos institucionais, ou escolhiam ig-

norá-la, tarefa ainda mais improvável do que a anterior. 

O papel da doutrina serviu de espelho para o Supremo Tribunal Fe-

deral. Um novo texto havia sido entregue em suas mãos. O que fazer com 

ele? 

As interpretações respiravam, sobretudo, a doutrina brasileira da 

efetividade. Estando em seu colo constituição eminentemente dirigente, 

como sugeriu o Direito Constitucional à época, caberia ao Supremo extrair 

do seu bojo essencialmente programático a concretude de suas propostas.  

Na prática, a engenhosidade intelectual da cultura fundacionalista 

consistia em fixar um sentido constitucional para o texto da norma, desa-

guando em importantes contribuições para a jurisprudência do Tribunal 

e para a pacificação de novos institutos. O Supremo, no período de 1975 

a 2003, veio experimentando as bases do que veio a ser o controle de 

constitucionalidade no Brasil. A construção do controle como processo 

objetivo está nas raízes do trabalho interpretativo fundacionalista, junto 

da interpretação conforme.

Embora o Supremo de agora não seja o Supremo de antes, a jurispru-

dência da Corte Moreira Alves ainda pode ser sentida na jurisdição consti-

tucional brasileira64. Muito do que foi decidido cristalizou como dispositivo 

legal, súmula ou jurisprudência dominante. Se a postura do Supremo de 

antes revelava maior conservadorismo na proteção de direitos fundamen-

tais, ou maior deferência ao legislativo, não me cabe valorar. Era época 

praticamente sem leis em um modelo abstrato e complexo sobre o con-

trole de constitucionalidade e com decisões a serem tomadas sobre com-

patibilidade ou não com a Constituição. 

A interpretação conforme e o princípio da proporcionalidade, lá in-

ventados, tornaram-se técnicas usuais, resquícios da busca por sentidos 

constitucionais genuínos. Também o controle concentrado consolidou os 

seus efeitos ex tunc e erga omnes, entre outros temas essenciais para a 

jurisdição constitucional.

Uma síntese analítica do fundacionalismo, razão-recorte cultural de 

todos os relatos que aqui descansam, não poderia deixar de reconhecer 

certos avanços significativos pelas suas capacidades conciliatórias, poten-

cialmente criativas e estruturantes do Direito. Àquela época, era pujante 

o devaneio utópico da Constituição perfeita, força de um texto carregado 

de normatividade e dirigismos, mas que, pouco a pouco, passou a ser as-

64  LEGALE, Siddartha Ferreira; MACEDO, Marco Antonio Ferreira. A Corte Mo-
reira Alves: a judicatura de um civilista no STF e o controle de constitucionalidade. 
Observatório da Jurisdição Constitucional. Brasília: IDP, ano 5, v. 2, ago./dez. 2012. 
ISSN 1982-4564.
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sediado, ressignificado e abstratizado. O quão mais antiquada foi ficando 

a sinceridade no jeito de lidar com o texto, não concluindo o que deixa em 

aberto, mas relativizando o que precisa em absoluto, mais semânticas se 

apresentam as prerrogativas constitucionais.

Lima Barreto perguntaria: “A Constituição é lá pra você?”. 
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