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são fa cilmellte articulados em t('rmos jurídico-constitu
'nLe deixam de repe rcut ir no tribunal. Npsse contexto. 
ma clisc:ussão sobre os lil1lit es do STF começou a germi
ies têm se dado. sobrPt udo, nu campo da dogmá tica 
ue iIlV 'sLiga criticamente se e como certas técnicas in 
STF tem ampliado sua intervenção sobre as escolhas 

)aralelo, mas de modo ll\ais incipiente , emergiu também 
'0 sobre a legitimidade democrát.ica do modelo brasilei
COlIstitucional. 2 A questão, originalmente norte-ame ri
decantar. 

Sumário"ticipa desse debate e eX<lmina a interação entre os po
ai eIltre STF e legislador no âmbito do controle de cons

Apres ntacãoNão se descobre o espaço que o STF deve ocupar no 
brasileiro por uma simples leitura da constituição. Sem 

I - o mt;:-:.mo ve lho problema 19ca que oriente esta leitura, o inté rprete não consegue 
:onst itucional qualquer princípio de ação. Afirma-se , no l. Intruduf,'ão. .... 	 ... .. .......... . 19 


2. ConLrolf' de constitucionalidade : reserva de justiça 

ição se extns ia com o calor momentâneo gerado pelos 
~ tf'Irl a última palavra sobre o significado da constitui

ou con lrapoder'? .. 21 

I STF p rde de vista o con tínuo processo político no 3. Plano do livro ... 30 
l se inserem. Ignoram o antes e o depois. ES]Jecialmen 4. Algumas digressões metodológicas ...... ....... ..... . 	 35 


4.1. Suposições e implicações: o que está nas enl relinhas'l .. 35 
lOS um STF que steja à altura das promessas da Cons 4.2. A hf'g monia da literatura norte-americana .. 36 
l de 1988. Não se conquista tal objetivo de uma hora 4.3. Iso lamento das variáve is institucionais ... 39 
lleiro passo, porém, é construir uma teoria que jus tifi 4.4. 	 llinarisrno e graduali smo na teoria política e jurídica. 40 nr e informe suas ações. Uma teoria que aposte no 

4.5. 	 Palavras, conceitos e retórica na política: sobre o 
a palavra, tal como se tem defendido, é. na melhor das 

titulo do livro ......................... .. . 	 49 

p incompleta Na pior. um apelo retórico e c1iversionis

5. Quem decide o que. como. quando e por que numa 
'enta nem empíri ca e nem teoricamente. Es te c1iagnós

dprnocrilr. ia'l .... 	 54 
cl t' chegada deste livro. Ao longo dess(' V<'l'curso argu

5.1. 	 Estruturas do desacordo .... 60
lIO se e como as idpias de "di:dogo" e "última palaV1"a" 

6. Prcámbulo dos Capítulos lI . LU e IV 	 64finição da missão constil ucional do STF. 

11- A IIlCllnacão pcx Julzes e cortes consbtuC:londlS 	 69 
1. Introdução... ........ .. .. 	 69 

2. A favor de Ju íz('s e cortes 	 70 

2. 1. 	 "A corte protege as precond ições da democracia" .. 70 
2.1.1 	"A r.orte assegura o processo de formação 

ctn vontade drmtocrática" 71 

2.1.2. 	 "A corte proteg , os dire itos fund ame ntais e o 
cont.púdo de justiça da dcrnucracia".. 72 

22. 	 "A r.orLc protege os direitos das minorias e impede 
a 'tirania da maior.ia ..·... 73 

2.3. 	 "A corte é emissária do 'povo' genuíno e 
o. Uscar illicna (1999 e 2002) e Gustavo Binenbojm (2001). 	 operacionaliza o p ré-comprometimento'" 74 
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2.4. "A decisão da corte pode ser rejeilada, ao final, !lO! 
entenda consLiI lIc ional (j ll por 1If11d nova constiLui<;a(l , 
poder que contilllle! com o 'povo'" .... ......... . 7G 

