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Introdução

A expansão do controle judicial sobre a atividade política no Brasil tem
provocado discussões no meio acadêmico, na mídia e no Congresso
Nacional. A atual postura do Supremo Tribunal Federal (STF), no sentido de modificar leis e criar novos direitos, tem sido considerada, por
muitos, como ativismo judicial, o que tem levado a diversas reações por
parte daqueles que não reconhecem como legítima essa interferência
da Corte nas atividades do Poder Legislativo.
Durante muito tempo, o STF considerou algumas questões como temas eminentemente políticos, sobre os quais não cabia decisão judicial.
Esses assuntos eram decididos nas casas políticas ou pelos partidos,
sem interferência do juiz. A conveniência e a oportunidade políticas
afastavam essas matérias das cortes e forneciam aos políticos a liberdade de escolher a melhor solução.
Todavia, esse padrão foi rompido e atualmente encontramos juízes
tomando decisões que obrigam os homens e as instituições políticas a
decidirem de acordo com aquilo que for estabelecido por sentença ou
acórdão judicial. É o que se chama ativismo judicial, expressão esta que
indica um avanço da atuação do Judiciário para além do campo hermenêutico, invadindo esferas de competência de outros poderes, inclusive
com o estabelecimento de condutas não previstas na legislação em vigor.
Essa nova feição da atividade jurisdicional tem trazido perplexidades e dividido as opiniões a respeito do papel da Corte Suprema que, a
cada dia, prolata decisões sobre temas eminentemente políticos, o que
gera novos preceitos jurídicos, sem a participação do Poder Legislativo.
Desse modo, é frequente a aparição desse termo em debates na televisão, em reportagens de revistas e jornais, e na manifestação da doutrina em artigos, livros e periódicos, o que o torna cada vez mais discutido, ao mesmo tempo em que se encontra longe de seu apaziguamento.
Exemplo do impacto que o ativismo judicial tem exercido na mídia é a manifestação de Gilberto Bercovici (2004), segundo a qual o
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Judiciário não detém o monopólio do direito constitucional, mas tanto
o direito constitucional quanto a interpretação da Constituição resultam de uma ação coordenada entre os poderes políticos e o Judiciário.
O impacto no Congresso não é menos significativo. O ex-deputado
Maurício Rands (2008) chamou a atenção para o ativismo judicial que
resulta do fato de o juiz extrapolar suas competências para formular
políticas públicas, em muitos casos, até mesmo impondo preferências
pessoais, soluções estas que se revelam simplistas.
Na doutrina, pode-se citar a percepção desse fenômeno ativista por
Gisele Cittadino (2002), que destaca a ampliação do controle normativo do Poder Judiciário como um dos temas atualmente debatidos no
âmbito da ciência política, da sociologia do direito e da filosofia do
direito. A autora chama a atenção para o fato de que essa atuação dos
tribunais tem reflexos sobre os princípios da separação de poderes e
da neutralidade política dos juízes, o que fica bem explícito no trecho
a seguir transcrito:
A ampliação do controle normativo do Poder Judiciário no âmbito das democracias contemporâneas é tema central de muitas das
discussões que hoje se processam na ciência política, na sociologia
jurídica e na filosofia do direito. O protagonismo recente dos tribunais constitucionais e cortes supremas não apenas transforma em
questões problemáticas os princípios da separação dos poderes e da
neutralidade política do Poder Judiciário como inaugura um tipo
inédito de espaço público, desvinculado das clássicas instituições
político-representativas. (CITTADINO, 2002, p. 17)

A neutralidade política é um aspecto bastante interessante dessa
discussão, pois a ideia que sempre se teve acerca do Judiciário foi a de
um Poder que não se envolvia nas deliberações políticas, até mesmo
ante o princípio da imparcialidade do juiz. A atividade política, por si
só, já implica parcialidade, envolvimento com determinada ideologia
ou tendência política, enquanto os juízes, como bem lembra Marques
de Lima (2009), devem manter uma postura imparcial.
Vale citar ainda a declaração do ex-presidente da Suprema Corte,
ministro Gilmar Mendes (2008), de que o STF é a casa do povo e que
cabe a ela suprir as deficiências do Legislativo. Essa é uma questão
importante no que diz respeito à representatividade. Embora não se
tenha a intenção de debater o tema da representatividade neste estudo,
é importante que se faça menção acerca desse aspecto, que certamente
é influenciado pelo novo cenário político e jurídico.
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Comentário interessante feito por Adão Santos (2003) no que tange
à crise na democracia representativa revela que
os parlamentos, por sua vez, encontram-se vazios de poderes autônomos, sendo as questões cruciais que envolvem o destino das sociedades decididas cada vez mais por organizações e instituições
de caráter econômico (...) Paradoxalmente, esta realidade pode ser
constatada através da composição socioeconômica dos parlamentos
em relação ao percentual representado por operários, desempregados ou minorias étnicas. E por último, mas não necessariamente
nesta ordem, podemos nos remeter à representação das mulheres
nos parlamentos, uma vez que elas constituem maioria da população nos países ocidentais (...) Desta forma não é difícil chegarmos à
conclusão de que os parlamentos não refletem a composição real das
classes e grupos concretamente existentes na sociedade (...) Frente a
todas essas contradições, embora insistam muitos políticos e teóricos empenhados na defesa da democracia representativa, formas de
participação direta como referendo e plebiscito não parecem constituir-se em mecanismos adequados para dirimir as contradições
existentes, uma vez que estes não modificam a essência do sistema
representativo que radica em um sistema eleitoral e de partidos totalmente incapazes de modificar a situação por eles mesmos gerada.
(SANTOS, 2003, p. 571-572)

Nem toda voz, porém, é discordante com relação a essa postura das
cortes supremas no julgamento de questões políticas. Há quem entenda que esses juízes detêm prerrogativas de representação do cidadão.
É o caso, por exemplo, da teoria de Robert Alexy (2007), segundo a qual
o Parlamento representa o cidadão politicamente e as supremas cortes
o fazem argumentativamente.
A tese da representatividade pela argumentação se baseia na participação de entidades, associações, advogados públicos e privados nos
debates que envolvem os julgamentos realizados pelas cortes supremas. Esses novos atores do processo de julgamento de matéria constitucional seriam um elo entre a sociedade e os juízes, produzindo um
novo tipo de entrosamento entre o Judiciário e o povo. Disso resultaria,
no caso brasileiro, essa legitimidade do Supremo para representar a
vontade popular.
A partir da constatação de que essa matéria tem ganho foros de discussão entre a sociedade civil, políticos e acadêmicos, e de que há um
ativismo judicial instalado na esfera do STF, a indagação que se coloca,
como decorrência, é a seguinte: por que razão questões eminentemente
políticas estão sendo, cada vez mais, decididas pelo Supremo?

Introdução | 15

1
O ativismo judicial na teoria
política contemporânea

A questão do ativismo judicial e da judicialização da política vem sendo bastante pesquisada a partir dos anos 90. Este livro traz um resumo
das principais abordagens acerca desses temas.
Os embates travados entre as casas legislativas e os tribunais não
são uma realidade verificada apenas no sistema político brasileiro, pois
têm sido identificados igualmente em diversos países; logo, trata-se de
uma tendência global, e não apenas desta ou daquela sociedade.
Passa-se a comentar as constatações e opiniões de diversos autores brasileiros e estrangeiros, para se demonstrar que tanto a judicialização da política como o ativismo judicial estão presentes em vários
outros sistemas políticos e causam a mesma estranheza e as mesmas
reações presenciadas no Brasil. Por exemplo, Ronald Dworkin (2006,
p. 135) afirma que “em décadas recentes, as principais batalhas sobre
a natureza da democracia têm sido travadas em torno da autoridade
de juízes e da Suprema Corte para declarar a inconstitucionalidade de
atos dos outros órgãos do governo”.
Antes de se prosseguir nessa análise, é importante estabelecer a distinção entre ativismo judicial e judicialização da política, expressões
estas, muitas vezes, utilizadas como sinônimas para se referirem a um
mesmo fato, mas que possuem significados diferentes que precisam ser
esclarecidos, para uma melhor compreensão desse fenômeno.
Um dos estudos mais citados a respeito da judicialização da política
tem sido a obra de Vallinder e Tate (1995). De acordo com a visão desses
autores, o fenômeno ocorreria a partir da ampliação da atividade do
Judiciário na análise e no julgamento de temas ligados à atuação de
outros poderes. Assim, quando Vallinder e Tate formulam a tese da judicialização da política, estão tratando do controle dos outros poderes
pelo Judiciário, em face dos princípios que regem um Estado de direito.
A judicialização da política guarda relação com a transformação
de questões políticas em jurídicas, sobretudo diante dos direitos e
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garantias fundamentais, cuja integridade compete ao juiz manter. A
judicialização a que se referem os autores resulta hodiernamente de
um normal equilíbrio entre os poderes e do exercício das competências
do Judiciário, estabelecidas na Constituição.
Segundo Vallinder e Tate (1995), os dois modos mais expressivos
da judicialização da política ocorrem quando há uma provocação do
jurisdicionado e quando os poderes políticos passam a assimilar essas
decisões no âmbito de sua atuação. A judicialização da política pode
ocorrer independentemente do ativismo judicial, e este também pode
se verificar sem aquela. Todavia, a tese de Vallinder e Tate (1995) deve
ser revisada, pois já não é suficiente para explicar a moderna atuação
do Judiciário, em face das competências de outros poderes.
A judicialização explicada pelos autores é uma decorrência normal
do equilíbrio entre os poderes e do exercício das competências do Judiciário, estabelecidas na Constituição. Essa teoria toma por referência
a queda do comunismo no Leste Europeu e o fim da União Soviética e
conduz à discussão a respeito à questão da democracia, como elemento
fundamental para o desenvolvimento do controle judicial sobre os atos
dos demais poderes.
Alguns elementos, na visão desses autores, seriam propiciadores do
surgimento da judicialização da política. O primeiro deles é a implantação da democracia – o autoritarismo atuaria como fator de repressão
à atividade judicial, contendo assim a expansão do Judiciário. Este fator explicaria uma distorção no sistema da separação dos poderes, que
impediria o Poder Judiciário de desempenhar suas funções naturais e
constitucionais.
A participação do Poder Judiciário no processo político teria, como
fim maior, de garantir o exercício da democracia. Sem obediência à lei
e aos princípios de direito, não há como exercê-la, pois esta não pode
estar subordinada às conveniências políticas dos governantes.
Para que a democracia se torne estável e consolidada, necessário se
faz o controle da lei, a fim de adequá-la, verdadeiramente, à vontade
popular, impedindo-se que a atividade do legislador desborde para o
campo da demagogia e da arbitrariedade, em nome do bem-estar social.
Se houver o desbordamento desse quadro normativo, competirá ao
Poder Judiciário interferir dentro de sua missão constitucional, no intuito de garantir o respeito à Constituição e às leis.
O Estado político não pode temer a Justiça, a menos que suas intenções e linhas de atuação visem a interesses diversos daqueles estabelecidos pelo titular do poder político, a saber, o povo.
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O acesso ao Judiciário pela oposição e pelos grupos de interesse reflete uma reação a um direito ou interesse resistido, dentro do Estado
Democrático de Direito, e este é outro elemento influenciador da judicialização da política presente na avaliação de Vallinder e Tate (1995). A
separação dos poderes aparece como outra situação propícia ao surgimento da judicialização da política, conforme a abordagem feita pelos
autores mencionados.
Assim, o ponto de equilíbrio oscila entre a vontade popular expressa por meio do constituinte originário e a vontade manifesta por meio
dos constituintes derivados, tendo como pêndulo o pronunciamento
judicial. Desse modo, quando o juiz confronta a lei ordinária com a
Constituição Federal, nada mais está a fazer do que garantir o cumprimento da vontade popular manifestada nas urnas.
Os direitos políticos também funcionariam como elementos propiciadores do surgimento da judicialização da política. A Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão já garantia a previsão dos direitos
fundamentais na Constituição, sob pena de esta ser considerada inexistente. De acordo com Vallinder e Tate (1995), os dois modos mais expressivos da judicialização da política se dão quando há uma provocação por parte do jurisdicionado e quando os poderes políticos passam
a assimilar essas decisões no âmbito de sua atuação.
A tese desses autores e de outros que os seguiram explicam bem a
sistemática tradicionalista adotada no âmbito do STF, que analisava as
questões com diversas limitações, fazendo uma clara distinção entre as
matérias afetas ao Judiciário e as próprias da análise política.
Os argumentos de Vallinder e Tate (1995) todavia já se encontram
superados e não são mais suficientes para explicar a correlação de forças entre o Poder Legislativo e a corte suprema. Esse dimensionamento
da expansão do Poder Judiciário encontra-se ultrapassado, em face dos
novos contornos que ele tem imprimido a sua atuação no julgamento
de temas políticos. Há uma nova realidade instaurada que precisa ser
radiografada e compreendida a partir de novos parâmetros.
Outro autor que se debruçou sobre o tema foi Mauro Cappelletti
(1993), que lança luzes sobre esse fenômeno de expansão judicial na Itália. Em seus estudos acerca do controle exercido pelo juiz sobre as atividades dos demais poderes, o autor foca sobretudo a análise da construção jurisprudencial e a possibilidade de criação de direito a partir
da atividade interpretativa do juiz. Na visão do autor, o fenômeno é de
excepcional importância, não se restringindo ao campo do direito judiciário, e sim refletindo amplamente o crescimento da atividade estatal.
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Assim se pronuncia Cappelletti (1993) acerca dessa tendência universal de expansão do Poder Judiciário:
exatamente deste último fenômeno, de alcance tendencialmente universal, geralmente reconhecido pelo observador dos mais diversos
países do mundo e das mais diversas concepções culturais, é de que
me ocuparei neste estudo. Advirto logo que se trata, induvidosamente, de fenômeno de excepcional importância, não limitado ao campo
do direito judiciário, pois de modo mais geral reflete a expansão do
estado em todos os seus ramos, seja legislativo, executivo ou judiciário. Na verdade, a expansão do papel do Judiciário representa o
necessário contrapeso, segundo entendo, num sistema democrático
de checks and balances, à paralela expansão dos “ramos políticos” do
estado moderno. (CAPPELLETTI, 1993, p. 19)

