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Mar Português

Ó mar salgado, quanto do teu sal
São lágrimas de Portugal!

Por te cruzarmos, quantas mães choraram,
Quantos filhos em vão rezaram!

Quantas noivas ficaram por casar
Para que fosses nosso, ó mar!

Valeu a pena? Tudo vale a pena
Se a alma não é pequena.

Quem quer passar além do Bojador
Tem que passar além da dor.

Deus ao mar o perigo e o abismo deu,
Mas nele é que espelhou o céu.

Fernando Pessoa1

RESUMO

1PESSOA, Fernando. Mensagem. São Paulo: Martin Claret, 1998, p. 48.
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As atrocidades cometidas, sob o manto da legalidade, pelos regimes totalitários exigiram uma
reformulação não só dos Estados mas também do próprio Direito. A reaproximação deste com
a Moral tornou-se inevitável. A necessidade de tutela dos direitos básicos dos seres humanos
fez  com  que  eles,  cada  vez  mais,  fossem  insculpidos  nas  Constituições,  ocasionando  o
fenômeno  da  constitucionalização  do  Direito.  E  as  Constituições  já  não  podiam  ser
interpretadas como detentoras de meros desideratos. Não, passariam a ser dotadas de eficácia
normativa.  À toda essa mudança  de paradigma,  denominou-se Neoconstitucionalismo.  No
novo modelo de Estado – Estado Constitucional de Direito -, foi atribuído papel de destaque
ao Poder Judiciário,  a quem coube não apenas interpretar de forma precípua mas também
zelar pela Constituição. Esse fato, somado ao fenômeno da constitucionalização do Direito
resultou numa inevitável judicialização da política, acompanhada de certo ativismo judicial. O
Brasil não ficou alheio a todas essas mudanças, apesar de certo atraso. A promulgação da
Constituição de 1988 teve fundamental importância nesse processo, que não ocorreu de forma
estanque. Hoje, pouco mais de duas décadas depois, o STF é a principal arena decisória dos
assuntos mais importantes do país.

Palavras-Chave: Direito constitucional, neoconstitucionalismo, judicialização da política

ABSTRACT

7



The atrocities committed, under the cloak of legality, by totalitarian regimes demanded an
reformation not only of States but also the Law. A New Approach to Moral of this became
inevitable.  The need to  protect  the  basic  rights  of  human made  them,  increasingly,  were
sculptured in the Constitutions, causing the phenomenon of constitutionalization of Law. And
the Constitutions couldn’t  be interpreted as having simple aspirations.  No, they would be
provided  with  effective  rules.  For  all  of  this  paradigm  change,  was  named
Neoconstitutionalism. In the new model of State - Constitutional rule of law - was assigned a
prominent role to the Judiciary, who not only interpret, but also ensure the Constitution. This
fact,  coupled  with  the  phenomenon  of  constitutionalization  of  the  law has  resulted  in  an
inevitable legalization of politics, accompanied by judicial activism. Brazil was not oblivious
to all these changes, although some delay. The promulgation of the 1988 Constitution had a
fundamental role in this process, which did not occur watertight. Today, just over two decades
later,  the Supreme Court is the main decision-making of the most important issues of the
country.

Key-Words: Constitutional Law, Neoconstitutionalism,  legalization of politics
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo estudar a judicializaçãoda política, fenômeno

de escala mundial que também tem grande influência no Brasil. Para tanto, faz-se necessário

tangenciar alguns outros temas,  que estão interligados com o primeiro,  como é o caso do

Neoconstitucionalismo  e  da  legitimidade  do  Poder  Judiciário  para  exercer  o  controle  de

constitucionalidade,  que  ficou  conhecido  como a  “dificuldade  contramajoritária”.  Em sua

parte  final,  será  feita,  ainda,  uma  exposição  de  casos  concretos  onde  se  constata  a  sua

aplicação na prática.

Longe da pretensão de esgotar o tema, o que se procura é compreender como o

STF, a partir da judicialização da política, deixou de ter uma atuação discreta e transformou-

se na principal arena decisória do país. Com uma atividade crescente, nessas pouco mais de

duas  décadas,  ele  passou a  ser  provocado a  manifestar-se  sobre  os  mais  diversos  temas,

extrapolando,  muitas  das  vezes,  o  próprio  domínio  do Direito.  Por  conta  disso,  passou a

exercer um papel de suma importância na efetivação das disposições constitucionais, nutrindo

o ideário de justiça da sociedade. 

O primeiro capítulo será dedicado a uma análise do Neoconstitucionalismo. Dar-

se-á enfoque especial  aos marcos que o caracterizam. Vale dizer,  o marco histórico: Pós-

Guerra e redemocratização; o marco filosófico: a construção do pós-positivismo; e o marco

teórico: mudanças de paradigma. Ademais, sempre que possível, será feita uma correlação

entre as características gerais e as particularidades do Brasil.

O segundo capítulo abordará diretamente a questão da judicialização da política.

Num primeiro momento, será estudada a sua conceituação, fazendo-se oportuna diferenciação

em relação ao ativismo judicial. Em seguida, serão analisados os fatores que a fomentaram: a

constitucionalização do Direito; o aumento da demanda por justiça; e a ascensão institucional
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do  Judiciário.  Explorar-se-á  também  as  teorias  que  buscaram  legitimar  a  jurisdição

constitucional,  e  de  forma  mais  específica,  o  controle  de  constitucionalidade:

constitucionalismo clássico e pós-positivistas.  Da mesma forma, será enfrentado o aparente

conflito entre a judicialização da política e o princípio da separação de Poderes. Por fim, serão

analisados alguns riscos e críticas.

O terceiro e último capítulo tem o escopo de estudar judicialização da política no

Brasil e a aplicação das suas principais teorias, que não aconteceu de forma estanque com a

promulgação  da  Constituição  de  1988.  Ademais,  será  ilustrado  o  ativismo  judicial

desempenhado pelo STF através da exposição de alguns casos concretos.

A presente monografia justifica-se pela necessidade de avaliar um fenômeno atual

e controverso, que tem dividido a opinião não só de juristas mas da sociedade como um todo.

A razão do seu estudo está centrada no inegável função que o STF vem desempenhando no

sentido  de  dar  efetividade  à  Constituição,  muita  das  vezes  exercendo  um  papel

contramajoritáio, com todas as implicações que disso resultam.
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CAPÍTULO 1. ONEOCONSTITUCIONALISMO

O  Direito  Constitucional  sofreu,  e  vem  sofrendo,  uma  série  de  mudanças

substanciais a partir da segunda metade do século XX. Há um relativo consenso na doutrina

de que tais  mudanças permitiram o surgimento de um modelo de Estadoconstitucional  de

Direito.  Entretanto,  o  mesmo  consenso  não  há  em  relação  à  denominação  desse  novo

paradigma. Dentre os diversos termos utilizados, destacam-se: Neoconstitucionalismo, Pós-

positivismo e Constitucionalismo de Direitos. Em que pese tal discussão ser interessantíssima,

não será objeto deste trabalho o seuestudo, adotando-se a primeira terminologia na presente

exposição.

1.1.Definição

Tarefa das mais árduas é a da conceituação de institutos jurídicos.Não é diferente

no caso do Neoconstitucionalismo. Ao revés, o quadro ainda é agravado, tendo-se em vista

que,dentre  os  seus  defensores,  há  positivistas  e  não  positivistas,  adeptos  do  liberalismo

político,  substancialistas  e  procedimentalistas.  Diante  de  tamanha  heterogenia,  é  difícil

alcançar-se um consenso.

Feitas  as  devidas  ressalvas,adota-se  a  conceituação  elaborada  pelo  eminente

professor Luís Roberto Barroso2, que entende o Neoconstitucionalismo como:

2 BARROSO,  Luís  Roberto.  Neoconstitucionalismo  e  constitucionalização  do  direito.  Disponível  em:
http://jus.com.br/revista/texto/7547/neoconstitucionalismo-e-constitucionalizacao-do-direito#ixzz2Z8GOCD6J  .  
Acesso em 07 jan/2013.
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(...)conjunto  amplo  de  transformações  ocorridas  no  Estado  e  no  direito
constitucional, em meio às quais podem ser assinalados, (i) como marco histórico, a
formação do Estado constitucional de direito, cuja consolidação se deu ao longo das
décadas finais do século XX; (ii) como marco filosófico, o pós-positivismo, com a
centralidade dos direitos fundamentais e a reaproximação entre Direito e ética; e (iii)
como marco teórico,  o conjunto de mudanças  que incluem a força  normativa da
Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e o desenvolvimento de uma
nova dogmática da interpretação constitucional.

Para uma melhor compreensão do que ora se expõe, o referido conceito, por se

tratar  de  uma  síntese  das  características  centrais  do  novo  paradigma  constitucional,  será

estudado de forma fragmentada, assim como o fez o supracitado autor3.

1.1.1. Pós-Guerra e redemocratização

O  fim  da  Segunda  Guerra  Mundial  e  a  reconstituição  dos  países  da  Europa

continental, sobretudo os que tiveram experiências com regimes totalitários, permitiram uma

redefinição  do papel  da Constituição  e  da importância  do Direito  Constitucional  sobre as

instituições. Isto porque a aproximação entre as ideias de constitucionalismo e de democracia

produziu  uma  nova  forma  de  organização  política,  denominada  Estado  constitucional  de

direito, Estado democrático de direito ou, ainda, Estado constitucional democrático4.

Neste sentido, não se pode deixar de destacar a Lei Fundamental de Bonn, que é a

Constituição Alemã, datada de 1949, e a instalação do Tribunal Constitucional Federal (1951)

naquele país. Da mesma forma, frisa-se a Constituição da Itália e a instalação da sua Corte

Constitucional,  o  que  ocorreu,  respectivamente,  em 1947  e  1956.  Ademais,  não  se  pode

olvidar as Constituições de Portugal e da Espanha, promulgadas na década de 70, que tiveram

importante função na redefinição do direito constitucional. 

No Brasil, a construção desse novo paradigma constitucional ocorreu um pouco

mais tarde,  com a promulgação da Constituição Federal de 1988. Assim como ocorreu na

Europa continental, emergiu de um contexto de redemocratização e de reconstitucionalização,

após um sombrio período de ditadura militar vivido nesse país. 

3 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: Os Conceitos Fundamentais e a
Construção do Novo Modelo. São Paulo:Saraiva, 2009, pp. 243-394.
4 Ibid., p. 245.
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1.1.2. A construção do pós-positivismo

Tem-se o pós-positivismo como o marco filosófico do novo direito constitucional.

Neste sentido, devemos entendê-lo como a superação dos principais modelos de pensamentos

existentes até então: o jusnaturalismo e o positivismo,  pelo menos nas suas formas puras.

Neste ponto, faz-se imprescindível tecer algumas considerações, ainda que de forma breve e

resumida, sobre os referidos modelos.

O  jusnaturalismomoderno  desenvolveu-se  a  partir  Século  XVI.  Basicamente,

defendia a existência de um direito natural intrínseco ao ser humano. Em outras palavras,

existiria, na sociedade, um conjunto de direitos e pretensões humanas que não seria emanado

pelo Estado – ao revés, representaria, antes, uma limitação à norma estatal –, tendo validade

em si mesmo, em função de uma ética superior. Passou a ser a filosofia natural do Direito e

foi muito associado ao liberalismo,  servindo como combustível  às Revoluções  Burguesas.

Paradoxalmente,  seu  declínio  está  associado  ao  êxito  de  tais  revoluções,  uma  vez  que

estasimplementaram, gradativamente,  ordenamentos positivados. Assim, no final do século

XIX, o jusnaturalismo era considerado metafísico e anticientífico5. 

Ganhou fôlego, então, o positivismo jurídico. Em que pese haver diferentes ideias

em seu bojo,  neste trabalho será abordado o positivismo jurídico normativista  kelseniano,

exposto na Teoria Pura do Direito, clássica obra de Hans Kelsen. Neste ponto, há que se fazer

menção à precisa passagem do Prof. Luís Roberto Barroso6:

O positivismo jurídico foi a incorporação do positivismo filosófico para o mundo do
Direito, na pretensão de criar-se uma ciência jurídica, com características análogas
às  ciências  exatas  e  naturais.  A busca  de  objetividade  científica,  com ênfase  na
realidade observável e não na especulação filosófica, apartou o Direito da Moral e
dos valores transcendentes.  Direito é norma, ato emanado do Estado com caráter
imperativo e força coativa. A ciência do Direito, como todas demais, deve fundar-se
em juízos de fato,  que visam ao conhecimento da realidade,  e não em juízos de
valor,  que  representam uma tomada de  posição  diante  da  realidade.  Não é  com
âmbito  no  Direito  que  se  deve  travar  a  discussão  acerca  de  questões  como
legitimidade e justiça. 

Portanto, não é difícil constatar que o referido modelo buscou construir uma teoria

com base na qual o aplicador do direito assumisse uma postura cognitiva, a partir de um juízo

5 Neste sentido, conferir a brilhante exposição de Luís Roberto Barroso (organizador).  A Nova Interpretação
Constitucional: Ponderação, Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 18-
23.
6 BARROSO,  Luís  Roberto.  A  Nova  Interpretação  Constitucional:  Ponderação,  Direitos  Fundamentais  e
Relações Privadas. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 24.

14



de  fato,  e  não  de  valor.  O  desfecho  de  tal  modeloestá  umbilicalmente  assoviado  ao

acontecimento de uma das maioresatrocidades da história da humanidade: a implantação de

regimes totalitários, que promoveram verdadeiras barbáries sob o manto da legalidade. Assim,

o fim da Segunda Grande Guerra representou não só a derrota dos regimes totalitários, mas

também a decadência do positivismo, em sua forma pura.

É nesse contexto que, a partir  da segunda metade do século XX, surge o pós-

positivismo,  como  uma  reaproximação  entre  o  Direito  e  a  Moral,  sem  perder  de  vista,

contudo,  a  busca  por  clareza,  certeza  e  objetividade,  conquistas  essas  alcançadas  com

positivismo jurídico. 

Sobre o tema, recorre-se mais uma vez às precisas palavras do professor Luís

Roberto Barroso7: 

A doutrina pós-positivista se inspira na revalorização da razão prática, na teoria da
justiça e na legitimação democrática. Nesse contexto, busca ir além da legalidade
estrita, mas não despreza o direito posto; procura empreender uma leitura moral da
Constituição e das leis, mas sem recorrer a categorias metafísicas. No conjunto de
ideias ricas e heterogêneas que procuram abrigo nesse paradigma em construção,
incluem-se  a  reentronização  dos  valores  na  interpretação  jurídica,  com  o
reconhecimento de normatividade aos princípios e de sua diferença qualitativa em
relação  às  regras;  a  reabilitação  da  razão  prática  e  a  argumentação  jurídica;  a
formação  de  uma  nova  hermenêutica;  e  o  desenvolvimento  de  uma  teoria  dos
direitos fundamentais edificada sobre a dignidade da pessoa humana.

Neste  diapasão,  um  dos  maiores  avanços  foi,  sem  dúvidas,  o  Princípio  da

Dignidade da Pessoa Humana, tendo por base o imperativo categórico kantiano, segundo o

qual a pessoa deve ser tratada sempre como um fim em si mesmo, e nunca como um meio

para alcance de outras finalidades, nem mesmo as coletivas. Desse princípio se extrai uma

série  de  outros  direitos  fundamentais,  como  os  que  tutelam  a  liberdade,  a  igualdade,  a

personalidade  e  a  promoção  da  justiça.  Ademais,  no  seu  âmbito  inclui-se  a  proteção  do

mínimo existencial, que, segundo entendimento de Daniel Sarmento8, consiste na garantia das

condições  materiais  básicas  de  vida,  ostentando  tanto  uma  dimensão  positiva  (conjunto

essencial de direitos prestacionais) quanto outra negativa (limite à prática de atos pelo Estado

ou por particulares que subtraiam do indivíduo as referidas condições materiais indispensáveis

para uma vida digna).