2.5. " A SUPrf'lllLICia judic ial é exigpncia do ('sladu de dir·eiLo" 
2.0. "A corte é um ag0ntp exLerno que jlllga com 

imparcialirladp. U Ipgis];:\(Jor mIO po r! p riajulg·~ r a 

si III smo" .. . ............. . 7(i 

2.7. "A corL ' um v t. illE'n' lll e Ü dinánLÍca da separaç;)o 
de podpres" ..... ........ ... . ............ . 7fi 

2.8 . "A corl e allalisa Ull1 caso C()II T l'to, submet.('-o a uma 
racionalidadp inr:rl'ni(' l llal E' o insc' lT' eJc>n l ro de slIa 
juri sprud~nc~" ... .. ......... ...... .. ..... .................... ...... ..... . . íí 

29 "A cor tp é I1l E' no~ falível em quesl úr s rir principio l' 
pslá mais próxima da rC'sposl,1 (" (' rta" . 

2.10. "A cortC' promo\'C' uma rE' prpsC'ntac;;ju delihnativ;J I' 
argumenl ativa" . lil 

2. 11 . "A corll' ( inst.ituie,'ãu educai i\'a P prllr1l0VE' o deba l e 
público" 

2. J2. "A corte intl:gra llm sistema c!1'I!locráLico, nflo es l j 
à margem d 1('''... .. . ...... ............ .............. . 

2.13. 	"A corlp é composl a d ' membros indicados por 
aul oridadl' s deitas" .......... ......... . 

<.).) 
(). I3. 	 Contra legisladon s e lJarlan w lllos .. 

3. 1. 	 COlltra a represC' llta(,ão eleil oral 

3. 1.1. "O parlamC'nto llão é a C' lwarna(:;l o I 'Ssl'lwial d,\ 
democracia , illas a convc'rsân rll ' uma instil l li<,·'IO 
que hislurica ll lcnfC' eXl'rcC'lI 0 1ltroS pruposi LuS" .. 

3.1.2. 	"A dinúrnica reprcspnulLivo-eleiloral il [("1']11 ivu 
um compurlalllcnLo lt 'gislati vlI l/ll(' baró-lIl ' ia 
dirpitl)s fUllclarn01Itais". 

~3 . 1 .3 	 ". reprC' spntaçao ('[c i I oral na I~ o lÍnico I ipo 
possívf'! dC' rcprPtil'nl açao. Trata-SI: dl ' 1I1ll;! 
represC'nl açéio puranlPntC' é\gregat iva, ai onlb l ica , 
Q1l<' JWllsa a política conlO I\wrC'udo" .. 

:3.1.4. 	"Re5triçr)('s ao parlamellto <'Il' ito não r l'sg,llal1l 
argulTlC'nfo~ da tradiç;·IO <lntidf'mocrél1 iea. 
0irnplr'smente apollt,lI11 prublemas qUI' (lS 

incentivos insl il uc-iumLis genm1 no 
conlporl amento cio Il'gislador" ............ ... . . sri 

:3.2. Contra a regra de lnaioria. Hí 
;3.2. 1. "A rpgra dl ' maioria (, insensível á intl ' l1 sid;lde ' dr ' 

preCl'rellcias" .. Hí 
:3.22. ",L\ rC'grn ue maioria não tem a raciollalidacll ' ljl r( ' 

parecI'. SPII rpslilt.aclo {> arbil rMio" ........ ..... . . 
3.2.3. "O mUIluO não é bipanido pntrp Illainriél 

e minoria. Pn'fl'rências políl icas, ademai s, 
nao stio esUiti cas" Hí 

5Wlàno 

4. 	 Quenl, como, qllando e por que decide SI 

democracia COll til.ll c.ional9 ... .... . . 

