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RESUMO: O presente artigo analisa o problema do acesso de minorias ao STF como um 

dos elementos decisivos para definir o grau de permeabilidade que a ordem constitucional 

brasileira tem às demandas por direitos de grupos minoritários. Para tanto, procura 

problematizar o discurso legitimador da jurisdição constitucional que parte do 

pressuposto de que a dificuldade contramajoritária seria superada por uma atuação em 

nome dos direitos de minorias e da manutenção do regime democrático. A partir de 

estudos empíricos, o trabalho aponta como, no caso brasileiro, o STF, antes de servir 

como um instrumento de proteção dos direitos fundamentais de minorias excluídas ou de 

institucionalização de narrativas constitucionais periféricas, reforça a exclusão de amplos 

setores da sociedade do debate político e, sobretudo, do debate constitucional. Por essa 

razão, propõe uma sofisticação do ideal normativo que repousa sobre o Tribunal, de 

acordo com o qual a mesma deverá servir como uma “caixa de ressonância” das demandas 

por direitos de grupos minoritários.  

 
Abstract: This paper analyzes the problem of the access of minorities to the Brazilian 

Supreme Court as one of the decisive elements to define the degree of permeability that 

the Brazilian constitutional order has to the demands for rights of minority groups. It 

seeks to problematize the legitimating discourse of the constitutional jurisdiction that 

assumes that the countermajority difficulty would be overcome by an action in the name 

of minority rights and the maintenance of the democratic regime. Departing from 
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empirical studies, the paper points out how the Brazilian Supreme Court, before serving 

as an instrument of protection of the fundamental rights of excluded minorities or 

institutionalization of peripheral constitutional narratives, reinforces the exclusion of full 

sectors of society from the political and, above all, constitutional debate. For this reason, 

the work proposes a sophistication of the normative ideal that rests on the Court, 

defending that it should work as a "sounding board" of minorities’ demands for rights. 

 
Introdução:  
 

No presente artigo, nosso objetivo é analisar o problema do acesso às cortes 

constitucionais como um dos elementos decisivos para definir o grau de permeabilidade 

que uma ordem constitucional tem às demandas por direitos de grupos minoritários. 

Propõe-se uma sofisticação do ideal normativo que repousa sobre o Supremo Tribunal 

Federal (STF), defendendo a ideia que a mesma deve exercer um papel de “caixa de 

ressonância” das demandas por direitos excluídas do processo político majoritário. 

De um ponto de vista mais amplo, o trabalho se insere no desenvolvimento de 

uma teoria da “impermeabilidade constitucional”, fenômeno que pode ser dividido em 

dois níveis. Em primeiro plano, consiste na dificuldade – ou, até mesmo, impossibilidade 

– que as entidades de defesa de direitos e os movimentos sociais enfrentam para levar 

suas demandas por direitos ao STF e, em seguida, terem tais demandas, efetivamente, 

julgadas. Em segundo plano, a impermeabilidade se refere a dificuldade que os mesmos 

grupos têm para trazer suas visões acerca dos sentidos da Constituição para o centro do 

debate jurisdicional que ocorre no STF – dimensão que chamamos, em outro momento, 

de intersubjetiva.  

Nesse âmbito, da dimensão intersubjetiva, o foco é investigar as falhas 

relacionadas com os instrumentos de interlocução do STF com a sociedade civil – leia-se 

audiências públicas e pedidos de amicus curiae. Em suma, a impermeabilidade 

constitucional é o fenômeno que impede que a construção dos sentidos do texto 

constitucional se dê com a participação popular da sociedade civil, por meio de sua 

própria voz. No presente estudo nos dedicaremos a estudar a dimensão objetiva da 

impermeabilidade constitucional. 

Com relação ao tema da jurisdição constitucional, nos últimos 20 anos, vive-se 

uma franca ascensão do poder Judiciário e do ideal da jurisdição constitucional. A ideia 

de que um corpo de juízes não eleitos e, portanto, independentes dos fluxos políticos das 

maiorias ocasionais, seria capaz de garantir uma democracia mais estável e inclusiva para 



minorias3 tem sido um truísmo repetido frequentemente na academia, nas mídias e nos 

espaços políticos. Discute-se a judicialização da política e o ativismo judicial como 

instrumentos por meio dos quais, gradualmente, os tribunais constitucionais têm ganhado 

mais destaque. Além disso, uma questão fulcral se refere à legitimidade das cortes para 

declarar a nulidade de normas promulgadas por representantes do povo4. 

Como exemplo dessas afirmações, no caso brasileiro, são citadas decisões em que 

o STF se dedicou a proteger minorias5, com o fim de legitimar sua atuação. Diversas 

decisões como a que validou as ações afirmativas, a que garantiu a constitucionalidade 

da união homoafetiva ou que garantiu o direito à antecipação terapêutica do parto em caso 

de feto anencefálico servem como um retrato do papel de proa dessa instituição6. Tais 

decisões teriam representado uma tendência de rompimento com uma visão limitada do 

papel do Judiciário, predominante durante os anos do regime autoritário que precedeu 

nossa atual Constituição.  

Com o nascimento da Nova República e a promulgação da Constituição de 1988, 

o STF teria, segundo essa narrativa, abandonado uma postura de passividade para se 

tornar um poder extremamente importante na consolidação de nossa jovem democracia. 
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De modo que uma historiadora renomada pôde afirmar que  

“[p]ara alcançar esse realização do projeto de uma sociedade mais democrática e mais 

justa, poucos textos constitucionais terão confiado tanto no Poder Judiciário e nele, de 

modo singular, no Supremo Tribunal Federal”7. 

Em sentido contrário a essa perspectiva, há visões que questionam a legitimidade 

democrática do controle judicial de constitucionalidade das leis8. Segundo tais visões, a 

possibilidade de um tribunal, composto por membros não eleitos, fulminar a vigência de 

atos normativos produzidos pelos representantes do povo, banhados pelo batismo das 

urnas, seria uma grave violação do princípio democrático9. 

Tentando aprofundar essa questão, no âmbito da discussão sobre a legitimidade 

do controle de constitucionalidade, elaboraram-se instrumentos pelos quais a sociedade 

civil teria a oportunidade de interagir com o Poder Judiciário e participar na construção 

dos sentidos do Texto Constitucional. Assim, a legitimidade do STF ganharia tons, cada 

vez mais, democráticos. Do ponto de vista teórico, trata-se da ascensão daquilo que Peter 

Häberle chama de uma “sociedade aberta dos intérpretes da constituição”10. Para essa 

vertente intelectual, todos os agentes sociais teriam legitimidade para participar da 

interpretação constitucional – sem exceções. 

No Brasil, a edição das Leis no 9.868 e 9.882, baseadas nessa noção de uma maior 

interlocução entre a sociedade civil e o STF, criou dois importantes instrumentos: as 

audiências públicas e os pedidos de amici curiae11. Por meio de tais instrumentos certos 

agentes, tradicionalmente não legitimados para participar dos debates processuais sobre 

o controle abstrato de constitucionalidade, seriam ouvidos e considerados nas decisões 
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tomadas pelo STF. No presente trabalho abordaremos os aspectos principais da dimensão 

objetiva  

A discussão, porém, tem se tornado cada vez mais complexa, ultrapassando os 

próprios limites dos debates puramente teóricos e exigindo maior atenção à realidade 

prática. É que alguns estudos de natureza empírica têm questionado se, de fato, o STF 

exerce a função que tradicionalmente é delegada às cortes no constitucionalismo. Os 

dados levantados por tais estudos revelam que, na realidade, a atuação do STF na defesa 

de grupos minoritários ou da manutenção das regras do jogo democrático é apenas uma 

pequena fração do total do que é decidido pelo Tribunal. Em regra, tais estudos relevam 

que a maior parte do que é decidido pela Corte se dá em função de interesses do próprio 

Estado ou de elites econômicas e políticas. Desse modo, novos elementos para reflexão 

são adicionados ao debate, tornando a questão ainda mais intrincada. 

Do ponto de vista dos legitimados para acessar à Corte, tais estudos revelam uma 

predominância quase que total de agentes estatais e econômicos e a pouquíssima 

relevância de entidades de defesa de direitos fundamentais. De maneira que a questão não 

se concentra apenas no que é efetivamente julgado pela Corte, mas em quem tem a 

oportunidade de interagir com ela. Tais estudos revelam que o que é efetivamente 

decidido está intrinsecamente ligado a quem tem a oportunidade de acessar o Tribunal. 

