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1. RESUMO1 
 
A jurisdição constitucional tem sido questionada acerca da legitimidade democrática 
de sua atuação no Estado Constitucional de Direito. Indaga-se o motivo de um corpo 
reduzido de magistrados poder tornar inválida lei aprovada pelos representantes do 
povo. Fato que aparenta ferir a própria democracia. Em busca de resposta para esse 
impasse, diversos autores atentam para a autocontenção da jurisdição constitucional, 
objetivando compatibilizá-la com o princípio democrático. Em oposição, outros 
estudiosos defendem que as premissas do Estado Democrático de Direito só seriam 
satisfeitas se, além de garantir a idoneidade do procedimento democrático, 
fundassem-se em diretrizes substanciais mínimas. Ocorre que o controle de 
constitucionalidade brasileiro não está restrito a garantir a formalidade do sistema 
democrático. O Supremo Tribunal Federal deve atuar na defesa das normas 
constitucionais, ainda que sua atuação seja contramajoritária. Esta pesquisa teve por 
escopo tratar a legitimidade democrática da jurisdição constitucional acerca dos 
fundamentos e limites jurídicos democráticos que confiam a tarefa de guardião 
supremo do texto constitucional a um único órgão. Buscou-se fazer uso da Dogmática 
Jurídica, delineando-se um perfil teórico fundamentado nos pressupostos elencados 
nos ensinamentos doutrinários, traçando um panorama histórico e contextualizado, de 
modo a promover uma discussão e análise crítica a nível filosófico e normativo. 
Procedeu-se a análise das propostas do Projeto de Emenda à Constituição nº 33/2011 
e refletiu-se sobre a compatibilidade de tais propostas à luz do controle de 
constitucionalidade. Denotou-se que o fenômeno do protagonismo judicial decorre da 
crise de representatividade legislativa e da improbidade da Administração Pública na 
consecução dos direitos fundamentais, e que tal postura do Judiciário não decorre de 
um voluntarismo desregrado, mas do dever de preservar as normas constitucionais. 
Ademais, visualiza-se no controle de constitucionalidade recurso indispensável para 
o fiel cumprimento da função primordial da Suprema Corte e que a PEC/33 pretende 
mitigar sobremaneira tal prerrogativa, solapando as bases do Estado brasileiro. 
 
2. INTRODUÇÃO 
 

Inúmeros são os questionamentos que se fazem acerca da legitimidade da 

atuação do Supremo Tribunal Federal na vida institucional do Estado brasileiro, 

sobretudo diante do seu exercício contramajoritário. Não obstante, aquele que se 

debruça sobre o controle de constitucionalidade das leis desempenhado pelo 

Judiciário e em especial quando este controle é exercido pelo STF, não vê qualquer 

óbice para que essa atividade seja exercida na prática. Porém, uma análise mais 

detida do panorama que circunda a atividade da jurisdição constitucional pode ensejar 

algumas ponderações que flexibilizam as premissas teóricas clássicas que legitimam 

esse papel destacado da Suprema Corte brasileira. 

                                                             
1 Graduando do curso de Direito da Sociedade de Ensino Universitário do Nordeste SEUNE. Bolsista 

do programa PIBIC-CNPq, cotas de 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016 (PIBIC-CNPq). Monitor de 
Direito Constitucional (2013), Monitor de Direito Processual Civil (2014) e Monitor de Direito 
Administrativo (2015).  
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Essa discussão não escapou da análise do jurista argentino Gargarela (2011), 

ao fazer a seguinte reflexão: o que legitimaria um corpo reduzido de juízes que não 

foram recrutados pela via eleitoral afastarem da ordem jurídica leis votadas e 

promulgadas pelos representantes por excelência do povo?  