7 BARROSO,  Luís Roberto.  Curso de Direito Constitucional  Contemporâneo:  Os  Conceitos  Fundamentais  e a
Construção do Novo Modelo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 249.
8SARMENTO, Daniel. A proteção judicial dos direitos sociais: alguns parâmetros ético-jurídicos. In: SOUZA
NETO, Cláudio Pereira; SARMENTO, Daniel (Coord). Direitos sociais: fundamentos, judicialização e direitos
sociais em espécie. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p.576.
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Destarte, deste reencontro entre ciência jurídica e filosofia do direito surge, em

parte,  o  que  tem  se  denominado  neoconstitucionalismo.  Como  consequência,  tem-se  a

incorporação de valores  morais  da comunidade,  em determinado período de tempo,  pelas

constituições, sob a forma de princípios. 

1.1.3.Mudanças de paradigmano Direito Constitucional

No plano teórico, destacam-se 3 mudanças fundamentais para a construção de um

novo paradigma no órbita do direito constitucional: o reconhecimento de força normativa à

Constituição;  a  expansão da  jurisdição  constitucional;  e  o  desenvolvimento  de  uma nova

dogmática  da  interpretação  constitucional.  Em  seguida,  será  estudada  cada  uma  dessas

transformações, ainda que de forma sucinta.

1.1.3.1. A força normativa da Constituição

Até  meados  do  século  XX,  prevaleceu,  na  Europa,  um  modelo  no  qual  a

Constituição  era  tida  como  um  documento  essencialmente  político.  Vale  dizer,  ela  era

considerada como um convite à atuação dos Poderes, de modo que a concretização de suas

proposituras ficava relegada à atuação do legislador infraconstitucional e à discricionariedade

do administrador.  Há que se destacar,  ainda,  o fato de não se reconhecer  qualquer  papel

substancial ao Judiciário na sua efetivação. 

A partir do processo de reconstitucionalização ocorrido na Europa após o fim da

Segunda Grande Guerra, esse quadro começou a ser alterado. À Constituição, foi reconhecida

força  normativa,  passando  a  ser  dotada  de  imperatividade.  Por  conta  disso,  a  sua

inobservância  tornou-se passível  de  mecanismos  de cumprimento  forçado,  assim como já

acontecia com as demais normas jurídicas. 

No Brasil, tal discussão só começou a ser travada de forma consistente na década

de 80. No entanto, tendo em vista o contexto sócio-político aqui vivido em tal período, coube

à Constituição de 1988, bem como à doutrina e à jurisprudência após a sua promulgação, o

mérito de atribuir-lhe força normativa.
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Não se pode, contudo, deixar de enfatizar que tal mudança não ocorreu de forma

estanque e sem oposição. Pelo contrário, foi, e está sendo, um processo relativamente lento e

gradual.

1.1.3.2. A expansão da jurisdição constitucional.

Além  das  normas  constitucionais  não  serem  dotadas  de  força  normativa,

prevalecera na maior parte da Europa, até meados do século XX, o modelo de supremacia do

Poder Legislativo. Com o processo de reconstitucionalização experimentado após a derrota

dos regimes totalitários, surgiu um novo modelo: o da supremacia da Constituição, inspirado

na experiência norte-americana. Buscou-se a constitucionalização dos direitos fundamentais,

de  modo  que  estes  ficavam  imunes  a  eventuais  ações  danosas  do  processo  político

majoritário, cabendo a sua proteção ao Poder Judiciário. Consequentemente, inúmeros países

europeus  passaram  a  adotar  mecanismos  de  controle  de  constitucionalidade,  associados

àcriação  de  tribunais  constitucionais.  Assim  ocorreu  com  a  instalação  do  Tribunal

Constitucional Federal alemão (1951) e da Corte Constitucional italiana (1956), por exemplo.

No Brasil, em que pese o controle de constitucionalidade incidental existir desde a

primeira Constituição republicana (1891) e a ação direta de inconstitucionalidade desde a EC

nº 16,  de 1965, tendo legitimidade exclusiva para propor a última o Procurador Geral da

República, a jurisdição constitucional só expandiu-se, de fato, com a promulgação da Carta de

1988. Tal fato se deu, principalmente, pela ampliação do rol de legitimados para propor a

referida  ação  já  existente9,  bem  como  pela  criação  de  novos  mecanismos  de  controle

concentrado,  como é o caso da ação declaratória  de constitucionalidade e da arguição de

descumprimento de preceito fundamental.

1.1.3.3. A reelaboração doutrinária da interpretação constitucional

Esse conjunto de mudanças relatado até o presente momento reverberou também

na  hermenêutica  jurídica,  sobretudo  na  interpretação  constitucional.  Somam-se  a  tais

9Atualmente, a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe, em seu artigo 103, que tem legitimidade
para propor a referida ação:  o Presidente da República;  a Mesa do senado Federal;  a Mesa da Câmara dos
Deputados; a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal(Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 45, de 2004); o Governador de Estado ou do Distrito Federal (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 45, de 2004); o Procurador-Geral da República; o Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil; partido político com representação no Congresso Nacional; e confederação sindical ou
entidade de classe de âmbito nacional.
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circunstâncias, segundo os ensinamentos de Luís Roberto Barroso10, a complexidade da vida

contemporânea, seja ela no espaço público ou privado; o pluralismo de valores, interesses e

visões  da  sociedade  contemporânea;  as  insuficiências  e  deficiências  do  processo  político

majoritário. Então, concluiu o eminente autor:

Foram  afetadas  premissas  teóricas,  filosóficas  e  ideológicas  da  interpretação
tradicional, inclusive e notadamente quanto ao papel da norma, suas possibilidades e
limites, e ao papel do intérprete, sua função e suas circunstâncias. Nesse ambiente,
ao  lado  dos  elementos  tradicionais  de  interpretação  jurídica  e  dos  princípios
específicos  de  interpretação  constitucional  delineados  ao  longo do  tempo,  foram
descobertas novas perspectivas e desenvolvidas novas teorias. Nesse universo em
movimento  e  em  expansão,  incluem-se  categorias  que  foram  criadas  ou
reelaboradas,  com  os  modos  de  atribuição  de  sentido  às  cláusulas  gerais,  o
reconhecimento  de  normatividade  aos  princípios,  a  percepção  da  ocorrência  de
colisões  de  normas  constitucionais  e  de  direitos  fundamentais,  a  necessidade  de
utilização da ponderação como técnica de decisão e a reabilitação da razão prática
como fundamento de legitimação das decisões judiciais. 

Não se pode encerrar o tema sem, contudo, expor crítica considerável que se faz
ao Neoconstitucionalismo. A título de exemplo, pode se citar a doutrina de Lênio Streck11. O
renomado autor foi adepto de tal teoria em sua gênese, tendo papel de destaque para a sua
recepção no país, como se analisará adiante. Porém, segundo ele, como o pós-positivismo tem
sido considerado o principal elemento caracterizador do Neoconstitucionalismo, a ponderação
acabou se transformando num grande obstáculo para o próprio Neoconstitucionalismo, pois
tal técnica de decisão judicial, em última análise, seria um álibi para os mais variados modos
de  discricionariedades  e  axiologismos,  típicos  do  positivismo  jurídico  –  então,  não  teria
havido tal ruptura -, haja vista não ter conseguido se desprender da relação sujeito-objeto.
Vale  dizer,  quem  escolhe  os  princípios  a  serem  sopesados  é  o  juiz.  Portanto,  o
Neoconstitucionalismo daria  margem ao desenvolvimento  do  ativismo judicial,  e  isto  iria
além dos  limites  estabelecidos  constitucionalmente,  não  podendo  ser,  por  isso,  aceito  no
Estado Constitucional de Direito. Pelo exposto, o autor não se perfilha mais com a referida
teoria.

1.2. A constitucionalização do Direito

Como visto, o direito  constitucional  vem sofrendo significativas alterações  nos

últimos tempos.  Esse processo,  que compreende os  marcos  histórico,  filosófico  e teórico,

resultou num quadro de profunda constitucionalização  do Direito,  marca  característica  do

10BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: Os Conceitos Fundamentais e a
Construção do Novo Modelo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 265-266.
11 STRECK,  Lenio  Luiz.  Contra  o  NeoconstitucionalismoDisponível
em:http://www.abdconst.com.br/revista5/Streck.pdf. Acesso em 07/01/2014.
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modelo  atual.  Para  Luís  Roberto  Barroso12,  a  aproximação  entre  constitucionalismo  e

democracia, a força normativa da Constituição e a difusão da jurisdição constitucional foram

ritos de passagem para a formação deste modelo.

A  fim  de  se  evitar  eventuais  confusões  terminológicas,  no  presente  trabalho,

utiliza-se a expressão “constitucionalização do Direito” no sentido de um efeito expansivo de

normas constitucionais, cujo conteúdo material e axiológico se irradia, com força normativa,

por todo o sistema jurídico13.

Vale  ressalvar  que  esse  processo  descrito  acima  não  se  aplica,  por  motivos

diversos, ao Reino Unido, aos Estados Unidos e à França14.

Feita a devida ressalva, destaca-se que, grande parte da doutrina, entende ter sido

estabelecido o marco inicial da constitucionalização do Direito na Alemanha. Isso porque, no

referido país, o Tribunal Constitucional Federal assentou, sob a égide da Lei Fundamental de

1949, que os direitos fundamentais desempenham tanto uma dimensão subjetiva de proteção

de  situações  individuaisquanto  uma  dimensão  objetiva  de  valores.  Assim,  segundo  os

ensinamentos  de  Gilmar  Mendes15,  a  primeira,  enseja  uma pretensão  a  que  se  adote  um

determinado comportamento ou se expressa no poder de produzir efeitos sobre certas relações

jurídicas; a segunda, nas palavras do referido autor16:

(...)  resulta  do  significado  dos  direitos  fundamentais  como princípios  básicos  da
ordem constitucional. Os direitos fundamentais participam da essência do Estado de
Direito democrático, operando como um limite do poder e como diretriz para a sua
ação. As constituições democráticas assumem um sistema de valores que os direitos
fundamentais  revelam  e  positivam.  Esse  fenômeno  faz  com  que  os  direitos
fundamentais influam sobre todo o ordenamento jurídico, servindo de norte para a
ação de todos os poderes constituídos. 

Assim,  conclui  Luís  Roberto  Barroso17 que  “o  sistema  jurídico  deve  proteger

determinados direitos e valores, não apenas pelo eventual proveito que possam trazer a uma

ou algumas pessoas, mas pelo interesse geral da sociedade na sua satisfação”.

12 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: Os Conceitos Fundamentais e a
Construção do Novo Modelo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 353.
13BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: Os Conceitos Fundamentais e a 
Construção do Novo Modelo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 351-352.
14 Ibid., p. 352-359.
15BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; MENDES, Gilmar Ferreira.  Curso de Direito Constitucional. São Paulo:
Saraiva, 2013, p. 166-170.
16Ibid., p. 167.
17BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: Os Conceitos Fundamentais e a
Construção do Novo Modelo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 353.
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A  partir  dessa  dupla  dimensão  dos  direitos  fundamentais,  o  Tribunal

Constitucional alemão promoveu uma verdadeira revolução, sobretudo no que tange ao direito

civil. 

Na  Itália,  por  sua  vez,  a  Constituição  passou  a  vigorar  no  início  de  1948.

Entretanto, a Corte Constitucional foi instalada apenas em 1956. Até esta data, o controle de

constitucionalidade  foi  exercido  pela  jurisdição  ordinária.  Por  esses  e  outros  motivos,  a

constitucionalização do Direito somente se iniciou no referido país na década de 1960, vindo

a se consumar nos anos 70.

No ordenamento jurídico pátrio, o fenômeno da constitucionalização do Direito só

se iniciou com o advento da Carta Magma de 1988. Não se pode olvidar, contudo, o contexto

histórico de redemocratização no qual ocorreu a sua promulgação. Vale lembrar, um clima de

incerteza e de insegurança pairava sob o país, decorrente dos longos anos de ditadura militar.

Não é de se estranhar que, além de analítica, chegando a ser prolixa, a Constituição de 1988

expressa em sua redação final uma mistura heterogênea de interesses de trabalhadores, classes

econômicas, categorias funcionais etc.

Além disso, e esse é o ponto mais importante, destaca-se que os principais ramos

do  direito  infraconstitucional  tiveram  seus  temas,  em  maior  ou  menor  escala,  tratados

diretamente  na  Constituição.  Atribui-se  a  esse  fenômeno  a  denominação  de

constitucionalização das fontes do direito. Naturalmente, tal fenômeno acaba servindo como

limites a atuação do legislador ordinário e à hermenêutica realizada pelo judiciário no que

concerne aos temas constitucionalizados, o que nem sempre é visto com bons olhos.

Assim, a partir de 1988, e especialmente da última década, a Constituição passou

para o centro do sistema jurídico pátrio, desfrutando não só da sua supremacia formal quanto

da sua supremacia material  e  axiológica.  Neste  ponto,  há que se citar  as sempre precisas

palavras do professor Barroso18:

Neste ambiente, a constituição passa a ser não apenas um sistema em si – com a sua
ordem, unidade e harmonia – mas também um modo de olhar e interpretar todos os
demais  ramos  do  Direito.  Esse  fenômeno,  identificado  por  alguns  autores  como
filtragem  constitucional,  consiste  em que toda  a  ordem jurídica  deve  ser  lida  e
apreendida  sob  a  lente  da  Constituição,  de  modo  a  realizar  os  valores  nela
consagrados.  Como  já  assinalado,  a  constitucionalização  do  direito
infraconstitucional não tem como sua principal marca a inclusão na Lei Maior de
normas  próprias  de  outros  domínios,  mas,  sobretudo,  a  reinterpretação  de  seus
institutos sob uma ótica constitucional. 

18BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: Os Conceitos Fundamentais e a
Construção do Novo Modelo. São Paulo: Saraiva, p. 363.
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Portanto, seguindo os ensinamentos do supracitado autor, a Constituição passa a

figurar no centro do sistema jurídico pátrio, irradiando a sua força normativa, sendo dotada de

supremacia formal e material.  Ademais, funciona não apenas como parâmetro de validade,

mas também como vetor de interpretação todas as normas do sistema.

Consequentemente,  o  direito  constitucional  acaba  repercutindo  de  forma

significativa nos demais ramos do Direito. No caso do direito civil, por exemplo, ressalta-se a

importância do princípio da dignidade da pessoa humana na nova dogmática jurídica, que,

como já exposto, impõe limites e atuações positivas do Estado, de modo a se preservar o

mínimo  existencial.  Além  disso,  proporcionou  o  desenvolvimento  dos  direitos  da

personalidade,  seja  em  sua  dimensão  física  ou  psíquica.  Cita-se  também  como  outra

importante influência no direito civil a aplicabilidade dos direitos fundamentais às relações

privadas19.

Destaca-se,  da mesma forma,  que a  jurisdição  constitucional,  seja  no controle

difuso  ou  concentrado,  vem  desempenhando  papel  de  suma  importância  na

constitucionalização do direito, a partir das diversas técnicas de interpretação constitucional.

Portanto, todo esse processo de mudança que o direito constitucional, e o Estado

como  um  todo,vêm  sofrendo  ao  longo  das  últimas  décadas,  compreendendo  os  marcos

históricos, filosóficos e teóricos, resultou num fenômeno de constitucionalização do Direito,

que por sua vez, somado a outros fatores que serão estudados ulteriormente, levaram a um

quadro de judicialização da política. Como este é o tema central do presente trabalho, será

analisado num capítulo à parte. 