A título de ilustração, uma importante análise, empreendida por Juliano Zaiden e 

Alexandre Araújo Costa, revela que a maior parte das decisões do Supremo Tribunal 

Federal, em matéria de controle abstrato de constitucionalidade, por um lado, favorece 

grupos de interesse já fortalecidos no aparelho estatal e, por outro, a centralização dos 

poderes federativos na União. Das decisões analisadas pelos autores, pouquíssimas 

representam a aplicação efetiva de um direito fundamental. Segundo os autores, a 

principal causa dessa jurisprudência corporativa e centralizada é a seletividade dos 

legitimados, que exclui associações da sociedade civil e grupos de defesa de direitos, e 

das decisões judiciais, que favorecem questões formais e materiais fundadas na 

organização administrativa, de tal forma que o STF acaba por se omitir da efetivação do 

direitos fundamentais12. 
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Outro estudo importante, realizado pela Fundação Getúlio Vargas e intitulado “O 

Supremo em Números”, faz um panorama mais geral do perfil decisório da Corte, 

incluindo as decisões em matéria de controle concreto. O estudo divide a atuação do 

Supremo Tribunal Federal em três diferentes cortes fundidas em uma única instituição. A 

primeira é a corte constitucional, responsável pelo controle concentrado de 

constitucionalidade, a segunda é a corte recursal, na qual se julgam os recursos que 

chegam ao tribunal, e, por fim, a terceira é a corte ordinária, que compreende todos os 

outros processos que não foram classificados nas duas categorias anteriores.  

Nessa linha, dentro do número total de processos que chegaram ao STF entre 1988 

e 2009, os que dizem respeito a sua persona de corte constitucional perfazem a pequena 

quantia de 0,51% (6.199 processos). Os recursos por sua vez representam 91,69% 

(1.120.597) do que chega ao Tribunal e os processos classificados como ordinários 7,8% 

(95.306 processos)13.  Nos processos classificados como recursais – grande maioria, 

conforme foi visto –, 65% tem no polo ativo os 10 mesmos agentes, dos quais 9 são 

diretamente ligados ao Poder Executivo. Em outras palavras, a maior parte dos processos 

movidos no STF, órgão que deveria estar fundamentalmente preocupado com a proteção 

de direitos fundamentais dos cidadãos, tem origem na litigiosidade do Poder Público e 

não na luta por direitos da sociedade civil. 

Certamente, tais números não têm o poder de retratar fielmente a atuação do 

Supremo, afinal, no que concerne às Cortes Constitucionais, muitas vezes o quantitativo 

e o qualitativo podem estar em descompasso14. A despeito disso, tais estatísticas servem 

como um poderoso indício do tipo de trabalho que se exerce na Corte. Mais do que isso 

eles revelam um problema, ao menos no âmbito do controle concentrado, em um dos 

pilares da jurisdição constitucional: a ideia de que sua atuação contramajoritária seria 

legitimada pela defesa de grupos subrepresentados. 

Do ponto de vista organizacional, o artigo é dividido em quatro partes. Em uma 

primeira, discutiremos o acesso à corte constitucional como elemento para definir o tipo 

de jurisprudência desenvolvida pela mesma. Em seguida, para ilustrar essa relação, 

                                                
13 FALCÃO, Joaquim; CERDEIRA, Pablo de Camargo. ARGUELHES, Diego Werneck. “I Relatório Supremo 
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trataremos das transformações sofridas nas regras de acesso à Suprema Corte dos Estados 

Unidos e seus efeitos no perfil jurisprudencial da Corte. Na terceira parte, apresentaremos 

o modelo teórico da circulação democrática do poder desenvolvido por Jürgen Habermas, 

com o propósito de oferecer um modelo normativo adequado para pensar à questão do 

acesso às cortes constitucionais. Por fim, na quarta parte, traduziremos o modelo 

normativo habermasiano da circulação do poder para a realidade do STF, no intuito de 

desenvolver a ideia de uma corte constitucional como caixa de ressonância das demandas 

de grupos minoritários.  

 

1. O Acesso à Corte como Definidor de seu Perfil Jurisprudencial. 
 

O STF, ao exercer sua jurisdição constitucional, como a maior parte dos órgãos 

jurisdicionais brasileiros, é um ente que deve ser provocado por terceiros a proferir suas 

decisões, tendo por especialidade, entretanto, controvérsias que envolvam os sentidos do 

texto constitucional. É dizer: o Supremo, tal como qualquer outro tribunal brasileiro, em 

regra, não pode se arrogar o direito de decidir um caso sem que tenha sido provocado por 

um algum agente legitimado para tanto. 

Assim, para conhecer qual tipo de demanda alcançará a jurisdição constitucional 

de nossa mais alta Corte é necessário saber quais agentes estão legitimados para provocá-

la a decidir. A composição desse grupo, que pode ser universal ou extremamente restrita, 

definirá os limites daquilo que poderá ser discutido na jurisdição constitucional. O 

próximo passo, após as questões terem sido apresentadas à Corte, é saber quais 

efetivamente serão as demandas objeto de um julgamento. Desse modo, deve-se 

perguntar quais questões serão julgadas – se todas ou apenas algumas – e quando – se 

imediatamente, em um momento pré-definido ou em um momento indeterminado.  

Por fim, uma terceira indagação relevante, transversal às outras duas, concerne ao 

tipo de instrumento utilizado para apresentar controvérsias constitucionais no âmbito de 

uma corte. Nesse escopo, deve-se investigar como o problema é apresentado: questionar-

se-á a norma como um todo ou apenas uma de suas aplicações? Trata-se da divisão entre 

os modelos de controle concreto e abstrato, representadas pelo modelo americano e 

austríaco de controle de constitucionalidade. 

A soma das diferentes respostas para essas perguntas tem o condão de revelar a 

potencialidade que uma corte tem de ser permeada por questões que sejam sensíveis à 

sociedade civil e, sobretudo, aos grupos sociais mais fragilizados. Se, em um determinado 



cenário, somente grupos privilegiados – economicamente e/ou na estrutura estatal - 

tiverem acesso ao tribunal, há uma tendência para que somente questões envolvendo os 

direitos fundamentais desses grupos sejam julgadas. Por exemplo, se só grupos religiosos 

contrários ao aborto têm acesso a um tribunal, dificilmente, a discussão sobre a 

constitucionalidade de uma lei que criminaliza o aborto alcançará à jurisdição 

constitucional. 

Por outro lado, em um cenário distinto, no qual o acesso seja universalizado, mas 

somente questões referentes a esses mesmos grupos privilegiados sejam efetivamente 

julgadas ou julgadas em tempo hábil, a interpretação dos direitos fundamentais, por via 

jurisdicional, estaria limitada, igualmente, às questões envolvendo os interesses desses 

grupos.  No entanto, se os setores fragilizados tiverem acesso efetivo à corte, há uma 

tendência para que a sua jurisprudência seja voltada para a interpretação dos direitos 

fundamentais segundo sua perspectiva. Nas palavras de Conrado Hübner: 
[...] Uma corte que abre seus canais institucionais para interlocutores, não 
demonstra apenas um compromisso epistêmico de produzir uma boa decisão, 
mas demonstra também respeito. Os interlocutores têm a chance de se fazer 
ouvidos e de realizar sua autonomia argumentativa diante da Corte. [...]15. 
 

Para ilustrar o funcionamento dessas questões, apresentaremos, no próximo 

tópico, a análise da chamada “revolução de direitos” ocorrida nos Estados Unidos, 

conforme sua formulação por Charles Epp. Em seguida, reconstruiremos o modelo da 

circulação do poder proposto por Habermas com o intuito de fazer uma crítica teórica à 

seletividade dos agentes e dos casos que alcançam o STF.  

2. A Revolução de Direitos Norte-americana: uma ilustração do problema. 
 

Em um instigante estudo sobre as revoluções de direitos de grupos minoritários 

nos Estados Unidos, na Índia, no Canadá e na Grã-Bretanha, Charles Epp aferiu 

empiricamente a importância do tipo de demanda que é apresentada a uma corte 

constitucional e quais efetivamente são escolhidos para julgamento para definir as feições 

de sua jurisprudência. Por exemplo, ao estudar o caso norte-americano, o autor afere que 

dois critérios, dentre outros, foram fundamentais para permitir a revolução de direitos 

ocorrida, nos anos 60, naquele país16.  

                                                
15 MENDES, Conrado Hübner. Constitutional Courts and Deliberative Democracy. Oxford: Oxford University 

Press, 2013, p. 116. 
16 À título de ilustração, podemos mencionar o famoso caso Brown v. Board of Education of Topeka, em que 

se declarou a inconstitucionalidade da segregação racial. Sobre esse período histórico, ainda que 



Em primeiro plano, o autor aponta a discricionariedade que passou a se atribuir à 

Suprema Corte para escolher os casos que fossem de seu interesse – permitindo que o 

tribunal se concentrasse em questões relativas a direitos fundamentais, quando sua 

composição tornou-se mais liberal17. Em segundo plano, tendo em vista que a primeira 

razão não seria suficiente para explicar a permanência da revolução de direitos após a 

ascensão de uma corte eminentemente conservadora, o autor aponta a criação de uma 

estrutura de suporte aos direitos fundamentais que passou a bombardear a Corte com 

diversas controvérsias jurídicas envolvendo os direitos de grupos minoritários18.  