Verifica-se, inicialmente, uma indicação importante feita por
Cappelletti, no sentido de reconhecer a expansão dos poderes Executivo e Legislativo, o que leva a uma necessária expansão do Poder Judiciário, para conter os abusos decorrentes da atividade estatal, aspecto
este que tem sido fundamental para compreender o processo de judicialização da política.
De fato, a expansão dos outros poderes levará necessariamente a
uma expansão do Judiciário, pois, com a ampliação das atividades do
Legislativo e do Executivo, direitos e interesses contrapostos serão objeto de exame pelo Judiciário, em face de reclamações, de inconformismos e discordâncias das pessoas cujos interesses foram afetados pelos
atos desses entes estatais.
Nada mais natural na atividade de fiscalização e controle do Judiciário. Todavia, a tese de Cappelletti não consegue explicar o fenômeno
de ativismo que se instalou na modernidade. Quando o STF passa a
deliberar sobre questões políticas, substituindo o legislador de forma
positiva, dando azo à geração de normas inéditas em nosso sistema político, não há mais que se falar em freios e contrapesos ou em equilíbrio
entre poderes.
Estamos vivendo, sim, um novo modelo de distribuição de competências, de atribuições, de tarefas, em que o poder que interpreta a
Constituição e as leis também passa a produzir normas jurídicas, direito novo, não só diante da omissão legislativa, mas ainda perante a
legislação em vigor, numa espécie de revogação da lei vigente, ativismo
este que não pode ser explicado pela tese de Cappelletti.
No Brasil, ressaltem-se as lições de Luís Roberto Barroso (2010), o
qual tem se debruçado sobre essa problemática e que, ao definir a judicialização da política, explica que:
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questões relevantes do ponto de vista político, social ou moral estão sendo decididas, em caráter final, pelo Poder Judiciário. Trata-se,
como intuitivo, de uma transferência de poder para as instituições
judiciais, em detrimento das instâncias políticas tradicionais, que
são o Legislativo e o Executivo. (BARROSO, 2010, p. 6)

Werneck Vianna (1999), examinando os efeitos da legislação trabalhista na expansão do Poder Judiciário, chama a atenção para o modelo
de controle de constitucionalidade, com a instituição de uma comunidade de intérpretes, como um elemento que propiciou esse fenômeno
no Brasil.
O progresso no controle de constitucionalidade, sobretudo com a
Constituição de 1988, imprimiu uma dinâmica especial aos trabalhos
do STF, colocando-o como guardião de direitos e garantias fundamentais, numa proporção sem precedentes no sistema brasileiro. A mediação das relações sociais e a agenda igualitária do welfare state ingressam
como fatores importantes nesse quadro de conquistas de competências
pelo Judiciário, favorecendo a expansão desse poder no caso brasileiro.
Nesse mesmo aspecto, Lima (2009) comenta o modelo constitucional no welfare state, abordando o modelo social de constitucionalismo e
os valores sociais do povo, que acabam por exercer influência no modelo interpretativo adotado nos tribunais. Assim se expressa o autor:
a CF de 1988 adota um modelo social de constitucionalismo, sobre o
qual se ergue o Estado. Isto implica dizer que o ordenamento deve
expressar os valores sociais do povo, e a interpretação há de estar
afirmada com o sentimento popular, assegurando a dignidade humana, o regime de liberdade, os valores da democracia. É o Estado
de bem-estar, no que seja de possível concretização, posto desejável. Aí, entra a função do intérprete, do aplicador da Constituição,
tornando-a viva, numa mágica que retira seu texto estático do papel
e o transforma na força motriz das relações jurídicas (rectius, constitucionais), políticas, sociais, econômicas, etc. (LIMA, 2009, p. 39)

Conforme mencionado anteriormente, judicialização da política e
ativismo judicial não se confundem nem são termos sinônimos. É necessário fazer a distinção entre esses dois conceitos, para que não haja
dúvida quanto aos casos aqui tomados como exemplo.
Como nos dá ciência Kmiec (2004), o termo ativismo judicial foi utilizado pela primeira vez por Arthur Schlesinger, em janeiro de 1947, em
artigo publicado numa revista popular, no qual ele traçava um perfil
dos nove juízes da Corte Suprema nos Estados Unidos. Nesse artigo,
os juízes Black, Douglas, Murphy e Rutlege foram classificados por
Schlesinger como ativistas judiciais, por desempenharem um papel
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ativo na promoção do bem-estar social e acreditarem que a lei e a política eram elementos inseparáveis.
Ainda com relação ao significado do termo ativismo judicial, Thamy
Pogrebinschi (2000) considera ativista o juiz que: a) use o seu poder
de forma a rever e contestar decisões dos demais poderes do estado;
b) promova, através de suas decisões, políticas públicas; c) não considere os princípios da coerência do direito e da segurança jurídica como
limites à sua atividade. Todavia, explica Thamy Pogrebinschi (2000):
não queremos sustentar que os três critérios acima devam ser preenchidos simultaneamente para que se identifique um caso de ativismo.
Um juiz pode ser considerado ativista pelo exercício em graus diferenciados de quaisquer das atitudes acima descritas. Porém, a negação
de qualquer destas atitudes implica, segundo nossa definição, que ele
não seja considerado um ativista. Isto é, um juiz que se recuse a exercer seu poder de pelo menos uma das formas acima, não será considerado, neste artigo, um ativista. (POGREBINSCHI, 2000, p. 2)

Prossegue Thamy Pogrebinschi (2000, p. 2) afirmando que “o ativismo judicial implica em tomada de posição política; o juiz ativista
define-se como um agente político”. O surgimento desse fenômeno é
anterior ao século XX, como nos ensina Benedita Urbano (2013):
este é um fenômeno que já tinha dado sinais de si anteriormente a
essa data. Efetivamente, já em 1921 Édouard Lambert, na sua obra Le
gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux États-Unis:
l’expérience americaine du controle judiciaire de la constitutionnalité des lois,
alertava para os perigos de uma atuação judicial que ultrapassava os
limites da respectiva função, tal como tradicionalmente concebidos.
Verdadeiramente, já Alexis de Tocqueville, bem antes de Lambert, ficara admirado com o imenso poder político dos juízes norte-americanos,
aos quais era permitido desaplicar uma lei que estivesse em desconformidade com a Constituição. (URBANO, 2013, p. 87-88)

Assim, os primeiros sinais desse fenômeno já eram detectados no
século XIX, conforme bem explica Benedita Urbano (2013, p. 88), ao
afirmar que: “os primeiros sinais deste ativismo judicial podem ser
vislumbrados em meados do século XIX, no hallmark case Dred Scott v.
Sandford, de 1857”.
Examinando esse tema do ativismo judicial, Kermit Rooselvet III
(2006) procede a uma abordagem do fenômeno na Suprema Corte dos
Estados Unidos, a partir de decisões que contrariam o pleno significado da Constituição para promover as preferências pessoais dos juízes,
quando extrapolam o caso concreto e nas hipóteses de contrariedade
de lei estadual ou federal.
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Nesse mesmo sentido Robert Juul (2000, p. 70), que também estuda
a atuação do Poder Judiciário nos Estados Unidos, entende que o “ativismo judicial ocorre quando o Judiciário ultrapassa a linha que separa
as esferas judicial e legislativa”. Afirma ainda (2000, p. 71) que “nos
Estados Unidos, a Constituição investe apenas o Congresso na função
de poder legislativo. Entretanto, a Corte Suprema continua a exercer
poder legislativo por meio do uso de ficções e evasões”.
Essa expansão da atuação dos juízes da Suprema Corte também é
analisada por Luís Roberto Barroso (2010), no que concerne ao modelo brasileiro. O autor faz uma abordagem histórica e define ativismo
judicial
como uma expressão cunhada nos Estados Unidos e que foi empregada, sobretudo, como rótulo para qualificar a atuação da Suprema
Corte durante os anos em que foi presidida por Earl Warren, entre
1954 e 1969. Ao longo desse período, ocorreu uma revolução profunda e silenciosa em relação a inúmeras práticas políticas nos Estados
Unidos, conduzida por uma jurisprudência progressista em matéria
de direitos fundamentais (...) Todavia, depurada dessa crítica ideológica – até porque pode ser progressista ou conservadora – a ideia
de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e
intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação dos outros dois
poderes. (BARROSO, 2010, p. 9)

Para efeito de definição de ativismo judicial, serão adotados, neste
estudo, os parâmetros fornecidos por Benedita Urbano (2013, p. 96-97).
Para a autora, tal fenômeno ocorrerá nas seguintes situações:
1.

quando os juízes constitucionais se opõem a uma decisão política contida numa norma com base em critérios, motivações
ou raciocínios políticos, ainda que juridicamente – e, regra,
principalmente – fundamentados; ao fazê-lo, criam uma orientação política autônoma e alternativa à dos governantes;

2.

quando os juízes constitucionais criam direito ex nihil e ex novo,
ainda que o façam para combater a inércia do legislador e os espaços vazios ou zonas de silêncio por ele deixados, e ainda que a
pretensão seja a de criar direito temporário;

3.

quando os juízes constitucionais não se limitam a aplicar a Constituição, ainda que de forma construtiva, acabando por completá-la
ou corrigi-la com normas de sua própria autoria;

4.

quando os juízes constitucionais, mais do que corrigir uma norma
constitucional, pura e simplesmente a derrogam.
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Tentando identificar as causas do ativismo judicial, Guy Canivet
(2006), ao tratar da questão do ativismo judicial, destaca o respeito e
a confiança que a sociedade deposita nos juízes, os quais possuem a
coragem e a dignidade necessárias para julgar as reclamações que lhe
são confiadas pelos cidadãos, em face da violação de seus direitos. Essa
confiança, segundo Guy Canivet (2006), é retirada dos homens políticos e depositada nos juízes, independentes nas suas decisões.
Outro aspecto interessante suscitado por Guy Canivet (2006) diz
respeito à lentidão do Poder Legislativo. Essa abordagem parte da demora do Legislativo em produzir a legislação esperada pela sociedade
e reclamada pelos fatos sociais, decorrendo daí a procura pelo Judiciário a fim de solucionar os problemas que exigem soluções imediatas.
Em relação a esses aspectos, como nota o citado autor, as questões
objeto de debate e regulamentação se beneficiam da jurisprudência,
tendo em vista que esta permite uma adaptação permanente do direito
às necessidades sempre cambiantes da vida real.
A questão do ativismo judicial também é estudada por Dieter
Grimm (2004), que observa esse avanço do Judiciário na arena política, sob a ótica do ativismo judicial. O autor analisa o processo geral
de regulação de nossa vida e da expansão da produção legislativa e
da legislação. O aumento do processo regulatório ampliaria o controle
por parte do juiz. Desse modo, afirma Dieter Grimm (2004, p. 17) que
o título “imperialismo judicial”, cunhado por Robert Badinter, “sugere
que a crescente importância dos tribunais no último século tem sua
principal razão no ativismo judicial. Os juízes conquistam cada vez
mais terreno que era formalmente reservado à decisão política ou autorregulação social”.
Outro ponto tratado por Dieter Grimm (2004) é a vontade dos políticos de se submeterem ao escrutínio judicial. Eles estão preparados para
permitir que os juízes revisem os atos políticos. A falta de envolvimento dos parlamentares com determinadas matérias polêmicas tem feito
com que a sociedade leve essas questões ao Poder Judiciário, para que
este produza soluções para os casos apresentados.
Além desses aspectos, Dieter Grimm (2004) aborda a internacionalização do Judiciário. Em outros sistemas, como o europeu, a internacionalização pode ser de grande importância, em face da existência de
instituições supranacionais, que acabam por pressionar e influenciar
as instituições locais. No Brasil, essa hipótese não ganha realce, já que
o Mercosul não se encontra fundado nas mesmas bases e nos mesmos
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moldes da União Europeia, donde se deduz o desinteresse desse argumento para o caso aqui estudado.
O tópico mais importante levantado por Dieter Grimm (2004) concerne às falhas dos partidos políticos numa democracia pluralista, o
que faz com que os políticos percam o interesse por questões de longo
prazo. Os parlamentares estão mais preocupados com a reeleição do
que com a promoção de novos valores. Este aspecto é também importante e está relacionado com a vontade do legislador de se submeter ao
crivo do juiz, deixando alguns temas polêmicos para exame judicial.
Essa questão é interessante como omissão do legislador, independentemente da inquirição de sua vontade.
Excetuando a questão da internacionalização do Judiciário, os outros argumentos trazidos por Dieter Grimm (2004) também dizem respeito ao enfraquecimento das instituições políticas, da diminuição de
sua confiabilidade e da busca por mais participação do Judiciário nos
assuntos sociais.
A partir desses comentários, uma possível explicação para o ativismo judicial seria a de que a própria sociedade estaria requerendo do
juiz uma interferência para a solução de problemas. Essa demanda da
população em torno de questões políticas que, de algum modo, interfeririam nos direitos e garantias constitucionalmente protegidos poderia
ser a causa de uma atuação mais intensa por parte do STF.
Assim, esta é a primeira hipótese a ser testada: o ativismo judicial
advém da crescente demanda por pronunciamento judicial quanto a
questões políticas, em face do descrédito do Poder Legislativo.
Ao analisar o sistema francês, Antoine Garapon (1999), buscando
explicar as causas desse fenômeno, salienta a influência crescente da
Justiça sobre a sociedade e a crise de legitimidade que assola as democracias ocidentais, como parte de um processo de mudança social. Em
sua abordagem, o autor considera que a expansão do Poder Judiciário
decorre do enfraquecimento do Estado pelo mercado e pelo desmoronamento simbólico do homem e da sociedade democrática.
O aumento de poder do Judiciário resulta de uma transferência do
simbolismo da democracia da política para a Justiça, como fruto de
uma profunda mudança social. A transformação da Justiça em símbolo
da moralidade pública e da dignidade democrática é algo positivo, na
visão do autor, que rechaça apenas a substituição do mundo político
pelo jurídico.
Um ponto importante na obra de Antoine Garapon (1999) é o destaque dado ao controle da moralidade dos atos do poder público, que é
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matéria pertencente à atuação e competência do Poder Judiciário. No
Brasil, esse aspecto ganha realce até mesmo em face da dicotomia trazida pelo texto constitucional de 1988 entre legalidade e moralidade. A
questão moral passou a ter foros de legalidade, deixando ao Judiciário
uma nova porta de atuação em relação ao controle da atividade política.
No caso brasileiro, a moralidade, sobretudo a partir da Constituição
de 1988, aparece com maior destaque no que tange aos atos discricionários, uma vez que nestes o agente estatal possui maior liberdade de
atuação. Pode ocorrer que, na escolha entre várias alternativas, aquela
realizada pelo agente público seja legal, atenda ao interesse público, mas,
ainda assim, seja imoral, revelando-se incompatível com os princípios
constitucionais da moralidade. A escolha feita pelo agente político, embora formalmente legal, pode contrariar valores éticos cultivados em
determinada comunidade ou, até mesmo, violar direitos fundamentais.
Embora possa parecer óbvia essa constatação, antes do advento da
Constituição de 1988, a tese predominante era no sentido de ligar a moralidade ao próprio conceito de legalidade, daí a dificuldade de anulação
de atos imorais, porém não manifestamente ilegais. Para anular um ato
imoral, era necessário demonstrar que esse ato também era ilegal. Após a
Constituição de 1988, passou-se a ter a possibilidade de anular ato legal,
porém imoral, tendo em vista a autonomia do princípio da moralidade.
O elemento novo que podemos recolher em Antoine Garapon (1999)
é o controle da moralidade política pelo Judiciário. A moralidade passa
a ser um dos elementos que explicam a falta de confiabilidade nas instituições políticas e o aumento da procura por soluções judiciais. Dessa
forma, chega-se à segunda hipótese: o ativismo judicial permite maior
controle da moralidade na política.
Outro ponto importante que tem sido abordado por vários autores,
na busca de explicações para essa expansão das atividades judicantes,
diz respeito a uma predisposição existente entre os membros das cortes supremas, o que torna o ambiente propício a uma mudança de postura, no sentido de decidir questões políticas, diminuindo a liberdade
de escolha dos membros do parlamento quanto às condutas políticas a
serem adotadas diante de diversas hipóteses.
Ran Hirschl (2008), professor de Ciência Política e Direito da Universidade de Toronto, chama a atenção para a expansão dessa atividade
de controle da política para além das questões jurídicas ou da cooperação transnacional, para englobar o que ele denomina “megapolítica”,
ou seja, questões de definitiva e extrema significação política, que frequentemente define e divide todas as políticas. Isso vai desde resul28