Nesse sentido, duas justificativas logo se apresentam suficientes para 

fundamentar o controle de constitucionalidade exercido pelo STF e seu eventual 

posicionamento contramajoritário. A primeira argumentação aduz que o protagonismo 

do STF decorre da vontade do Poder Constituinte que assim determinou e positivou 

no Texto Constitucional.  Soma-se isso ao fato de que com a nova concepção de 

Estado erigiu-se um sistema jurídico em que a Constituição Federal de 1988 assume 

papel central e de conformação para toda a ordem infraconstitucional e mais, a 

ampliação do rol de legitimados para a propositura de ações de controle de 

constitucionalidade contribui significativamente para o papel de destaque da jurisdição 

constitucional. O fato é que, com a constitucionalização do Direito em 1988, expandiu-

se o campo de atuação do STF, impulsionando este a se pronunciar a respeito de 

questões de largo alcance político-social (BINENBOJM, 2011).  

A segunda argumentação toma como premissa teórica o desacordo natural na 

elaboração de interesses no Estado Constitucional Democrático, ao passo que no 

procedimento democrático inevitavelmente existirão situações de conflitos entre a 

vontade da maioria e a da minoria. É nesse contexto que cabe à jurisdição 

constitucional velar pelo processo democrático e preservar o direito das minorias, 

mesmo contra a vontade circunstancial de quem detém a maior parte do poder. Aqui, 

observa-se a gênese do caráter contramajoritário do STF e demonstra que o seu papel 

deve estar lastreado nos cânones do Estado Constitucional Democrático, e caso se 

posicione contra a vontade da maioria não estará surrupiando as bases daquele 

Estado, mas fortalecendo os fundamentos da democracia constitucional (DWORKIN, 

2007). Porém, mesmo diante desses fundamentos, o Poder Judiciário está longe de 

ser imune a críticas. Corriqueiramente, os membros do Poder Executivo e sobretudo, 

do Legislativo, afirmam que a atual forma de funcionamento do Poder Judiciário tem 

extrapolado limites e contribuído para o exagerado protagonismo em detrimento das 

funções precípuas e exclusivas dos demais Poderes.  

A fim de restaurar o suposto desequilíbrio entre os Poderes bem como trazer 

uma maior legitimidade democrática ao Judiciário, surge o Projeto de Emenda 

Constitucional nº 33 (PEC 33/2011). Tal proposta pretende, em resumo, alterar a 



3 
 

 

quantidade mínima de votos dos membros dos tribunais para a declaração de 

inconstitucionalidade de leis, condicionar o efeito vinculante de súmulas aprovadas 

pelo STF à aprovação pelo Poder Legislativo e submeter ao Congresso Nacional 

a decisão sobre a inconstitucionalidade de Emendas à Constituição. O autor do 

projeto (o então Deputado Federal Nazareno Fonteles),  enaltece que apesar da 

indiscutível crise de representatividade popular por qual passa o Poder Legislativo, 

tal fato não legitima o STF para adentrar o espaço político, desvirtuando a separação 

dos Poderes, pois os legitimados para deliberar politicamente as demandas 

sociais são aquelas que o povo outorgou a prerrogativa de representação 

popular.  

 
3. OBJETIVOS  

 
Esta pesquisa teve por escopo tratar a legitimidade democrática da 

jurisdição constitucional brasileira, acerca dos fundamentos e limites 

jurídicos/democráticos que confiam a tarefa de guardião supremo do texto 

constitucional a um único órgão em contraponto ao Projeto de Emenda Constitucional 

nº 33 de 2011.   

  
4. METODOLOGIA  

 
Buscou-se fazer uso da dedução e indução da Dogmática Jurídica, produção 

científica (livros e artigos) e da legislação acerca do tema traçando-se um perfil teórico, 

fundamentado nos pressupostos elencados nos ensinamentos doutrinários, de forma 

a construir um panorama coerente e contextualizado capaz de promover uma 

discussão e análise crítica a nível não só normativo-jurídico, mas também sob uma 

perspectiva multifacetada que envolve a temática. 