Aprofundando-se nesse segundo critério, o autor demonstra que, até os anos 20, 

havia uma predominância quase que total de casos envolvendo direitos de empresários e 

grupos financeiros na pauta decisória da Suprema Corte, o que acabava por influenciar a 

atuação da mesma19. Como somente tais grupos tinham uma estrutura organizacional e 

recursos suficientes para levar um processo até a Corte, a jurisprudência da mesma 

concentrava-se no direito dessas elites econômicas. Assim, “[...] empresários litigantes 

dominavam o campo do litígio constitucional no final do século XIX e no início do século 

XX por suas quase únicas capacidades organizacionais e recursais”20. 

A partir dos anos 20,  no entanto, a pauta decisória do Tribunal começou a se 

democratizar, quando grupos de litigantes voltados às questões de direitos fundamentais 

das minorias passaram a se organizar e gozar de recursos para acessar o Tribunal. Essa 

mudança no perfil dos litigantes da Suprema Corte, progressivamente, resultou em uma 

transformação da sua jurisprudência, que se tornou mais voltada à proteção de grupos 

vulneráveis e de minorias não representadas no processo democrático majoritário21.  

                                                
relativizando o papel da Suprema Corte, cf. KLARMAN, Michael. From Jim Crow to Civil Rights: The 
Supreme Court and the Struggle for Racial Equality. 1a ed. Oxford: Oxford University Press, 2004. 

17 EPP, Charles. The Rights Revolution: lawyers, activists and Supreme Courts in Comparative Perspective. 
Chicago: The University of Chicago Press, 1998, p. 35. “Talvez, a explicação mais comum para a revolução 
de direitos judiciais consista na atribuição à Suprema Corte de discricionariedade para escolher sua pauta 
decisória e o fato de que os políticos liberais que desejavam criar e expandir direitos constitucionais 
ganharam controle da Corte depois da metade dos anos 30 e usaram sua nova discricionariedade sobre a 
pauta decisória para expandir sua atenção aos casos de liberdades e direitos civis”. 

18 EPP, Charles. The Rights Revolution: lawyers, activists and Supreme Courts in Comparative Perspective. 
Chicago: The University of Chicago Press, 1998, p. 44-70. 

19 Fazendo uma análise precisa da relação política existente entre esses grupos econômicos, a composição da 
Suprema Corte americana e a tutela de direitos fundamentais, Cf. FRIEDMAN, Barry. The Will of The 
People: How Public Opinion Influenced the Supreme Court and Shaped the Meaning of the Constitution. 
Farrar, Straus and Giroux: New York, 2009, p. 137-166. 

20 EPP, Charles. The Rights Revolution: lawyers, activists and Supreme Courts in Comparative Perspective. 
Chicago: The University of Chicago Press, 1998, p. 46. 

21 Em uma perspectiva crítica, ver ROSENBERG, Gerald N. The Hollow Hope: Can Courts Bring About Social 
Change: 2a ed. Chicago: The University of Chicago Press, 2008, p. 72-107. 

 



É essa transformação no perfil dos agentes que são autorizados a entrar na Corte 

que teria sido uma das principais causas da chamada revolução de direitos nos Estados 

Unidos. Se antes, conforme foi apontado, havia um predomínio dos agentes econômicos 

e políticos na definição de quais assuntos seriam discutidos pela Suprema Corte, com a 

abertura do acesso, mais questões relativas a direitos fundamentais ganharam importância 

e foram tendo espaço para serem julgadas. Dessa maneira, a experiência história da 

Suprema Corte desponta como um importante exemplo de como o acesso a um tribunal 

é fundamental para compreender suas potencialidades de promover transformação social. 

3.  Democracia Deliberativa e Circulação do Poder em Habermas: as eclusas de uma 

corte constitucional e sua abertura às demandas por direitos de grupos minoritários. 

 
[…] Dessa forma, a esfera pública [brasileira] se converte em algo não muito 
diferente do palco de uma ópera chinesa tradicional: um campo de batalha no 
qual as forças que representam o bem e o mal estão inseparavelmente 
engajadas em uma luta simbólica pelo destino da sociedade, do mundo e do 
cosmos. […]22. 
  

Um modelo teórico interessante que ajuda a explicar a necessidade de abrir o 

acesso aos tribunais aos grupos mais vulneráveis e com menos espaço nos órgãos 

políticos majoritários é o proposto por Jürgen Habermas. Antes de iniciar uma explanação 

de seu funcionamento, entretanto, parece-nos importante dizer que o aspecto que nos 

interessa na teoria democrático habermasiana diz respeito, exclusivamente, à circulação 

do poder.  

Nesse sentido, pretendemos nos apropriar dessa dimensão da teoria do autor 

alemão no intuito de desenvolver suas possibilidades de institucionalização dos discursos 

de movimentos sociais não representados majoritariamente através do processo 

constitucional. Para além disso, não pretendemos encampar ou, sequer, discutir a 

perspectiva de Habermas acerca da legitimidade da jurisdição constitucional, sobre o 

papel que devem exercer os tribunais em uma democracia deliberativa ou o grau de 

consensualidade necessário para a formação do direito.   

Posto isso, podemos apresentar o instigante modelo de circulação do poder 

habermasiano, fundado em uma avaliação normativa e empírica da relação entre a esfera 

                                                
22 OTTMAN, Goetz. Habermas e a Esfera Pública no Brasil: considerações conceituais. Novos Estudos, v.1, n. 

68, p. 68, 2007. 
 



pública, ancorada na sociedade civil, e os órgãos constitucionalmente estabelecidos, a 

partir do qual Habermas constrói um modelo de eclusas ou comportas.  

O desenvolvimento de tal modelo procura explicar como as questões elaboradas 

na esfera pública informal, aquilo que nasce dos questionamentos e das tentativas de 

releitura da ordem constitucional nas organizações civis e nos movimentos sociais, 

alcançam o debate institucional e se traduzem para a linguagem dos sistemas funcionais 

da burocracia e do direito. 

 A esfera pública informal é descrita como um espaço espontâneo de construção 

política, dentro do qual os diferentes indivíduos que compõem uma dada sociedade 

podem estabelecer relações políticas e repensar as relações sociais que se estabelecem 

dentro da ordem político-constitucional como um todo. Trata-se de “um sistema de 

alarme dotado de sensores não especializados, porém, sensíveis no âmbito de toda a 

sociedade”23 que, portanto, são capazes de captar os diversos problemas que envolvem 

uma sociedade – problemas como a desigualdade, o descuido com o meio ambiente ou, 

até mesmo, a corrupção.  

Dessa maneira, a esfera pública informal vai sendo construída pelas opiniões de 

diversos grupos sociais que vão se condensando em opiniões públicas organizadas em 

temas específicos. Tais questões podem envolver desde a distribuição da terra até o acesso 

à justiça e a preservação dos direitos humanos de presidiários, tendo como principal 

característica o desejo de se traduzirem em políticas públicas efetivas para transformação 

da realidade social.  

No caso da sociedade brasileira, podemos mencionar, no intuito de ilustrar o 

funcionamento de tal dimensão da vida política, as diversas críticas contra o 

patrimonialismo, da classe política e dos agentes da administração pública que resultaram 

em opiniões públicas que desejavam, especificamente, a extinção do nepotismo na 

burocracia e a inelegibilidade de agentes envolvidos em atos de corrupção. Tais opiniões 

ganharam institucionalização, através da jurisdição constitucional, com a decisão que 

proibiu o nepotismo da Administração Pública e, através do Poder Legislativo, com o 

projeto de lei de iniciativa popular que resultou na “Lei da Ficha Limpa”24. 

                                                
23 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. V. II. Trad. Flávio Beno 

Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2011, p. 92. 
24 Para uma retrospectiva da teoria da esfera pública desenvolvida por Habermas nos diversos momentos de 

sua obra em língua portuguesa, Cf. LUBENOW, Jorge Adriano. A Categoria da Esfera Pública em Jürgen 
Habermas: para uma reconstrução da autocrítica. Cadernos de Ética e Filosofia Política, v.10, n.1, p. 103-
123, 2007. Em língua inglesa, dando uma dimensão histórica ás críticas que envolvem o desenvolvimento 
da noção de esfera pública no âmbito das pesquisas realizadas na Escola de Frankfurt, ver, KELLNER, 



São essas interações dos diversos grupos sociais periféricos que constituem as 

variadas esferas públicas voltadas a influenciar o núcleo do sistema político – constituído 

pelas instituições políticas como o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e a 

Administração Pública. Assim, “[a] esfera pública gera a opinião pública e a vontade 

coletiva, fazendo-o através da agregação de interesses e da descoberta de uma identidade 

comum”25.  

Nessa toada, compreende-se que as esferas públicas não podem ser produzidas de 

maneira artificial, mas dependem de problemas concretos que mobilizem determinados 

grupos da sociedade a sair de sua condição de agentes privados e se identificar com as 

pautas que estão sendo movidas por uma determinada esfera no intuito de influenciar os 

órgãos políticos através das já mencionadas opiniões públicas. Através dessas opiniões, 

será possível influenciar a atuação dos poderes políticos. 