tados eleitorais e corroboração de mudanças do regime a questões de
guerra e paz, problemas de identidade coletiva fundacional, processo
de construção da nação até processos pertinentes à natureza e definição do corpo político.
Entre as causas desse fenômeno, Ran Hirschl (2008) menciona: a
multiplicação de agências reguladoras; aumento da complexidade e
contingência das sociedades modernas; criação e expansão do welfare
state; discurso da prevalência dos direitos; aspectos institucionais, com
a proliferação da democracia; aumento do número de tribunais supranacionais; cortes imperialistas e juízes ávidos de poder; delegação de
poderes do Legislativo para o Judiciário; expectativa quanto ao tempo
de permanência no poder. Ran Hirschl (2008) destaca, assim, o voluntarismo judicial no julgamento de questões políticas.
Outro autor que aborda esse aspecto é John Ferejohn (2002), que descreve esse fenômeno, focalizando-se no deslocamento de competências
do poder do Legislativo para os tribunais e outras instituições jurídicas.
O referido autor observa que, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, observa-se um profundo deslocamento do poder do Legislativo
para tribunais e outras instituições jurídicas e que esse deslocamento,
designado por judicialização da política, tem ocorrido em escala mais
ou menos global, com juízes italianos pondo abaixo o sistema de troca-troca de gabinetes, na Itália do pós-guerra, bem como magistrados
franceses julgando primeiros-ministros e presidentes, além do julgamento de ex-ditadores e líderes militares.
Essa visão de John Ferejohn (2002) é pertinente ao que ocorre no
caso brasileiro.
Exemplos interessantes citados por ele são a atuação dos juízes interferindo no sistema de troca de gabinetes, o afastamento de primeiros-ministros e presidentes de seus cargos, e mesmo a prisão de ex-ditadores
e líderes militares, isso sem falar na intervenção em disputas eleitorais,
como foi o caso da eleição de George W. Bush nos Estados Unidos.
John Ferejohn (2002) analisa a teoria democrática clássica, em que a
política é associada com as atividades desempenhadas pelo Legislativo
e o direito, por sua vez, com as competências do Judiciário. De acordo
com o autor, é fato natural que as questões políticas sejam debatidas
no Legislativo, lugar inevitável de travamento das discussões políticas,
que ali se legitimam.
Nesse ambiente político, a contestação aparece como condição necessária, a fim de que os valores democráticos se tornem realizados.
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Além disso, as normas produzidas no Legislativo têm caráter genérico,
aplicando-se a todas as pessoas.
Também outro aspecto observado por John Ferejohn (2002) diz respeito à impossibilidade de controle do eleitor sobre o Judiciário, inclusive para afastar de sua atuação aquele juiz que não atende aos reclamos
da comunidade, que não representa bem os interesses dos seus representados, o que acaba por provocar um forte deficit de democracia, não
compensável nas urnas, uma vez que os juízes não são eleitos pelo
povo e gozam de vitaliciedade, não podendo ser substituídos pela vontade do povo, por meio do voto, como exercício da cidadania.
Esse autor entende que as cortes estão significativamente aptas e desejosas de limitar e regular o exercício da autoridade parlamentar, pela
imposição de limites substantivos ao poder das instituições legislativas.
Além disso, as cortes têm se tornado arenas de elaboração de políticas
substantivas. Ainda, segundo John Ferejohn (2002), os juízes têm estado
desejosos de regular a conduta da atividade política, quer no âmbito da
legislatura, das agências, quer em relação ao eleitorado, pela construção
e reforço de modelos de comportamento aceitável para grupos de interesse, partidos políticos e agentes públicos eleitos e indicados.
John Ferejon (2002) aponta dois argumentos para essa expansão do
Judiciário. O primeiro é chamado de hipótese de fragmentação. Isso
significa que a fragmentação ocorrida entre os ramos políticos diminui
sua capacidade de legislar ou de tornar-se o centro das decisões políticas. O segundo é a questão dos direitos, que faz com que as cortes
sejam vistas com maior confiabilidade na proteção de um amplo rol de
valores importantes contra abusos políticos.
A fragmentação ocorrida entre os ramos políticos, com a diminuição
da sua capacidade de legislar, e o deslocamento da confiabilidade das
decisões para o Judiciário podem ser vistos como fatores que geram o
enfraquecimento das instituições políticas. O argumento dos direitos
e da confiabilidade nas decisões judiciais pode provocar o aumento de
demanda por pronunciamento judicial por parte da sociedade e das
instituições políticas. John Ferejohn (2002) acrescenta um elemento
novo, que é a vontade do Judiciário de decidir questões políticas.
A questão do ativismo judicial também foi estudada por Ferraz Júnior (2008). Esse autor analisa diversas questões, entre elas a verticalização e a fidelidade partidária, e afirma que o modelo de governança
eleitoral adotado pelo país fez com que o Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) avançasse no seu entendimento sobre o alcance do texto constitucional, ao responder a uma consulta, valendo-se de um instrumento
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juridicamente precário. Dois argumentos são formulados pelo autor:
o primeiro afirma que essa atuação do Judiciário refletia certa inoperância do Legislativo, o que se deve à dificuldade de definir e aprovar
agenda própria, ao lado da existência de uma legislação frágil, dúbia e
instável para regular a competição político-partidária; o segundo argumento é o de que o Judiciário tende a atuar independentemente de
haver falhas na legislação.
O autor observa um voluntarismo para identificar e corrigir, por meio
de processo interpretativo inovador, possíveis defeitos da competição
político-partidária. Conclui que nas questões da verticalização, do número de vereadores, da cláusula de barreira e do fundo partidário, esse
voluntarismo das cortes é o elemento que melhor explica o fenômeno.
Essa abordagem feita por Ferraz Júnior (2008), quanto ao voluntarismo do Judiciário na tomada de decisões políticas, encontra eco nos
comentários de Laurent Pech (2001) acerca da criação de princípios no
âmbito da jurisprudência. Isso significa que o juiz cria novos princípios
que permitirão expandir a atividade hermenêutica, gerando ativismo
judicial.
Essa atitude do juiz tem levado a uma apropriação da política pelo
direito na visão de Jacques Chevalier (1996), segundo o qual as questões políticas são submetidas ao filtro do direito, levando a jurisprudência constitucional a ocupar uma posição de destaque nos debates
políticos, sendo também fonte permanente de soluções para os debates
travados na arena política.
Segundo Ferraz Júnior (2008), quanto à questão da fidelidade partidária, tanto o voluntarismo quanto a inoperância legislativa e a fragilidade do sistema normativo propiciaram esse avanço do juiz sobre
matéria política. Na visão desse autor, o Legislativo delega responsabilidades ao Judiciário quando deixa de regulamentar matéria de seu
interesse. Por outro lado, o STF e o TSE passam a adotar uma postura
mais arrojada na sua atuação, por meio de interpretações inovadoras,
mostrando sua disposição em decidir a respeito de questões próprias
da competição político-partidária.
O segundo argumento, a respeito do voluntarismo, é idêntico aos
que mencionam John Ferejohn (2002) e Ran Hirschl (2008), ou seja, a
vontade do Judiciário de identificar e corrigir, por meio de processo
interpretativo inovador, possíveis defeitos da competição político-partidária. Portanto, alcança-se a terceira hipótese para explicação do
ativismo judicial: o voluntarismo dos membros do Poder Judiciário em
decidir questões políticas.
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Será que esses argumentos são suficientes para explicar a realidade
brasileira? O STF está decidindo questões políticas devido a uma crescente demanda por esses temas em face do descrédito do Poder Legislativo?
O ativismo judicial permite melhor controle da moralidade na política?
Existe uma vontade por parte de seus ministros de resolver questões
políticas? Essas argumentações teóricas serão analisadas no presente estudo, a fim de comprovar se elas explicam o ativismo judicial.
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2
Perda de mandato decorrente da
troca de partido

Em 27 de março de 2007, o TSE apreciou a Consulta nº 1.398-DF, formulada pelo presidente do Partido da Frente Liberal (PFL), cujo objetivo
era esclarecer os seguintes aspectos relacionados com a eleição para
cargos proporcionais:
1.

o disposto no art. 108 da Lei nº 4.737/1965, que estabelece que a eleição dos candidatos a cargos proporcionais é resultado do quociente eleitoral apurado entre os diversos partidos e coligações envolvidos no certame democrático; a exigência constitucional da filiação
do candidato a um partido como condição de elegibilidade;

2.

o cálculo das médias feito em decorrência dos votos válidos atribuídos aos partidos e coligações.

Tendo em vista essas circunstâncias, a consulta1 era no sentido de
saber se os partidos e coligações teriam o direito de preservar a vaga obtida nas eleições proporcionais, no caso de haver cancelamento de filiação ou transferência do candidato eleito para outro partido ou legenda.
O TSE, com voto em contrário do ministro Marco Aurélio, entendeu
que: a) os partidos e coligações têm o direito de preservar a vaga obtida
pelo sistema eleitoral proporcional, quando houver pedido de cancelamento de filiação ou de transferência do candidato eleito por um partido para outra legenda; b) o abandono, pelo eleito, da agremiação partidária pela qual se elegeu resultaria, a pedido do partido de origem, na
perda do mandato, uma vez que os mandatos eletivos pertencem aos
1

“Considerando o teor do art. 108 da Lei nº 4.737/1965 (Código Eleitoral), que estabelece que
a eleição dos candidatos a cargos proporcionais é resultado do quociente eleitoral apurado
entre os diversos partidos e coligações envolvidos no certame democrático.
Considerando que é condição constitucional de elegibilidade a filiação partidária, posta para
indicar ao eleitor o vínculo político e ideológico dos candidatos.
Considerando ainda que também o cálculo das médias é decorrente do resultado dos votos
válidos atribuídos aos partidos e coligações.
Indaga-se: Os partidos e coligações têm o direito de preservar a vaga obtida pelo sistema eleitoral proporcional, quando houver pedido de cancelamento de filiação ou de transferência do
candidato eleito por um partido para outra legenda?”
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partidos. Algumas hipóteses foram ressalvadas pelo TSE como justa
causa para a desfiliação partidária, sem a consequente perda de mandato, quais sejam: incorporação ou fusão do partido; criação de novo
partido; mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário; grave discriminação pessoal.
Caso o partido deixe de formular o pedido, no prazo de trinta dias
a partir da desfiliação, qualquer pessoa que tenha interesse jurídico ou
o Ministério Público poderão, nesse mesmo prazo, requerer a perda de
mandato do parlamentar infiel. Uma vez julgado procedente o pedido, o tribunal decretará a perda do cargo, comunicando a decisão ao
presidente do órgão legislativo competente para que emposse, conforme o caso, o suplente ou o vice, no prazo de dez dias.
O Partido Social Cristão (PSC) ajuizou, em 2007, a Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) nº 3.999-7 contra as Resoluções TSE
nos 22.610/2007 e 22.733/2008, que disciplinaram a perda do cargo eletivo e o processo de justificação da desfiliação partidária. O requerente
entendia que se tratava de usurpação de competência nitidamente legislativa, representando incursão ilegítima e temerosa do Poder Judiciário em seara que não lhe é própria e que o TSE não podia legislar
por meio de resolução, sobre matéria processual reservada à lei formal.
Essa ADI foi julgada em 12 de novembro de 2008 e a decisão do
Supremo foi pela improcedência da ação, vencidos os ministros Marco
Aurélio e Eros Grau. Em sua ementa, o acórdão dispõe que “o STF, por
ocasião do julgamento dos Mandados de Segurança (MS) nos 26.602,
16.603 e 26.604 reconheceu a existência do dever constitucional de observância do princípio da fidelidade partidária”. Prossegue, afirmando:
“Não faria sentido a Corte reconhecer a existência de um direito constitucional sem prever um instrumento para assegurá-lo.” (BRASIL, 2008,
p. 100).
O ministro Joaquim Barbosa, relator da ação, referiu-se a uma afirmação do ministro Celso de Mello, no sentido de que “compete ao TSE
dispor sobre a matéria durante o silêncio – eloquente, talvez – do Legislativo” (BRASIL, 2008, p. 116). A orientação do relator era a de que,
diante da inexistência de um instrumento para garantir o cumprimento da fidelidade partidária, o TSE estava autorizado a criar esse mecanismo, enquanto não o fizesse o Legislativo.
Nesse momento, o Supremo modificou a jurisprudência segundo a
qual a Constituição não autorizava a perda de mandato por infidelidade partidária, entendimento esse bem explicitado no voto do ministro
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Moreira Alves, proferido na qualidade de relator do MS nº 20.927/1989,
cujo trecho se transcreve:
Ora, se a própria Constituição não estabelece a perda de mandato
para o deputado que, eleito pelo sistema de representação proporcional, muda de partido e, com isso, diminui a representação parlamentar do partido por que se elegeu (e se elegeu muitas vezes graças
ao voto da legenda), quer isso dizer que, apesar de a Carta Magna
dar acentuado valor à representação partidária (artigos 5º, LXX, a; 58,
§ 1º; 58, § 4º; 103, VIII), não quis preservá-la com a adoção de sanção
jurídica da perda do mandato, para impedir a redução da representação de um partido no Parlamento. Se o quisesse, bastaria ter colocado essa hipótese entre as causas de perda de mandato, a que alude
o artigo 55. (BRASIL, 1989, p. 12)