19 Para aprofundamento no assunto, ver Daniel Sarmento: Direitos Fundamentais e Relações Privadas.
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CAPÍTULO 2: JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA

2.1. Conceito

A judicialização  da política  é  um fenômeno  de  escala  mundial,  decorrente  da

combinação  entre  as  tradições  constitucionais  e  os  arranjos  políticos  de  cada  país.  Tal

expressão passou a ser adotada após a publicação, em 1995, da obra “The global expansionof

judicial  Power”,  de  autoria  de  Tate  e  Vallinder.  Segundo  a  obra  de  Patrícia  Carvalho

Ribeiro20, publicada pela Câmara dos Deputados, os supracitados autores definem o referido

fenômeno  como  os  efeitos  da  expansão  do  poder  judiciário  no  processo  decisório  das

democracias contemporâneas.  

Prossegue a citada autora em relação à obra norte-americana: 

20 RIBEIRO,  Patrícia  Carvalho.  Judicialização  da  Política:  Estudos  de  casos,  p.  16.  Disponível  em:
http://www2.camara.leg.br/responsabilidade-social/edulegislativa/educacao-legislativa-1/posgraduacao/arquivos/
publicacoes/banco-de-monografias/ip-2a-edicao/PatrciaCarvalhoRibeiro.pdf. Acesso em 24/07/2013.
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Judicializar a política, segundo Tate e Vallinder (1995, p.5-6; 16), é, pois, valer-se
dos métodos típicos da decisão judicial na resolução de disputas e demandas nas
arenas  políticas  em dois  contextos,  envolvendo  tanto  a  dimensão  procedimental
quanto  a  substantiva  do  exercício  das  funções  judiciais:  no  primeiro  contexto,
denominado “judicializationfromwithin”,  refere-se à  propagação  do procedimento
judicial para os Parlamentos e para a Administração Pública. Destarte, haveria uma
importação dos mecanismos típicos da área judicial para outras arenas de decisão
(legislativa ou administrativa) que até então prescindiam de tais instrumentos. Essa
judicialização  implicaria  trazer  para  os  Conselhos  de  Ética  e  para  as  CPIs,  por
exemplo, alguns institutos característicos do processo penal (...).  
A outra forma, “judicializationfromwithout ”, ou revisão judicial dos atos executivos
e  legislativos,  refere-se  à  transferência  de  direitos  da  tomada  de  decisão  da
legislatura, do gabinete ou da Administração Pública para o âmbito de atuação dos
juízes e tribunais. Essa manifestação judicial, por seu turno, interferiria no processo
de formulação  de  políticas  públicas,  outrora  designado a  agentes  legislativos ou
administrativos.

Em suma, segundo os referidos autores, a judicialização da política pode ocorrer

tanto  quando há  uma propagação  do procedimento  adotado  pelo  Poder  Judiciário  para  o

Legislativo e para o Executivo; quanto quando há uma transferência de direitos da tomada de

decisão desses para aquele. Este trabalho debruçar-se-á sobre a segunda hipótese.

Noutro giro, segundo os ensinamentos de Barroso21, a judicialização da política e

o ativismo judicial não se confundem, embora sejam interligados. A judicialização da política,

no contexto do Brasil, decorre do modelo constitucional aqui adotado. Ora, se uma norma

constitucional permite que dela seja deduzida uma pretensão, objetiva ou subjetiva, ao juiz

cabe dela  conhecer,  decidindo a matéria.  Portanto,  é  um fato.  Por  outro lado,  o  ativismo

judicial  é  uma  atitude,  a  escolha  de  um  modo  específico  e  proativo  de  interpretar  a

Constituição, expandindo o seu sentido e alcance. Geralmente, ele ocorre em face de omissões

dos  Poderes  Executivo  ou  Legislativo  em  dar  concretude  à  Constituição.  Assim,  ele  se

manifesta  por  meio  de  diferentes  condutas,  dentre  as  quais:  (i)  a  aplicação  direta  da

Constituição a situações não expressamente contempladas em seu texto e independentemente

de manifestação do legislador  ordinário;  (ii)  a declaração de inconstitucionalidade de atos

normativos emanados do legislador, com base em critérios menos rígidos que os de patente e

ostensiva violação da Constituição; (iii) a imposição de condutas ou de abstenções ao Poder

Público, notadamente em matéria de políticas públicas.

2.2. Fatores que fomentaram a judicialização da política

21BARROSO,  Luís  Roberto.   Judicialização,  Ativismo  Judicial  e  Legitimidade  Democrática.  P.
6.Disponívelem:http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/1235066670174218181901.pdf.  Acesso  em
30 dez/2013
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Inicialmente,  há  que  se  retomar  uma  ideia  já  exposta  alhures.  Como  visto,  a

constitucionalização do Direito expressa a irradiação dos valores constitucionais pelo sistema

jurídico. E essa difusão da Lei Maior pelo ordenamento, segundo os ensinamentos de Luís

Roberto Barroso22, ocorre por via da jurisdição constitucional, abrangendo a aplicação direita

da Constituição a determinadas questões; a declaração de inconstitucionalidade de normas

com ela incompatíveis; e a interpretação conforme a Constituição. 

Não se pode olvidar que, no caso brasileiro, a jurisdição constitucional é exercida

de forma ampla, de modo que, desde um juiz de 1º grau da Justiça Estadual até o Supremo

Tribunal Federal, todos podem interpretar a Constituição, podendo negar aplicação, inclusive,

à lei ou a outro ato normativo tido por inconstitucional, desde que observada a Reserva de

Plenário. 

Ademais, há que se destacar, novamente, que, a partir da Constituição de 1988, o

rol dos sujeitos legitimados para propor a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) foi

estendido a novos atores políticos e sociais, conforme disposto em seu artigo 103, in verbis:

Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória
de constitucionalidade: 
 I - o Presidente da República;
II - a Mesa do Senado Federal;
III - a Mesa da Câmara dos Deputados;
IV  -  a  Mesa  de  Assembléia  Legislativa  ou  da  Câmara  Legislativa  do  Distrito
Federal; 
V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal; 
VI - o Procurador-Geral da República;
VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;
IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

Assim, rompeu-se com a legitimidade exclusiva do Procurador da República para

tanto.  Essa  abertura  do  Supremo  a  outros  atores  políticos  tem  transformado  o  referido

Tribunal, “numa câmara de revisão de decisões majoritárias, a partir da reclamação daqueles

que  foram derrotados  na  arena  representativa”,  de  acordo  com o entendimento  de  Oscar

Vilhena Vieira23.

Em  seguida,  o  referido  autor24 assevera  que  também  teve  papel  de  suma

importância  para  a  valorização  da  jurisdição  constitucional  do  STF  a  possibilidade  de

interposição de amicicuriae, por parte de organizações da sociedade civil e outros grupos de
22 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: Os Conceitos Fundamentais e a
Construção do Novo Modelo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 382.
23VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremocracia. In SARMENTO, Daniel (Coord.). Filosofia e Teoria Constitucional
Contemporânea. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 490.
24 Ibid., p. 490-491.
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interesse,  em casos de interesses supra-legais;  bem como a possibilidade de realização de

audiências públicas. Neste ponto, vale trazer à baila os seus ensinamentos:

Outro  evento  de  extrema  importância  na  valorização  da  jurisdição  do
Tribunal,enquanto arena de debate político, foi o estabelecimento da possibilidade
de  que  organizações  da  sociedade  civil  e  outros  grupos  de  interesse  pudessem
interpor amicicuriae em casos de interesse supra-individuais. Como bem demonstra
Eloísa  Machado,  em sua  precisa  dissertação  de  mestrado,  o  legislador  ordinário
contribuiu  para  “democratizar”  o  acesso  ao  Supremo.  Com  isso,  novas  vozes
passaram a ecoar  no Tribunal,  aumentando seu caráter  pluralista,  bem como sua
voltagem política, enquanto palco de solução de conflitos anteriormente mediados
pelo corpo político. Somado a isso, surgiram as audiências públicas, em casos de
grande relevância, que trazem ao Tribunal especialistas, militantes e acadêmicos que
não se reportam ao Tribunal em termos necessariamente jurídicos, mas sim técnicos-
políticos, agregando uma enorme quantidade de argumentos consequencialistas ao
processo decisório do Tribunal. 

Ao lado dessas conquistas, Barroso25 destaca que, com a Carta de 1988, houve

uma redescoberta da cidadania e a conscientização das pessoas em relação aos seus próprios

direitos, bem como a ampliação desses direitos. 

Assim,  entende  o  ilustre  autor  que  o  somatório  das  supracitadas  conquistas,

obtidas  a  partir  da  Constituição  de  1988,  contribuiu  para  um  significativo  aumento  da

demanda por justiça na sociedade brasileira.

Nesse contexto, os juízes e tribunais passaram a exercer um papel simbólico no

imaginário coletivo. E assim prossegue o ilustre autor26: 

Uma das instigantes novidades do Brasil dos últimos anos foi a virtuosa ascensão
institucional  do  Poder  Judiciário.  Recuperadas  as  liberdades  democráticas  e  as
garantias  da  magistratura,  juízes  e  tribunais  deixaram  de  ser  um  departamento
técnico especializado e passaram a desempenhar um papel político, dividindo espaço
com o  Legislativo  e  o  Executivo.  Tal  circunstância  acarretou  uma  modificação
substantiva na relação da sociedade com as instituições judiciais, impondo reformas
estruturais e suscitando questões complexas acerca da extensão de seus poderes. 

Por fim,  conclui  Barroso que,  em razão desse conjunto de fatores,  vale  dizer:

constitucionalização do Direito, aumento da demanda por justiça e ascensão institucional do

Judiciário,  verificou-se  no  Brasil  uma  significativa  judicialização  de  questões  políticas  e

sociais, de modo que passaram a ter nos tribunais a sua instância decisória final.

No mesmo sentido, há que se citar a concisa exposição de Daniel Sarmento27:

25 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: Os Conceitos Fundamentais e a
Construção do Novo Modelo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 383.
26 Ibid., p. 385.
27SARMENTO, Daniel. O Neoconstitucionalismo no Brasil:  Risco e Possibilidades.  In SARMENTO, Daniel
(Coord.). Filosofia e Teoria Constitucional Contemporânea. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 124-125.
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A  Assembleia  Constituinte  de  1987/1988,  que  coroou  o  processo  de
redemocratização no país, quis romper com esse estado de coisas, e promulgou uma
Constituição  contendo um amplo e  generoso  elenco  de  direitos  fundamentais  de
diversas dimensões – direitos individuais, políticos,  sociais e difusos – aos quais
conferiu aplicabilidade imediata (art. 5º, Parágrafo 1º), e protegeu diante do próprio
poder  de  reforma  (art.  60,  Parágrafo  4º,  IV).  Além  disso,  reforçou  o  papel  do
Judiciário, consagrando a inafastabilidade da tutela judicial (art. 5º, XXXV), criando
diversos  novos  remédios  constitucionais,  fortalecendo  a  independência  da
instituição,  bem  como  do  Ministério  Público,  e  ampliando  e  robustecendo  os
mecanismos  de  controle  de  constitucionalidade.  Neste  último  tópico,  ela
democratizou o acesso ao controle abstrato de constitucionalidade,  ao adotar  um
vasto  elenco  de  legitimados  ativos  para  a  propositura  de  ação  direta  de
inconstitucionalidade (art. 103) e ampliou o escopo da jurisdição constitucional, ao
instituir no Brasil o controle da inconstitucionalidade por omissão, tanto através da
ação direta como do mandado de injunção. 
Esta sistemática de jurisdição constitucional adotada pelo constituinte favoreceu, em
larga medida, o processo de judicialização da política, na medida em que conferiu a
qualquer  partido  político  com  representação  no  Congresso,  às  representações
nacionais  da sociedade civil  organizada  e  às  principais  instituições  dos Estados-
membros,  dentre  outras  entidades,  o  poder  de  provocar  o  STF.  Assim,  é
praticamente  impossível  que  alguma questão  relevante  seja  resolvida  no  âmbito
parlamentar  sem que os perdedores  no processo político recorram à nossa Corte
Suprema, para que dê a palavra final à controvérsia, com base na sua interpretação
da Constituição.  E tal  modelo vem se aprofundando desde 88, com a criação da
Ação  Declaratória  de  Constitucionalidade  e  a  regulamentação  da  Argüiçãode
Descumprimento de Preceito Fundamental.

2.3.A legitimação do Poder Judiciário

Como  visto,  para  Tate  e  Vallinder, a  judicialização  do  Direito  representa  a

expansão  do  Poder  Judiciário  no  processo  decisório  das  democracias  contemporâneas.

Expansão essa que se dá, sobretudo, através da transferência de direitos da tomada de decisão

do Poder Legislativo e do Poder Executivo para o âmbito de atuação dos juízes e tribunais.

É justamente neste ponto que surge umas das questões mais polêmicas acerca do

tema em análise: a legitimação democrática da jurisdição constitucional e os seus limites ou,

na expressão que ficou consagrada, a “dificuldade contramajoritária”. Até que ponto um juiz

ou corpo de juízes, cuja investidura não decorreu do voto popular,  teria legitimidade para

anular leis elaboradas pelos representantes do povo? E, além disso, tal postura não iria de

encontro ao princípio da separação dos poderes e o princípio democrático, sendo este últimoa

expressão  maior  da  soberania  popular?  As  próximas  páginas  serão  direcionadas  à

apresentação  de  possíveis  respostas  a  tais  indagações,  com  base  nas  principais  matizes

ideológicas do pensamento jurídico moderno. 
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2.3.1. As justificativas do constitucionalismo clássico

De início, há que se destacar que as Constituições escritas representam o triunfo

das  Revoluções  Burguesas,  consagrando,  em  normas  de  direito  positivo,  as  ideias  do

liberalismo político,  vale  dizer,  respeito aos direitos individuais e limitação do poder.  Foi

imprescindível  para  tal  positivação  e  para  a  elevação  da  Constituição  ao  status  de  Lei

Fundamental a corrente filosófica do jusnaturalismo, por defender que os direitos naturais

existem  não  em  função  da  lei,  produzida  pela  vontade  da  maioria,  mas  justamente  por

decorrerem  da  própria  natureza  humana,  sendo,  portanto,  irrevogáveis  pelo  legislador

ordinário. 

Assim, a jurisdição constitucional seria o “mecanismo de assegurar a supremacia

dos  direitos  do  homem  sobre  as  criações  da  vontade  geral,  pela  não  aplicação  das  leis

contrastantes  com  os  preceitos  constitucionais”28.  Ou  seja,  a  Constituição  seria  um

instrumento  de  auto-limitação  da  vontade  geral,  ao  estabelecer  uma  subordinação  do

legislador ordinário ao legislador originário. 

Ocorre que, como é sabido, o jusnaturalismo, já no séc. XIX, é superado pelo

positivismo jurídico, que concebe como direito apenas o formalmente editado pela autoridade

estatal, ou seja, a validade da norma está na forma como foi criada. Não custa lembrar, como

dito anteriormente, que, em que pese existirem diferentes ideias dentro do positivismo, adota-

se  no  presente  trabalho  o  positivismo  jurídico  normativista  kelseniano,  desenvolvido  na

Teoria Pura do Direito, clássica obra de Hans Kelsen.

O positivismo jurídico  contribuiu  de forma significativa  para o surgimento do

conceito formal de Constituição. Vale dizer, a Constituição não se define mais pelo conteúdo

de suas  normas:  limitação  do poder  político  e  proteção dos  direitos  individuais  (conceito

material),  mas pela  sua superioridade hierárquica  em relação às leis.  Tal  superioridade se

fundamenta  na  rigidez  constitucional,  a  partir  da  qual  se  exige  um  procedimento  mais

dificultoso para a alteração do texto constitucional  do que para o da legislação ordinária.

Portanto, a única diferença entre a Constituição e a lei ordinária é o grau hierárquico, tendo

em vistas que ambas são concebidas como normas jurídicas. Como não há diferença material,

a interpretação constitucional deve ser uma atividade meramente subsuntiva, de modo que

28BINENBOJM,  Gustavo.  A  nova  jurisdição  constitucional:  Legitimidade  Democrática  e  instrumentos  de
realização. 3ª Ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p.55.
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cabe ao intérprete apenas revelar o conteúdo do preceito constitucional, tendo em vista que o

ato volitivo cabe ao legislador constituinte29. 