Esse é o papel exercido pelos movimentos sociais e pelas organizações da 

sociedade civil: representar os fluxos comunicativos oriundos do “mundo da vida”, 

exercendo o papel de articuladores culturais, tematizando interesses gerais e fortalecendo 

a esfera pública26. Seu papel crítico, portanto, é fundamental para criar novas zonas nas 

quais os poderes tradicionais, tanto o administrativo e o econômico como os midiáticos, 

não sejam capazes de exercer seu controle27.  

Por isso, as tentativas de impor novas releituras à ordem constitucional e aos 

direitos exercidos pelos cidadãos são fundamentais para justificar o papel exercido por 

esses movimentos e organizações na dimensão política da vida de uma dada sociedade28. 

Apesar disso, de certa forma, as demandas de tais movimentos e organizações dependem, 

na lógica habermasiana, de uma chancela do discurso oficial para ganharem concretude29. 

Nas palavras do autor: 

                                                
Douglas. “Habermas, the Public Sphere, and Democracy”. In: HAHN, Lewis Edwin. Perspectives on 
Habermas. Chicago: Open Court, 2000. p. 259-287. Mostrando como Habermas pretende superar os 
problemas da teoria crítica de Adorno e Horkheimer, cf. BENHABIB, Seyla. Critique, Norm and Utopia: 
a study of the foundations of critical theory. New York: Columbia University Press, 1986. p. 224-278. 

25 THOMASSEN, Lasse. Habermas: A Guide for the Perplexed. New York: Continuum International 
Publishing Group, 2010. p. 119. 

26 COSTA, Sérgio. As Cores de Ercília: esfera pública, democracia, configurações pós-nacionais. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2002. p. 15-63.  

27 COSTA, Sérgio. Esfera Pública, Redescoberta da Sociedade Civil e Movimentos Sociais no Brasil: uma 
abordagem tentativa. Novos Estudos/CEBRAP. v.1, n. 38, p. 47, 1994. 

28 AVRITZER, Leonardo; COSTA, Sérgio. Teoria Crítica e Esfera Pública: Concepções e Usos na América 
Latina, DADOS – Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 47, n. 4, p. 703-728, 2004. 

29 “[...] O modo de operar de sistemas de ação altamente especializados em reprodução cultural (a escola), em 
socialização (a família) ou em integração social (o direito), não se configura em processos completamente 
distintos e estanques. Através do código comum da linguagem ordinária, eles desempenham também as 
outras funções, mantendo assim uma relação com a totalidade do mundo da vida. Os núcleos privados do 



[...] Neste sentido, opiniões públicas representam potenciais de influência 
política, que podem ser utilizados para interferir no comportamento eleitoral 
das pessoas ou na formação da vontade nas corporações parlamentares, 
governos e tribunais. A influência publicitária, apoiada em convicções 
públicas, só se transforma em poder político, ou seja, num potencial capaz de 
levar a decisões impositivas, quando se deposita nas convicções de membros 
autorizados do sistema político, passando a determinar o comportamento de 
eleitores, parlamentares, funcionários e etc. Do mesmo que o poder social, a 
influência político-publicitária só pode ser transformada em poder político 
através de processos institucionalizados30. (grifo nosso). 
 

Ao ressaltar o relevante papel que diversas associações civis espontâneas exercem 

na constituição da esfera pública, Habermas pretende evitar aquilo que ele enxerga como 

uma indevida influência dos sistemas econômico e administrativo nos espaços de 

coordenação comunicativa consensual dos indivíduos – processo que ele chama de 

colonização. Estes espaços são o chamado “mundo da vida” – que inclui tudo aquilo que 

permite os atores cooperarem sob uma perspectiva de mútuo entendimento, incluindo a 

esfera pública informal descrita anteriormente31.  

De acordo com Habermas, a sociedade civil é o ambiente ocupado pelos 

movimentos sociais e organizações civis no espaço do “mundo da vida”, cuja função 

precípua é transformar em discursos públicos problemas sociais que ressoam nas esferas 

privadas32. O mundo da vida, por sua vez, é um espaço de construção das relações 

humanas que se estabelecem de forma espontânea e que, a partir da modernidade, orienta-

                                                
mundo da vida, caraterizados pela intimidade, portanto protegidos da publicidade, estruturam encontros 
entre parentes, amigos, conhecidos, etc..., e entrelaçam as biografias das pessoas conhecidas. A esfera 
pública mantém uma relação complementar com essa esfera privada, a partir da qual é recrutado o público 
titular da esfera pública”. HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. V. II. 
Trad. Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2011, p. 86. 

30 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. V. II. Trad. Flávio Beno 
Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2011, p. 96. 

31 “No seu conjunto, o mundo da vida forma uma rede de ações comunicativas. Sob o ângulo da coordenação 
da ação, seu componente social consiste na totalidade de relações interpessoais ordenadas legitimamente. 
Ela abrange, além disso, coletividades, associações e organizações especializadas em determinadas 
funções”. HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. V. II. Trad. Flávio 
Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2011, p. 86 

32 “[...] O seu núcleo institucional [da sociedade civil] é formado por associações e organizações livres, não 
estatais e não econômicas, as quais ancoram estruturas de comunicação da esfera pública nos componentes 
sociais do mundo da vida. A sociedade civil compõe-se de movimentos, organizações e associações, os 
quais captam os ecos dos problemas sociais que ressoam nas esferas privadas, condensam-nos e os 
transmitem, a seguir, para a esfera pública política. O núcleo da sociedade civil forma uma espécie de 
associação que institucionaliza os discursos capazes de solucionar problemas, transformando-os em 
questões de interesse geral no quadro de esferas públicas. Esses “designs” discursivos refletem, em suas 
formas de organização, abertas e igualitárias, certas características que compõem o tipo de comunicação 
em torno da qual se cristalizam, conferindo-lhe continuidade e duração”. HABERMAS, Jürgen. Direito e 
Democracia: entre facticidade e validade. V. II. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 2011. p. 100. Para uma breve descrição do desenvolvimento da ideia de sociedade civil no 
pensamento de Habermas, cf. DRYZEK, John S. Deliberative Democracy and Beyond: liberals, critics, 
contestations. Oxford: Oxford University Press, 2000. p. 23-25. 



se por uma reconstrução crítica de valores sociais compartilhados, capaz de produzir a 

emancipação dos sujeitos33. 

No espaço do mundo da vida, em uma sociedade pós-convencional, haveria a 

construção de uma solidariedade racionalmente motivada e comunicativamente 

construída, a partir da qual relações de opressão e dominação poderiam ser postas em 

xeque e reinventadas34. Metaforicamente, o mundo da vida é o cenário em que 

manifestamos nossas subjetividades, trata-se do mínimo de consensualidade de que 

partimos, sempre aberto à crítica, para estabelecer nossos acordos e diferenças.  

Em oposição ao mundo da vida, a modernidade teria assistido a ascensão de uma 

diferenciação entre sistemas que deu origem aos “subsistemas” da economia e da política, 

orientados pelas “mídias diretivas” do dinheiro e do poder. Com essa transformação, 

segundo a teoria habermasiana, gradualmente, a busca pelo lucro e pelo poder político 

passaram a “colonizar” o mundo da vida e a destruir as redes de solidariedade construídas 

comunicativamente, transformando negativamente o panorama político dos Estados 

contemporâneos e enfraquecendo o papel da esfera pública política.  

A função da sociedade civil, nesse cenário, por um lado, é garantir a 

independência desse espaço de constituição de relações espontâneas e 

comunicativamente medidas diante da lógica do poder e do dinheiro e, por outro, 

direcionar os sistemas para cumprir os objetivos construídos através da comunicação 

democrática no âmbito de uma esfera pública inclusiva. 

A própria ampliação da legitimidade de uma ordem constitucional no tempo e sua 

consequente efetividade dependem de sua absorção e releitura pelos setores externos ao 

núcleo do poder político. É que, sob a perspectiva constitucional, a sociedade civil, por 

meio da atuação dos movimentos sociais e organizações civis, tem a função de se inserir 

                                                
33 HABERMAS, Jürgen. Theory of Communicative Action. v.2. Lifeworld and System: a critique of 

functionalist reason. 3a ed. Trad. Thomas McCarthy. Boston: Beacon Press, 1985. p. 126. Para uma análise 
crítica da teoria habermasiana, cf. BENHABIB, Seyla. Critique, Norm and Utopia: a study of the 
foundations of critical theory. New York: Columbia University Press, 1986. p. 224-353. 