Esse mesmo entendimento foi adotado por Gilmar Mendes, no MS
nº 23.405/2004, no qual concluiu que “é certo que a Constituição não
fornece elementos para que se provoque o resultado pretendido pelo
requerente” (BRASIL, 2004, p. 501). Até então, o STF entendia que o
mandato era do partido político, porém que a Constituição não autorizava a perda do mandato, diante do que a Corte não poderia adotar
essa solução pretendida pelos requerentes.
A revista Valor Econômico, em reportagem veiculada no dia 4 de julho
de 2008, aborda essa nova atuação do Judiciário no Brasil, em questões
de cunho eminentemente político, que, até então, eram decididas unicamente na esfera política. O articulista considera que o Congresso e o TSE
vêm mantendo uma queda de braço em torno de regulamentações dos
pleitos. Em sua visão, o tribunal tem sistematicamente extrapolado suas
atribuições para exercer o papel de legislador, enquanto o Congresso
tem respondido com mudanças na lei para acomodar interesses políticos
dos parlamentares. Afirma que enquanto “um comprime, outro dilata
as regras eleitorais, de tal forma que o princípio da segurança jurídica”
pode ser comprometido. (UMA FIDELIDADE..., 2008)
A segurança jurídica é percebida nesse artigo como um aspecto importante, que, nesse jogo político, deixou de ser levado em consideração e foi relegado a um plano secundário. Para o cidadão comum, para
a sociedade de um modo geral, torna-se bastante difícil compreender
o que vale e o que não vale nessa arena de deliberação política. O que
está em jogo não é apenas o poder de decisão, de modificação da legislação, mas a própria legitimidade consagrada ao processo legislativo
pelos eleitores nas urnas.
O mesmo sentimento de que o Judiciário deixou de se restringir ao
campo hermenêutico é compartilhado por Luís Roberto Barroso (2010),
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hoje também ministro da Suprema Corte, segundo o qual o STF inovou
e criou direito além do previsto no texto constitucional, conforme expresso no seguinte trecho:
no Brasil, há diversos precedentes de postura ativista do STF, manifestada por diferentes linhas de decisão. Dentre elas se incluem:
a) a aplicação direta da Constituição a situações não expressamente
contempladas em seu texto e independentemente de manifestação
do legislador ordinário, como se passou em casos como o da imposição de fidelidade partidária (...). (BARROSO, 2010, p. 11)

Diante desse cenário, cabe um exame das hipóteses formuladas
para sabermos se se aplicam ao caso da perda de mandato decorrente
da troca de legenda.
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3
Análise das hipóteses que
explicam o ativismo judicial

3.1

O ativismo judicial é provocado pela
crescente demanda por pronunciamento
judicial quanto a questões políticas em
face do descrédito do Poder Legislativo

No MS nº 23.405/2004, a questão da perda de mandato por infidelidade partidária foi enfrentada pela Corte Suprema; no voto do relator,
ministro Gilmar Mendes, proferido em 2004, este afirma que “a Constituição não fornece elementos para que se provoque o resultado pretendido pelo requerente”, a saber, a perda de mandato do parlamentar
que troca de partido.
Ressalte-se, portanto, que, em 2004, o STF, pelo voto do seu ministro Gilmar Mendes, decidiu, interpretando a Constituição – a mesma
vigente hoje –, que não havia fundamento para impor a perda de mandato como consequência da mudança partidária.
Se a Constituição Federal não previa a perda de mandato por infidelidade partidária, não era possível impor essa sanção por decisão
judicial. Esse foi o entendimento adotado por Gilmar Mendes, naquela
ocasião. Outro entendimento jurisprudencial, adotado pelo STF no MS
nº 20.927/1989, afastou a possibilidade da perda de mandato, em caso de
infidelidade partidária. Desta vez, a presença do ministro Moreira Alves, teve significativa importância na condução do problema, embora
houvesse votos discordantes.
Não havia evidências de qualquer pressão por parte do eleitorado
para que os deputados que trocassem de partido perdessem o mandato. Ao contrário, como se observa nos MS nos 26.602/2007, 26.603/2007 e
26.604/2007, todos eles foram impetrados junto ao STF por partidos políticos contra ato do presidente da Câmara dos Deputados, consistente
no indeferimento de requerimentos por eles formulados no sentido de
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declarar a vacância dos mandatos de deputados federais que se desfiliaram de suas agremiações partidárias.
Trata-se de questão eminentemente política, de domínio do Poder
Legislativo. Todavia, diante do inconformismo partidário, a questão foi
levada ao âmbito do STF, como uma estratégia para se alcançar judicialmente aquilo que politicamente não foi alcançado. Contudo, essas
impetrações foram motivadas pelo entendimento adotado no âmbito
do TSE, na Consulta nº 1.398-DF em que a Corte decidiu, em 2007, que
os partidos políticos e coligações têm o direito de preservar a vaga
obtida pelo sistema eleitoral proporcional, quando houver pedido de
cancelamento de filiação ou transferência do candidato eleito, do partido pelo qual se elegeu para outra legenda.
Tivesse o TSE mantido o antigo entendimento do STF, no sentido
de que não havia norma constitucional autorizadora da decretação de
perda de mandato, o desfecho dessa questão teria sido outro completamente diferente.
Por outro lado, ao julgar a ADI nº 3.999-7, em 2008, se o Supremo
tivesse mantido sua orientação anterior, o debate acerca desse tema teria sido encerrado, e o status quo teria sido mantido. Entretanto, a Corte Suprema mudou sua orientação, contra os votos dos ministros Eros
Grau e Marco Aurélio, admitindo a possibilidade de perda do cargo
eletivo, na hipótese de desfiliação partidária, desde que não amparada
por justa causa.
Essa decisão do STF, entretanto, não decorreu de qualquer pressão
da sociedade, do eleitorado insatisfeito com a situação política decorrente da infidelidade partidária. Nesse sentido, o ministro Joaquim
Barbosa, no seu voto como relator da ADI nº 3.999-7, julgada em 2008,
manifestou que
sobrepor o partido político, como entidade de arregimentação exclusiva da vontade popular em matéria política, à intenção do eleitor,
individualmente considerado, implica, a meu sentir, em ruptura do
sistema que toma como premissa a legitimidade e a soberania do eleitor. Entendo que as organizações partidárias não substituem o eleitor
como centro de referência do sistema político. (BRASIL, 2008, p. 108)

O próprio relator reconhece que essa questão deve ser tratada pelos
órgãos de representação popular, com base em disposição expressa e
inequívoca da Constituição, embora, ao final do seu voto, conclua que,
enquanto o Legislativo não regulamentar a matéria, pode o TSE fazê-lo
por exceção. Os interessados na perda de mandato, decorrente da troca
de partido, são os próprios partidos aos quais pertenciam os parlamen-
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tares que mudaram de legenda, pois têm interesse em manter a vaga,
para não diminuir o número de representantes no Congresso. Esse tipo
de demanda, todavia, não é novo. Como vimos, no MS nº 20.927/1989,
o STF julgou questão semelhante e concluiu que a Constituição não
autorizava a perda de mandato nesse caso.
Analisando essa questão do partido substituir a vontade do eleitor,
Maria Benedita Urbano (2009) nos esclarece, citando Triepel, a respeito
da instabilidade dos partidos, o que gera dificuldades para a substituição
da vontade do eleitor pela dos partidos, com os seguintes argumentos:
Em termos mais concretos, Triepel denuncia a instabilidade dos partidos políticos e, deste modo, a sua falta de idoneidade para sustentarem o edifício representativo. “Como seria possível fazer depender
a ordem jurídica e a formação da vontade do Estado da vontade de
organizações sociais que no que diz respeito à sua existência, órbita
e carácter constituem conjuntos de massa da maior volubilidade, que
surgem e desaparecem subitamente ou alteram os seus princípios,
de tal modo que passados poucos decénios não permanece dos seus
fundamentos mais do que os nomes, e que em alguns Estados estão
construídas como base em princípios completamente indefinidos ou
politicamente insignificantes?” (URBANO, 2009, p. 61)

Em 2004, o STF, no MS nº 23.405/2004, continuava mantendo essa
orientação de impossibilidade constitucional de perda de mandato por
troca de partido. Quando o tribunal, em 2008, mudou de entendimento, não havia elemento novo nessa discussão suscitada pelos partidos
políticos, que apenas insistiam em manter a vaga ocupada pelo parlamentar que troca de partido. Não se trata de crescente demanda dos
partidos por solução judicial para conflitos políticos.
As demandas, como se pode constatar, nessa questão da troca de
partido, repetem-se de forma semelhante, ao longo do tempo, tanto na
quantidade quanto na qualidade. O número das demandas não sofre
grandes variações e o contexto normativo também não foi alterado,
pois não houve nenhuma mudança na Constituição quanto às hipóteses de perda de mandato ou quanto à troca de partido. A legislação
infraconstitucional também não alterou esse panorama.
As normas vigentes continuaram sendo as mesmas de 1989, quando
o ministro Moreira Alves proferiu seu voto pela impossibilidade de aplicar a perda de mandato para quem trocasse de partido. Assim, o ativismo do Supremo, nessa questão da perda de mandato decorrente da troca
de partido, não possui vinculação com o aumento de demandas por pronunciamento judicial quanto a essa questão política específica. Ressalte-se também que não há comprovação de que o eleitor esteja insatisfeito
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com a troca de partido por parte de políticos eleitos, o que geraria uma
demanda por mudanças nesse contexto, em sede judicial.
Deve-se analisar a opinião do eleitor, para que se possa comprovar
se há ou não incompatibilidade entre a troca de partido e a vontade
do eleitorado. Se o eleitor que vota em candidato de um partido rejeita
a mudança desse seu representante para outra agremiação partidária,
então poderia haver um descrédito a justificar uma intervenção judicial que corrija tal distorção.
Todavia, se o eleitor simpático a um partido também não rejeita outros partidos que se alinhem com o de sua preferência, inclusive agremiações que costumam se coligar, então a mudança do parlamentar
para outra sigla pode não se chocar com a vontade do eleitor, deixando
de ser importante essa questão para que o Judiciário atue criando normas garantidoras da fidelidade partidária.
A vontade popular, instituída no art. 1º da Constituição Federal, é
de grande importância para a definição dos limites da atuação judicial
nessa questão política. Dispõe o parágrafo único do art. 1º da Constituição Federal brasileira que “todo o poder emana do povo que o exerce
por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta
Constituição.”
Estudos realizados por Paiva, Braga e Pimentel Júnior (2007), a respeito da diferenciação dos partidos para o eleitorado, mostram que
muitos eleitores que gostam de um partido tendem a gostar também
de outros. A metodologia adotada pelos autores citados foi a escala de
sentimentos partidários, a fim de explicar como os partidos estão presentes no eleitorado. Essa escala leva em conta os seis maiores partidos
em 2002 e 2006.
Serão verificadas as mesmas tabelas por eles utilizadas, a fim de
analisar a importância dos partidos na escolha dos eleitores. Essas tabelas aqui serão adotadas como tabela 1 e tabela 2.
Tabela 1 – Correlação de Pearson – 2002
PT

PSDB

PFL

PMDB

1

PDT

0,355

1

PSDB

0,083

0,222

1

PFL

0,053

0,199

0,427

1

PMDB

0,059

0,163

0,441

0,362

1

PTB

0,109

0,431

0,361

0,341

0,353

Fonte: ESEB, 2002 e 2006.
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PDT

PT

PTB

1

Tabela 2 – Correlação de Pearson – 2006
PT

PDT

PSDB

PFL

PMDB

PT

1

PDT

0,437

1

PSDB

0,123

0,591

1

PFL

0,301

0,733

0,708

1

PMDB

0,304

0,686

0,636

0,7

1

PTB

0,374

0,816

0,656

0,762

0,712

PTB

1

Fonte: ESEB, 2002 e 2006.