Portanto, conclui Binenbojn30: 

O raciocínio silogístico é perfeito:(a) a constituição é uma norma jurídica, superior a
todas as demais;  (b) ao Judiciário,  no Estado de Direito, cabe aplicar  as normas
jurídicas, velando pela imperatividade de seus efeitos; (c) ao Judiciário cabe, assim,
aplicar  diretamente  as  normas  constitucionais,  velando  pela  prevalência  de  seus
efeitos sobre todas as demais normas do ordenamento jurídico.

Ainda com base nos ensinamentos do supracitado autor31, dogmaticamente, não

haveria  qualquer  colisão  entre  a  jurisdição  constitucional  e  o  princípio  da  separação  dos

poderes, tendo em vista que é a própria Constituição que institui o Estado e organiza o sistema

de freios e contrapesos, conferindo competência ao juiz constitucional para anular ou deixar

de aplicar as leis inconstitucionais. 

No  que  tange  ao  princípio  democrático,  também  não  haveria  qualquer

incompatibilidade, pois o juiz constitucional atuaria de forma neutra, sobrepondo a vontade

do legislador constituinte à vontade do legislador ordinário. Neste ponto, prevalece a ideia de

que a vontade da maioria constituinte, incorporada à Lei Fundamental, deve prevalecer em

relação à vontade da maioria governante de cada momento.

Em  suma,  os  mitos  da  neutralidade  do  juiz  e  do  formalismo  hermenêutico,

características básicas do positivismo, superariam a alegação de uma suposta ilegitimidade

democrática da justiça constitucional. 

Ocorre que, como é sabido, as normas constitucionais, além das características gerais

das  normais  jurídicas,  são  dotadas  de  características  especiais:  a)  posição  no  sistema

(supremacia  constitucional);  b)  natureza  da  linguagem que utilizam (abertura,  que  se  faz

através de cláusulas gerais); c) conteúdo específico; e d) dimensão política (faz a ponte entre

poder constituinte e poder constituído).32

Neste  ponto,  importa-nos  mais  a  característica  acerca  da  natureza  da  linguagem

adotada,  que lhe confere abertura,  transferindo ao intérprete  parte  do papel  de criação do

29Para  aprofundamento  sobre  o  tema,  ver  Cláudio  Pereira  de  Souza  Neto:  Jurisdição  Constitucional,
Racionalidade Prática e Democracia. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, pag. 57.
30BINENBOJM,  Gustavo.  A  nova  jurisdição  constitucional:  Legitimidade  Democrática  e  instrumentos  de
realização. 3ª Ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p.60.
31BINENBOJM,  Gustavo.  A  nova  jurisdição  constitucional:  Legitimidade  Democrática  e  instrumentos  de
realização. 3ª Ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 60-61.
32BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: Os Conceitos Fundamentais e a
Construção do Novo Modelo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 198.
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Direito, pois caberá a ele, com base nas peculiaridades do caso concreto, fazer as valorações

específicas  e  densificar  os  conceitos  indeterminados33,  indo  de  encontro  ao  mito  da

neutralidade  do  juiz  e  do  formalismo  hermenêutico,  sustentado  pelo  constitucionalismo

clássico. 

Faz-se  mister  ressaltar  que  tal  circunstância  foi  identificada  por  Hans  Kelsen,  ao

desenvolver  o  normativismo  jurídico.  Em  apertada  síntese,  sustentava  tal  autor  que  o

ordenamento  jurídico  é  um  sistema  escalonado  e  hierarquizado,  no  qual  a  norma

hierarquicamente  inferior  tem  sempre  o  seu  fundamento  de  validade  na  norma

hierarquicamente superior. Assim, origina-se a famosa pirâmide kelseniana, que tem como

fundamento de validade último do ordenamento jurídico a norma fundamental,  que não é

posta como norma de direito positivo, mas pressuposta.

Sobre a norma fundamental, vale trazer à baila os ensinamentos de Noberto Bobbio34:

(...) A norma fundamental, enquanto, por um lado, atribui aos órgãos constitucionais
opoder  de  emanar  normas  válidas,  impõe  a  todos  aqueles  a  quem  as  normas
constitucionais se destinam o dever de obedecer a elas. É uma norma ao mesmo
tempo atributiva e imperativa, segundo a consideremos do ponto de vista do poder a
que dá origem ou da obrigação que acarreta. Pode ser formulada do seguinte modo:
“O  poder  constituinte  é  autorizado  a  emanar  normas  obrigatórias  para  toda  a
coletividade” ou: “A coletividade é obrigada a obedecer  às normas emanadas do
poder constituinte.”

Portanto,  com base  nos  ensinamentos  de  Kelsen35,  a  validade  de  uma norma,

segundo tal entendimento, depende exclusivamente da forma como foi criada, e não do seu

conteúdo. Ora, se uma norma de escalão inferior encontra o seu fundamento de validade na

norma de escalão superior, isso quer dizer que é sempre esta que regula a forma de produção

daquela.  Assim,  a  Constituição  estabelece  o  processo  como  as  leis  serão  produzidas  e,

eventualmente,  o  próprio  conteúdo  que  deverão  ostentar.  O  mesmo  fenômeno  de

determinação ocorre com as leis em relação às sentenças judiciais. 

Ocorre que tal fenômeno de determinação nunca é completo, havendo, assim, uma

relativa indeterminação em relação aos atos subseqüentes de realização do Direito, cabendo

ao interprete escolher uma dentre as hipóteses possíveis. É justamente neste contexto que se

insere o famoso conceito, desenvolvido por Kelsen, de moldura normativa: “uma moldura

dentro da qual existem várias possibilidades de aplicação, pelo que é conforme ao Direito

33 Ibid., p. 198.
34 BOBBIO, Noberto. Teoria Geral do Direito. 2ª Ed. São Paulo, Martins fontes, 2008, p.208.
35KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1987, p. 240 e segs. 
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todo ato que se mantenha dentro deste quadro ou moldura, que preencha essa moldura em

qualquer sentido possível.”36

Assim, pode se concluir que tanto o legislador quanto o juiz criam o direito, não

se podendo negar, obviamente, que o primeiro goze de maior margem de conformação do que

o segundo. Com isso, afastam-se as alegações de que a atividade jurisdicional restringe-se a

aplicação  de  uma  vontade  pré-existente  do  legislador,  como  defendia  a  hermenêutica

tradicional. 

Neste sentido, nas palavras de Binenbojm37:

A  Corte  Constitucional  seria,  destarte,  a  maneira  mais  eficaz  de  proteger  a
normatividade da Constituição, eis que Governo e Parlamento tenderiam sempre a
interpretá-la de forma parcial e consentânea com seus interesses. Somente um órgão
isento da disputa política, composto de membros independentes, poderia exercer tão
relevante função, mantendo o equilíbrio entre os Poderes. 

Em seguida, o referido autor conclui que, como a Corte Constitucional não só

aplica  a  Constituição,  mas  a  reescreve  ao  interpretá-la  de  uma  certa  maneira,  dentre  os

sentidos  possíveis,  o  próprio  Kelsen  teria  reconhecido  que  a  função  do  Tribunal

Constitucional  mais  se  assemelha  à  de  um  legislador  negativo,  de  modo  a  equiparar  a

atividade de controle de constitucionalidade a uma modalidade especial de revogação da lei.

Entretanto,  não obstante a constatação de Kelsen acerca de que o exercício da

jurisdição envolve não apenas uma atividade cognitiva, mas também uma atividade volitiva –

como defendia a hermenêutica tradicional - , o renomado autor não conseguiu compatibilizar,

dentro  da  filosofia  positivista,  a  função  dos  Tribunais  Constitucionais,  produzindo

jurisprudência  criativa  e  construtiva,  com  a  produção  legislativas  de  órgãos  políticos

legitimados diretamente pelo povo, sem comprometer a soberania popular ou a supremacia da

Constituição38.

2.3.2. A jurisdição constitucional como instrumento de defesa dos direitos fundamentais

- Substancialistas

36Ibid., p. 366.
37BINENBOJM,  Gustavo.  A  nova  jurisdição  constitucional:  Legitimidade  Democrática  e  instrumentos  de
realização. 3ª Ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p.68.
38BINENBOJM,  Gustavo.  A  nova  jurisdição  constitucional:  Legitimidade  Democrática  e  instrumentos  de
realização. 3ª Ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, p.74.
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Neste ponto,  não se pode prosseguir  no estudo do tema sem se fazer menção,

ainda que de forma resumida, ao que ficou conhecido como “virada kantiana”.

Em apertada síntese, trata-se de um movimento, ocorrido nas últimas décadas do

século XX, de retorno e revalorização do pensamento de Kant, que se deu não só no campo da

filosofia do Direito como também na filosofia Política.  Nas palavras de Binenbojm39:

A  partir  do  que  se  convencionou  chamar  de  virada  kantiana,  dá-se  uma
reaproximação  entre  ética  e  Direito,  com  a  fundamentação  moral  dos  direitos
humanos  e  o  ressurgimento  do  debate  sobre  a  teoria  da  justiça  fundado  no
imperativo  categórico,  que  deixa  de  ser  simplesmente  ético  para  se  apresentar
também  como  imperativo  categórico  jurídico.  A  ideia  de  dignidade  da  pessoa
humana,  traduzida  no  postulado  kantiano  de  que  cada  homem é  um fim  em si
mesmo,  eleva-se  à  condição  de  princípio jurídico,  valor-fonte  do  qual  decorrem
direitos  fundamentais  do  homem  que  não  podem  ser  relativizados  em  prol  de
qualquer projeto coletivo de bem comum.

Neste  ponto,  há  que  fazer,  ainda  de  forma  breve,  alusão  à  diferença  entre

imperativo  categórico  e  imperativo  hipotético.  Segundo  os  ensinamentos  de  Noberto

Bobbio40, tal diferença consiste na forma como o comando é expresso, vale dizer, se ele é

expresso  com  juízo  categórico  ou  com  juízo  hipotético.  Neste  sentido,  os  imperativos

categóricos são aqueles que prescrevem uma ação boa em si mesma, ou seja, aquela que deve

ser realizada sem condições. Já os imperativos hipotéticos são aqueles que prescrevem uma

ação boa para se perseguir  determinado fim, ou seja,  é realizada condicionalmente para a

obtenção do fim. Os primeiros seriam próprios da moral, sendo, desta forma, normas morais;

os segundos seriam classificados conforme a natureza do fim que a norma se refere ser, vale

dizer, um fim possível – “dependendo de o fim ser tal que os homens possam persegui-lo ou

não”41 – ou um fim real – “o fim é tal que os homens não podem deixar de persegui-lo” 42.

Exemplo dos primeiros seriam as regras denominadas por Kant de habilidade, configurando

as normas técnicas; e dos outros, regras de prudência, constituindo as normas programáticas.

Portanto, a hermenêutica pós-positivista buscou identificar e fundamentar o papel

da  Constituição,  e,  sobretudo,  da  jurisdição  constitucional,  no  Estado  Constitucional  de

Direito,  que  emergia  em  substituição  ao  Estado  de  Bem-Estar  social.  Neste  sentido,

transcreve-se passagem de LenioStreck43:

39Ibid., p. 76.
40BOBBIO, Noberto. Teoria Geral do Direito. 2ª Ed. São Paulo, Martins fontes, 2008, p.72-75.
41 Ibid, p. 73.
42 Idem.
43STRECK,  Lenio  Luiz.   Jurisdição  Constitucional  e  Hermenêutica:  Perspectivas  e  Possibilidades  de
Concretização dos Direitos Fundamentais Sociais no Brasil. P. 261. Disponível em: http://www6.univali.br/seer/
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Nesse sentido, em face das profundas alterações paradigmáticas ocorridas na teoria
do Estado e da Constituição, a noção de Estado Democrático de Direito pressupõe
uma valorização do jurídico, e, fundamentalmente, exige a (re)discussão do papel
destinado ao Poder Judiciário  (e  à  justiça  constitucional)  nesse (novo) panorama
estabelecido pelo constitucionalismo do pós-guerra,  mormente em países como o
Brasil, cujo processo constituinte de 1986-88 assumiu uma postura que Cittadino
muito  apropriadamente  denomina de  “comunitarista”,  onde os  constitucionalistas
(comunitaristas) lutaram pela incorporação dos compromissos ético-comunitários na
Lei  Maior,  buscando  não  apenas  reconstruir  o  Estado  de  Direito,  mas  também
“resgatar a força do Direito”, cometendo à jurisdição a tarefa de guardiã dos valores
materiais positivados na Constituição.

Nesta  nova  organização  do  Estado  e,  principalmente,  do  Direito,  surgem  as

correntes  substancialistas  e  procedimentalistas,  com a  finalidade,  sobretudo,  de  trazer  as

concepções  contemporâneas  sobre  o  valor  da  Constituição  e  a  atividade  jurisdicional  no

Estado  Constitucional  de  Direito.  Essas  correntes  e  os  seus  principais  expoentes  serão

estudados daqui em diante. 

Para os expoentes da corrente que ficou designada como substancialista, de modo

geral, a Constituição, ao adotar valores/princípios reputados relevantes para uma determinada

sociedade, retira-os do âmbito decisório popular. Assim, cabe à jurisdição constitucional zelar

pela primazia da Constituição, que abriga valores superiores e fundamentais, inclusive, contra

o arbítrio das maiorias políticas temporárias. 

Dentre os autores tidos como substancialistas, destacam-se JohnRawls e Ronald

Dworkin, que serão estudados em seguida. Vale alertar, entretanto, que será feita uma análise

de parte dos principais posicionamentos de cada um deles, não tendo o presente trabalho a

menor pretensão de esgotá-los. 

Segundo os ensinamentos de Binenbojm44, Rawls se vale da noção Kantiana de

“uso público da razão” para definir  aquilo que designou como “elementos constitucionais

essenciais”. Nas palavras do citado autor:

Para Rawls tais elementos seriam de dois tipos:
(I) Os princípios fundamentais que especificam a estrutura geral do Estado e do
processo político: as competências do Legislativo, do Executivo e do Judiciário; o
alcance da regra da maioria;
(II) Os direitos e liberdades fundamentais e iguais de cidadania que as maiorias
legislativas devem respeitar, tais como o direito ao voto e à participação na política,
a liberdade de consciência, a liberdade de pensamento e de associação, assim como
as garantias do Estado de Direito.

index.php/nej/article/view/336/280. Acesso em 27 jul/2013.
44BINENBOJM,  Gustavo.  A  nova  jurisdição  constitucional:  Legitimidade  Democrática  e  instrumentos  de
realização. 3ª Ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p.76-82.
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Assim, os direitos e liberdades fundamentais, que devem ser organizados de modo

a formar um sistema coerente, teriam um status diferenciado em relação aos outros valores

políticos; de modo que uma liberdade fundamental só poderia sofrer limitação ou anulação em

detrimento de outra ou de outras liberdades fundamentais, mas nunca por razões de bem estar

geral.

Ainda com base nos ensinamentos do mencionado autor, os direitos fundamentais

seriam associados  ao  valor  liberdade,  sem qualquer  constrição  do  Estado.  As  liberdades

básicas,  asseguradas  de  forma  equânime,  desenvolveriam  as  duas  capacidades  morais

características dos cidadãos que se encontram no seio de uma sociedade bem ordenada: (i) a

capacidade de ter a sua própria concepção de bem; e (ii) a capacidade de uma concepção de

justiça. Deste modo, percebe-se que as concepções de bem e de felicidade podem ser muitas,

sendo, portanto, o pluralismo algo inevitável nas sociedades contemporâneas. Ocorre que tais

concepções devem ser realizadas na esfera privada, e não levadas à esfera pública, a fim de se

permitir a convivência pacífica com a diferença. Não obstante, o fato dos cidadãos poderem

adotar concepções individuais sobre o bem, não os impossibilita de endossar uma concepção

política de justiça. Assim, valendo-se do “uso público da razão”, os indivíduos seriam capazes

de compartilhar  valores  políticos  básicos,  sobre os quais  não haveria  divergência.  Seriam

justamente  estes  valores  que  deveriam  ser  inscritos  nas  constituições,  ficando,

consequentemente, a salvo da maioria política transitória. 