34 “Uma discussão pública pode nos mostrar que, apesar de tudo, nós temos algo em comum, que nós somos 
um nós, e que podemos concordar com ou pressupor certos princípios que constituem nossa identidade 
coletiva. Essas se tornam as dimensões do conteúdo das normas legais legitimas e a fundação da 
solidariedade social. A identidade coletiva de uma comunidade pode, então, prover o critério mínimo 
substancial da legitimidade das normas no sentido negativo daquilo que não pode ser violado”. COHEN, 
Jean L; ARATO, Andrew. Civil Society and Political Theory. Cambridge: The MIT Press, 1992. p. 368. 



nas disputas para atualizar os sentidos da Constituição e dar vida ao conteúdo dos 

direitos35. 

Nessa linha, o Estado Democrático de Direito funda sua legitimidade no processo 

orientado pela direção oposta, a partir da qual o mundo da vida, por meio da formalização 

do direito, consegue influenciar o funcionamento das linguagens especializadas de 

sistemas como, os já citados, econômico e político36.  É que o direito estabelece uma 

relação de interdependência com a política, devido à necessidade que o poder 

administrativo, localizado no núcleo do sistema político, tem de se institucionalizar 

juridicamente37.  

O direito, quando produzido de maneira legítima, não serve apenas como 

instrumento de organização da estrutura estatal, mas também, como meio pelo qual as 

esferas públicas informais podem se transformar em poder político institucionalizado38.  

A estrutura desenvolvida por Habermas, desse modo, pressupõe a existência de 

comportas ou eclusas da democracia, por meio das quais as demandas oriundas das 

regiões periféricas da sociedade vão alcançar o centro do poder político se traduzindo em 

medidas institucionais39. A partir dessa permeabilização das instituições estatais, evita-se 

um descolamento entre aquilo que é produzido pelas instituições políticas e os anseios 

oriundos da sociedade civil. Nas palavras do autor: 

                                                
35 HABERMAS, Jürgen. “Struggles for Recognition in the Democratic State”. In: HABERMAS, Jürgen. The 

Inclusion of the Other: Studies in Political Theory. (ed. Ciara Cronin; Pablo de Greiff). Cambridge: The 
MIT Press, 1998, p. 208. 

36 Para a distinção entre mundo da vida e sistemas e a função teórica posterior que a esfera pública e o direito 
exercerão na relação entre ambas: “[...] Para Habermas, as sociedades contemporâneas estão dividas por 
um mundo da vida governado por normas de comunicação interativa e um sistema governado pelos 
imperativos diretivos do dinheiro e do poder. Essa distinção media-se entre teoria dos sistemas e a 
hermenêutica, propondo que a primeira não pode controlar as práticas argumentativas do cotidiano, 
enquanto a segunda ignora as forças sistêmicas que começaram a dominar o mundo da vida. Para Habermas, 
a “mídia diretiva” do dinheiro e do poder permitem que os negócios e o Estado controlem cada vez mais 
os processos da vida cotidiana, de modo a minar de maneira subreptícia a democracia e a esfera pública, a 
moral e as comunicações interativas e outros ideais de Habermas e da escola de Frankfurt. [...]”. KELLNER, 
Douglas. “Habermas, the Public Sphere, and Democracy”. In: HAHN, Lewis Edwin. . Perspectives on 
Habermas. Chicago: Open Court, 2000, p. 272  

37 Cf. NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. 2a ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 
106-122. 

38 De certa forma, Habermas respondeu a uma crítica existente à época da elaboração de sua teoria do agir 
comunicativo. Cf. COHEN, Jean L; ARATO, Andrew. Civil Society and Political Theory. Cambridge: The 
MIT Press, 1992, sobretudo, p. 451. 

39 Para uma explicação didática: “Graças às eclusas dos procedimentos próprios à democracia e ao Estado de 
Direito, aquela opinião pública pode tentar lutar por influência na esfera pública política e buscar interferir 
no comportamento eleitoral das pessoas, na formação da vontade dos complexos parlamentares, governos 
e tribunais. Assim, a ligação do direito com o poder político permite que a formação de um direito legítimo 
abra o núcleo sistêmico do poder administrativo aos fluxos comunicativos oriundos da periferia”. NEVES, 
Raphael; LUBENOW, Jorge. “Entre promessas e desenganos: lutas sociais, esfera pública e direito”. In: 
NOBRE, Marcos; TERRA, Ricardo (orgs.). Direito e Democracia: um guia de leitura de Habermas. São 
Paulo: Editora Malheiros, 2008, p. 254. 



Quando nos servimos dessa ideia de democracia, que traduz em termos 
sociológicos a teoria do discurso, descobrimos que as decisões impositivas, 
para serem legítimas, têm que ser reguladas pelos fluxos comunicacionais que 
partem da periferia e atravessam as comportas dos procedimentos próprios à 
democracia e ao Estado de direito, antes de passar pela porta de entrada do 
complexo parlamentar ou dos tribunais (e às vezes antes de voltar pelo 
caminho da administração implementadora). Somente então é possível evitar 
que o poder do complexo administrativo ou o poder social das estruturas 
intermediárias que têm influência no núcleo central se tornem independentes 
em relação ao poder comunicativo que se forma no complexo parlamentar [ou 
nos tribunais]40.  
 

Tal sistema, normativamente, parece perfeito. No entanto, dificilmente ele será 

capaz de refletir as condições de existência das democracias ocidentais contemporâneas. 

As dificuldades surgem porque as estruturas institucionais estão orientadas por rotinas 

ligadas à sua atuação cotidiana – tribunais proferem sentenças, parlamentos editam leis, 

partidos disputam eleições e a administração pública produz atos administrativos. Em 

outras palavras, as instituições políticas, devido à sua especialização técnica, refletem 

determinadas “constelações de poder” que têm o condão de se reproduzir quase como um 

autômato.  

Para que as eclusas ou comportas da democracia continuem funcionando é 

essencial conhecer as condições de abertura de tais instituições aos “impulsos 

renovadores” oriundos da periferia41. Sobretudo em casos de conflito, quando um modo 

de operação cotidiano deve ser substituído por outro. Por exemplo, a partir da releitura de 

um determinado direito fundamental ou, até mesmo, pela modificação da narrativa 

constitucional dominante. No caso de uma interrupção permanente desses fluxos 

comunicativos, quando a sociedade civil quase não é capaz de influenciar o poder 

político, há uma situação de descolamento entre as instituições e a sociedade. 

Mais uma vez, para ilustrar, podemos mencionar, no caso brasileiro, os impulsos 

oriundos da sociedade civil que resultaram no processo de redemocratização, em 1988. 

                                                
40 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. V. II. Trad. Flávio Beno 

Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2011, p. 89. 
41 “[...] Quando movimentos sociais buscam interferir na formação de políticas públicas ou na restrição de 

alguma liberdade contratual inerente à lógica de mercado (como a proteção ao meio ambiente, a defesa do 
consumidor ou a garantia de direitos sociais), tal processo, em princípio, não pode ser confundido 
simplesmente como a apropriação do poder político para a realização de interesses privados.” Para 
Habermas, a sociedade civil é composta por aquelas associações, organizações e movimentos emergentes 
mais ou menos espontâneos que, afinados com a ressonância dos problemas sociais nos domínios da vida 
privada, condensam e transmitem tais reações de forma amplificada para a esfera pública política. Assim, 
os movimentos sociais da sociedade civil defendem a restauração das formas de solidariedade postas em 
risco pela racionalização sistêmica, disputando tanto com o Estado quanto com as grandes corporações 
capitalistas a preservação de um espaço autônomo e democrático de organização e reprodução da cultura e 
de formação de identidades e solidariedades”. HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre 
facticidade e validade. V. II. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2011, p. 
101. 



Tais impulsos servem como exemplo extremo dessa tentativa de total alteração do 

funcionamento cotidiano das instituições, imbuindo-as de uma nova cultura 

democrática42.   

Os movimentos sociais oriundos das regiões mais excluídas e altamente 

periféricas da sociedade, como o negro, o feminista ou dos sem-terra, e as organizações 

espontâneas da sociedade civil, como clubes de mãe, associações de moradores e comitês 

de saúde, foram essenciais para a formação da nova ordem constitucional e para uma 

tentativa de releitura do cotidiano da burocracia43. Em outras palavras, desejava-se mudar 

o conteúdo das leis que se editavam, das sentenças que se proferiam e dos atos 

administrativos que se produziam no seio do poder político institucionalizado e a 

reconstitucionalização democrática foi o instrumento para tanto44.  

Posteriormente, outros fatos políticos foram considerados um processo de 

transição de demandas oriundas de movimentos sociais que lograram ultrapassar as 

eclusas ou comportas da democracia para alcançar o domínio da institucionalidade. Nesse 

sentido, o impeachment do Presidente Collor, apesar da forte influência da mídia e do 

interesse de determinados setores no impedimento45, e as demandas acerca de direitos 

relacionados ao meio ambiente, servem como exemplos desse fenômeno46.  