Nas tabelas, os autores tratam do coeficiente de correlação de
Pearson referente aos sentimentos partidários dos eleitores e os vários
partidos tanto em 2002 quanto em 2006. No que concerne ao ano de
2002, a tabela 1 demonstra que, em relação ao PT, PDT e PTB, os eleitores simpáticos a um desses partidos também simpatizavam com os
outros. Por outro lado, os eleitores do PT não nutriam sentimentos estreitos com o PSDB, PFL e PMDB. Em relação aos demais partidos, os
eleitores tendiam a gostar de todos.
Já na tabela referente ao ano de 2006 (tabela 2), praticamente não
havia diferenciação de partidos no sentimento do eleitorado, sendo indiferente este ou aquele partido. Os autores também estudaram essa
questão, utilizando-se da análise fatorial, técnica que consiste em explicar a correlação ou covariância, entre um conjunto de variáveis, em
termos de um número limitado de variáveis não observáveis.
Havendo diferenciação entre os partidos, o número de fatores se
aproximará do número de partidos. Se a diferenciação for insignificante, o número de fatores se afastará do número de partidos. Havendo
um só fator, fica demonstrada a inexistência de diferenciação.
De acordo com a análise dos autores, em 2002, os sentimentos dos
eleitores oscilavam entre dois componentes partidários: um composto
do PT e PDT; o outro, do PSDB, PFL, PMDB e PTB, o que demonstra a
existência de uma pequena diferenciação dos eleitores em relação aos
partidos expostos. Ainda de acordo com as tabelas, em 2006, essa pequena diferenciação existente em 2002 desaparece, o que pode ser comprovado pela obtenção do fator 1.
A análise dos dados examinados não demonstra que os eleitores consideram a troca de partido como algo reprovável, antiético, que justifique
uma ação rigorosa do Judiciário, como a aplicação da pena de perda de
mandato, sem qualquer previsão legal antecedente nesse sentido. Muito
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comum, inclusive, nas eleições no Brasil, é o fato de eleitores votarem em
candidatos de diversos partidos para cargos diferentes.
Assim, o eleitor pode votar em um candidato do PDT para deputado
federal, em um candidato do PMDB para senador, em um candidato do
PPS para deputado distrital, em um candidato do PTB para governador
e em outro do PT para a presidência da República.
Fato curioso, por exemplo, se observa nas eleições para governador
do Distrito Federal realizadas no ano de 1998, em que candidatos do
antigo Partido da Frente Liberal (PFL), hoje Democratas, aliaram-se, no
segundo turno, ao candidato Cristovam Buarque, do Partido dos Trabalhadores (PT), o qual foi eleito. Isso mostra claramente a indiferença dos
eleitores para com a legenda, o que enfraquece a hipótese de que o ativismo judicial manifestado na perda de mandato resultante da troca de
partido tenha como fundamento o descrédito nas instituições políticas.
Esses estudos servem para contestar a hipótese de que o ativismo
judicial tem como origem o aumento da demanda por pronunciamento
judicial, em face do descrédito do Poder Legislativo. Em primeiro lugar, não se constata esse aumento de demanda apto a ensejar uma mudança de comportamento do Poder Judiciário. Em segundo lugar, não
se verifica a insatisfação do eleitor ou o descrédito no Poder Legislativo
como resultado da conduta de políticos que trocam de partidos.
Sendo o mandato parlamentar representativo dos eleitores, nada
mais natural que seja exercido em consonância com a vontade popular
manifestada nas urnas. Maria Benedita Urbano (2009) explica que
juridicamente, a construção teórica do mandato representativo salvaguarda a independência do eleito, e os partidos políticos, enquanto associações privadas (ainda que, como assinala Gomes Canotilho,
com funções constitucionais) ou semipúblicas (como são considerados na Alemanha), não têm direito de coagir os seus membros à obediência ou, em alternativa, à retirada. (URBANO, 2009, p. 230-231)

Por outro lado, tanto a Constituição Federal como a legislação infraconstitucional permitiam que os candidatos eleitos trocassem de partido, posteriormente à eleição, sem terem de abrir mão da vaga em prol
do partido pelo qual foram eleitos.
Esse desligamento de um partido e ingresso em outro sempre foi
feito em consonância com a legislação vigente, seguindo uma diretriz
fundada no princípio da segurança jurídica. Até mesmo a jurisprudência anterior era complacente com essa realidade ao propugnar a impossibilidade da perda de mandato por ausência de previsão legal autorizativa dessa solução jurídica.
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Ronald Edward Fisher (1977, p. 7), ao analisar o conceito de ativismo
judicial, coloca a inação do legislador como causa do ativismo judicial,
afirmando que “para os ativistas a questão da inação legislativa requer
uma indagação judicial quanto à existência de uma obrigação governamental implícita na Constituição”. Na visão desse autor, quando o Legislativo se omite, ocorre uma reação dos juízes ativistas, no sentido de
decidir as questões não regulamentadas pelo legislador sobre as quais
haja demanda judicial.
Muitos alegam que tal descrédito do Poder Legislativo decorre de
sua omissão em relação a essas questões políticas. No caso da fidelidade partidária, não se pode falar em omissão, conforme se pode demonstrar com o rol de matérias apresentadas sobre fidelidade partidária, ao
longo dos últimos anos. Ocorre que a aparente omissão pode revelar
uma intenção de manutenção do status quo, uma vontade manifesta no
sentido da não mudança.
Muitas vezes essa postura legislativa é erroneamente interpretada
como ausência de ação ou como omissão por parte do Poder Legislativo. Todavia, a tabela 3 e o gráfico 1 ajudarão na compreensão desse fenômeno, indicando até que ponto houve ou não omissão do legislador
em relação à questão da perda de mandato por infidelidade partidária.
A tabela 3, com os números relativos a dez anos, de 2004 a 2013,
foi colhida no site da Câmara dos Deputados. As proposições referem-se a projetos de lei, emendas à Constituição e sugestões de projetos
de lei resultantes de participação popular, deixando-se fora da tabela as demais proposições como emendas apresentadas a projetos em
tramitação, propostas de convocação de plebiscito ou de realização de
audiência pública e requerimentos. Foram incluídos nos dados propostas oriundas do Poder Executivo, apresentadas ao Congresso Nacional.
Em seguida será apresentado o gráfico relativo a essa movimentação
com os respectivos comentários.
Algumas dessas proposições já foram arquivadas, outras devolvidas ao autor por não cumprirem todas as exigências regimentais para
sua tramitação e várias encontram-se em tramitação, aguardando discussão e votação. A despeito de algumas terem sido arquivadas ou
devolvidas, foram incluídos nas estatísticas, para demonstrar que tem
havido iniciativa de parlamentares em propor mudanças à legislação
no que tange à fidelidade partidária, o que afasta a alegada omissão
como causa de descrédito do Poder Legislativo.
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Tabela 3 – Proposições sobre fidelidade partidária – 2004/2013
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

0

0

11

0

4

1

1

0

1

Fonte: Portal Câmara dos Deputados.

Gráfico 1 – Proposições sobre fidelidade partidária – 2004/2013

Fonte: Portal da Câmara dos Deputados.

Pode-se observar que não é por falta de proposições que essa questão da fidelidade partidária tem sido levada ao STF. A tabela acima
mostra que, de 2004 até 2013, houve cerca de 19 propostas de mudança
na lei e na Constituição acerca da fidelidade partidária.
Não se pode, de modo algum, argumentar com a inércia legislativa
como justificativa para o ativismo judicial. Pode-se, sim, concluir pela
falta de interesse político em modificar o sistema legislativo vigente,
o que se observa pela rejeição, não apreciação ou arquivamento de
proposições. Isso indica que a casa política tem interesse em manter o
status quo, o que não se confunde com inércia.
Ao contrário do que pode parecer, o aparente espaço vazio, em diversos momentos da atividade legislativa, pode ser tão somente uma
estratégia política para, surgindo a conveniência, decidir de um ou
outro modo, em face das necessidades políticas que as circunstâncias
imponham. Deixa-se um espaço de manobra que permita ir de um lado
a outro, mais à esquerda ou mais à direita, a fim de estabelecer o equilíbrio de forças.
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Desse modo, em momentos de crise, os interesses políticos poderiam ser compostos até mesmo com a troca de legenda, o que não levaria necessariamente a um resultado negativo, mas poderia, inclusive,
representar uma forma de decidir positivamente em benefício de toda
a nação. A aprovação de um projeto de grande repercussão social pode
resultar dessa composição de forças políticas, sem a qual essa decisão
poderia ser alongada no tempo ou ser tomada em sentido diverso.
Sobre esse aspecto, Thamy Pogrebinschi (2010) afirma que o Supremo não preenche lacuna deixada por omissão do legislador, pois, nos
momentos em que a Corte Suprema julgava procedente ação direta de
inconstitucionalidade ou ação de descumprimento de preceito fundamental, havia uma média de 11,75% de projetos de lei em tramitação no
Congresso Nacional sobre a mesma questão tratada nas ações ajuizadas.
Não podemos esquecer que a obstrução parlamentar ou mesmo a
abstenção do voto são instrumentos legítimos numa democracia representativa. Diferente é a situação do juiz, que não se pode omitir,
obstruir votações ou se abster de votar. Nesse sentido, bem oportuna
a manifestação de John Ferejohn (2002) quanto ao ambiente de parcialidade, de ideologia e paixão que envolve a arena de debate e decisão
política. Segundo o autor, a teoria democrática associa a política com
as atividades desempenhadas pelo Legislativo e o direito com as operações do Judiciário.
Assim, a política seria legitimamente exercitada no Legislativo,
onde se desenvolve a contestação política, visando à realização plena
dos valores democráticos. A política, por sua natureza, na visão do autor, é contenciosa, parcial e ideológica, diferente do que ocorre com a
atividade judiciária, que é neutra e imparcial.
Essa visão é corroborada pelos ensinamentos de Maria Benedita Urbano (2009), assim articulados:
finalmente, o princípio da publicidade, tão importante nas sociedades
modernas, adequa-se bem à instituição “parlamento”, ao seu modo
próprio de actuar. Como assinala Morillo, é no parlamento que se
“debatem publicamente os projectos de lei, debates em que os grupos
parlamentares expõem publicamente a sua posição e os critérios que
a fundamentam”. Do mesmo modo, o parlamento é o local onde “o
governo deve explicar a sua actuação e as razões que a guiam”, e é ali
que a sua actuação “é submetida a crítica”. A presença dos meios de
comunicação social nas sessões parlamentares, por sua vez, contribui
para a formação da opinião do eleitorado sobre a actuação do governo
e as alternativas que a ela se oferecem. (URBANO, 2009, p. 33)

Análise das hipóteses que explicam o ativismo judicial | 49

O Parlamento é o local em que se exercita a democracia e onde os debates e decisões encontram eco na vontade dos eleitores, tendo em vista
as várias possibilidades de participação da sociedade civil no processo
legislativo, inclusive com a atuação de grupos de pressão e com a participação de manifestantes de diversos setores, os quais se encontram
devidamente representados nas diferentes correntes políticas e ideológicas que compõem as casas políticas.
Mesmo a tomada de decisões políticas, pelo Congresso Nacional,
que desagradem ou sejam consideradas contrárias aos resultados esperados pela população, não pode ser considerada como descrédito da
instituição. É a conclusão a que chega John Hart Ely (2001) segundo o
qual não se pode, com justiça, dizer que o governo funciona mal, apenas porque sua atuação desagrada ao povo.
Prossegue John Hart Ely (2001), afirmando que
em uma democracia representativa as determinações de valor devem ser feitas pelos representantes eleitos, e, se de fato, muitos de
nós desaprovamos, podemos votar a fim de afastá-los do gabinete.
(ELY, 2001, p. 103)

Assim, o fortalecimento das instituições políticas, na visão desse
autor, deve ser feito pelos eleitores por meio do voto, e não pelos juízes
ao decidirem questões políticas.
Neste sentido, ao tratar da legitimidade para a resolução de conflitos políticos e da procura de consensos para a tomada de decisões
na esfera política, é oportuna a seguinte reflexão de Maria Benedita
Urbano (2009):
a habitual crítica dirigida contra o parlamento de incapacidade técnica para compreender a complexidade dos assuntos e para criar
normas perfeitas esconde e subestima a indispensabilidade de um
órgão com capacidade para definir opções políticas genéricas e
para tomar decisões aptas para responder à generalidade das demandas da sociedade, o que pressupõe todo um trabalho prévio de
negociações e de tentativas de unificação da vontade parlamentar.
(URBANO, 2009, p. 43)

Essa mudança de entendimento da Suprema Corte, no Brasil, quanto à perda de mandato decorrente da troca de partido provocou reações
adversas no Congresso. A reação no Congresso a essa interferência do
Judiciário em questões políticas veio posteriormente com a Proposta
de Emenda à Constituição nº 4/2007, apresentada pelo deputado Flávio
Dino e outros, que dá nova redação ao art. 55 da Constituição Federal,
dispondo sobre a perda de mandato de deputados e senadores.
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Essa PEC foi apensada à de nº 42/1995 da deputada Rita Camata, que
também prevê a perda de mandato por infidelidade partidária. Em 31
de janeiro de 2011, essa proposta de emenda à Constituição foi arquivada, tendo em vista o término da legislatura. Entretanto, em 16 de fevereiro de 2011, houve seu desarquivamento, nos termos do art. 105 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, em conformidade com
o despacho exarado pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados no
Requerimento nº 137/2011, de autoria do deputado Silvio Torres.
Na forma dessa proposta de emenda à Constituição, pratica ato de
infidelidade partidária quem, fora do período delimitado pela Constituição, muda de partido pelo qual foi eleito, salvo se para participar da
criação de outro, ou se demonstrada que a mudança decorreu de alterações essenciais no programa ou no estatuto partidário. A mudança
de partido passa a ser admitida, sem perda do mandato, no período
de trinta dias imediatamente anterior ao término do prazo de filiação
partidária para candidatura à eleição subsequente.
Quando se tratar de senadores e deputados federais, a perda será
decidida pelo TSE, por maioria absoluta, mediante iniciativa do procurador-geral da República ou de partido político representado no Congresso Nacional.
Quanto aos deputados estaduais e distritais e aos vereadores, cabe
a decisão quanto à perda dos mandatos aos tribunais regionais eleitorais, por maioria absoluta, mediante iniciativa do procurador regional
eleitoral ou de partido político representado na Casa a que pertencer o
parlamentar.
Em sua justificação, os autores argumentam que “a fidelidade partidária, com o consequente fortalecimento das agremiações, é pressuposto necessário para que outras mudanças institucionais (voto em
‘lista fechada’, financiamento público de campanhas, etc.) possam ser
implantadas de modo adequado”.
A fidelidade partidária não é um tema isolado, mas depende do contexto de uma reforma política mais ampla, o que só pode ser feito legitimamente pelas casas do Congresso Nacional. Busca-se, com a proposta
de emenda à Constituição, evitar a implantação de ditaduras partidárias.
Ainda nessa esteira, cabe mencionar o Projeto de Lei Complementar 124/2007, do mesmo deputado Flávio Dino (PCdoB-MA), que regulamenta a perda de mandato motivada pela troca de partido, que se
encontra em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Trata-se de uma forma de responder ao STF, indicando que a
decisão sobre questões políticas ainda está a cargo do legislador, que

Análise das hipóteses que explicam o ativismo judicial | 51

não pretende abrir mão dessa prerrogativa constitucional. A proposição
regulamenta a Constituição e permite a mudança partidária apenas
durante um período de trinta dias, no último ano de mandato.
Esse projeto prevê ampla defesa aos parlamentares ameaçados com
a perda do mandato. O projeto, ao seguir a esteira da decisão do Supremo, representa a adoção, no sistema político brasileiro, da tese oficial
de que o mandato eletivo pertence ao partido, e não ao candidato eleito,
entendimento este rechaçado até mesmo por alguns ministros do Supremo, conforme analisado anteriormente.
O projeto prevê um prazo de trinta dias que incidiria no período
imediatamente anterior ao término do prazo de filiação partidária, que
hoje é de um ano. O político eleito para um mandato de quatro anos
teria a oportunidade de mudar de partido, sem perder o mandato, situação esta que melhor se ajusta à realidade política brasileira.
A proposição também inova ao prever a criação de uma ação de
justificação prévia de desfiliação partidária, que permitiria à Justiça
Eleitoral autorizar a troca de partido, quando houver justo motivo, sem
que se aplicasse a pena de perda de mandato. Essa matéria encontra-se
na Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados, desde 27 de
maio de 2009, aguardando votação em Plenário.
Em decorrência dessa análise quanto à atuação do Congresso Nacional no que tange à questão da fidelidade partidária, não se confirma
a hipótese de descrédito do Poder Legislativo como causa do ativismo judicial nessa questão da perda de mandato por troca de partido.
Passa-se então à análise da segunda hipótese.