Portanto, o papel da Corte Constitucional é justamente proteger a Lei fundamental

da  investida  atentatória  de  eventuais  maiorias  políticas  transitórias  baseadas  no  princípio

majoritário. 

Resumindo o que foi exposto,  e como forma de conclusão, vale trazer  à baila

passagem da obra de Binenbojm45:

Os Juízes do Tribunal Constitucional, ao desempenhar o seu mister de interpretar a
Constituição,  devem ser  permeáveis  aos  valores  políticos  que  correspondem aos
ideais da razão pública, isto é, valores que se pode esperar que todos os cidadãos
razoáveis  e  racionais  endossem. Assim,  “a  Constituição  não  é o que a  Suprema
Corte diz que ela é, e sim o que o povo, agindo constitucionalmente por meio de
outros poderes, permitirá à Corte dizer que ela é.

(...)
A missão do Tribunal Constitucional se projeta, assim, para além da mera função de
legislador negativo, guardião da coerência sistêmica do ordenamento jurídico. Seu
papel  é  o  de  articular  o  debate  público  em torno  dos  princípios  constitucionais,

45BINENBOJM,  Gustavo.  A  nova  jurisdição  constitucional:  Legitimidade  Democrática  e  instrumentos  de
realização. 3ª Ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, p.81-82.
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constrangendo os agentes políticos a levá-los em conta no desenrolar do processo
democrático.

Já para Dworkin, embora muitos pontos de sua obra assemelhem-se a de Rawls,

uma  comunidade  tida  como  democrática  não  só  admite  como  pressupõe  a  existência  de

mecanismos  contramajoritários,  cuja  força  obrigatória  advém  de  princípios  exigidos  pela

moralidade política.46

Cabe esclarecer que o referido autor entende que o fundamento metapositivo do

Direito localiza-se no seio da “comunidade de princípios”, onde os seus membros aceitam que

são  governados  por  princípios  comuns.  Tais  princípios  até  podem  ser  incorporados  por

normas jurídicas, através de um processo legislativo chancelado socialmente, mastranscendem

qualquer normatização. Neste sentido, Dworkin opõe-se totalmente à concepção normativista,

criando  um “modelo  instituinte  de  direitos  (rightsmodel),  fundados  em princípios  morais

transcendentes e aferidos através da legislação e dos precedentes judiciais – e não decorrentes

da legislação e dos precedentes.”47Portanto, os direitos fundamentais são direitos morais que

devem ser  reconhecidos  dentro  de uma comunidade política,  cujos  integrantes  devem ser

tratados com igual respeito e consideração, sendo o principal atributo do Estado de Direito,

justamente, o ideal de igualdade. 

Daí advogar Dworkin uma leitura moral da constituição, que coloque a moralidade
política  no  coração  do  direito  constitucional.  Tal  concepção  pressupõe  que  o
aplicador  do  Direito  assuma uma postura  ativa  e  construtiva,  caracterizada  pelo
esforço de interpretar o sistema de princípios como um todo coerente e harmônico
dotado de integridade.48

É justamente o reconhecimento dos princípios como fonte do Direito, colocando-

os ao lado das regras,  uma das mais significativas  contribuições  do autor para esse novo

paradigma experimentado pelo direito constitucional. 

Constata-se que Dworkin considera as regras e os princípios como espécies de

normas, fazendo uma pertinente diferenciação entre eles. Vale expor tal diferenciação.

As regras são “preceitos jurídicos de reduzido teor de generalidade e abstração,

que indicam claramente suas condições de aplicação.”49 São aplicadas a maneira do tudo ou

nada, ou seja, somente se os pressupostos fáticas puderem ser subsumidos da regra, ela será

46Idem.
47BINENBOJM,  Gustavo.  A  nova  jurisdição  constitucional:  Legitimidade  Democrática  e  instrumentos  de
realização. 3ª Ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, p. 84.
48Ibid., p. 85.
49Ibid., p.86.
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aplicada, do contrário, não o será, não sendo possível qualquer valoração da mesma50. Se duas

ou  mais  regras  entrarem  em  conflito,  para  Dworkin,  uma  delas  não  poderá  ser  válida,

aplicando-se os critérios clássicos de solução de antinomias, vale dizer: o critério hierárquico,

o critério cronológico e o critério da especialidade, além de ser aplicada a que tiver apoio nos

princípios mais importantes, conforme lição de Bonavides51:

As soluções para possíveis conflitos, referidas por Dworkin, são as seguintes: um
sistema legal pode regular tais conflitos por outras regras, de preferência a que for
decretada pela autoridade mais alta; a regra que houver sido formulada primeiro; a
mais  específica  ou  algo  dessa  natureza  e,  finalmente,  a  que  tiver  o  apoio  dos
princípios mais importantes.

Por outro lado, os princípios têm uma estrutura mais aberta e um maior grau de

abstração,  o  que  lhes  proporciona  certa  maleabilidade.  Além disso,  tal  espécie  de  norma

possui dimensão de peso, espécie ou valor. Neste ponto, se um princípio não prevalecer em

um caso concreto, ele não deixará de ser válido, como ocorre com as normas, podendo ser

aplicado normalmente em outra situação.  Socorre-se,  mais uma vez,  nos ensinamentos  de

Bonavides52:

Das lições de Dworkin, infere-se que um princípio, aplicado a determinado caso, se
não prevalecer,  nada obsta a que, amanhã, noutras circunstâncias,  volte ele a ser
utilizado, já então de maneira decisiva.
(...)
O princípio – diz, ainda, Dworkin – pode ser relevante, em caso de conflito, para um
determinado  problema  legal,  mas  não  estipula  uma  solução  particular.  E  quem
houver de tomar a decisão levará em conta todos os princípios envolvidos, elegendo
um deles, sem que isso signifique, todavia, identificá-lo como “válido”.

A aplicação dos princípios se dá através do método hermenêutico da ponderação,

segundo o qual “o intérprete se habilita a aferir, diante de um caso concreto, qual o ‘peso’

específico que, naquela hipótese, deve ter cada um dos princípios aplicáveis.”53

A noção de princípio  é  de suma importância  para  a  legitimação  da jurisdição

constitucional em face de decisões de maioria legislativa. Isto porque Dworkin diferencia os

argumentos que fundamentam as decisões envolvendo os princípios dos que fundamentam as

50BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 28ª Ed., atualizada. São Paulo: Malheiros, 2013, p.292.
51 Ibid., p.292.
52BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 28ª Ed., atualizada. São Paulo: Malheiros, 2013, p.292-
293.
53BINENBOJM, Gustavo. A nova jurisdição constitucional: Legitimidade Democrática e instrumentos de realização. 3ª
Ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2010,  p.87.

35



decisões políticas. Neste sentido, os primeiros estão baseados na tutela de direitos, estando

umbilicalmente ligados à pessoa,  na sua individualidade;  ao passo que os segundos estão

baseados  no  objetivo  ou  no  resultado,  uma  vez  que  as  políticas  são  metas  ou  diretrizes

buscadas  pelo  governo  visando  à  coletividade.Portanto,  os  direitos  morais  devem  ser

assegurados ainda que em face de finalidades desejadas pela maioria.54

Deste modo,  para Dworkin,  tanto  a  jurisdição constitucional  quanto os corpos

legislativos têm o papel de promover a democracia, embora os enfoques sejam distintos. De

um lado, têm-se os princípios, que ficam imunes à vontade da maioria por serem, justamente,

os imperativos morais da comunidade, recebendo status de direitos fundamentais. De outro

lado, estão questões eminentemente políticas, que buscam atender as preferências majoritárias

de uma comunidade, deste que estas não afrontem direitos fundamentais. São esclarecedoras

as palavras de Binenbojm:55

Assim,  as  funções  da  jurisdição  constitucional  e  dos  corpos  legislativos  são
concebidas como processos de desenvolvimento da democracia, tendo cada qual um
âmbito  de  atuação  e  uma  racionalidade  próprios.  As  questões  de  princípios  são
matérias  insensíveis  à  escolha  ou  à  preferência  da  população  (choice-
insensitiveorpreference-insensitive),  sendo,  antes,  imperativos  morais  da  própria
comunidade, reconhecidos como direitos fundamentais das pessoas. Já as questões
de política são, por sua natureza, matérias sensíveis à escolha ou à preferência da
população  (choice-sensitiveorpreference-sensitive),  de  vez  que  importam em fins
coletivos  a  serem  alcançados  pela  comunidade,  sem  relação  direta  ou
comprometimento de direitos fundamentais.

Por fim, concluiu Dworkin que só se pode haver um governo segundo a vontade

do povo,  portanto,  uma democracia,  onde os  cidadãos  sejam considerados  como agentes

morais autônomos, tratados com igualdade de respeito e de consideração. E isso só é possível

quando lhes são assegurados direitos fundamentais, reconhecidos pela comunidade política na

forma de princípios, sendo aqueles uma exigência da democracia, e não uma limitação.56

2.3.3.  A  jurisdição  constitucional  como  instrumento  de  defesa  do  procedimento

democrático - Procedimentalistas

54Ibid., p. 89.
55BINENBOJM,  Gustavo.  A  nova  jurisdição  constitucional:  Legitimidade  Democrática  e  instrumentos  de
realização. 3ª Ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 89-90.
56Ibid., p.93-94.
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Os procedimentalistas  também destinam função de destaque à  Constituição,  e,

consequentemente,  à  jurisdição  constitucional,  dentro  do  Estado  democrático  de  Direito.

Entretanto, de forma diversa dos substancialistas, entendem ser o seu papel instrumental. Ou

seja, cabe a ela a tutela dos mecanismos e dos instrumentos de participação democrática no

processo de tomada de decisão. Assim, não deve a Carta Política abarcar os valores supremos

da sociedade, uma vez que cabe a cada geração estabelecer as bases axiológicas sobre as quais

se desenvolverá.

No presente trabalho, será dado enfoque,às idéias de John Hart Ely e de Jürgen

Habermas, seus principais expoentes.  Destaca-se, contudo, que não se tem a pretensão de

examinar exaustivamente as suas obras. Pelo contrário, serão exposições sucintas e pontuais.

Em apertada síntese, tendo por base as lições de Gustavo Binenbojm, Ely refuta as

teses dos substancialistas, sobretudo a de Dworkin, pois, no seu entendimento, não cabe a

uma elite  de poucos juízes,  não ungidos pelo voto popular,  o papel de preencher  normas

abertas  da  Constituição,  seja  a  partir  de  concepções  morais  supostamente  universais  ou

pretensamente  aceitas  como  um  consenso  da  comunidade,  pois,  tais  concepções  não

passariam da projeção de preferências valorativas dos próprios magistrados. Ao revés, numa

sociedade democrática, as decisões fundamentais devem ser tomadas pelos representantes do

povo,  sendo a função do Poder  Judiciário  zelar  pelos  procedimentos  através  dos  quais  a

democracia se realiza, e não fazer escolhas substantivas.

Assim, conclui o citado autor brasileiro:57

Na visão  de Ely,  a  Constituição  é  um documento  cuja  finalidade  precípua  é  de
natureza  procedimental,  destinada  a  viabilizar  que  cada  geração  se  autogoverne,
consoante as decisões da maioria. Não contém ela, assim, um quadro de valores a
ser descoberto; ao contrário, estabelece apenas os meios de se chegar a tais valores.
A  essência  da  Constituição  seria,  portanto,  a  disciplina  do  procedimento
democrático. O regime democrático, no entanto, pressupõe que todo cidadão deva
ser  tratado  com  igual  respeito  e  que  as  minorias  tenham  assegurada  a  sua
subsistência.  No  pensamento  do  autor  norte-americano,  a  missão  da  jurisdição
constitucional  consistiria  em  velar  por  tais  pressupostos  procedimentais  da
democracia. 

Ou seja, defende que o  judicial review se limite  a preservar as liberdades que

garantem os  meios  de  participação  política,  tendo  em vista  que  bloqueios  aos  canais  de

mudança  política  ferem  o  regime  democrático.  Ademais,  também  seria  papel  do  Poder

Judiciário  facilitar  a  representação  das  minorias,  devendo  sustar  leis  de  caráter

57BINENBOJM, Gustavo. A nova jurisdição constitucional: Legitimidade Democrática e instrumentos de 
realização. 3ª Ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 102-103.
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discriminatório,  pois  representam riscos  ao  sistema representativo.  Somente  nesses  casos,

legitima-se a justiça constitucional em uma democracia. 

Já  Habermas,  através  da  sua  teoria  do  discurso  e  da  sua  concepção  de  razão

comunicativa,  entende que a  legitimação da  formação da vontade  advém de pressupostos

comunicativos e de procedimentos que permitem vir à tona, durante o processo deliberativo,

os melhores argumentos.58 Neste sentido, discorre Binenbojm:59

...  na  perspectiva  habermasiana,  os  direitos   fundamentais  do  homem  não  são
produto de uma revelação transcendente (como na doutrina jusnaturalista), nem de
princípios  morais  racionalmente  endossados   pelos  cidadãos  (como  propõe,
kantianamente,  Dworkin),  mas  conseqüência  da  decisão  recíproca  dos  cidadãos
livres e iguais de legitimamente regular   as suas vidas por intermédio do direito
positivo. O papel de tais direitos básicos é o de assegurar a autonomia pública e
privada dos cidadãos para que esses possam deliberar num ambiente de liberdade e
igualdade, no qual a única forma de coerção é seja a do melhor argumento. 

Portanto, os direitos fundamentais teriam uma justificação procedimental, tendo

em vista que são os meios garantidores da participação dos cidadãos na formação do consenso

democrático.  Em  última  análise,  são  condições  elementares  da  própria  democracia,  e,

enquanto tais, devem ficar imunes à vontade da maioria legislativa.  E é justamente este o

“lócus  da  jurisdição  constitucional:  a  proteção  do  sistema  de  direitos  que  possibilita  a

autonomia privada e política dos cidadãos, condição da gênese democrática das leis”.60

2.4. Judicialização da política e a Separação dos Poderes

Como  visto,  o  Neoconstitucionalismo  representa  uma  nova  fase  no  Direito

Constitucional, tendo como principal meta, utópica que seja por vezes: “erigir um governo

que  respeite,  a  um só  tempo,  a  soberania  popular,  expressa  pela  regra  da  maioria,  e  os

princípios consagrados na Constituição61. Tal função foi atribuída à jurisdição constitucional,

a quem compete não só zelar pela Constituição, mas também interpretá-la. É inegável que,

nesta reestruturação entre os Poderes, o Judiciário saiu fortalecido. 

Diante de tal quadro, parte da doutrina sustenta que, antes de ser uma ameaça, a

judicialização da política proporcionou uma releitura do Princípio da Separação dos Poderes.

58Ibid., p. 107.
59 Ibid., p. 107-108.
60BINENBOJM,  Gustavo.  A  nova  jurisdição  constitucional:  Legitimidade  Democrática  e  instrumentos  de
realização. 3ª Ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 112-113.
61 Ibid., p. 10-11. 
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Neste sentido,  entende Manoel Messias Peixinho62 que há uma revisão contemporânea do

referido Princípio. Até porque, segundo o autor, historicamente, a separação dos poderes não

representou um modelo de distribuição exclusiva de funções entre o Judiciário, o Legislativo

e o Executivo. Pelo contrário, como é sabido, tal modelo baseou-se na atribuição de funções

precípuas. Corrobora tal entendimento o fato das próprias constituições, preverem funções

atípicas aos Poderes constituídos. À titulo de exemplo, no caso brasileiro, o Poder Executivo

desempenha também competência legislativa,  seja através da constante edição de medidas

provisórias ou através de atos normativos infralegais expedidos pelas agencias reguladoras.

