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Resumo 

 

Bastos, Erico Araújo; Guimaraens, Francisco de. O Oráculo do Poder 

Constituinte: Reminiscências do Poder Moderador na atuação do Supremo 
Tribunal Federal.  Rio de Janeiro, 2010. 234p. Dissertação de Mestrado – 
Departamento de Direito, Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro. 

 

O presente trabalho propõe-se a analisar se o Supremo Tribunal Federal, em 
sua atuação perante crescentes demandas políticas, tem concretizado comandos 
constitucionais atento ao caráter democrático que emana da Constituição Federal 
de 1988 ou se, em sentido diverso, procede, ainda que por vezes, como instância 
moderadora da democracia. A resposta para tal questionamento exige que se 
proceda ao estudo crítico dos conceitos de poder constituinte e política, vez que se 
costuma atribuir àquela Corte o papel de definir o sentido do texto constitucional. 
Neste debate, as teorias de Nicolau Maquiavel, Antonio Negri e Jacques Rancière 
ganham destaque por seu caráter democrático, revelado na construção de teorias 
que reconduzem o poder constituinte ao palco do cenário político. Impõe-se, 
ainda, o estudo da teoria do poder moderador, sua concepção e as formas pelas 
quais se manifestou nos Estados Unidos, França e Brasil, bem como, sua 
vinculação com a manutenção de estruturas aristocráticas nestes países. As teorias 
de Montesquieu e Benjamin Constant constituem eixo desta análise. Ao fim, 
procede-se ao estudo de quatro importantes julgados no âmbito do Supremo, 
mediante os quais se pode verificar se o comportamento do Tribunal aproximou-
se do caráter democrático daquelas primeiras teorias ou se a Corte atuou, nestes 
casos, como correspondente funcional do Poder Moderador, a bloquear o 
conteúdo democrático da Constituição Federal de 1988.  
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Poder Moderador; Supremo Tribunal Federal; democracia; poder 
constituinte; política.  
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Abstract 

 

Bastos, Erico Araújo; Guimaraens, Francisco de. O Oráculo do Poder 

Constituinte: Reminiscências do Poder Moderador na atuação do Supremo 
Tribunal Federal.  Rio de Janeiro, 2010.  234p. Dissertação de Mestrado – 
Departamento de Direito, Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro. 

 

This study aims at examining whether the Brazilian Supreme Court, in its  
increasing political demands, have achieved constitutional commands attentive to 
democratic character emanating from the Constitution of 1988, or whether it has 
sometimes proceed as a moderating instance of democracy. The answer to this 
question requires that we proceed critically in studying of the concepts of 
'constituent power' and 'politics,' since defining the meaning of constitutional text 
is usually seen as a task of that court. In this debate, theories of Niccolo 
Machiavelli, Antonio Negri and Jacques Rancière gain prominence for its 
democratic character, revealed in the construction of theories that bring back the 
constituent power to the stage of the political scene. It is also necessary to study 
the theory of moderating power, its design and the ways in which it expressed 
itself in the United States, France and Brazil, as well as its connection with the 
maintenance of aristocratic structures in these countries. The theories of 
Montesquieu and Benjamin Constant are the axis of this analysis. In the end, we 
proceed to the study of four cases decided by the Brazilian Supreme Court by 
which one can determine whether the conduct of the court approached the 
democratic character of those early theories or whether the court acted in such 
cases as the functional corresponding of the Moderating Power, to restrict the 
democratic content of the Constitution of 1988. 

 

 

 

 

Key words 

Moderating Power; Brazilian Supreme Federal Court; democracy; 
constituent power; politics. 
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 [a aristocracia é]... uma casta difícil de 

suprimir porque, no fundo, se renova 

continuamente e porque, quando é preciso, 

sabe morrer bem, isto é: sabe lançar a sua 

semente no momento final [...] se, tantas vezes 

como aconteceu, esta classe tivesse que 

desaparecer, constituir-se-ia logo outra 

equivalente, com as mesmas qualidades e os 

mesmos defeitos: já não seria talvez fundada 

sobre o sangue, mas [...] sobre a antiguidade 

da sua presença num dado lugar, ou um 

pretenso melhor conhecimento de qualquer 

texto presumidamente sagrado. 

(Tomasi di Lampedusa, O Leopardo)  

 

Quero inventar o meu próprio pecado              

Quero morrer do meu próprio veneno. 

(Chico Buarque, Cálice)   
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