111 - A Incltnacôo por legisladores e par la~ntos 

1. 	 IlIlxudLlç~o ....... ....... ..... . 


2 . 	 A favor de legi ·Iadares e parlmnenlOS ... . 

2.1. 	 A favor da r ' 1)[(>5 'nlaçào eleil·oral 

2.1. I. "O pariam ~nLO represelllati, 

que· s pode ch egar elo ideal 

mod ' rtlOS (i>econcl-besi choi 

povo, ainda qu . inrlirela" ... . 

2.1 .2. "O processo ele composiçao 
representai ivo estf1l1 ma a c 

2. 1.3. "O parlamenlo representali\ 

aperfeiçoalllento da de'moer 

Ca representa<,:ào · Ieitoral é 
fi1's t· bes t cho-i.ce) " ...... , .. 

2.1.4. 	 "A atividade deci, ória do pa 

compromisso, a acomodaçã( 
polalização". . .......... .... .... . 

2. 1 . ~ . " obj çáo contra a suprem; 

repr ' s ' nlal ivo ecoa precol1( 

anl idemocrálica" ..... 

2.2. A favor da re Jra de maioria 

2.2. 1. "A regra de maioria ' o úni 
d cisão cu l ·'tiva que rcspeit 

moral da igualdade" 

2.2.2. 	 ··A r egra de maioria Limil a o 

2.2.:1. 	 "Dc'cisõ s sobre ql lPstücs dE 
S'r s nsíveis à inl nsidacle ( 

a. 	 olllrajllízc!; e cortes ........ ... ... . 

;1.1. "A corte> não prol ege as pre ·ondiç' 
pois n;'Io rstú fora da polírica" ... ... . . 

;{ .2 . "A corte llão prolege direitos das r 

isso é conl.roverso; empiricarncnle 

:J.;~ . "A corLe não I ; emi sária do poder 

mecanismo de pr -comprolllellme 

disrarce que enc'obrc unI agellte p' 
es ·olhas morais conrrovl'rsas" ...... . 

3.4. "A corl e, d falO, pode I.l'r slIa dec 

final, p lo lJocler ele E' Ill nela ou po 
consl il uiçao. Es~a diflclIldade, por 
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eC IS,10 da corl p pode se.r n'.J il :qr]a , ao fmal, por 
I'ncla COl\sl iluciunal uu por UlTta nova (: onstlllli (,:;~ln, 
ler qlll' c()ntil\ua com u 'povo'" ................... . 7;:' 
>upI"l:lIlacia .iud ic.i 'I1 8Á'ig&ncia do estado de direi lo" 75 
~orl e é. UIll ;Jgf'nl.e exl en lu qlH' j tLlga com 
parcialidad '. U le 'i~ l a dur não poder ia julgar a 
\csnl0" ..................... . 76 
:orl f' t' UIll vel () .lllcrenl C' ;\ di n:J.micil ela separaçào 
)oderes" 7fi 
"ort e analisa UIll caso concre tu. slllJIneLe-o a uma 
onalidacle illcrPIT1PIlIal e [) insere denlro de sua 
sprucléneia" . 77 
:urfe li': Irl nos f;1 lívcl eIl1 ql l .srClcs d(·: princípiu e 
l maispr6xima el el resposta ccrta" 753 
:ort f' IJrOllllJV uma represent.ação deliberativa e 
Hllcnlahv,l" . 81 
'ortp " inslillliçüo educativa P prumovE' o debale 
lico " . 82 
'or'1'E' in tegra UlTl sisl Pnw democrático, não 51(.1 
rgcrtl cicie" .. . ............ .. 82 

:orl (, ,; cmnposl a dc membros indicados por 
lridad s cleiras" ........................................ ... . . 
~isl;idure;; P parlamenLus 

tra a reprf' senl aç;I o (-'leirm,d . 