Ademais,  além da já ressaltada função da jurisdição constitucional  de controle

abstrato das normas constitucionais e da sua atribuição de dirimir conflitos de competência

entre órgãos e resolver impugnações contra leis ou decisões judiciais, o art. 5º, XXXV, da

CRFB, ao dispor que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a

direito”, consagrou o princípio da inafastabilidade da tutela judicial, de modo que, uma vez

provocado,  não  pode o  referido  Poder  se  escusar  a  dar  uma solução  para  o  caso,  sob  a

alegação de que a decisão incorreria em judicialização. 

Portanto,  concluiu  o  referido  autor,  “o  princípio  da  divisão  e  separação  de

poderes, check and balances of powers, não só tem a função de assegurar a liberdade senão de

também garantir a constituição.” 63

2.5. Riscos e críticas

Inegavelmente, o Neoconstitucionalismo, a judicialização da política e o ativismo

judicial  podem  levar  a  alguns  riscos,  sendo  objetos  de  inúmeras  críticas  por  alguns

seguimentos da doutrina. 

Desta forma, faz-se mister trazer à baila alguns desses riscos e dessas críticas,

ainda que de forma sucinta, como se expõem em seguida. 

2.5.1. O Neoconstitucionalismo e a Juristocracia

62PEIXINHO,  Manoel  Messias.  O Princípio  da  Separação dos  Poderes,  a  Judicialização da  Política  e  os
Direitos  Fundamentais.  P.  17-19.  Disponível
em:http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/brasilia/07_252.pdf. Acesso em 30 dez/2013.
63Ibid., p. 19.
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Uma das críticas que são feitas ao neoconstitucionalismo, e consequentemente à

judicialização da política e ao ativismo judicial, é a de que ele pode levar a uma juristocracia,

pois deposita  no Poder  Judiciário  as expectativas  dos  ideais  emancipatórios  presentes  nas

constituições  contemporâneas,  não  sendo  os  integrantes  deste  Poder  eleitos  pelo  povo,

diferentemente  do  que  ocorre  com  os  outros  2.  Por  conta  disso,  teria  uma  viés

antidemocrático.  

Porém,  como  visto  com  as  teorias  dos  pós-positivistas,  numa  justificação

filosófica,  a  constituição  deve  desempenhar  duas  funções  fundamentais:  a)  estabelecer  as

regras do jogo democrático, assegurando a participação política ampla, a alternância no poder

e o governo da maioria; e b) proteger valores e direitos fundamentais, mesmo que contra a

vontade de maiorias  eventuais.  Portanto,  a democracia  não se esgota no mero respeito  ao

princípio majoritário.64

Já  numa  explicação  normativa,  é  a  própria  Constituição,  logo,  o  constituinte

originário,  que atribui  tal competência ao Poder Judiciário,  sendo corrente na maioria  dos

Estados democráticos reservar-se parcela do poder político a agentes públicos não escolhidos

pelo  voto  popular,  cuja  atuação  é  mais  técnica  e  imparcial.  Isso  porque,  numa  visão

tradicional,  ao  aplicar  a  lei  (Constituição),  o  juiz  concretiza  uma  decisão  tomada  pelo

legislador, isto é, pelo representante do povo, não havendo de sua parte qualquer vontade

política própria. Portanto, tal conduta estaria em conformidade com o Princípio da Separação

dos Poderes. Ressalta-se, contudo, que nem sempre tal atuação é mecânica. Muitas das vezes,

quando o juiz está diante de cláusula geral, acaba se tornando co-participante do processo de

criação do Direito.65

Como se pode constatar, a jurisdição constitucional, quando exercida dentro dos

seus limites, representa mais uma garantia para a democracia do que um risco. Neste ponto,

vale  ratificar  que  tais  limites,  como  visto  acima,  são:  zelar  pelo  jogo  democrático,

assegurando a participação política ampla, a alternância no poder e o governo da maioria; e

proteger os valores e direitos fundamentais. Fora isso, cabe à lei, votada pelo Legislativo e

sancionada pelo Executivo, portanto, pelos representantes do povo eleitos para tanto, fazer as

escolhas a fim de concretizar os desideratos de uma sociedade pluralista.

64 SARMENTO, Daniel. O Neoconstitucionalismo no Brasil: Risco e Possibilidades. In SARMENTO, Daniel
(Coord.). Filosofia e Teoria Constitucional Contemporânea. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 114.
65 BARROSO, Luís Roberto.  Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. P. 11. Disponível
em: http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/1235066670174218181901.pdf. Acesso em 30 dez/2013.
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2.5.2. A Politização da Justiça

Outra  crítica  feita  ao  neoconstitucionalismo,  sobretudo  pela  teoria  crítica  do

Direito, é a de que o Direito é Política, e, enquanto tal, uma instância do poder de dominação,

uma vez que a noção de certo e de justo seria determinada por quem detém o poder.

Como visto, num viés pós-positivismo, o Direito se reaproxima da Ética, a fim de

se promover maior justiça, tendo como principal objetivo a concretização da dignidade da

pessoa humana. 

Contudo, não se pode negar que há certa proximidade entre ambos. Neste sentido,

faz-se oportuna a reprodução de interessante exposição de Barroso66 sobre o tema:

 (...)Direito é política no sentido de que (i) sua criação é produto da vontade da
maioria,  que  se  manifesta  na  Constituição  e  nas  leis;(ii)  sua  aplicação  não  é
dissociada  da  realidade  política,  dos  efeitos  que  produz  nomeio  social  e  dos
sentimentos e expectativas dos cidadãos; (iii) juízes não são seres sem memória e
sem  desejos,  libertos  do  próprio  inconsciente  e  de  qualquer  ideologia  e,
conseqüentemente, sua subjetividade  há de  interferir  com os juízos de valor que
formula. A Constituição faz a interface entre o universo político e o jurídico, em um
esforço  para  submeter  o  poder  às  categorias  que  mobilizam  o  Direito,  como a
justiça, a segurança e o bem-estar social. Sua interpretação, portanto, sempre terá
uma dimensão política, ainda que balizada pelas possibilidades e limites oferecidos
pelo ordenamento vigente. 

Ainda seguindo as  ideias  do renomado autor,  o  direito  não é  política  por  não

admitir escolhas livres, tendenciosas ou partidárias. Como é sabido, uma decisão jurídica não

pode,  a  rigor,  ser  política  no sentido  de  livre  escolha  – discricionariedade  plena  –,  pois,

mesmo nos casos em que se admita mais de uma solução, o juiz deverá buscar a mais correta,

a mais justa à luz do caso concreto, demonstrando-a através da fundamentação. Portanto, o

dever  de  motivação  é  um  traço  distintivo  da  atuação  jurisdicional,  através  da  qual  o

magistrado  deve  demonstrar  através  de  argumentos  racionais  e  persuasivos  como chegou

àquela decisão. Ele não age por vontade própria, mas em conformidade com a Constituição e

com as leis.

2.5.3. A capacidade institucional do Judiciário e os seus limites

66Ibid., p. 14.
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Grande parte dos Estados democráticos atuais organizam-se pautados no princípio

da separação de Poderes. Vale dizer, as funções de legislar, administrar e julgar são conferidas

precipuamente a órgãos distintos.  Assim, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário exercem

um controle  recíproco  de  suas  atividades,  com o  fito  de  evitar  que  uma  deles  se  torne

hegemônico,  podendo  representar,  com  isso,  um  risco  à  democracia  e  aos  direitos

fundamentais. E isso só é possível pelo fato de que cada um desses poderes poder interpretar a

Constituição, respeitando os seus valores e promovendo os fins nela previstos. Ocorre que,

havendo conflito em tal interpretação, caberá ao Judiciário dar a palavra final. Isso não quer

dizer, contudo, que toda e qualquer matéria deva ser resolvida num Tribunal.67

Diante  de  tais  fatos,  a  doutrina  constitucional  tem  explorado  a  teoria  da

capacidade institucional, segundo a qual se busca determinar qual poder está mais habilitado

para  proferir  decisão  em  determinada  matéria.  Em  casos  muito  difíceis  e  complexos,

recomenda-se que a decisão seja tomada pelos Poderes Executivo e Legislativo, que gozam

juízos discricionários dotados de razoabilidade, preservando-se, obviamente, a competência

do Judiciário para se pronunciar de forma definitiva sobre o tema. 

Além  disso,  não  se  pode  descartar  a  possibilidade  de  ocorrência  de  efeitos

sistêmicos, pois, na maioria das vezes, o juiz está preparado, por vocação ou por treinamento,

para fazer justiça no caso concreto. Ou seja, a micro-justiça.68 Nem sempre, ele dispõe de

informações, de tempo e mesmo de conhecimento para avaliar a repercussão daquela decisão

numa esfera macro, por exemplo, na prestação de um serviço público. O caso da Saúde é o

mais  emblemático  no  país  atualmente.  Ao  lado  de  decisões  louváveis,  que  conferem

efetividade a esse direito social, há decisões excessivas e inconsequentes, principalmente na

parte de medicamentos e terapias, de modo que essas podem acabar colocando em risco as

próprias  políticas  públicas  de  saúde,  por  desorganizarem  a  atividade  administrativa  e  a

alocação dos recursos, que são escassos.69

67 BARROSO, Luís Roberto.  Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. P. 13. Disponível
em: http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/1235066670174218181901.pdf. Acesso em 30 dez/2013.
68 BARCELLOS, Ana Paula. Constitucionalização das políticas públicas em matéria de direitos fundamentais:
o controle político-social e o controle jurídico no espaço democrático. Revista de Direito do Estado 3:17, 2006,
p. 34.
69 BARROSO, Luís Roberto.  Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. P. 16. Disponível
em: http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/1235066670174218181901.pdf. Acesso em 30 dez/2013.

42

http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/1235066670174218181901.pdf
http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/1235066670174218181901.pdf


CAPITULO 3: O CASO DO BRASIL
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Como já dito em outra oportunidade, os fenômenos do Neoconstitucionalismo, da

judicialização da Política e do ativismo judicial são globais, tendo se desenvolvido em grande

parte das democracias contemporâneas. 

O presente capítulo tem o objetivo de estudar a maneira pela qual tais fenômenos

foram recepcionados no Brasil, bem como trazer alguns casos concretos em que se constata a

sua aplicação na prática.

3.1 Recepção das novas teorias

Todas  essas  mudanças  sofridas  pelo  Estado  e,  sobretudo,  pelo  Direito  foram

introduzidas no Brasil de forma substancial a partir do advento da Constituição de 1988. É

certo que tais  mudanças  não ocorreram de forma estanque.  Pelo contrário,  foram, e estão

sendo, resultado de um processo lento e gradual, como é normal em todo tipo de ruptura.

Faz-se necessário tecer algumas considerações acercado contexto no qual ocorreu

tal promulgação. Além das disparidades sócio-econômicas que marcam o país desde a sua

colonização, havia a particularidade do processo de reabertura política. Isso porque, com o

Golpe de 1964, o Brasil passou por um longo período de ditadura militar, no qual o Estado

não só desprezou os direitos básicos dos cidadãos como cometeu uma série de crimes, como

torturas e assassinados. 

Para melhor ilustrar tal  contexto, faz-se uso das precisas palavras do professor

Gilmar Mendes70:

A Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988 restaurou a preeminência do
respeito aos direitos individuais, proclamados juntamente com significativa série de
direitos sociais. O Estado se comprometia a não interferir no que fosse próprio da
autonomia das pessoas e a intervir na sociedade civil, no que fosse relevante para a
construção de meios materiais à afirmação da dignidade de todos. As reivindicações
populares de ampla participação política são positivadas em várias normas, como na
que assegura as eleições diretas para a chefia do Executivo em todos os níveis da
Federação. Dava-se a vitória final da campanha que se espalhara pelo país, a partir
de 1983, reclamando eleições “diretas já” para Presidente da República; superava-se
a abrumadora frustração decorrente da rejeição, em abril de 1984, da Proposta de
Emenda apresentada com esse intuito. A Constituição, que, significativamente, pela
primeira vez na História do nosso constitucionalismo, apresentava o princípio do
respeito à dignidade da pessoa humana e o Título dos direitos fundamentais logo no
início  das  suas  disposições,  antes  das  normas  de  organização  do  Estado,  estava
mesmo disposta a acolher o adjetivo cidadã, que lhe fora predicado pelo Presidente
da Assembleia Constituinte no discurso da promulgação. 

70 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; MENDES, Gilmar Ferreira.  Curso de Direito Constitucional. São Paulo:
Saraiva, 2011, p. 115-116.
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Não  obstante  todo  o  esforço  direcionado  pela  Assembleia  Constituinte  para

abarcar  as  mais  diversas  pretensões  populares,  cominando  na  promulgação  da  que  é

considerada por muitos a mais importante Constituição de toda a nossa História, responsável

por assegurar uma série de direitos e garantias fundamentais aos cidadãos, bem como por

dispor de forma exaustiva sobre as mais variadas matérias, a verdade é que muitos desses

direitos ainda careciam, e, em certo ponto, ainda carecem, de efetividade. 

De início, o Poder Judiciário mostrou-se tímido na concretização de tais direitos,

sendo, na maioria  das  vezes,  omisso.  Para a  alteração deste  comportamento,  foi  de suma

importância a atuação da doutrina constitucional brasileira,  que pode ser dividida em dois

grandes momentos. 

Num primeiro momento, alguns autores, adeptos da teoria do constitucionalismo

da  efetividade,  como  Luís  Roberto  Barroso71 e  Clèmerson  Merlin  Clève72,  passaram  a

defender, que, como era norma jurídica, a Constituição deveria ser aplicada rotineiramente

pelos juízes, o que, por mais estranho que pareça hoje, não acontecia até então, tendo em vista

que ela era enxergada como um repositório de promessas grandiloquentes. Tal teoria não se

caracterizava  ainda  pela  abertura  do  debate  jurídico  à  argumentação  moral.  O  seu  foco

principal centrava-se nas normas, e era do caráter mais ou menos denso do seu texto que o

intérprete deveria extrair os respectivos efeitos. Por outro lado, concebia-se a jurisdição como

o espaço privilegiado para a realização da vontade constitucional.73

Num  segundo  momento,  destaca-se  a  difusão  pelo  Brasil  das  teorias  pós-

positivistas, tendo fundamental importância nesse sentido, por exemplo, a atuação de Paulo

Bonavides74 e Eros Grau75, que divulgaram entre nós a teoria dos princípios de autores como

Ronald Dworkin e Robert Alexy, e fomentaram as discussões sobre temas importantes, como

a  ponderação  de  interesses,  o  princípio  da  proporcionalidade  e  eficácia  dos  direitos

fundamentais. 

71 Ver Luís Roberto Barroso. O Direito Constitucional e a efetividade de suas Normas. 3ª ed., Rio de Janeiro:
Renovar, 1996.
72 Ver  Clemerson  Mèrlin  Clève.  “A  Teoria  Constitucional  e  o  Direito  Alternativo:  Para  uma  dogmática
Constitucional emancipatória”. In: Uma Vida Dedicada ao Direito: Homenagem a Carlos Henrique de Carvalho.
São Paulo: RT, 1995, p. 34-53.
73 SARMENTO,  Daniel.  O  Neoconstitucionalismo  no  Brasil:  Risco  e  Possibilidades.  P.  16.  Disponível  em:
http://www.danielsarmento.com.br/wp-content/uploads/2012/09/O-Neoconstitucionalismo-no-Brasil.pdf. Acesso em 02
jan/2014.
74 Ver Paulo Bonavides. Curso de Direito Constitucional. 5ª ed., São Paulo: Malheiros, 1994.
75 Ver Eros Roberto Grau. A Ordem Econômica na Constituição de 88: Interpretação e crítica. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1996.
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Com o fim de melhor entender tal momento, faz-se uso da elucidativa passagem

de Daniel Sarmento76:

Nesta  nova fase,  a  doutrina  brasileira  passa  a  enfatizar  o  caráter  normativo  e  a
importância  dos  princípios  constitucionais,  e  a  estudar  as  peculiaridades  da  sua
aplicação.  Neste contexto,  há uma verdadeira febre de trabalhos sobre teoria dos
princípios, ponderação de interesses, teorias da argumentação, proporcionalidade e
razoabilidade  etc.  Também  cresce  muito  o  interesse  doutrinário  pelos  direitos
fundamentais,  sobretudo  os  direitos  sociais.  Se  antes  estes  eram  vistos
preponderantemente como normas programáticas, passa-se a discutir a sua eficácia
jurídica a partir de novas bases, que incorporam ao debate a argumentação moral.
Neste campo, a ênfase na análise dos enunciados normativos, que caracterizava a
doutrina da efetividade, é substituída por uma discussão marcada pela preocupação
com valores  e  democracia,  repleta  de novas categorias,  importadas sobretudo do
Direito  germânico,como  o  “mínimo  existencial”,  a  “reserva  do  possível”  e  a
“proibição do retrocesso”.