Recentemente, as manifestações de 2013 podem ser consideradas um exemplo de 

tentativa de institucionalização de demandas da sociedade civil, tais como a pauta 

                                                
42 É possível, no entanto, perguntar-se até que ponto as nossas atuais instituições administrativas e políticas, 

impermeáveis e muitas vezes autoritárias, foram capazes de absorver a nova narrativa constitucional que 
se formava. Nesse sentido, a teoria habermasiana, feita sob medida para uma sociedade europeia, demonstra 
algumas rachaduras, que abrem dois caminhos: um voltado para o racismo institucional que caracteriza 
nossa sociedade como “culturalmente atrasada” – e instiga certo comodismo político e intelectual - ou outro 
que nos municia de potencial crítico na luta pela democratização das instituições. Cf. SOUZA, Jessé. A 
Tolice da Inteligência Brasileira: ou como o país se deixa manipular pela elite. São Paulo: Leya, 2015, p. 
38-50. 

43 Cf. “[...] [A] redemocratização ocorreu aos trancos e barrancos, mas a oposição logrou alterar os rumos da 
transição. Em primeiro lugar, conseguiu incorporar uma diversidade de vozes vindas da sociedade, além 
das organizações e grupos clandestinos de esquerda. Em segundo, a movimentação das forças políticas que 
ocorria no seu interior não tinha limites rígidos, e nela cabiam formas distintas de ativismo”. SCHWARCZ, 
Lilia Moritz; STARLING, Heloisa Murgel. Brasil: uma biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2015, 
p. 478; As autoras citam, por exemplo, clubes de mães, grupos de moradores e comitês de saúde, como 
organizações essenciais para a transição democrática, dando uma concretude historiográfica e sociológica 
ao modelo de circulação do poder de Habermas. Na mesma linha, COSTA, Sérgio. Esfera Pública, 
Redescoberta da Sociedade Civil e Movimentos Sociais no Brasil: uma abordagem tentativa. Novos 
Estudos/CEBRAP. v.1, n. 38, p. 38-52, 1994. 

44 Cf. PILATTI, Adriano. A Constituinte de 1987-1988: Progressistas, Conservadores, Ordem Econômica e 
Regras do Jogo. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008. 

45 Ver, por exemplo, o relato acerca do modus operandi da mídia à época do impedimento de Collor. CONTI, 
Mario Sergio. Notícias do Planalto. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 

46 COSTA, Sérgio. Esfera Pública, Redescoberta da Sociedade Civil e Movimentos Sociais no Brasil: uma 
abordagem tentativa. Novos Estudos/CEBRAP. v.1, n. 38, p. 49-50 , 1994. 



anticorrupção ou as pautas relacionadas a melhores serviços públicos, cujos efeitos ainda 

estão em aberto e sob disputa. 

Deve-se dizer, entretanto, que, no caso brasileiro, tais descrições normativas de 

uma esfera pública florescente muitas vezes se impactam com uma realidade adversa. É 

difícil pensar em uma influência autêntica e democrática da sociedade civil nas 

instituições estatais em um cenário com uma opinião pública pautada pelos interesses de 

uma mídia com baixa regulação47 associada a um Estado com poucos espaços de acesso 

para que a sociedade civil possa apresentar novas leituras da Constituição48.  

É possível afirmar, porém, que “quanto maior o contraste entre essas duas 

representações [a real e a normativa], maior o poder da sociedade civil para evocar 

mudança social”49-50. Desse modo, essas dificuldades devem servir como um incentivo 

para defender uma maior permeabilidade dos órgãos constitucionais às demandas da 

sociedade civil e não como uma justificativa culturalista de “nosso atraso” 51. 

Esse problema do Estado brasileiro revela algo que pode ser considerado uma 

limitação empírica da teoria da circulação do poder de Habermas. É dizer: o próprio 

funcionamento da esfera pública como instrumento da sociedade civil para transformação 

política está limitado por circunstâncias externas52, sendo a principal delas a 

“impermeabilidade” das instituições constitucionais.  

                                                
47 Para um debate sobre a regulação da mídia, cf. PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Classificação Indicativa e 

Vinculação de Horários na Programação de TV: A Força das Imagens e o Poder das Palavras. Revista. 
SJRJ, v. 20, n. 38, p .169-197, 2013.  

48 Nas palavras de Sérgio Costa: “Estas dificuldades para o emolduramento analítico do caso brasileiro 
relacionam-se com traços básicos do quadro político do país. A esfera pública, apoiada na sociedade civil 
que se (re)constrói, apresenta sinais efetivos de independência e vitalidade, operando, de fato, como caixa 
de ressonância para a ‘criação’ de questões públicas. Não obstante, preponderam em muitos casos 
mecanismos não públicos (fechados e particularistas) de acesso ao sistema político e ao Estado e de 
desencadeamento de decisões nestas esferas”. COSTA, Sérgio. Esfera Pública, Redescoberta da Sociedade 
Civil e Movimentos Sociais no Brasil: uma abordagem tentativa. Novos Estudos/CEBRAP. v.1, n. 38, p. 49-
50 , 1994.  

49  OTTMAN, Goetz. Habermas e a Esfera Pública no Brasil: considerações conceituais. Novos Estudos, v.1, 
n. 68, p. 68, 2007. 

50 Na mesma direção, mas falando de outro fenômeno, Marcelo Neves: “Principalmente por isso não se deve 
interpretar a constitucionalização como um jogo de soma zero na luta política pela ampliação ou restrição 
da cidadania, equiparando-o ao “instrumentalismo constitucional” das experiências autocráticas. [...] 
Enquanto não estão presentes ‘regras dos silêncio’ nem democráticas nem ditatoriais, o contexto da 
constitucionalização simbólica proporciona o surgimento de movimentos e organizações sociais 
envolvendo criticamente na realização dos valores proclamados solenemente no texto constitucional, e 
portanto, integrados na luta política pela ampliação da cidadania.[...]” NEVES, Marcelo. A 
Constitucionalização Simbólica. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011, p. 188-189. 

51 COSTA, Sérgio. Complexidade, diversidade e democracia: alguns apontamentos conceituais e uma alusão à 
singularidade brasileira. In: SOUZA, Jessé (org.). Democracia Hoje: novos desafios para a teoria 
contemporânea. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001. p. 461-474. 

52 Em sua análise, Habermas vai além e avalia as próprias limitações internas à esfera pública – tendo uma 
visão relativamente cética sobre seus potenciais. Nosso propósito, no entanto, é utilizar esse elemento de 
sua teoria para pensar o papel exercido por uma Corte Constitucional, em um regime democrático. Desse 



A “impermeabilidade institucional” pode ser explicada por dois fatores centrais. 

O primeiro é a linguagem especializada das instituições políticas, que de tão hermética, 

muitas vezes, torna-se incompreensível à maior parte da sociedade, dificultando a 

compreensão do conteúdo dos direitos fundamentais ou o funcionamento dos processos 

democráticos.  

No âmbito do Direito Constitucional, dois exemplos ilustram essa circunstância.  

Na dimensão dos direitos, a falta de efetividade do texto constitucional53, que tem uma 

dimensão simbólica hipertrofiada54, sempre foi um exemplo desse descolamento entre as 

instituições e a sociedade. Nesse sentido, o fato da Constituição ser uma “outra 

desconhecida” para amplos setores da população brasileira que, sequer, supõem o seu 

conteúdo, leva a uma densificação normativa puramente técnica que não tem o condão de 

permitir uma apropriação popular do texto – para a qual, a aposta em uma maior 

permeabilização desponta como uma das soluções possíveis.  

Na dimensão do funcionamento dos processos políticos, a discussão parlamentar 

acerca da emenda à Constituição que tinha por intuito reduzir a maioridade penal55, 

desrespeitando as limitações temporais ao poder de reforma serve como uma ilustração 

do pouco conhecimento que amplos setores da sociedade – inclusive a própria mídia – 

têm do texto constitucional. Assim, a expressão “limites temporais de reforma à 

Constituição”, consubstanciado normativamente no art. 60, do Texto Constitucional, 

exerceu um papel irrelevante na percepção que os agentes têm do processo de produção 

normativa. 

A segunda causa da impermeabilidade é o monopólio das comportas ou eclusas 

da democracia exercido por determinados grupos sociais. Tal monopólio é fruto tanto de 

condições de maior facilidade de acessar aos meios de comunicação e, portanto, de 

convencer a sociedade, quanto de um desenho institucional que favorece o acesso dos 

                                                
modo, não avaliaremos os aspectos problemáticos internos do funcionamento da esfera pública. Ver, 
sobretudo, HABERMAS, Jürgen. “Prefácio à nova edição (1990)”. In: HABERMAS, Jürgen. Mudança 
Estrutural da Esfera Pública: investigações sobre uma categoria da sociedade burguesa. Trad. Denilson 
Luís Werle. São Paulo: Editora Unesp, 2014, p. 35-88. HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre 
facticidade e validade. V. II. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2011, p. 
107-114. 

53 BARROSO, Luís Roberto. “A Efetividade das Normas Constitucionais – Por Que Não uma Constituição 
para Valer?”. In: BARROSO, Luís Roberto. O Novo Direito Constitucional Brasileiro: Contribuições para 
a Construção Teórica e Prática da Jurisdição Constitucional no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 
77-94. 