 
5. DESENVOLVIMENTO  
 
5.1 AUMENTO DO QUÓRUM PARA A DECLARAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO PELO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL 

 
Desde as novas concepções trazidas pelo novo Direito Constitucional em 

meados do Século XX, sobretudo os inovadores delineamentos de interpretação 

das normas constitucionais e o relevante papel das cortes constitucionais, 
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emergiu-se um questionamento que transcende os conceitos jurídico-positivos 

alicerçados em singular sistema jurídico. É o que se visualiza na crítica direcionada 

em contestar a legitimidade de atuação contramajoritária da jurisdição 

constitucional.  No Brasil, o STF vem sendo alvo de várias críticas, sendo acusado 

desde a prática abusiva de interpretações que transcendem a teologia da norma 

constitucional ao questionamento da conformidade de sua atuação com os cânones 

da democracia instituída nos moldes do Estado Constitucional de Direito. 

Em busca de mitigar a contenda entre os Poderes estatais, sobretudo entre 

Poder Judiciário e Poder Legislativo, e atribuir maior legitimidade à jurisdição 

constitucional na declaração de inconstitucionalidade, a Comissão de Constituição e 

Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o PEC 33/11, que em seu artigo 1º prevê 

uma alteração significativa do número de votos necessários para que uma lei ou ato 

normativo do Poder Público seja considerado inconstitucional pela reserva do plenário 

do Judiciário, ampliando o atual quórum de maioria absoluta para quatro quintos dos 

membros dos respectivos tribunais. Segundo a justificativa do parlamentar 

apresentada no texto da PEC 33/11, essa medida teria o condão de fortalecer “o valor 

da representação política, da soberania popular e da dignidade da lei aprovada pelos 

representantes legítimos do povo, ameaçadas pela postura ativista do poder 

Judiciário”. Dessa forma, arremata o autor da proposta, que se objetiva manter 

corrente o equilíbrio entre os Poderes. 

Nessas linhas, poder-se-ia afirmar que o aumento do quórum (aqui atenha-se 

ao STF) para a declaração de inconstitucionalidade de 6 votos para 9, estaria de 

acordo com os delineamentos da democracia procedimental, pois dessa maneira as 

atuações da cúpula do Poder Judiciário se revestiriam de inquestionável legitimidade. 

Visto que a controvérsia existente seria inócua para gerar uma dúvida objetiva, como 

é o caso das votações em que 6 ministros posicionam-se diferentemente dos outros 

5 membros, ocasionando uma dúvida clara sobre tal pronunciamento. E que havendo 

tal imprecisão objetiva, segundo as linhas propostas pela referida PEC, deve 

prevalecer a lei aprovada pelos legítimos representantes do povo.  

 Acontece que esse recrudescimento formal traçado pela PEC 33/2011 soa 

desarrazoado em comparação com outras limitações formais estabelecidas no texto 

constitucional. Nosso sistema constitucional lança mão de parâmetros formais 

diferenciados na estrutura do processo de deliberação a depender da matéria objeto 

de discussão; quando a deliberação se der através de lei complementar, o quórum 
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exigido será o de maioria absoluta, e de três quintos quando tratar-se de Proposta de 

Emenda à Constituição. À vista disso, Silva (2013) pondera que a exigência constante 

da proposta é maior do que aquela exigida para a criação do talvez mais nobre ato 

normativo do processo Legislativo, o que já demonstra uma certa 

desproporcionalidade de conteúdo. Além disso, tal proposta pode introduzir na ordem 

constitucional um procedimento que flexibilize sobremaneira as cláusulas pétreas da 

Constituição que ficariam sob o crivo de discricionariedade política da maioria 

parlamentar (LAGO, 2013). 