1. "O jJiJrlaIllPn l o não é a encarna(,:ão essencial da 
dPITIOl:raci.1. ITIas a ('OIwerRiío de uma insriLui(,:üo 
qu E' hisLoricamente exerceu outros propósitus". 

~. " ,\ clin~lI n i ca rcp resf'Illativo-e1eiLo ral incenliva 
lIIll c()lllpo rl atllenl.n legislat ivo que barateia 
direil us run( laIlIl'nl c1 is" . 114 
")\ rpprf sPrlla(;;J o " lei tural não é o único tipo 
pOSS Í7 I cl t' reprcsent:lçEIO Trata-se de uma 
rt-.pn~s (' nta (.:àu puramt' l1 l f::! agr cgat.iv[I , aLomisLicil , 
que pell sa a Jlulítica COIll Om ercado" .. 

I. '·Resl ri ções ao pnr!arn (' nlo eleito não resgatam 
argum 'nl os da IT;·1c1ir;iio anlidc'rnocrúl ica. 
Sim]!l slllenle apontam problemas que os 
im:N ltivos inslJllll:ililWis geram no 

l:OrnporlillI1f' lI LO do legislador" ........ .. .... .. .. H6 
J'a a rpgra de maioria .. . ............................... . 87 

'1\ regra de maioria é im;ensÍvel à intt-' llsida(jp de 
I IreCcr-ênrias" .. H7 

l. "A regra de' rnaiuria [1<1 0 tem a racionalidade que 
p::1 r pC-l" . Sell rrsllILaclu é arbit ní rio" .. 87 

I. "O lIlundo nüo é bijlilrl irl o entre maioria 
(-' I1liI1nria. Prdt'ré llC'i ~ls políl icas , ademais, 

I1;1n silu I' BtiÍl it:as" ................................... . .. . 87 
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4. 	 ~1\(-, 1I 1, ('CIII IO, f] lla.ndo (" jl lll' que decide sobre di reilus nUrni.1 


dPIIli lCrélci:l COllst IIIlCi(lllé!l·'. 


111- A Indnacão por legl~ lado(es e parlamentos 	 89 
1. 	 Int rodu ção. . ............................ .. . . 89 

2. 	 A favor d(' lq.(isladures t' parlamentos 8!J 

2.1. 	 A favor da rcp reseI1l.açà o eleitoral ... !)2 

2.1.1. 	 ··U parlamento ]'epresenLa Livo é o m ais próximo 

que se pode chegar do ideal de dp!l1ocra(; ia nos pslndos 

mock rnos (second-best choice). É manifestação do 

povo, ainda que indireta". 92 
2.1 .2. "0 processo ('I<' composiçào do parlamcnl o 

reprrsl'rILal ivo estru tura a competição pulíl ica" 

2.1.:3. 	 "() p<lrlalllcnLo represenLativo é um 

apc d'ciçuamcnlo da democracia direl a 

(a rl-'jlrcsc l1laça o eleitoral é uma 

jirst-bes l dwice) " .. 

2.1.4. 	 "}\ at. iviclar1 l' dec- isória do parlamento QSli IT11lla o 
cOInpromisso, a acomodaçào rle pxtrN l1os , não a 

po]; l.rizd \.:i'io" . 94 
2.1.5. 	 "A ub.ie(:iio contra a supremacia rio p<1rlamento 

rcprE!::icnt,aLivo pcoa preconceitos da I.radiç: ;~ () 

<lnt.iderno(']'<;it.ica" . 94 
2.2. 	 A favor da rcgra ele maioria .................................... . 94 


2.2.1 	 " .\ regra d E' maioria é o único princípio ele 

(!tou süo cul ellva que respeil a o imperativo 

II10ral da igualdade" .. 84 
2.2 .2 . "A regra de maioria IiJIliLa o podcr" ... 85 
2.2.:1. "])ec:isô, 's sobre questões de justiça não elevem 

s('r s('nsívi'i s à in l.ensidade de preferências" . 85 
3. 	 Conlra jU ÍZ('s c' C'OI'tE:'S .. 95 

3.1 	 "A C'(lrt c n;10 proLege as precondic;ões da democ[,élcia, 

pois niío esL,i fura da po!J tica " .. 