54 NEVES, Marcelo. A Constitucionalização Simbólica. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011, p. 177-189. 
55  Sobre o tema, cf. BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de; BUSTAMANTE, Evanilda Godoi de. Jurisdição 

Constitucional na Era Cunha: entre o Passivismo Procedimental e o Ativismo Substancialista do STF. 
Revista Direito e Práxis, v. 7, p. 346-388, 2016. 



mesmos atores de sempre aos núcleos do poder – um modelo eleitoral fortemente 

influenciado pelo controle econômico e um acesso ao STF restrito, na prática, às elites 

econômicas e ao Estado.   

Essas duas causas, a linguagem especializada e o monopólio do acesso, fazem 

com que as instituições democráticas sejam incapazes de absorver as demandas 

direcionadas pelas regiões periféricas aos centros de Poder. Como consequência, as 

inúmeras barreiras de acesso ao Legislativo, ao Judiciário e à Administração Pública 

tornam as eclusas da democracia emperradas e dificultam que as instituições, 

efetivamente, respondam aos anseios sociais. 

 Dessa maneira, gera-se uma situação na qual há uma “emancipação ilegítima” do 

poder social e administrativo. Para superar essa dificuldade é necessário que duas 

condições sejam preenchidas. Primeiro, que a periferia consiga perceber os problemas 

que existem no cotidiano das instituições do núcleo político – o que é garantido por um 

regime democrático com abertura discursiva e garantia de direitos. Segundo, que essa 

mesma periferia seja capaz de introduzir tais problematizações no sistema político, 

passando pelas comportas ou eclusas da democracia56. 

Sob um ponto de vista crítico, pode-se dizer que tal modelo de esfera pública e de 

atuação dos movimentos sociais favorece uma perspectiva excessivamente voltada à 

dimensão institucional da ação política. O que garante “[...] uma margem de ação muito 

limitada para as formas não institucionalizadas de expressão política”57.  

Tal crítica, apesar de procedente, não invalida a utilização da teoria habermasiana, 

visto que, no presente trabalho, a preocupação é justamente aprimorar os canais de 

abertura para as tentativas de novas narrativas constitucionais oriundas da sociedade civil 

através da jurisdição constitucional58. Por consequência, a dimensão institucional é, 

oportunamente, a que mais nos interessa. 

                                                
56 “[....] Ou seja, noutras palavras, a emancipação ilegítima do poder social e administrativo, que se afasta do 

poder comunicativo, gerado democraticamente, poderá ser anulado na medida em que a periferia for: capaz 
de e tiver razões para farejar problemas latentes de integração social (cuja elaboração é essencial política), 
identificá-los, tematizá-los e introduzi-los no sistema político, passando pelas comportas do complexo 
parlamentar (ou dos tribunais)”. (grifo nosso). HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre 
facticidade e validade. V. II. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2011, p. 
91. É interessante perceber que durante todo o tempo, Habermas reconhece a possibilidade dos tribunais 
servirem como instrumento para abertura “das comportas da democracia” ao fluxo comunicativo oriundo 
das periferias do núcleo político.  

57 LUBENOW, Jorge Adriano. A Categoria da Esfera Pública em Jürgen Habermas: para uma reconstrução 
da autocrítica. Cadernos de Ética e Filosofia Política, v.10, n.1, p. 114, 2007. 

58 COSTA, Sérgio. Esfera Pública, Redescoberta da Sociedade Civil e Movimentos Sociais no Brasil: uma 
abordagem tentativa. Novos Estudos/CEBRAP. v.1, n. 38, p. 48 , 1994. 



4. O Supremo Tribunal Federal e as Eclusas ou Comportas da Democracia: o 

problema do fechamento e a necessidade de abertura. 

 
A partir da teoria da circulação do poder proposta por Habermas, podemos 

questionar o papel exercido pelo Supremo Tribunal Federal na abertura e no fechamento 

das comportas da democracia. Em outras palavras, podemos nos perguntar se nossa Corte 

Suprema serve como um instrumento para que os movimentos e organizações 

espontâneas da sociedade civil transformem seu poder comunicativo em poder político 

ou se sua atuação se limita a homologar os interesses do poder econômico e burocrático 

– aprofundando a separação entre o núcleo do poder político e a sociedade civil.  

Os mais recentes estudos empíricos acerca do tema revelam que, via de regra, a 

atuação do Supremo Tribunal Federal tende a corroborar a “emancipação ilegítima” do 

núcleo do poder político em sua complexa relação com a sociedade civil, conforme já 

apontamos na introdução deste livro. No que concerne ao controle concentrado e abstrato 

de constitucionalidade, a despeito de algumas decisões pontuais, existe um predomínio 

quase que absoluto da Administração Pública e dos grupos econômicos hegemônicos na 

pauta do que é efetivamente decidido pelo Supremo59. Nessa direção, a perspectiva 

apresentada por Jane Reis sintetiza os principais problemas no acesso ao STF:  
Esse déficit de abertura no controle difuso de constitucionalidade que a 
dificuldade de acesso impõe poderia ser contrabalançado com uma 
interpretação mais elástica quanto aos legitimados para deflagrar a jurisdição 
abstrata. Nesse sentido, um exemplo ilustrativo dos bloqueios criados pela 
própria Corte é a exigência de demonstração de pertinência temática para a 
propositura da ação de constitucionalidade por entidades de classe de âmbito 
nacional. O Supremo Tribunal Federal, nesse aspecto, edificou uma barreira 
processual não contemplada na Constituição, restringindo severamente o 
acesso da sociedade civil organizada à fiscalização abstrata de 
constitucionalidade. A Corte, em relação a tais legitimados, atrelou a 
possibilidade de acesso à demonstração de interesses econômicos, 
valorizando, assim, a participação na fiscalização constitucional para o fim de 
tutelar direitos patrimoniais, tornando mais difícil o acesso da sociedade civil 
para o fim de proteger direitos existenciais60. 

                                                
59 Em síntese: “Sabemos que o Supremo tem sim decidido casos de grande impacto na organização da vida 

social, econômica e política do país, como os temas já mencionados nesse artigo. Mas olhando para a lista 
das 1.576 ADIns que ainda aguardavam julgamento no início de agosto de 2015, algumas delas esperando 
um desfecho há mais de uma década, encontramos temáticas de grande relevo como a demarcação e 
titulação de terras quilombolas (ADI 3239); a classificação indicativa e a proteção à criança e ao adolescente 
(ADI 2404), o financiamento de campanhas eleitorais (ADI 4650), a cobrança pela utilização de recursos 
hídricos (ADI 3336), a produção e comercialização de amianto (ADI 3357), entre outras tantas. Enquanto 
isso, do total de 2.718 ADIns com decisão final, sabemos que cerca de 41% delas dizem respeito a temáticas 
do funcionalismo público, tratando das prerrogativas de cargos e da organização de carreiras públicas, 
sobretudo remuneração”. OLIVEIRA, Fabiana Luci de. FALAVINHA, Diego, H. S. BRAGHIN, Simone. 
Processo Decisório no STF e o caso da Reforma do Judiciário. Direito e Práxis. v. 7, n. 12, p. 377, 2015. 

60 PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Representação democrática do Judiciário: reflexões preliminares sobre os 
riscos e dilemas de uma ideia em ascensão. Revista Juris Poesis. v.1, n. 17. p. 356, 2014. 



 
Nas palavras de Rodrigo Brandão, a agenda da corte é dominada por interesses 

“econômicos, profissionais ou corporativos, de maneira que questões morais relevantes, 

como as uniões homoafetivas, o aborto de fetos anencéfalos e as cotas em universidades 

públicas[...]correspondem a pequena parte do seu acervo decisório”61.  

Tal panorama resulta, na linguagem habermasiana, em uma emancipação quase 

que total do núcleo do poder político dos fluxos comunicativos oriundos dos movimentos 

e organizações da sociedade civil. Desse modo, nossa Corte Constitucional, antes de 

servir como um instrumento de proteção dos direitos fundamentais de minorias excluídas 

ou de institucionalização de narrativas constitucionais periféricas, serve como um órgão 

de “chancela constitucional” dos tradicionais “donos do poder”, reforçando a exclusão de 

amplos setores da sociedade do debate político e, sobretudo, do debate constitucional.  