Há que se destacar, ainda, a significativa mudança no enfoque dos estudos sobre a

jurisdição constitucional no país. Se antes o seu foco era voltado para questões meramente

procedimentais, a partir da segunda metade da década de 1990, passou-se a analisar diversas

outras  questões,  como  a  problemática  da  legitimidade  democrática  do  controle  de

constitucionalidade, tendo em vista a dificuldade contra-majoritária do Judiciário. Ademais,

como a jurisdição constitucional tem previsão na própria constituição, a problemática maior

não  era  saber  se  ele  deveria  ou  não  acontecer,  mas  de  que  forma.  De  acordo  com  o

posicionamento adotado, defendia-se um menor ou maior ativismo judicial.77 Não se pode

negar,  contudo,  que  a  posição  substancialista  parece  ser  a  mais  adequada  não  só  ao

Neoconstitucionalismo, mas, sobretudo, à realidade brasileira. 

Neste sentido, diversos autores, comoLuís Roberto Barroso78, Lênio Luiz Streck79,

Ana Paula de Barcellos80 e Diogo de Figueiredo Moreira Neto81, passaram a advogar tal teoria

76 SARMENTO,  Daniel.  O  Neoconstitucionalismo  no  Brasil:  Risco  e  Possibilidades.  P.  17.  Disponível  em:
http://www.danielsarmento.com.br/wp-content/uploads/2012/09/O-Neoconstitucionalismo-no-Brasil.pdf. Acesso em 02
jan/2014.
77 SARMENTO, Daniel.  O Neoconstitucionalismo no Brasil:  Risco e Possibilidades.  P.  19. Disponível  em:
http://www.danielsarmento.com.br/wp-content/uploads/2012/09/O-Neoconstitucionalismo-no-Brasil.pdf. Acesso
em 02 jan/2014.
78 “Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito. O Triunfo tardio do Direito Constitucional no
Brasil.” Disponível  em:  http://jus.com.br/artigos/7547/neoconstitucionalismo-e-constitucionalizacao-do-direito.
Acesso em 02 jan/2014.
79 “A Crise Paradigmática do Direito no Contexto da Resistência Positivista ao (Neo)Constitucionalismo”. In:
Cláudio Pereira de Souza Neto, Daniel Sarmento e Gustavo Binenbojm. Vinte Anos da Constituição Federal de
1988. Op. cit., p. 203-228.
80 “Neoconstitucionalismo, Direitos Fundamentais e Controle de Políticas Públicas”. In: Daniel Sarmento Flávio
Galdino (Orgs.). Direitos Fundamentais: Estudos em Homenagem ao Prof. Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro:
Renovar, 2006, p. 31-60.
81 “Direitos  Humanos,  Legitimidade  e  Constitucionalismo”.  In:  Daniel  Sarmento  e  Flávio  Galdino  (Orgs.
Direitos Fundamentais: Estudos em Homenagem ao Prof. Ricardo Lobo Torres. Op. cit., p.325-350.
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como uma importante  forma de  se concretizar  os  direitos  e  garantias  estatuídos  na Carta

Maior, sendo um inegável instrumento para dar-lhes efetividade.

Neste ponto, é ilustrativa a passagem de Lênio Streck82:

Em razão do que foi exposto, não há dúvidas em afirmar que o Poder Judiciário não

pode continuar com uma postura passiva diante da Sociedade.  Nessa perspectiva

aqui  sustentada,  entendo  que  o  Poder  Judiciário  (entendido  aqui  como  justiça

constitucional) deve ter uma nova inserção no âmbito das relações dos poderes de

Estado, levando-o a transcender as funções de cheks and balances,  mediante uma

atuação  que  leve  em conta  a  perspectiva  de  que  os  valores  constitucionais  têm

precedência mesmo contra textos legislativos produzidos por maiorias parlamentares

(que,  a  toda  evidência,  devem  obediência  à  Constituição).

(...)

Quando  clamo  por  um  “intervencionismo  substancialista”,  refiro-me  ao

cumprimento dos preceitos e princípios ínsitos aos Direitos Fundamentais Sociais e

ao núcleo político do Estado Social previsto na Constituição de 1988. Ou seja, como

bem salienta Krell, ali “onde o processo político (Legislativo, Executivo) falha ou se

omite  na  implementação  de  políticas  públicas  e  dosobjetivos  sociais  nela

implicados, cabe ao Poder Judiciário tomar uma atitude ativa na realização desses

fins sociais através da correição de prestações dos serviços sociais básicos”

O STF,  de  maneira  tímida  no  início,  mas  bem  mais  incisiva  posteriormente,

passou a adotar uma postura claramente concretista. E isso fez com que ele fosse cada vez

mais  procurado,  sendo provocado a  se  manifestar  sobre  os  mais  diversos  temas.  Hoje,  é

inegável  a  sua importância  no cenário  nacional,  sendo responsável  não só por  dar  maior

efetividade à Constituição, mas também por servir como arena de debate dos assuntos mais

importantes do país. 

Em  seguida,  serão  estudados  alguns  casos  concretos  que  demonstram  essa

mudança de posicionamento de nosso egrégio Tribunal.

3.2. Casos Concretos

82 STRECK,  Lênio  Luiz.   Jurisdição  Constitucional  e  Hermenêutica:  Perspectivas  e  Possibilidades  de
Concretização dos Direitos Fundamentais Sociais no Brasil. P. 281-282. Disponível em: http://www6.univali.br/
seer/index.php/nej/article/view/336/280. Acesso em 27 jul/2013.
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A Constituição  de  1988,  ao  estabelecer  extenso  rol  de  direitos  fundamentais,

inclusive  coletivos  e  difusos,  e  expressar  uma  preocupação  com  a  consolidação  das

instituições  públicasresponsáveis  pela  garantia  do  Estado  de  Direito,  desencadeou  um

processo  de  judicializaçãoda  política  no  qual  o  STF,  como  órgão  de  cúpula  do  Poder

Judiciário, tem desempenhado papel fundamental.83

Por conta disso, o STF vem sendo provocado, sobretudo na última década, para

pronunciar-se sobre as mais diversas matérias, muitas delas de incontestável natureza política.

Em  seguida,  serão  examinados  alguns  casos  concretos  com  a  finalidade  de

demonstrar o que foi exposto até o presente momento.

3.2.1. MS Nº 24.831-9/DF

O  MS  nº  24.831-9/DF71  constituiu  uma  decisão  histórica,  pois  nele  o  STF

conseguiu fazer prevalecer o direito das minorias do Senado Federal de ver instalada a CPI

dos Bingos, conforme ementa transcrita abaixo:

E M E N T A:  COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – DIREITO DE
OPOSIÇÃO  -  PRERROGATIVA  DAS  MINORIAS  PARLAMENTARES  -
EXPRESSÃO DO POSTULADO DEMOCRÁTICO – DIREITO IMPREGNADO DE
ESTATURA  CONSTITUCIONAL  -  INSTAURAÇÃO  DE  INQUÉRITO
PARLAMENTAR  E  COMPOSIÇÃO  DA  RESPECTIVA  CPI  -  TEMA  QUE
EXTRAVASA OS LIMITES "INTERNA CORPORIS" DAS CASAS LEGISLATIVAS -
VIABILIDADE  DO CONTROLE JURISDICIONAL  -  IMPOSSIBILIDADE  DE A
MAIORIA  PARLAMENTAR  FRUSTRAR,  NO  ÂMBITO  DO  CONGRESSO
NACIONAL, O EXERCÍCIO, PELAS MINORIAS LEGISLATIVAS,  DO DIREITO
CONSTITUCIONAL À INVESTIGAÇÃO PARLAMENTAR (CF,  ART.  58,  §  3º)  -
MANDADO  DE  SEGURANÇA  CONCEDIDO.  CRIAÇÃO  DE  COMISSÃO
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO: REQUISITOS CONSTITUCIONAIS   

O MS foiimpetrado contra ato do Presidente do Senado, que negara a criação de

CPI, mesmo estando preenchidos os requisitos previstos no art.  58, § 3, da Carta Política

Pátria. Essa decisão representou um avanço do STF, no sentido de reconhecer a dimensão

constitucional da criação de CPIs, mesmo quando for necessária a interpretação e a aplicação

de normas de índole regimental. Para garantir o exercício de um direito constitucional, a Corte

não somente refutou a aplicação da doutrina dos atos interna corporis, alegada pela defesa do

83CAMPOS,  Sérgio  Pompeu de  Freitas.  A Separação  dos  Poderes  na jurisprudência  do Supremo Tribunal
Federal. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Ed., 2007, p.233.
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Senado Federal, como enfrentou a interpretação dos dispositivos regimentais que poderiam

concretizar o exercício do direito pleiteado.84

Não se pode deixar de destacar importante passagem do Min. Celso de Mello,

relator do caso, ao pronunciar o seu voto:

A prerrogativa institucional de investigar, deferida ao parlamento(especialmente aos
grupos minoritários que atuam no  âmbito dos corpos legislativos), não pode ser
comprometida pelo bloco majoritário  existente noCongresso Nacional  e  que,  por
efeito de sua intencional recusa em indicarmembros para determinada comissão de
inquérito parlamentar (ainda quefundada em razões de estrita conveniência político-
partidária),  culmine  porfrustrar  e  nulificar,  de  modo  inaceitável  e  arbitrário,  o
exercício,  pelo  Legislativo  (e  pelas  minorias  que  o  integram),  do  poder
constitucional  de  fiscalização  e  deinvestigação  do  comportamento  dos  órgãos,
agentes e instituições do Estado,notadamente daqueles que se estruturam na esfera
orgânica do Poder Executivo

Portanto,  este  foi  um importante  passo do STF no sentido de efetivar  direitos

previstos na Constituição, como também de assegurar os direitos das minorias.

3.2.2 MS 26.602, 26603 E 26604 e a fidelidade partidária

Outra importante decisão, na seara da judicialização da política, foi proferida no

julgamento  conjunto  dos  MS de  números  26.602,  26.603  E  26.604,  acerca  da  fidelidade

partidária, que ora se transcreve a ementa:

CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. MANDADO DE SEGURANÇA. FIDELIDADE
PARTIDÁRIA. DESFILIAÇÃO. PERDA DE MANDATO. ARTS. 14, § 3º, V E 55, IA
VI DA CONSTITUIÇÃO. CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA,
RESSALVADO  ENTENDIMENTO  DO  RELATOR.  SUBSTITUIÇÃO  DO
DEPUTADO  FEDERAL  QUE  MUDA  DE  PARTIDO  PELO  SUPLENTE  DA
LEGENDA  ANTERIOR.  ATO  DO  PRESIDENTE  DA  CÂMARA  QUE  NEGOU
POSSE AOS SUPLENTES. CONSULTA, AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL,
QUE DECIDIU PELA MANUTENÇÃO DAS VAGAS OBTIDAS PELO SISTEMA
PROPORCIONAL EM FAVOR DOS PARTIDOS POLÍTICOS E COLIGAÇÕES.
ALTERAÇÃO  DA  JURISPRUDÊNCIA  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.
MARCO TEMPORAL A PARTIR DO QUAL A FIDELIDADE PARTIDÁRIA DEVE
SER OBSERVADA [27.3.07].  EXCEÇÕES DEFINIDAS E EXAMINADAS PELO
TRIBUNAL  SUPERIOR  ELEITORAL.  DESFILIAÇÃO  OCORRIDA  ANTES  DA
RESPOSTA À CONSULTA AO TSE. ORDEM DENEGADA.

Os mandados de segurança em comento, de relatoria do Min. Eros Grau, foram

impetrados  pelo  Partido  da  Social  Democracia  Brasileira  -  PSDB,  pelo  Partido  Popular
84 RIBEIRO,  Patrícia  Carvalho.  Judicialização  da  Política:  Estudos  de  casos,  p.  52.  Disponível  em:
http://www2.camara.leg.br/responsabilidadesocial/edulegislativa/educacaolegislatival/posgraduacao/arquivos/
publicacoes/banco-de-monografias/ip-2a-edicao/PatrciaCarvalhoRibeiro.pdf. Acesso em 24/07/2013.
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Socialista - PPS e pelo Partido Democratas - DEM (antigo Partido da Frente Liberal - PFL),

em face de ato do Presidente da Câmara dos Deputados que indeferira requerimento por eles

formulado - no sentido de declarar a vacância dos mandatos exercidos por Deputados Federais

que  se  desfiliaram  dessas  agremiações  partidárias  -,  sob  o  fundamento  de  não  figurar  a

hipótese de mudança de filiação partidária entre aquelas expressamente previstas no § 1º do

art. 239 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (que trata das hipóteses de renúncia

de mandato). 

Mudando o seu entendimento sobre o tema, o STF decidiu que, após a resposta do

Tribunal Superior Eleitoral à Consulta nº 1.398, em 27 de março de 2007, passou a vigorar a

figura  da  fidelidade  partidária  mesmo  após  a  posse  no  cargo  eletivo,  tendo  em  vista  a

permanência  do  parlamentar  no  partido  político  é  imprescindível  para  a  manutenção  da

representatividade  partidária  do  próprio  mandato.  Portanto,  o  abandono  da  legenda

imotivadamente passou a ser considerada uma das causas de extinção do mandado eleitoral,

mesmo  inexistindo  dispositivo  legal  neste  sentido.  Com  efeito,  por  meio  da  Resolução

22.160/2007, o TSE passou a disciplinar o processo de perda de cargo eletivo, em face da

inércia do Congresso Nacional. 

3.2.3. Mandados de Injunção nº 670/ES, 708/DF e 712/PA e o direito de greve

Outro grande indicativo de que o STF passou a ter, de fato, uma atuação mais pró-

ativa  na  concretização  dos  direitos  fundamentais  insculpidos  na  Constituição  foi  o  seu

posicionamento no julgamento dos mandados de injunção supracitados. Tal fato se deu pela

alteração do entendimento desta Corte acerca da natureza e dos efeitos deste remédio heróico.

Neste ponto, faz-se mister tecer algumas considerações, ainda que concisas, sobre o tema. 

Ates de tais julgamentos, prevalecia na Corte Suprema a corrente não-concretista,

entendendo-se que a natureza da decisão em MI era meramente declaratória. Vale dizer, ela

limitava-se  a  declarar  a  existência  da  mora  legislativa  para  a  edição  de  norma

regulamentadora  específica.  Ocorre  que  tal  posicionamento  foi  alterado,  passando  a
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prevalecer que a decisão judicial não deve apenas cientificar o poder competente da falta de

norma regulamentadora, mas também viabilizar, no caso concreto, o exercício de direitos e

liberdades  constitucionais  e  as  prerrogativas  inerentes  à  nacionalidade,  à  soberania  e  à

cidadania85. Portanto, passou a prevalecer a corrente concretista. 