Como aludido, a elevação do quórum que a PEC 33/11 propõe, por um lado, 

iria acabar com aquela desconfiança categórica que permeia as votações acerca da 

constitucionalidade ou não da lei exarada pelo Poder Público; por outro, iria permitir a 

instauração de uma celeuma com efeitos colaterais capazes de corromper o Estado 

Constitucional de Direito instaurado na Carta de 1988. Com a proposta trazida pela 

PEC em estudo, por exemplo, poder-se-ia inserir no texto constitucional emenda que 

8 ministros concluíssem ser inconstitucional por ter desrespeitado o núcleo intangível, 

prescrito no artigo 60, parágrafo 4º da CF/88, suprimindo ou reduzindo direitos 

acobertados pelo instituto da cláusula pétrea e pelo fato de não ter atingindo o quórum 

mínimo seria inserida na ordem constitucional. O fato é que, se no Estado Democrático 

a Jurisdição constitucional se incumbe de sanar os vícios apresentados no 

majoritarismo, afastando do sistema jurídico leis desacertadas com a ordem vigente, 

não faria sentido majorar o quórum numa Suprema Corte que busca preservar e 

garantir os interesses sociais de todos, inclusive da minoria (WALDRON, 2013). 

Entende-se existir um exagerado apreço pela formalidade em detrimento dos 

aspectos substanciais, que acaba por corromper os cânones de toda ordem 

constitucional vigente, esta fundada nas diretrizes da ética, da moral e da justiça que 

enraízam uma Constituição desde suas concepções neoconstitucionalistas e por isso 

não podem ceder diante de caprichos procedimentais. Silva (2013) aponta que o 

quórum proposto é, no mínimo, inadequado, pois apresenta desproporcionalidade 

sem possibilidade de justificação entre meio e fim, visto que, na conhecida 

formulação montesquiana, a forma deve ser a garantia da liberdade, e não o seu 

aniquilamento. 
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5.2 SUSPENSÃO DOS FEITOS IMEDIATOS E CONTROLE DA DECLARAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE 
 

Talvez a proposta analisada a seguir seja entre as novidades trazidas pela PEC 

33/11 a que tem causado mais inquietação no campo jurídico-político, tanto por 

colocar em cheque a autonomia dos Poderes quanto por tornar a interpretação do 

STF inócua para a manutenção da ordem constitucional e  por desconsiderar a 

atribuição que o Poder Constituinte confiou ao STF de guardião da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988. Assim, a referida proposta de emenda 

pretende alterar o disposto no § 2º do artigo 102, cuja a redação atual é a seguinte:  

 
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal 
Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações 
declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e 
efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário 
e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual 
e municipal.  

 

Nessa matéria a PEC prevê que nas decisões definitivas de mérito 

proferidas pelo STF nas ações diretas de inconstitucionalidade que declarem a 

inconstitucionalidade material de emendas à Constituição Federal, não produzirão 

imediato efeito vinculante e eficácia contra todos, e serão encaminhas à 

apreciação pelo Congresso Nacional que, manifestando-se contrariamente à 

decisão judicial, deverá submeter a controvérsia à consulta popular (Artigo 3º. § 2º-A 

da PEC 33/11). 

O ex-deputado Nazareno Fonteles, em suas inúmeros entrevistas a respeito 

dessa alteração, citou a Constituição de 1937 para fundamentar sua proposta, uma 

vez que aquela previa normatização semelhante, ao dispor no artigo 96,  §  único 

as seguintes condições: 

 
No caso de ser declarada a inconstitucionalidade de uma lei que, a juízo do 
Presidente da República, seja necessária ao bem estar do povo, a 
promoção ou defesa do interesse nacional de alta monta, poderá o 
Presidente da República submetê-la novamente ao exame do parlamento; 
se este a confirmar por dois terços de votos em cada uma das Câmaras, 
ficará sem efeito a decisão do Tribunal.  

 

Percebe-se na sustentação apresentada uma fragilidade contextual entre 

paradigmas históricos completamente diferentes. Já que o Brasil ao tempo da 

década de 30 não vislumbrava o movimento filosófico do novo 

constitucionalismo que ainda estava caminhando em passos curtos na 
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Europa e consequentemente não prestigiava os delineamentos que seriam traçados 

por toda Europa em meados do século XX. Porém a Constituição de 1988 fora 

totalmente influenciada pelos ideais vislumbrados no neoconstitucionalismo europeu. 