3.2. 	 "A corte não prot.l.'gt' direitos das minorias: moralmenLe, 

isso c' conLroverso; ernpiricamente, isso é falsu" . 97 

:3.:3. 	 "A ("orl (' I lün (, ('missária do podt' r consLit.uin1c nCI!1 

m('c';J lI ismo rle ]J['( '-cornprornetirnenro. j';sse é um 

disfarce-' lj.Jlf' ('n('o\)rr 11m agente políticu que faz 

escul has 1I 1or,lis conl' roversas" . !IR 

3.4. 	 "A corl (" dr" fLtLo, pode ll-' r :; ua decisão rt'j c'il arIa, ao 

[ln:1l, pd o pod('!' de emenda ou por UI113 nova 

cons l ill liç~[() l::ssa dificuldade, porém, JI;jo Sr ' juslih(:a" !)l) 
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3.5. 	 "A relrisão judicial não é decorrê ncia nec<'ssária do 2. 1.2. Cass Sun:;;tein e o ll\ill ima li sm 

estado de dtre ito e não deve ter exclus ividade na lia\' 'ga ma res dEscullhecid os. 

mterpretação da constituição. Interpretações do 2.2. Virt.lldes ativas . 
parlamento pode m prf'valecer" ..... 99 	 2.2. 1. Uma segu nda cha llc a() lpgisl 

3.6. 	 "A corl e não ' um agente eX!'e rno que Julga com consel he ira ..... 
i.mparcialidade, pois não está fora da política Algu ('l!1 2.2.2. A 16c nica <1a proporc ionalida 
pr cisa (kcidir por últi.mo, t' nenhum dos possíveis 2.:3, 	 :::línl.ese : virt.lldes passivas c a Livas Iló 
candidatus a essa au toridad e sf' r<Í neutro" .. d iá logu .................... . 


3.7. 	 "O controle de consti tucionalidade não é me ra 3. Diálogo COntO produ!o necessário da sepal 
decorrência da d inâmica da separação de podl:!res. 

3. 1. 	 O debate a rupricano 
Não há razão para que tenha a últi.ma palavra" ... 100 

3.1 .1. 	 COllstrução coorde nada e cor 
3.8. 	 "No controle de cons titucionalidade, a co rte não 

cortes . .. ... ...... .. .. 

a na lisa exat.ame nte um caso concreto dife re nte 

:1. 1.2. 13arr.. Priedm<ln: cli{tiogo e o ..dos casos concretos q ue informa m a d e]jbe ração 
poplllar mediado" .......... ....... . 
de uma le i" .. 	 100 

0.2. 	 O debate canadense: a Carta de Di l 3.9. 	 "A corte é igualmente fa Uve l em ques tões de princípio, 
e pessoas discordam sobre a respost.a corre ia" 101 3.2.1. Diá logo como "sequência lcgi, 

c ríLicos ...... 3.10. "A co rte não p romove uma repn' sentação 
delibe ra tiva ou argumentai iva. Juízes mio 0.2.2. Novos experimentos no conS 

reprpsen t.am, nào são e leitos, e s im uma e lite do t;mmnonwealth .............. .. 

profiss ional" . . .................... ..... .. 101 4. Quem , corno, qua lldo 'por q lle decide 50 

3.11. 	 "A co rte não é instituição educativa. nem (lpITloc racia·'. . ... ....................................... .. 

promove um debate público melhor do que o 5. () empírico e o normativo lias I porias do li 
legis lador. Está presa a uma linguage m 

empobrecida, verborrágica, in.ft.exíve l e 
 v - Au~ogoverno direito ao érro 
amarrada a tecrücaLidades juríd icas" .. 102 

3. 12. 	 "A corte integra um s istema democrá tico, mas \/1- Separacão de poderes e os tempos da pollbcc 
não deve te r a última palavra". 	 103 pa i v ra? 