No caso concreto, a Constituição, em seu art. 9º, assegura o direito de greve. Não

obstante tal disposição, seu art. 37, VII, limita o exercício do referido direito dos servidores

públicos  à  superveniência  de  lei  regulamentadora.  Ocorre  que  tal  norma  ainda  não  foi

emanada pelo Poder Legislativo, impedindo, com isso, o exercício do direito em comento.

Diante  de  tais  fatos,  o  STF decidiu  que,  enquanto  tal  omissão  permanecer,  a  greve  dos

servidores públicos será regulada pela Lei nº 7.783/89, no que couber. 

Para melhor ilustrar tal mudança de posicionamento, entende-se por bem fazer a

transcrição da ementa do MI nº 712/PA, in verbis:

MANDADO DE INJUNÇÃO. ART. 5º, LXXI DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
CONCESSÃO DE EFETIVIDADE À NORMA VEICULADA PELO ARTIGO 37,
INCISO VII,  DA CONSTITUIÇÃO DO  BRASIL.  LEGITIMIDADE  ATIVA  DE
ENTIDADE  SINDICAL.  GREVE  DOS  TRABALHADORES  EM  GERAL
[ART. 9º DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL]. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL
N. 7.783/89 À GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO ATÉ QUE SOBREVENHA LEI
REGULAMENTADORA.  PARÂMETROS CONCERNENTES AO EXERCÍCIO
DO DIREITO DE GREVE PELOS SERVIDORES PÚBLICOS DEFINIDOS POR
ESTA  CORTE.  CONTINUIDADE  DO  SERVIÇO  PÚBLICO.  GREVE  NO
SERVIÇO  PÚBLICO.  ALTERAÇÃO  DE  ENTENDIMENTO  ANTERIOR
QUANTO À SUBSTÂNCIA DO MANDADO DE INJUNÇÃO. PREVALÊNCIA
DO INTERESSE SOCIAL. INSUBSSISTÊNCIA DO ARGUMENTO SEGUNDO
O QUAL DAR-SE-IA OFENSA À INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE
OS PODERES [ART. 2O DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL]E À SEPARAÇÃO
DOS  PODERES  [art. 60, §  4o, III,  DA CONSTITUIÇÃO DO  BRASIL].
INCUMBE  AO  PODER  JUDICIÁRIO  PRODUZIR  A  NORMA  SUFICIENTE
PARA  TORNAR  VIÁVEL  O  EXERCÍCIO  DO  DIREITO  DE  GREVE  DOS
SERVIDORES  PÚBLICOS,  CONSAGRADO  NO  ARTIGO 37, VII,
DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.

Tantos  outros  casos  poderiam  ser  citados.  Porém,  como  se  almeja  apenas

exemplificar aplicação do tema abordado neste trabalho na prática, foram escolhidos apenas

algumas situações emblemáticas.

85 RIBEIRO,  Patrícia  Carvalho.  Judicialização  da  Política:  Estudos  de  casos,  p.  28.  Disponível  em:
http://www2.camara.leg.br/responsabilidadesocial/edulegislativa/educacaolegislatival/posgraduacao/arquivos/
publicacoes/banco-de-monografias/ip-2a-edicao/PatrciaCarvalhoRibeiro.pdf. Acesso em 24/07/2013.
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CONCLUSÃO

Os  regimes  totalitários  promoveram  verdadeiras  barbáries  sob  o  mando  da

legalidade,  de  modo  que  o  fim  da  Segunda  Guerra  Mundial  representou  não  apenas  a

necessidade de superação de tais regimes mas também do positivismo jurídico, ao menos na

sua forma pura. A reconstrução dos países da Europa continental, sobretudo dos que saíram

derrotados, permitiu uma redefinição da Constituição e da importância do Direito, em especial
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o constitucional, sobre as instituições, dando origem ao Neoconstitucionalismo e à formação

de um Estado Constitucional de Direito. 

Como visto, o Neoconstitucionalismo é fruto da reaproximação entre o Direito e a

Moral,  sendo  caracterizado  pelo  surgimento  de  um  novo  paradigma  constitucional,

representado pelos seguintes marcos: a) marco histórico: Pós-Guerra, redemocratização e o

surgimento  do  Estado Constitucional  de  Direito;  b)  marco  filosófico:  construção  do pós-

positivismo, como forma de superação do jusnaturalismo e do positivismo jurídico em suas

formas  puras,  inspirando-se   na  revalorização  da  razão  prática,  na  teoria  da  justiça  e  na

legitimação  democrática;  e  c)  marco  teórico:  mudança  no  paradigma  constitucional,

destacando-se, neste ponto, 3 transformações especiais: i) reconhecimento da força normativa

da Constituição - a sua inobservância passou a ser passível de cumprimento forçado; ii) a

expansão da jurisdição  constitucional  –  com a  implantação  do modelo  de  supremacia  da

Constituição,  buscou-se  a  constitucionalização  de  direitos  fundamentais,  cabendo  a  sua

proteção ao Poder Judiciário; e iii) a reelaboração doutrinária da interpretação constitucional –

destacando-se o reconhecimento de normatividade aos princípios, a utilização da ponderação

como técnica de decisão e a percepção da ocorrência de colisões entre normas constitucionais

e direitos fundamentais.

O Neoconstitucionalismo levou a uma inevitável constitucionalização do Direito,

uma vez  que  a  Constituição  passou a  abarcar  matérias  afetas  a  outros  ramos  do Direito,

havendo um efeito expansivo das suas normas, cujo conteúdo material e axiológico se irradia,

com  força  normativa,  por  todo  o  sistema  jurídico.  Isso  gerou  a  necessidade  de  uma

reinterpretação  dos  principais  institutos  infraconstitucionais  sob  uma  ótica  constitucional.

Ademais, a Constituição passou a ser um verdadeiro limite à atuação do legislador ordinário,

e, como na reestruturação do novo modelo de Estado, coube ao Poder Judiciário interpretar de

forma definitiva a Carta Maior, houve uma fatal judicialização da política, que, com visto, não

se confunde com ativismo judicial, embora interligados.

No Brasil, somada à constitucionalização do Direito – que ocorre via jurisdição

constitucional,  abrangendo a aplicação direita  da Constituição  a  determinadas  questões;  a

declaração  de  inconstitucionalidade  de  normas  com  ela  incompatíveis;  e  a  interpretação

conforme  a  Constituição  –  há  outros  fatores  peculiares,  também  muito  importantes,  que

ajudaram a fomentar  o fenômeno da judicialização da política.   O primeiro deles é que a

jurisdição  constitucional  brasileira  é  exercida  de  forma  ampla.  Vale  dizer,  ela  pode  ser

53



incidental,  concentrada,  concreta ou abstrata. Cita-se também o extenso rol de legitimados

para propor a ADI. Da mesma forma, não se pode deixar de mencionar a redescoberta da

cidadania e a conscientização das pessoas em relação aos seus próprios direitos a partir da

promulgação da Carta Cidadã. 

Portando, a judicialização da política consiste exatamente na expansão do Poder

Judiciário no processo decisório das democracias contemporâneas. Tal expansão não se deu,

contudo, de forma simples. A maior problemática enfrentada, sem dúvidas, é a denominada

“dificuldade contramajoritária”.  Tal tema tem despertado o interesse dos autores há várias

décadas, tendo sido elaboradas justificativas por diferentes correntes filosóficas.

No constitucionalismo clássico, destacam-se as correntes do jusnaturalismo e do

positivismo.  Para  a  primeira,  os  direitos  fundamentais  existem  não  em  função  da  lei,

produzida  pela  vontade  da  maioria,  mas  justamente  por  decorrerem  da  própria  natureza

humana,  sendo,  portanto,  irrevogáveis  pelo  legislador  ordinário.  Assim,  a  jurisdição

constitucional seria o mecanismo de assegurar a supremacia dos direitos do homem sobre as

criações da vontade geral.  Já para os positivistas, que contribuíram de forma decisiva para o

surgimento do conceito formal de Constituição, não havia qualquer distinção material entre

essa e a lei ordinária. A diferença entre elas dava-se apenas em relação ao grau hierárquico,

tendo em vista a exigência de um procedimento mais dificultoso para a alteração da primeira.

Portanto, como não havia qualquer diferença material entre elas – ambas eram concebidas

como normas  jurídicas  –  a  interpretação  da  Constituição  seria  uma atividade  meramente

subsuntiva, cabendo ao intérprete apenas revelar o conteúdo do preceito constitucional, uma

vez que o ato volitivo caberia ao legislador constituinte. Desta forma, o juiz constitucional

atuaria  de  forma  neutra,  sobrepondo  a  vontade  do  constituinte  à  vontade  da  maioria

governante  de  cada  momento.  Assim,  não  haveria  qualquer  ilegitimidade  democrática  da

justiça constitucional.

Ocorre que, como o próprio Kelsen constatou, a moldura normativa abarca varias

possibilidades de aplicação, sendo conforme ao Direito todo ato que se mantenha dentro dela,

seja qual for o seu sentido. Portanto, dentro da moldura normativa, cabe ao intérprete escolher

uma das hipóteses possíveis. Com isso, conclui-se que tanto o legislador quanto o juiz criam o

direito,  não  se  podendo  negar,  obviamente,  que  o  primeiro  goze  de  maior  margem  de

conformação do que o segundo. Desta forma,  afastam-se as alegações  de que a atividade
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jurisdicional  restringe-se  a  aplicação  de  uma  vontade  pré-existente  do  legislador,  como

defendia a hermenêutica tradicional.

Neste contexto, como visto, a partir da virada kantiana, surge o pós-positivismo,

como uma reaproximação entre o Direito e a Moral, sendo de suma importância, neste ponto,

a construção de que a Constituição não se distingue da lei ordinária apenas pelo seu grau

hierárquico  –  como  sustentavam  os  positivistas  -,  mas,  sobretudo,  pelo  seu  conteúdo

axiológico.  Neste  sentido,  desenvolveram-se  as  correntes  substancialistas  e

procedimentalistas, com a finalidade de trazer as concepções contemporâneas sobre o valor da

Constituição e a atividade jurisdicional no Estado Constitucional de Direito.

Para os expoentes da corrente que ficou designada como substancialista, de modo

geral, a Constituição, ao adotar valores/princípios reputados relevantes para uma determinada

sociedade, retira-os do âmbito decisório popular. Assim, cabe à jurisdição constitucional zelar

pela primazia da Constituição, que abriga valores superiores e fundamentais, inclusive, contra

o arbítrio das maiorias políticas temporárias. Como se pode constatar, tal posicionamento dá

abertura para um maior ativismo judicial. Dentre seus defensores, destacam-se John Rawls e

Ronald Dworkin.

Os procedimentalistas  também destinam função de destaque à  Constituição,  e,

consequentemente,  à  jurisdição  constitucional,  dentro  do  Estado  democrático  de  Direito.

Entretanto, de forma diversa dos substancialistas, entendem ser o seu papel instrumental. Ou

seja, cabe a ela a tutela dos mecanismos e dos instrumentos de participação democrática no

processo de tomada de decisão. Assim, não deve a Carta Política abarcar os valores supremos

da sociedade, uma vez que cabe a cada geração estabelecer as bases axiológicas sobre as quais

se  desenvolverá.  Portanto,  tal  corrente  representa  a  defesa  articulada  das  posições  de

autocontenção  judicial,  tendo como seus  principais  expoentes  John Hart  Ely  e  de Jürgen

Habermas.

Portanto,  em  que  pese  os  posicionamentos  distintos,  para  as  teorias  pós-

positivistas–  não  se  excluem,  antes  sobrepõem-se  –,  numa  justificação  filosófica,  a

constituição deve desempenhar duas funções fundamentais: a) estabelecer as regras do jogo

democrático, assegurando a participação política ampla, a alternância no poder e o governo da

maioria;  e  b)  proteger  valores  e  direitos  fundamentais,  mesmo  que  contra  a  vontade  de

maiorias eventuais.
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No Brasil, tendo em vistas as suas particularidades, o neoconstitucionalismo, com

todas as suas consequências, como a judicialização da política e o ativismo judicial, só foi

incorporado  a  partir  da  promulgação  da  Constituição  de  1988,  num  cenário  de

redemocratização.  É  certo  que  tais  mudanças  não  ocorreram  de  forma  estanque.  Pelo

contrário, foram, e estão sendo, resultado de um processo lento e gradual, como é normal em

todo tipo de ruptura.

Não se pode olvidar que, não obstante a Carta de 1988 tenha sido extremamente

prolixa, trazendo um extenso rol de direitos e garantias fundamentais e dispondo sobre os

mais variados temas, muito deles afetos a outros ramos do Direito, ela carecia, como ainda

carece, em partes, de efetividade. Neste ponto, foi fundamental o papel desempenhado pela

doutrina pátria, no sentido de introduzir no país esta mudança de paradigma experimentada

pelo Direito Constitucional.

A partir de então, o Poder Judiciário, encabeçado pelo STF, passou a atuar, de

forma tímida no início e mais incisiva em seguida,  no sentido de dar efetividade à Carta

Maior,  se  valendo  para  tanto,  muitas  das  vezes,  de  ativismo  judicial,  como  pode  ser

constatado no MS nº 24.831-9, 26.602, 26603 e 26604; e nos MI nº 670, 708 e 712. A partir

de tal atuação, somada à crise de representatividade aqui instalada, o egrégio Tribunal passou

a ser a principal arena decisória dos temas mais importantes do país, alimentando o ideário de

justiça na sociedade.

Tal posição, contudo, não é vista com bons olhos por parte da doutrina, que lhe

profere inúmeras críticas.  Ocorre que tais  críticas,  na maioria  das vezes,  são combatíveis,

servindo muito mais como aperfeiçoamento do que como negação.

A  partir  do  Neoconstitucionalismo,  surge  o  Estado  Constitucional  de  Direito,

tendo como principal pilar, a supremacia da Constituição. Obviamente, quedava-se, com isso,

a supremacia do Parlamento. Nesta nova configuração, ao Poder Judiciário, e, em especial, à

jurisdição constitucional, foi atribuído papel de destaque, cabendo-lhe não só interpretar de

forma definitiva a Constituição,  mas também zelar pelas suas funções fundamentais, quais

sejam,  i)  estabelecer  as  regras  do  jogo  democrático,  assegurando  a  participação  política

ampla,  a  alternância  no  poder  e  o  governo  da  maioria;  e  ii)  proteger  valores  e  direitos

fundamentais, mesmo que contra a vontade de maiorias eventuais. Ademais, muita das vezes,

os  Poderes  responsáveis  por  concretizar  a  Constituição  –  Executivo  e  Legislativo  –  são
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omissos diante dos mandamentos constitucionais, sendo o ativismo judicial um importante

mecanismo  de  efetivação  dos  preceitos  fundamentais.  Nas  demais  situações,  contudo,  o

Judiciário e, notadamente, o STF deverão acatar escolhas legítimas feitas pelo legislador e

serem  deferentes  para  com  o  exercício  razoável  de  discricionariedade  técnica  pelo

administrador.

Diante do exposto, a judicialização da política parece ser um fato inevitável. Isso

porque a Constituição é a força motriz do Estado Constitucional de Direito, cabendo ao Poder

Judiciário não apenas interpretá-la de forma precípua quanto servir como seu guardião. Para

tanto,  por vezes,  o único meio eficaz é  o ativismo judicial,  sobretudo,  quando os demais

Poderes mostram-se omissos diante dos mandamentos constitucionais. Assim, a judicialização

da política e, eventualmente, o ativismo judicial servem como instrumentos importantes de

efetivação da Carta Maior, como forma de superação das reiteradas Constituições de fachada,

que marcaram a história do Brasil. Obviamente, não se defende aqui uma atuação ilimitada e

irrestrita  do Poder Judiciário.  Pelo contrário,  sua atuação só se legitima quando voltada à

defesa das funções fundamentais da Constituição. Fora isso, ele deve ser deferente em relação

às  ponderações  e  às  escolhas  válidas  feitas  pelo  legislador,  em homenagem ao  princípio

democrático. 
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