O Direito, a partir desse momento, como aduz Silva (2015), buscou 

aproximar-se de valores morais e de justiça, atribuindo força normativa aos 

princípios, e sucedaneamente aumentando o poder de interpretação dos 

aplicadores do Direitos, inclusive dos juízes. À vista disso, não se pode conceber 

dentro do sistema constitucional brasileiro procedimento que condicione a atividade 

precípua do STF ao crivo do Congresso Nacional por ferir flagrantemente a 

harmonia dos Poderes.  

No tocante à justificativa de que eventual controvérsia entre os Poderes 

Legislativo e Judiciário que recaia sobre a inconstitucionalidade ou não de uma lei 

deveria ser encaminhada para apreciação popular, por meio de referendo, em 

respeito aos princípios democráticos, também se mostra desprendido dos preceitos 

enunciados sob a égide da Constituição de 1988. A sistemática da democracia 

constitucional  alicerçada nos cânones do Estado Constitucional de Direito deve 

ser entendida como uma garantia para fazer valer as intenções traçadas pelo 

constituinte originário, de modo que o posicionamento democrático como um 

fim em si mesmo, em que o governo é do povo, pelo povo e para o povo, deve ser 

mitigado em face dos disciplinamentos substancias que a ordem constitucional 

brasileira dedica a manutenção do próprio sistema e principalmente defronte a 

proteção dos direitos da minoria. 

 Nesse sentido, em decorrência da ordem jurídica vigente, a democracia 

constitucional sobrepõe-se à soberania popular num verdadeiro mecanismo contra 

as emoções políticas que acometem a população em tempo de crises, de modo 

que a soberania popular seja exercida com estrita obediência aos ditames 

constitucionais. Pensamento do século VIII, mas de cabal pertinência hodierna, é o 

que se tem na frase de Bolívar (1819), ao aduzir que: “Um povo ignorante é 

instrumento cego de sua própria destruição”. Desse modo, cabe à jurisdição 

constitucional preservar o povo de sua própria ignorância, de seus anseios midiáticos 

e de suas vontades casuísticas.  
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5.3 PROPOSTAS DE NOVO PROCEDIMENTO PARA EDIÇÃO E EFEITOS DA 
SÚMULA VINCULANTE 

 
A polêmica reforma do Poder Judiciário promovida pela emenda nº. 45, 

de 2004, introduziu na seara constitucional uma gama de inovações, entre elas o 

instituto jurídico da súmula vinculante formalizado no artigo 103-A da CF, 

preconizando que o STF poderá aprovar súmula que, mediante decisão de dois terços 

dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria oficial, terá efeito 

vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração 

pública direta e indireta, em todas as esferas, bem como proceder à sua revisão ou 

cancelamento. Essas são as atuais limitações formais e materiais que o procedimento 

para a edição de súmula vinculante deve reservar estrita obediência. 

Interessante destacar que, em apenas dois anos de vigência da 

regulamentação para emitir as súmulas vinculantes, o STF aprovara treze 

enunciados sumulares e que por isso tem sido alvo de grandes desentendimentos 

entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. 

 
5.3.1 Limitações à prerrogativa de editar súmulas à luz da PEC 33/11 
 

A proposta de emenda n. 33 de 2011 pretende aumentar dos atuais dois terços 

de votos dos ministros do STF, na elaboração da súmula vinculante, para 

quatro quintos dos respectivos membros; além disso, condiciona os efeitos 

vinculantes perante os demais órgãos do Poder Judiciário e a Administração 

Pública ao crivo do Congresso Nacional, que em sessão conjunta e por maioria 

absoluta dos parlamentares atestarão a vinculatividade ou não do enunciado 

sumular. 