~'l.13. "A co rte é composta de me mbros indicados 
 1. ull.rudll<,:àO .............. .. 

por autoridades elei tas, ma~ este ntf'canis mo 

2. J-lis li lria, ins t'iLui<;ões e t.eoria polít ica norr 
não é suficie nte para a prestação de contas 

:l. Pesos e tnedidas da últirna palavra ,., .. ... .. ~ 
democrá tica". 	 103 

:1. 1. 	 Elltre cOllsU!'llÍ<,:ào mis ta e soberalli4. Quem, como, quando e por que decidI' subre dire il us numa 
~ .2. 	 Entre Pulle r ' Hart?d emocracia constitucional? .... 
3.3. 	 Graus d e a llsiedade por autoridade:5. Os cenários desbalanceados dos Capitulos 11 e 1II 

importa? .. ... .. ..... .. .... .. .............. ....... ..
e preâlllbulo do Capítulo IV ........................... ..... .. 104 

4. Reatividacl pulíti 'a, acomodações prlldf' . 

IV - A indinôcão por mbos dialogo sem ultima pa lavr j(l ') rle IcgiLirnidad -' .. ...... ..................... . 

1. fn trodução 	 ...................... . 105 5 . AlgUlIWS conclusOes e preâmbulo do pró~ 


2. 	 Diálogo no inte rio r da decisão judicial lUi3 
VII - Separacâo de pod r 5 e legi Imldade: deliber 2.1 	 Virtudes passivas .. lU8 
uie( lr15btuc lonal2. 1.1. AJexander Bickel , virtudes passivas e colóq uio 


soc rático : a corte como anima l politicü prude nte 108 
 I. Int.rodução ...... .. ........... ...... ... ... .. .. ...... ...... .. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http:reprpsent.am


lCientifica CONàdo Hubne( f"/cndE5 

'evis5.o jlldicial não é u (~corrência nece!:isária do 
Ido ue cUreiLo c não eleve le r exclusividade na 
Irpret.ação ela constitllif;ão. InterpreLaçõcs do 
lamenLo podem preval ccr" .............. .. ...... . 

:orte não P um agell l externo que julga com 
nrcialida(le, pois não es t.á fora da poJiLica. Alg ll ém 
; isa deciclir por último , nenhum cios possíveis 
tlillatos a essa a utoridade será m~ utro" ... 

:0111'1'01 li con~titucionalidade não é me ra 
orrêneia da dinâmica da separaç:ão de pode res. 
hú razào para que tenha a úllilTla palavra" . 

controle de constitucionalidade, a corte não 
'sa t:xatam -nte um caso concreto diferente 
casos concretos que informam a deliberação 
uua lei" ........................................ ....................... .. 

:orte é igualmente falível em qucsLões de princípio, 
:ssoas discordam sobre a resposta correta" 

"1\ co rte nã.o promove uma rep rl's('n tação 
clpliberaLiva ou argumentativa. Jllízes não 
representam, não são eleitos, e sim urna elite 
profissional" .. 

"r\ con e não é instituição ed ucativa, nem 
promove um debate público me lhor do que o 
l egi~lador. Está presa a un la linguagem 
mpobrecida, verborrágica, infle xível e 

a.marrada a tecnicalidades jurídicas" .... 

"A corte int egra um sistema democrático , mas 
não deve ter a úl tima palavra" ...... 

".1\ corte é composta de membros indicados 
por autoridades eleitas, mas este mecanismo 
110.0 é suficiente para a prestação de con tas 
delllucrát ica" ........................ ........................ .. 

no, qllanclo e por que decide sobre direitos numa 
la cOllsLiLuciona)? .................. ...... .. ...... .. . 