3.2

O ativismo judicial permite a realização de
um maior controle da moralidade na política

Essas decisões políticas são tomadas em função de interesses políticos, envolvem questões ideológicas, tratam de composição de forças
políticas, todos esses aspectos estranhos à atividade neutra e imparcial
do juiz.
Pronunciando-se sobre a definição das decisões políticas, esclarece
Richard Posner (2008) que
uma decisão que toma partido em questões morais que dividem o
público em linhas partidárias e não podem ser resolvidas por análises especializadas, impostas por razões legais convencionais, é uma
decisão política. (POSNER, 2008, p. 312)
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Alheio e distante do ambiente político e dessa prática ideológica, ao
juiz falta a vivência política e o envolvimento ideológico necessários a
uma compreensão mais aprofundada desse ambiente político e de suas
necessidades. Nesse sentido, reconhece Alain (1985) que
há magistrados que têm por encargo manter a igualdade, a paz, a
ordem; mas esses magistrados não devem agir em nome de um partido. Por exemplo, é bem claro que os julgamentos dos tribunais não
deveriam ser mudados em nada quando um progressista assumisse
o poder no lugar de um radical muito radical. (ALAIN, 1985, p. 255)

Como afirma John Ferejohn (2002), o Judiciário está significativamente desejoso de controlar a atividade política, passando a decidir sobre questões políticas, como a conduta dos homens políticos, as regras
a serem adotadas nas eleições, o financiamento de campanhas, entre
outros temas.
A troca de partido é vista por Lima (2009, p. 631) como uma questão que vincula “os representantes do povo à pauta ideológica de seu
partido”. Considera esse autor que a troca de legenda quebra o compromisso entre o parlamentar e o partido que o acolhera. O debate em
torno da questão moral na mudança de partido leva-nos a examinar se
esse argumento seria suficiente para justificar a adoção pelo Judiciário
de uma punição ao parlamentar que troca de partido, consistente da
perda do mandato.
Robert Alexy (2008) vislumbra certa amplitude na aplicação do
princípio da moralidade, ao expressar:
a vigência das normas de direitos fundamentais significa que o sistema jurídico é um sistema aberto em face da Moral. Isto é perceptível de forma clara no caso dos conceitos materiais básicos de direitos
fundamentais, os conceitos de dignidade, de liberdade e de igualdade. Esses conceitos são, ao mesmo tempo, conceitos fundamentais da
filosofia prática. Com eles, os princípios mais importantes do direito
racional moderno são incorporados à Constituição e, com isso, ao
direito positivo. A definição desses princípios e o sopesamento entre
eles leva ao problema da justiça. (ALEXY, 2008, p. 544)

Se a troca de partido representa uma conduta imoral, a questão então estaria inserida entre os temas abrangidos por princípios constitucionais, cuja interpretação encontra-se na esfera de atuação das cortes
e, como diz Robert Alexy (2008), conduz a um problema de justiça, o
que justificaria a intervenção do Judiciário com a consequente tomada
de decisão política.
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Sobre essa questão, vale a pena transcrever o comentário feito por
Ferraz Júnior (2008):
Ainda que considerássemos a migração partidária como um efeito
da falta de compromisso do parlamentar com o partido político, não
poderíamos descartar que a sua prática é estimulada pelo desenho
institucional brasileiro. A combinação de um sistema proporcional
de lista aberta com um regime presidencialista e um pacto federativo
que sobrerrepresenta alguns estados e sub-representa outros, aliada
a uma agenda de governo extremamente constitucionalizada, acaba
transformando a migração partidária em um instrumento do governo
para a formação de sua coalizão. (FERRAZ JÚNIOR, 2008, p. 173)

Assim, pode-se observar do desenho institucional político brasileiro, como mencionou Ferraz Júnior (2008), que a migração partidária
não era apenas tolerada, mas decorria inclusive de uma indução da
própria realidade política brasileira, em face do sistema proporcional
de lista aberta, do regime presidencialista e do pacto federativo, aspectos estes que, combinados entre si, levaram os partidos políticos a
adotarem soluções consentâneas com a sobrevivência política de suas
legendas e de seus candidatos.
Para uma mudança de atitude, fazia-se necessária uma mudança no
plano da realidade, com a adoção de regime diverso, com modificações
na legislação e na própria Constituição, a fim de nortear uma nova conduta política, em que a fidelidade partidária fosse exigida como regra e
a migração partidária sancionada com a perda do mandato.
A grande discussão não é o conteúdo, mas a forma. Não se deve,
neste momento, centralizar a atenção na virtude ou no defeito da migração partidária. Não se procede a um juízo de valor, neste estudo,
acerca da troca de partido, para defendê-la ou condená-la. Antes o que
se observa é o fato de se estabelecer nova modalidade de perda de mandato, não por meio de emenda à Constituição, mas sim por decisão
judicial, ou seja, por um mecanismo construído fora do Parlamento.
Analisando o modelo americano, John Hart Ely (2001, p. 102) afirma
que o sistema americano de democracia representativa “reconhece a
inaceitabilidade do clamor de que os juízes nomeados e vitalícios são
melhores refletores de valores convencionais do que os representantes
eleitos (...)”.
Esse aspecto põe em questionamento a tese de que a moralidade é
melhor controlada pelo Judiciário. A seguir, será examinado se o controle da moralidade na política seria uma explicação plausível para o
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fenômeno do ativismo judicial em questões eminentemente políticas,
como a perda de mandato decorrente da troca de legenda.
Quando se fala de moralidade na política, trabalha-se com conceitos
imprecisos. Os magistrados pretendem delimitar o campo de atuação
da política, utilizando esses conceitos para dizer aquilo que é moral,
que satisfaz as aspirações do eleitorado. A Constituição Federal é plena
de conceitos imprecisos, como honra, ordem pública, moral e bons costumes, incontinência pública e escandalosa, probidade administrativa
e assim por diante.
A constitucionalização de questões políticas tem provocado, em vários países, um avanço extraordinário da atividade judicial. Essa é a
conclusão de Ran Hirschl (2007):
Em resumo, o impacto da constitucionalização do discurso político
no Canadá, na Nova Zelândia, Israel e África do Sul tem sido nada
menos do que revolucionário. A reforma constitucional, nestes países, tem gerado um profundo efeito no tipo, no escopo e na natureza
da prática do controle judicial e a consequente diminuição da legislação. (HIRSCHL, 2007, p. 208)

Um aspecto importante nesse efeito provocado pela constitucionalização de questões políticas é a inevitável utilização de conceitos imprecisos no texto constitucional. O sentido real e preciso das expressões
utilizadas pelo comando da norma não se encontra definido. Assim,
a valoração subjetiva na aplicação de tais conceitos ao caso concreto
pode sofrer diversas variações, dependendo do intérprete ou aplicador.
Até determinada medida, traçada pelo marco constitucional, pelo enquadramento hermenêutico do princípio da moralidade, o juiz pode e
deve analisar inclusive os critérios de oportunidade e conveniência política, porém isso não lhe autoriza a prática de atos de legislador positivo.
Um exemplo bem indicativo do alcance desse controle de moralidade
política é descrito por Aubin e Lecompte (2004, p. 121) em relação ao juiz
constitucional e ao juiz administrativo, como competentes para impedir o desdobramento, por parte de governantes, de circunscrições eleitorais, a fim de garantir benefícios eleitorais, o chamado gerrymandering.
Os conceitos jurídicos indeterminados se sujeitam ao controle judicial, em face da própria natureza da atividade interpretativa da lei
exercida por esse Poder. Todavia, a questão interpretativa do conceito
indeterminado diz respeito à judicialização da política, já que a atividade política deve conter-se nos limites traçados pela Constituição
Federal e o controle da constitucionalidade dessa atuação política cabe
ao STF. O exame da questão do ativismo judicial diz respeito aos casos
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em que o tribunal, ao interpretar os conceitos indeterminados, vai além
da hermenêutica e passa a criar direito novo.
A ideia de conceitos imprecisos está vinculada a preceitos que contêm expressões ou palavras cujo sentido é vago, dependente de interpretação e valoração quanto ao seu real sentido, quanto ao alcance do
seu significado. Aqui incidem expressões como boa-fé, notável saber,
reputação ilibada, boa conduta, notória especialização, moralidade
pública, bem comum, probidade, o que permite ao juiz avançar na interpretação, fixando novos sentidos à lei em função da variação das
necessidades sociais, o que resulta no avanço do ativismo judicial em
nossos tempos. A própria denominação de interesse público é um conceito indeterminado, de forma que uma atividade que atenda ao interesse público em determinado lugar, em certo momento, pode vir a
contrariá-lo em outro local ou em outra época.
Daí a discricionariedade de que sempre dispôs o parlamentar para
mudar de partido, uma vez que tal atitude sempre foi tolerada em nosso sistema político, dadas as suas características. Obviamente, assim
como o juiz interpreta os termos indeterminados na aplicação da lei, os
políticos também os interpretam no que diz respeito ao normal desenvolvimento da atividade política, que também lida, a cada momento,
com o recurso da interpretação de conceitos constitucionais e legais,
bem como com a interpretação da vontade popular.
Naturalmente, isso permite ao julgador lançar mão de critérios subjetivos, que nortearão a delimitação jurisprudencial acerca do significado deste ou daquele conceito indeterminado, com reflexos os mais
variados possíveis na conformação dos fatos sociais à lei.
Na Alemanha, encontramos campo frutífero ao desenvolvimento
dessa teoria, destacando-se diversos autores que se dedicaram a esse
tema. Na abordagem feita por Tezner (apud SOUSA, 1986, p. 276-291),
os conceitos legais indeterminados devem submeter-se a uma interpretação de cunho estritamente jurídico e, consequentemente, a correta
aplicação de tais conceitos indeterminados poderá ser apreciada e fiscalizada pelo Poder Judiciário.
Dessa forma, quando a lei se utiliza de conceitos como interesse público, moralidade, bem comum e outros, há necessidade da presença do
Poder Judiciário na aplicação e interpretação de tais conceitos, com o fim
de resguardar os direitos dos cidadãos contra possíveis arbitrariedades.
Não podemos dizer que a mudança de partido pelo eleito constitui arbitrariedade ou violação de direitos e garantias individuais. Ainda que se admita a mudança de panorama político que levasse a essa
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conclusão, a proposta de mudança deveria partir dos interessados, os
eleitores, e a alteração das regras políticas vigentes estariam a cargo de
seus representantes eleitos.
A tecnicidade de que se reveste a delimitação dos conceitos imprecisos deixa o Supremo com uma autoridade ampliada e quase que isolada na definição do alcance do texto da Constituição. Essa tecnicidade
decorre da especialização de que se reveste a definição e a delimitação
jurídica desses conceitos imprecisos, até mesmo com a aplicação de técnicas hermenêuticas que são ferramentas próprias da formação e da
vivência do magistrado.
Essa realidade acaba por gerar uma situação de poder na conformação dos preceitos insculpidos na Carta Magna ou até mesmo a possibilidade de complementá-la naquilo em que for omissa ou desatualizada,
frente à nova ambientação social instalada no país, sobretudo quando
diversos setores da sociedade recorrem à Corte em busca de soluções
não formatadas na instância parlamentar.
Otto Mayer (apud SOUSA, 1986, p. 276-291), admite certa margem de
liberdade para agir, devendo a discricionariedade ser exercida de acordo com a conveniência e oportunidade exigidas pelo interesse público.
Entende, todavia, esse autor que a liberdade de ação deve ser pautada
pelos fins, servindo os direitos individuais como margeadores desses
limites de atuação do poder público.
Mais uma vez são os fins e os direitos individuais que servem de balizamento para a interpretação judicial, não podendo o juiz fugir desses limites a todos impostos. Porém, como a ele compete definir o sentido desses conceitos, surge uma forma de discricionariedade extensa
e quase insindicável de atribuir conteúdo a esses termos que resultem
em sua total inversão. Por meio dessa interpretação, o juiz pode mudar
o sentido da lei para dizer o contrário daquilo que está escrito e do que
o legislador idealizou.
A possibilidade de que o Judiciário analise conveniência e oportunidade permite o questionamento da condução política dos negócios
públicos e abre um flanco para o avanço da atividade judicial sobre o
processo legislativo, mais uma vez em nome do tecnicismo formulado
e apresentado como alternativa para uma adequação da produção legislativa aos fatos sociais concretos.
A solução para esse problema idealizada por Jellinek (apud SOUSA,
1986, p. 276-291) parte da oposição entre liberdade discricionária e vinculação. Apenas a vontade da lei poderá definir entre o conceito legal
indeterminado discricionário e aquele de natureza jurídica, e, portanto,
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o controle judicial será a última e decisiva instância na interpretação da
melhor vontade da lei.
Na ADI nº 3.999-7, julgada pelo STF em 2008, o relator, ministro Joaquim Barbosa, considerou que
o debate legislativo é o ambiente adequado para resolver essas e
outras questões, que são eminentemente políticas. Somente em
situações extremas e sempre quando autorizado expressamente pela
Constituição é que o Judiciário pode se manifestar sobre os critérios
que orientam a manutenção ou a perda do cargo por infidelidade
partidária. (BRASIL, 2008, p. 115)