Como fundamento da necessidade dessas limitações, invocam-se as 

desarrazoadas publicações de enunciados sumulares em descompasso com as 

diretrizes constitucionais; desde o desrespeito ao âmbito dos casos precedentes e 

a necessidade de reiteradas decisões sobre a matéria ao famigerado protagonismo 

do STF na vida institucional brasileira. Essa conjuntura demonstra uma postura 

ativista do Judiciário em detrimento do apreço pelas normas constitucionais, o que 

ao menos nesse ponto a  proposta trazida pela PEC 33/11 parece coadunar com 

o princípio da separação dos Poderes.  

Nessa perspectiva, a enorme celeuma criada pelas afirmações de que tal 

proposta estaria desvirtuando e esvaziando os Poderes do STF parece infundada. 
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Três são os argumentos que sustentam o supérfluo embate. Primeiro, que a origem 

da súmula vinculante está fundada em uma desastrosa política forense paliativa, 

pois não observa os reais problemas sobre as controvérsias na aplicação do Direito 

Constitucional. Segundo, que o sistema constitucional brasileiro vigente desde 1988 

funcionara em perfeita harmonia com a separação dos Poderes mesmo sem o STF 

poder editar súmulas vinculantes até 2005 e que, indiscutivelmente, o mero 

condicionamento, dessa prerrogativa instituída pela EC. n. 45, ao crivo do 

Congresso Nacional, de longe, não reduz os poderes do STF, nem viola a separação 

dos Poderes. Terceiro, que se o Congresso Nacional eventualmente rejeitar a 

edição de alguma súmula vinculante proposta pelo STF, nos termos da PEC 33, o 

enunciado sumular continuará a exprimir o entendido da Suprema Corte, sem aquele 

revestimento, desnecessário, de obrigatoriedade (NIEMEYER, 2013). No tocante ao 

quórum estabelecido na PEC e tendo em vista que o quórum atual é 

significativamente alto, o debate se torna inócuo nesse aspecto. 

 
6. RESULTADOS  

  
Na presença de tudo o que foi evidenciado, ao Poder Judiciário, em especial 

ao STF, deve-se resguardar a atribuição de profícuo guardião da Constituição 

brasileira em defesa da lisura substancial do procedimento democrático e dos direitos 

fundamentais enunciados no texto magno. A legitimidade democrática da jurisdição 

constitucional advém em favor da democracia e, a postura contramajoritária daquela, 

não se dá em detrimento dos valores democráticos, pelo contrário, busca fortalecer 

uma ordem constitucional preocupada uma sociedade plural, com demandas distintas.  

Dessa maneira a PEC constrange o núcleo essencial da Carta Magna e a 

própria separação dos Poderes, por todos fundamentos inerentes a manutenção da 

estrutura e funcionalismo do Estado Constitucional de Direito apregoado pela 

Constituição Federal de 1988. 

 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
  A autonomia e harmonia dos Poderes são essenciais para o adequado 

funcionamento do sistema constitucional. Todo abuso cometido nos Poderes deve 

ser cabalmente extirpado da ordem jurídica, porém a atuação dos ministros do STF 

na atual pragmática das instituições brasileiras, em especial do Poder 
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Legislativo, antes de corromper o procedimento democrático, garante o seu 

pleno exercício. Não se quer afirmar com isso que o processo democrático deva 

ser debatido no Poder Judiciário; cabe à Suprema Corte garantir que a 

essencialidade do procedimento democrático, bem como os direitos 

fundamentais não sejam mitigados diante da crise, evidente, por qual passam 

os Poderes Executivo e Legislativo. 

Ademais, os fundamentos da atuação contramajoritária da jurisdição 

constitucional projetam-se da própria vontade do Poder Constituinte, que se 

justifica pela experiência desastrosa da história mundial ocorrida em cenários que 

prestigiavam sobremaneira a vontade cega da maioria em detrimento dos direitos 

fundamentais das minorias, uma vez que em modelos de Estado Legislativo a 

regularidade formal é suficiente para que uma Lei passe a viger no sistema jurídico.  
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