)5 des balanceados dos Capítulos 11 e !lI 
110 do Capítulo IV.. . .......... .. .. .. 

lOl mbos dialogo sem ultima palavra 
J ............... . .. ... .................................. . . . 

I interior da decisão judicia l .. 

Ides passivas .... .. .. .. ............ .. 

Alexander Bickel, virtudes passivas e colóq uio 
socrático: a corte como anima l político prudente 

99 


99 


100 


100 


101 


101 


102 


103 


103 


103 


104 


105 

105 

108 


108 


108 
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2 .1.2. 	 Ca. s, 1.111 5/ e ill e o rllillimalisll1o: a cort f' q l\ando 

navega lIlan's descrml!pcidos ...... .. .... .. 11 9 


2.2. 	 Virtudes ativas .. ....................... . ........... .. .. 125 


2.2.1. 	 Urna segunda chance ao legislador: a corte como 

conselhe ira .... ... 125 


2.2.2. 	A técnica da proporcionalidade .. 127 

2.3. 	 Síntese : virlud r:s passivas e at.ivas na promoção do 
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I-Omésmo 

1. 	 Int rodução 
Certo senso comwn coslUllla supor que parlaIl 

expressão mais imediata da dClllocracia, enquanto 
c1arações de direitos, somauos ao controle judicial r 
a ma:ll.iJestação Clutoexplicat iva do constitucjunalisrr 
qll cm deveria ter a última palavra sobre o signiiicad( 
maneira, são p(!ITebidas como lima tensão não apc 
ções - parlamentos e cor1 es - mas também entre de 
pectivarllCll.te, democracia e constitucionalismo. S 
realizar algum Lipo de governo do povo, o segundo 
poder, mesmo que do povo, tenha limites.?:l Por ~ 

aquelas duas illstituições , portallto, ClIconLra-se ( 
elas clernandas procedimentais e substantivas dess 

:\s f'xprpssü("' s "<:0 1'11.1'01 judicial ele ('nnsl"iluc:ionaJi 
ap~sar d e orig inaclas e m I.radiçócs c1 ifc re nl es, se niu 
1I(-'sl.e LralJolhu. SlIas e ve llllla is d ife rPlI ç,ls I ;c:nicas n; 
S;lO para a lIallln'Za do arg uII\(?nI O aqui desel\l'olvidl) 
Frank Mich!' llIlUlI rçsulll e ll\<'I hor f'ssa l usãu: '''lJE'1 
sonlPlhing lik(' I his: pu pular politicaJ se.lf-gove l'lll1Wll 
dcciding for themselves lhe co nle nl (. .. ) of 1-l\e lalVs 
11t( ~i r polil.i<;al associa liun. '(;ollsli tul.i ollalislll' app(oa 
this: Llte cOllla illllH '1l1 uI' popular political c1ecision-1 
COllstitul.iOll - '<I law o I' lawlIlaking', \\'(' shall SOlllCl 
(;olllrol wh ic h fúrll\('! r laws call Iw rnade, b.v wltOlll , 
(:>'lic lt c llIlan, ~()(J!j, p. 5 ). 
Cf. os argllme nlos de D\VOJ'kin sohre a illl e r<!I']ll'lld fi l 
l' !;lInh(> 1l1 a I.es(' :;ol;n ' a "unidade (lo vaJor" e a insC 
c<.: ilos políticos (Dw()rkill ID!J(j , 2004 e ~() ll). 
0, pl'<Jble fllaS ()riulld(,s das de ma lldas pr()cf'dirl1elll ~ 

d('mocrac ia qua nto do cOllsti tuc io lla li smo, se rúo Illav 
:, iTlJw, e m que I. 'rli.o sisl e lllaliz[Jr algulls d ui> princi 
('ssa dbcuss;lO da leoria poli! iUl gm'a lIllc llt ocorre. 
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