Ora, se o Parlamento é o ambiente adequado para decidir questões
políticas, a decisão do tribunal sobre perda de mandato por troca de
partido não foi meramente interpretativa, mas criadora de direito novo,
o que constitui ativismo judicial em questão eminentemente política.
No sistema francês essa questão estaria bem contornada pelo art. 5º
do Código Civil francês, segundo o qual é interdito ao juiz pronunciar-se por via de disposição geral e regulamentar sobre as questões que
lhe são submetidas. Quanto a este ponto, afirma Guy Canivet (2006,
p. 7-32) que os juízes estão persuadidos de que, assim como a lua brilha
com uma luz emprestada do sol, a jurisprudência só brilha por causa
da autoridade que a lei lhe empresta.
Isso encontra-se em consonância com a definição de Jellinek (1955
apud SOUSA, 1986, p. 276-291), no sentido de que a lei no caso é o vetor
para a própria interpretação que a Corte Suprema lhe dará, uma vez que
tal decisão dos juízes não pode ter luz autônoma, ou seja, não pode decorrer de uma nova formulação legislativa produzida no espaço judicial.
Sem a participação do astro próprio a produzir a luz legislativa, não
pode o magistrado brilhar por meio de uma luz particular. A Constituição é delimitada, não produzida no seio da magistratura, sob pena
de se esvaziar as atribuições do Poder Legislativo e de se sobrecarregar
o Poder Judiciário com novas atribuições que não são afeitas a sua natureza. Jellinek (apud SOUSA, 1986, p. 276-291), destaca o primado da
norma legal e o interesse público.
A norma legal não prevê perda de mandato por infidelidade partidária. O interesse público, nesse tema, pode ser melhor delineado por meio
das urnas, com a direta manifestação do eleitor interessado. Assim, o
Supremo, ao analisar o alcance do interesse público, gerou também um
conteúdo político, para além da atividade meramente interpretativa.
Segundo Laun (apud SOUSA, 1986, p. 276-291), ocorrendo a hipótese de conceitos legais indeterminados, o intérprete terá a missão de
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buscar a única solução adequada, não cabendo, nesse caso, falar-se em
discricionariedade, pois, a seu ver, trata-se de apreciação vinculada.
Mesmo quando a lei determina apenas o fim, sem se reportar a motivo
e objeto, não é apropriado falar em discricionariedade, uma vez que, na
persecução do fim instituído, deverá ser aplicada a solução mais adequada, a única capaz de atingir tal objetivo pretendido pelo legislador.
Poderíamos indagar se o Supremo estaria buscando essa única vontade que deveria prevalecer quanto ao exercício do mandato pelo eleito no seu partido de origem. Todavia, o citado autor vai buscar essa
vontade única no legislador, e não no intérprete. Daí decorre que só o
Poder Legislativo poderia estabelecer a vontade do eleitor no sentido
da perda de mandato do infiel, como decorrência da vontade dos representados politicamente, seguindo o raciocínio de Laun.
Bernatzik (apud SOUSA, 1986, p. 276-291), considera a existência do
poder discricionário nos conceitos legais indeterminados, em face da
subjetividade presente quando de sua aplicação. A escolha feita estaria
isenta da apreciação do Poder Judiciário, desde que não se afastasse
dos fins sociais visados pelo legislador.
Se o legislador não criou a obrigação de fidelidade partidária e não
previu punição para tal prática, então a decisão é política e livre, não
podendo o Judiciário dizer ao candidato eleito em que partido deve
permanecer. Somente a atividade do legislador poderia mudar esse
panorama político, por meio de uma reforma política, a fim de estabelecer consequências para a troca de partido.
Qual é a única solução justa no que tange à fidelidade partidária?
É a solução permitida pela Constituição que, ao não limitar a atuação
do eleito, deixou em aberto a possibilidade de troca de partido, sem a
consequência da perda do mandato. A solução justa não pode ser aquela que se afaste da vontade popular soberana exercida diretamente ou
por meio dos representantes eleitos.
Na ausência dessa vontade manifesta, a soberania da vontade popular, externada nas urnas, não pode ser cassada por meio de regras
de conduta criadas no bojo de um processo hermenêutico. A única solução justa deve atentar para o interesse público, no caso, a vontade
do eleitor decorrente do voto. O voto não pode ser cassado por um
processo interpretativo.
Não só em relação ao motivo, mas também quanto à finalidade,
poderá ocorrer a discricionariedade na aplicação de conceitos legais
indeterminados. Dessa forma, se a finalidade estiver expressa mediante conceitos práticos, caberá uma margem de discricionariedade
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na solução do problema. Como se vê, haverá sempre, na aplicação de
conceitos indeterminados, a possibilidade de certa margem de discricionariedade, diante do que a interpretação não será, por si só, a via
definitiva na solução do esconder seus reais motivos, subtraindo-se à
ação do Poder Judiciário. Exemplo importante neste sentido diz respeito à moralidade na política, como finalidade da lei.
Na verdade, a moralidade, quando se refere ao cumprimento de direitos fundamentais, passa a ser sindicável pelo Poder Judiciário, sem
qualquer violação do princípio da separação e independência dos poderes. A expansão do Poder Judiciário, neste caso, é legítima e tem por
fundamento a Constituição. É a própria democracia que se encontra
em jogo, não sendo viável a circunscrição do tema à esfera de deliberação política.
Trata-se de uma nova etapa na relação entre Estado e cidadãos.
Desaparece a soberania do governante e, em seu lugar, estabelece-se
a soberania popular, com efetivo respeito aos princípios constitucionais, como o da moralidade na política. O Estado democrático de direito pressupõe a garantia do cidadão diante do poder estatal, em face
das normas jurídicas. A soberania popular ganha realce e não se pode
conceber qualquer ato emanado da autoridade pública que seja desconforme a essa vontade.
Impossível conceber que um ato estatal imoral, a despeito de legal,
venha ao encontro dos anseios populares, atendendo ao interesse público. Obviamente, deve repudiar ao interesse público o ato. Nesse sentido, Mauro Cappelletti (1993) assim se manifesta:
escolha significa discricionariedade, embora não necessariamente
arbitrariedade; significa valoração e balanceamento, significa ter
presentes os resultados práticos e as implicações morais da própria
escolha; significa que devem ser empregados não apenas os argumentos da lógica abstrata, ou talvez os decorrentes da análise linguística puramente formal, mas também, e sobretudo, aqueles da
história e da economia, da política e da ética, da sociologia e da psicologia. (CAPPELLETTI, 1993, p. 33)

A conclusão a que chega esse autor é a de que o princípio da moralidade permite ao juiz analisar a atividade política, mas não exercer o
papel de legislador positivo. Assim, enquanto hermeneuta, o juiz aplica
o princípio constitucional às situações concretas que lhe são submetidas; porém essa função não implica a criação de direito novo, enquanto
limitada à atividade interpretativa.
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Nesse sentido, pode-se falar em uma reserva interpretativa, como
explica Michel de Guillenchmidt (2008), nos moldes do que ocorre no
sistema francês. Por meio desse recurso, o Conselho Constitucional
tem recorrido a fórmulas conhecidas como reserva de interpretação,
que consistem em interpretar a lei impondo certos limites que, se forem
ultrapassados, impregnarão o texto legal de inconstitucionalidade e o
tornarão inaplicável. Desse modo, o Conselho Constitucional, aos poucos, tem criado um corpo jurídico, formado de regras de procedimento
e de métodos de apreciação, bem como de noções de fundo, cuja definição lhe parece necessária a respeito da evolução da sociedade.
Essa interpretação de conceitos jurídicos fluidos por si só, entretanto, não é suficiente para conduzir à criação de hipótese de perda
de mandato pelo princípio da moralidade, daí por que a vontade do
magistrado é necessária para que esse trabalho hermenêutico tenha o
alcance de criação de direito novo. Nenhuma interpretação, por mais
extensa que seja, leva à imposição de pena não prevista na Constituição. Afastada a hipótese de que o ativismo permite maior controle da
moralidade na política, analisemos a última hipótese que diz respeito
ao voluntarismo dos juízes.

3.3

O voluntarismo dos membros da Corte em
decidir questões de cunho eminentemente
político está na origem do ativismo judicial

A defesa dos direitos e garantias fundamentais tem exercido grande
influência na atuação dos juízes. A inserção nos textos das Constituições modernas de garantias e direitos fundamentais não contemplados
em épocas mais remotas tem provocado uma crescente busca por pronunciamentos judiciais sobre os mais diversos temas.
Sobre esse aspecto referente à disposição dos juízes de tornarem-se
guardiões dos direitos e garantias fundamentais, citam-se as esclarecedoras explicações de Benedita Urbano (2013):
Para além de recusarem um papel meramente passivo de aplicadores de leis – ou seja, de serem um poder menos importante do que
os outros –, os juízes constitucionais arvoraram-se, mais do que em
guardiões da Constituição, em fiéis depositários e superdefensores
ou campeões dos direitos fundamentais. E foi sobretudo nessas vestes que os juízes constitucionais invocaram a defesa da Constituição (a defesa dos direitos fundamentais) – ao mesmo tempo que a
desrespeitavam de forma ostensiva (desrespeito total do princípio
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da separação dos poderes), ultrapassando os limites da sua função.
(URBANO, 2013, p. 68)

No Estado democrático de direito, a defesa dos direitos individuais
e a limitação da atividade estatal tornaram-se preocupação constante
nas agendas dos três poderes, o que tem influenciado os destinos e as
ações das instituições democráticas. A partir desse ponto, já podemos
verificar que o controle da atividade estatal pelo Judiciário segue uma
lógica de necessária conformação de seus limites aos novos princípios
constitucionais.
Todavia, essa crescente normatização de direitos individuais e a
consequente participação do Poder Judiciário na delimitação dos preceitos legais e constitucionais devem igualmente balizar-se pelos princípios constitucionais que regem a separação de poderes e pelas normas constitucionais que estabelecem as competências de cada um.
Bernard Chantebout (2008), analisando o modelo político americano no que tange à repartição de competências entre os poderes nos
Estados Unidos, observa que
apenas por uma simplificação abusiva, fala-se que a Constituição
americana confere ao presidente a função executiva, ao Congresso, a
função legislativa, e ao Judiciário, a função judiciária. Num sistema
de freios e contrapesos, a Constituição evita essa especialização e
fixa o papel de cada um desses órgãos de modo a evitar que um,
adentrando o campo de atividade de outro, pudesse paralisar suas
iniciativas, o que seria perigoso para os cidadãos. (CHANTEBOUT,
2008, p. 106-107)

A segurança jurídica implica na previsibilidade das decisões que, embora possam oscilar de acordo com circunstâncias específicas de caso
concreto, devem manter certa coerência em face do sistema como um
todo, um determinado paralelismo e uma simetria com a jurisprudência
dominante e que permitam a previsão por parte dos jurisdicionados.
Nesse sentido, é apropriado citar a lição de Thamy Pogrebinschi
(2000) sobre a questão da previsibilidade dos julgamentos, nos quais se
deve manter a coerência com a história e as práticas constitucionais do
país, nos seguintes termos:
a ideia do romance sequencial possibilita a compreensão do papel da
segurança jurídica no pensamento dworkiniano. A necessária consistência que o capítulo novo deve manter em relação aos anteriores
indica exatamente a necessidade de manter-se um sistema de direito que seja previsível e coerente com o seu passado. Vale dizer, por
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mais que o juiz Hércules2 inove, identificando um novo princípio
moral que jazia implícito na Constituição e sua carta de direitos, esta
inovação será sempre consistente e coerente com a história e a prática constitucionais de seu país. Toda decisão do juiz Hércules pode
ser, portanto, em alguma medida prevista. A integridade implica,
assim, em previsibilidade. O direito dworkiniano não é incerto. A
vinculação com a história e com a estrutura do direito impede que o
juiz Hércules decida contrariamente a pressupostos já bem conhecidos de seu público. (POGREBINSCHI, 2000, p. 13)

Analisando essa questão dos poderes dos juízes, quando se trata de processo legislativo, o Conselho Constitucional francês teve a
oportunidade de delimitar a extensão de seus poderes, na Decisão
nº 2001-444-DC/2001 (FRANÇA, 2001). Como nos dá ciência Dominique Grandguillot (2008), o Conselho Constitucional foi acionado pelo
primeiro-ministro, seguindo as competências constitucionais deste,
em 25 de abril de 2001, com base nos arts. 46 e 61 da Constituição francesa, em face da Lei Orgânica que modificou a data de expiração de
poderes da Assembleia Nacional, alongando-a em onze semanas. Os
citados artigos da Constituição francesa obrigam a submissão das leis
orgânicas ao crivo do Conselho Constitucional, antes de sua promulgação. (FRANÇA, 2015)
Entendeu o Conselho que o legislador orgânico é competente, nos
termos do art. 25 da Constituição, para fixar a data de duração dos
poderes de cada assembleia eleita, podendo livremente modificar essa
duração, desde que respeite as regras e princípios constitucionais relativos ao sufrágio universal, igualitário e secreto, e ao exercício do direito de sufrágio em um período razoável.
Afirmou, ainda, que o Conselho Constitucional não dispõe de um
poder geral de apreciação e de decisão da mesma natureza daquele do
Parlamento e que não lhe cabe perquirir se o objeto assinalado pelo legislador poderia ser obtido por outras vias, desde que as modalidades adotadas pela lei não sejam manifestamente inapropriadas a esse objetivo.
De acordo com a decisão proferida, o prolongamento de onze semanas aparece como necessário estritamente à realização do objetivo
da lei e se reveste de um caráter de excepcionalidade e transitoriedade.
Assim, a lei foi declarada de acordo com a Constituição. O Conselho
Constitucional, nessa hipótese, eximiu-se de decidir acerca de questão