A partir dessas conclusões, não pretendemos propor a existência de uma corte, 

normativamente sobrecarregada, responsável por garantir todas as dimensões da 

democracia. As consequências de tal modelo, tradicionalmente, levam a um embate com 

os poderes políticos majoritários62, cujas consequências são imprevisíveis para o tribunal 

e extremamente perigosas para a própria ordem constitucional63. Diversos estudos 

demonstram que um tribunal64 está limitado por inúmeros fatores externos à sua vontade, 

                                                
61 BRANDÃO, Rodrigo. “Constituição e Sociedade”. Disponível em: http://jota.info/constituicao-e-sociedade-

5. Acesso em 25.10.15. 
62 Uma atuação contra-majoritária de longo prazo, tende a erodir o chamado “apoio difuso”, que consiste no 

apoio da sociedade à Corte como instituição, e, ao mesmo tempo, minar a lógica dos direitos fundamentais 
e do constitucionalismo. Cf.  FRIEDMAN, Barry. “The Politics of Judicial Review”. Texas Law Review, 
v. 84, n.1, p. 326, 2006;  ESKRIDGE JR., William N; FEREJOHN, John. Constitutional Horticulture: 
Deliberation-Respecting Judicial Review. Faculty Scholarship Series. Paper 1905. Disponível em: 
http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1095/?utm_source=digitalcommons.law.yale.edu%2Ffss_
papers%2F1095&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages. Acesso em 03.04.2016. 

63 Para os perigos de uma corte extremamente ativista no caso das novas democracias, ver, GARDBAUM, 
Stephen. Are Strong Constitutional Courts Always a Good Thing for New Democracies?. UCLA School of 
Law. Research Paper No. 15-02. Columbia Journal of Transnational Law, n. 53, p. 285-319, 2015. 
Disponível em: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2552816.. Acesso em: 30.9.15. Para o 
enfraquecimento da Suprema Corte americana no século XX, ver, FRIEDMAN, Barry. The Will of The 
People: How Public Opinion Influenced the Supreme Court and Shaped the Meaning of the Constitution. 
Farrar, Straus and Giroux: New York, 2009, p. 323-365. 

64 Cf. BARROSO, Luís Roberto. “Constituição, Democracia e Supremacia Judicial – Direito e Política no 
Brasil Contemporâneo”. In: BARROSO, Luís Roberto. O Novo Direito Constitucional Brasileiro: 
Contribuições para a Construção Teórica e Prática da Jurisdição Constitucional no Brasil. Belo Horizonte: 
Fórum, 2013, p. 237-284. ROSENBERG, Gerald N. The Hollow Hope: Can Courts Bring About Social 
Change: 2a ed. Chicago: The University of Chicago Press, 2008, p. 9-36; SEGAL, Jeffrey. “Judicial 
Behavior”. In: WHITTINGTON, Keith; KELEMEN, R. Daniel; CALDEIRA Gregory (eds.). The Oxford 
Handbook of Law and Politics. New York: Oxford University Press, p. 19-33. 



que não recomendam uma atuação inconsequente na defesa de direitos fundamentais – 

que pode ser danosa ao próprio ideal democrático65.  

Nossa pretensão, por conseguinte, é muito mais discreta: propomos que a Corte 

sirva, ao menos, como um instrumento de inclusão na esfera pública das demandas por 

direitos e das leituras periféricas do texto constitucional, quando a afirmação de direitos 

não for possível ou desejável66. Seja por razões de cunho político como, por exemplo, a 

impossibilidade de que a Corte garanta a efetividade sua própria decisão, seja por razões 

de cunho institucional, tais como as dificuldades inerentes a relação entre os Poderes.  

Defende-se, portanto, que o Tribunal aja como uma caixa de ressonância das 

demandas minoritárias – ou, no caso da sociedade brasileira, muitas vezes majoritárias – 

que não conseguem se traduzir na esfera pública por meio das instituições 

tradicionalmente representativas, amplificando-as e traduzindo-as na linguagem da 

Constituição67. 

 

Conclusões 

 

Tradicionalmente, a chamada atuação contramajoritária do STF foi justificada por 

uma premissa de que a Corte atuaria em nomes dos direitos de minorias e da proteção das 

regras do jogo democrático. Essa premissa, frequentemente, foi referendada por decisões 

ocasionais, pouco representativas da atuação real do Supremo, segundo alguns estudos 

empíricos.  

                                                
65 Para os riscos envolvendo a aplicação dos direitos fundamentais, no caso do chamado “novo 

constitucionalismo”, cf. HIRSCHL, Ran. Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New 
Constitutionalism. Cambridge: Harvard University Press, 2004. Sobretudo, cap. 1,2 e 4. Para uma crítica 
do ativismo judicial e uma defesa do constitucionalismo popular, Cf.. TUSHNET, Mark. Taking the 
Constitution away from the Courts. Princeton: Princeton University Press, 2000; KRAMER, Larry. The 
People Themselves: popular constitutionalism and judicial review. New York: Oxford University Press, 
2005. 

66 O debate acerca de qual das teorias dos direitos fundamentais e da legitimidade da jurisdição constitucional 
são adequadas à realidade brasileira, ultrapassa os limites de nosso estudo. Podemos dizer, entretanto, que 
nossa defesa do funcionamento do acesso ao STF parece compatível com mais de uma perspectiva 
substantiva. Com relação à dificuldade de uma só teoria se adequar à realidade da Constituição brasileira, 
cf. SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Direito Constitucional: teoria, história e 
métodos de trabalho. 2a ed. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p. 236-241. 

67 “Vale ainda mencionar dois tipos de instituições governamentais com um papel particularmente importante 
na deliberação pública: parlamentos e tribunais. Ambos constituem casos em que, segundo certas regras, a 
deliberação faz parte dos próprios procedimentos internos da organização. De modo geral, os debates são 
públicos e, em muitos casos, transmitidos ou reportados pela mídia (jornais, televisão ou rádio), como 
ocorre nas discussões plenárias, nas comissões parlamentares de inquérito, nas votações e assim por diante”. 
NEVES, Raphael; LUBENOW, Jorge. “Entre promessas e desenganos: lutas sociais, esfera pública e 
direito”. In: NOBRE, Marcos; TERRA, Ricardo. (orgs.) Direito e Democracia: um guia de leitura de 
Habermas. São Paulo: Editora Malheiros, 2008. p. 259.  



O presente artigo fundou-se nessa contradição entre as expectativas normativas 

que pairavam sobre O STF e sua prática cotidiana, pouco vocacionada à defesa de 

minorias ou à manutenção do jogo democrática. A partir dessa contradição, propôs-se 

uma sofisticação do ideal normativo que paira sobre o Tribunal, deixando-se de 

considerar a atuação contramajoritária como uma premissa, para propô-la como um 

parâmetro de reforma institucional, fundado em um ideal de corte que atua como caixa 

de ressonância das demandas por direitos de grupos minoritários.  

Para tanto, discutiu-se o acesso, a definição da pauta decisória e da agenda tendo 

por norte normativo a teoria da circulação do poder de Jürgen Habermas. De acordo com 

a teoria do autor alemão, as instituições, em uma democracia, devem possuir eclusas a 

partir das quais as demandas por direitos oriundas da esfera pública possam alcançar o 

centro do poder político.  

Em um cenário de mal funcionamento ou de total inexistência de tais eclusas, 

aconteceria uma emancipação ilegítima das instituições com relação à sociedade. Foi 

apontado que esse seria, ao menos em parte, o cenário da jurisdição constitucional do 

STF, insuficientemente aberta às demandas por direitos oriundas da sociedade civil. 

Desse modo, para essa parte do momento pré-decisional, apontou-se a necessidade de 

transformar o processo deliberativo do STF de modo a torná-lo mais permeável ao que se 

produz na esfera pública democrática. 

Desse modo, sob uma perspectiva normativa, impõe-se a necessidade de repensar 

o funcionamento da jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal e, 

especialmente, de seus instrumentos de acesso para que ela seja efetivamente capaz de 

abrir as comportas da democracia. Tal remodelamento deverá passar pelas três questões 

apresentadas no primeiro tópico desse artigo: quem deve ter acesso formal à jurisdição? 

Quais questões deverão ser efetivamente julgadas? E, por fim, qual deverá ser a economia 

processual da distribuição das diversas modalidades de ação?  

O ideal normativo de uma Corte que atua como caixa de ressonância pode servir 

como orientador para responder a essas diversas perguntas.  Esse ideal não é estranho ao 

papel desenvolvido pelo Tribunal em sua história. Desde a sua fundação, o STF tem 

exercido, ainda que de maneira excessivamente moderada, a função de “caixa de 

ressonância” das demandas emudecidas. Podemos mencionar, com o intuito de 

exemplificar, o impacto na esfera pública dos debates acerca das liberdades de 

perseguidos políticos que se deram no âmbito da Corte, através dos julgamentos de 

habeas corpus impetrados em face de prisões arbitrárias ordenados por diversos 



Presidentes da República, ainda na República Velha68.  Atualmente, a existência de um 

canal televisivo responsável por transmitir os julgamentos do Tribunal69 associado ao 

acompanhamento próximo da mídia na maior parte dos casos emblemáticos70 exacerbam 

essa vocação.  

De toda sorte, a partir dos elementos apresentados, podemos concluir que o 

funcionamento da jurisdição constitucional do STF fortalece a “emancipação ilegítima” 

do núcleo do poder político e alija, ainda mais, os setores periféricos da sociedade 

brasileira, exigindo-se, por consequência, uma reformulação de suas estruturas. 
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