2

A expressão “juiz Hércules” foi cunhada por Ronald Dworkin (2002) para definir o juiz com
capacidade para resolver todas as questões.
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de natureza política, reconhecendo que a legislação positiva compete
ao legislador, dentro do respeito aos princípios constitucionais.
No Brasil, a Corte Suprema tem demonstrado uma disposição de
julgar e decidir questões políticas, criando novos direitos, o que nos
conduz à tese do voluntarismo em questões marcantemente políticas.
Nesse contexto, são significativas as afirmações do ministro Celso de
Mello (2006), a respeito de um papel mais ativo dos juízes na interpretação da lei.
Essas manifestações apontam para uma insatisfação com a qualidade da atuação do Poder Legislativo, o que estaria justificando uma
participação mais ativa por parte do Supremo, a fim de compensar a lacuna deixada pelo legislador, com vistas ao aprimoramento da legislação. O Supremo passa a se preocupar com a qualidade das leis, em face
de sua aplicação à coletividade e seus efeitos em relação aos direitos e
garantias fundamentais dos cidadãos.
Richard Posner (2008) reconhece, no modelo americano, uma natureza política nas decisões proferidas pelo juiz constitucional, ou seja, aquele com atribuições de interpretação da Constituição. Nesse aspecto,
os juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos, particularmente
quando decidem questões constitucionais, são juízes políticos (...)
Mas os juízes políticos são pragmáticos, se o que os move, como
acredito que seja principalmente, são as consequências políticas de
suas decisões. (POSNER, 2008, p. 269)

Desse modo, os ministros da Suprema Corte, ao interpretarem as
leis, vão além da simples interpretação, e passam a se preocupar com
os reflexos políticos de sua decisão, diante do que acabam por modificar o direito naquilo que consideram de má qualidade jurídica, social e
política. A lei sofre uma espécie de atualização, feita pelo processo hermenêutico criador de novos direitos, o que resulta em ativismo judicial.
Celso de Mello (2006) chama a atenção para o fato de que o STF,
após o advento da Constituição de 1988, tomou consciência da grande
importância do seu papel institucional. Essa afirmação quanto a tomar
consciência de um novo papel já é indício de um voluntarismo quanto
à análise e julgamento de temas eminentemente políticos.
O fundamento para essa mudança de paradigma é a própria atividade jurisprudencial que faz com que o Supremo, na visão de Celso
de Mello (2006), passe a atuar no papel de revisor da Constituição, por
meio de processos hermenêuticos. Essa tendência de atualizar a Constituição, por meio de processo hermenêutico, também é percebida por
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Bernard Chantebout (2008) no que diz respeito à proteção dos direitos
e das liberdades dos cidadãos.
Todavia não se pode esquecer que o juiz, embora detenha uma margem de liberdade no processo hermenêutico, não pode avançar para
o campo da legislação positiva, sob pena de transpor os limites que
separam as funções de cada Poder. Nessa linha de argumentação, vale
citar a lição apropriada de Benedita Urbano (2013):
Por conseguinte, transcender o texto da norma não pode de modo
algum significar desatender ou ignorar o legislador, isto é, o criador
da norma. Sob pena de este ser relegado para o papel de barriga de
aluguel normativa por um juiz constitucional que, ávido de legislar,
mas impossibilitado de o fazer (em virtude da separação de poderes
constitucionalmente consagrada e da falta de legitimidade democrática), aguarda a criação das leis para depois as moldar à sua imagem
e aos seus desígnios. (URBANO, 2013, p. 67)

Em relação a esse aspecto, Ran Hirschl (2008) afirma que:
até mesmo os críticos politicamente astutos do ativismo judicial, quer
de esquerda ou de direita, frequentemente acusam os juízes e as cortes imperialistas “famintos de poder” de expropriarem a Constituição, sendo tão assertivos ou superenvolvidos em decisões morais e
políticas, então desrespeitando os princípios fundamentais da separação dos poderes e da governança democrática. (HIRSCHL, 2008, p. 97)

Importante lembrar, ainda, que o princípio da segurança jurídica
não pode ser deixado de lado, no enfrentamento do processo hermenêutico, sob pena de se quebrar a confiança no Estado democrático de
direito, conduzindo a incertezas quanto à validade do texto constitucional e da legislação infraconstitucional.
Além da adoção de um novo paradigma hermenêutico, outro aspecto que envolve o voluntarismo da Corte na decisão de temas políticos é
a utilização do critério de baixa qualidade da produção legislativa para
justificar a análise de matérias eminentemente políticas. Ora, o que é
baixa qualidade da lei? A qualidade das leis não pode ser medida por
meios eletrônicos, como se mede a temperatura, a altitude ou outro
fenômeno físico.
Trata-se evidentemente de uma avaliação subjetiva, produzida no
âmbito da Corte Suprema. Uma das justificativas para afirmar a má
qualidade da produção legislativa é o volume de ações ligadas ao controle abstrato de constitucionalidade das leis.
Celso de Mello (2006) considera as leis brasileiras, em geral, de baixa
qualidade e fundamenta-se na frequência com que o Judiciário declara
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a inconstitucionalidade das leis aprovadas pelo legislador brasileiro.
Isso, na visão do ministro, justifica uma maior interferência do Supremo nas questões políticas.
Será que as ações que visam ao controle abstrato de constitucionalidade das normas comprovam a baixa qualidade das leis? Esse aspecto pode ser analisado por meio de uma avaliação do comportamento
dessas ações ao longo do tempo. Proceder-se-á a uma investigação dos
dados relativos à propositura dessas ações perante o Supremo.
Será verificado o número de ações que tratam especificamente do
controle abstrato de constitucionalidade: ação declaratória de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade e ação de descumprimento de preceito fundamental. Deixa-se de fora a ação de inconstitucionalidade por omissão, pois, somente a partir de 2008, passou a
figurar em estatística independente. Antes disso, essa ação era computada juntamente com a ação direta de inconstitucionalidade.
A análise desses dados poderá mostrar se, de fato, a baixa qualidade
da produção legislativa se revela por meio do aumento de demanda por
pronunciamento da Corte Suprema de inconstitucionalidade de leis.
Será analisada a quantidade de julgamentos proferidos em cada uma
dessas ações constitucionais entre os anos de 2003 e 2013, período esse
suficiente para nos dar uma visão panorâmica acerca da movimentação processual no Supremo. Para tanto, foram convertidos os dados
em tabelas e gráficos, conforme segue. Por isso, é importante verificar
como as estatísticas têm evoluído nos últimos anos com relação a esse
tipo de ação no STF.
Para se ter uma dimensão desse tema, serão utilizadas tabelas obtidas no site do próprio STF, acerca da movimentação processual na
Corte, por classe de processo. Esses dados foram colhidos via internet
no Portal de Informações Gerenciais do tribunal em janeiro de 2014.
(BRASIL, 2014)
Tabela 4 – Ação declaratória de constitucionalidade – 2003/2014
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0

2

0

0

3

5

9

4

3

4

1

Fonte: Portal de Informações Gerenciais do STF.
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Gráfico 2 – Ação declaratória de constitucionalidade – 2003/2014

Fonte: Portal de Informações Gerenciais do STF.

O gráfico 2 revela que, de 2003 até 2013, há uma estabilidade no número de ações distribuídas para julgamento. Em 2008 e 2009, ocorre um
aumento seguido de uma queda em 2010, mantendo-se certa estabilidade até 2012, com queda para um, em 2013, no número de julgamentos
proferidos nesse tipo de ação.
Entretanto, há dois pontos importantes a considerar acerca dessa
ação. O primeiro é que o número de ações julgadas, mesmo nos anos de
2008 e 2009, em que o gráfico atinge seu patamar mais alto, em valores
absolutos, não representa uma mudança tão drástica na demanda em
torno da questão constitucional.
Ainda que tenha havido um aumento da quantidade de ações propostas, esse número não chega a ser tão expressivo a ponto de sugerir
que o aumento de demandas por pronunciamento quanto à constitucionalidade das leis tenha sido o fator responsável pelo avanço do STF na
análise e julgamento de questões de natureza eminentemente política.
O segundo ponto diz respeito à natureza dessa ação. Como o próprio nome sugere, trata-se de ação declaratória de constitucionalidade,
que foi criada pela Emenda Constitucional nº 3/1993, e tem como finalidade afastar a insegurança jurídica, a dúvida, a incerteza quanto à
validade de lei ou ato normativo federal.
Quando surgirem controvérsias acerca da constitucionalidade da
lei, inclusive com pronunciamentos judiciais diferentes em diversos
tribunais, o que poderia gerar insegurança quanto à sua aplicabilidade

Análise das hipóteses que explicam o ativismo judicial | 67

ou não, provocando soluções divergentes para casos semelhantes, caberá a ação declaratória de constitucionalidade.
Assim, pode-se concluir que o aumento de volume dessas ações em
2008 e 2009 indica que as leis foram bem defendidas junto ao Supremo,
o que atesta a sua boa qualidade. As estatísticas relativas à ação declaratória de constitucionalidade afastam a incidência da segunda hipótese. É preciso analisar as demais ações para verificar se elas apontam
para a má qualidade das leis.
A situação é diferente quando se trata de ação direta de inconstitucionalidade, em que se busca atacar a lei, questionando sua validade
em confronto com a Constituição Federal. Nesse caso, procura-se demonstrar que a lei desrespeita o texto constitucional, o que pode ser
interpretado como má qualidade da lei e aí, sim, um aumento da demanda perante o STF, com o objetivo de impedir os efeitos de leis inconstitucionais, poderia demonstrar que há um grande número de leis
consideradas de baixa qualidade.
Se for evidenciada essa realidade, a partir das informações estatísticas fornecidas pelo próprio STF, será possível demonstrar que as leis
produzidas no âmbito do Congresso Nacional têm sofrido uma crise de
credibilidade. A tabela 5 e o gráfico 3 dizem respeito às estatísticas da
ação direta de inconstitucionalidade.
Tabela 5 – Ação direta de inconstitucionalidade (ADI) – 2003/2013
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

405

310

258

240

111

181

235

257

297

247

289

Fonte: Portal de Informações Gerenciais do STF.
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Gráfico 3 – Ação direta de inconstitucionalidade (ADI) – 2003/2013

Fonte: Portal de Informações Gerenciais do STF.

Observa-se que o número registrado em 2003 é maior do que o aferido nos anos seguintes. A partir de 2004, a quantidade de ações diretas
de inconstitucionalidade sofre pouca variação, mantendo-se estável.
Isso indica que, por ocasião da decisão a respeito da perda de mandato
por troca de partido, o número de ações diretas de inconstitucionalidade encontrava-se em baixa. No ano de 2007, inclusive, segundo demonstra o gráfico 3, o número de julgamentos registrado foi o menor
de todo o período contido nessa análise estatística.
No momento em que o STF passa a decidir questões políticas, não
há mudança significativa no volume de ações de inconstitucionalidade
que indique um inconformismo com a qualidade das leis. Ao contrário,
o número de ações encontra-se num patamar menor do que os registrados em outros períodos. Não há qualquer demonstração de que a qualidade das leis é ruim e que o tribunal está sendo chamado a corrigir
essa distorção no momento dessa decisão.
Poder-se-ia questionar se essa diminuição se deveu ao número de
súmulas vinculantes editadas pelo STF, o que poderia ser a causa dessa diminuição no volume de ações diretas de inconstitucionalidade. A
súmula vinculante é um instituto que obriga os juízes de instâncias
inferiores a seguirem a jurisprudência dos tribunais superiores.
Para se verificar se esse fator influenciou o panorama de julgamentos, cita-se notícia divulgada pelo Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil intitulada “Balanço do STF sobre 2008 mostra
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redução de 16,5% no número de novas ações” (BALANÇO..., 2009). Esse
texto destaca alguns fatores interessantes para a presente análise.
O primeiro aspecto é o de que a súmula vinculante não tem impacto
apenas nas ações de controle de constitucionalidade, mas também em
outros processos, como recursos extraordinários e medidas cautelares
por exemplo. Cabe ressaltar que as dez súmulas vinculantes a que se
refere o balanço foram produzidas no ano de 2008. A própria súmula
vinculante só foi criada pela Emenda Constitucional nº 45/2004.
Todavia, de acordo com o gráfico 3, a partir de 2003 já havia uma
acentuada tendência de queda no volume de ações diretas de inconstitucionalidade, muito antes da criação da súmula vinculante. Em 2007,
antes da edição dessas dez súmulas vinculantes, o volume de ações
diretas de inconstitucionalidade registrou baixa acentuada. Não foi,
portanto, a introdução no ordenamento jurídico de súmulas vinculantes o fator responsável pela diminuição do número de ações de
inconstitucionalidade.
Outro aspecto importante é que as decisões que concluem pela inconstitucionalidade não atingem um volume tão expressivo, a ponto de
confirmar a má qualidade das leis aprovadas no Congresso Nacional.
Sobre esse ponto vale citar pesquisa realizada por Thamy Pogrebinschi
(2010), segundo a qual é inexpressivo o total das decisões do Supremo
que declararam a inconstitucionalidade de leis e atos normativos promulgados pelo Congresso Nacional.
De acordo com essa pesquisa, o Supremo confirma a grande maioria dessas leis e atos normativos, sendo que apenas 13,32% das ações
diretas de inconstitucionalidade e arguições de descumprimento de
preceito fundamental foram julgadas procedentes.
Ainda nesse estudo, Thamy Pogrebinschi (2010, p. 3) afirma que “de
todas as impugnações de leis emanadas pelo Congresso nos últimos
21 anos decididas pelo STF, 74,35% foram indeferidas sem sequer ter o
seu mérito discutido”. Conclui a autora que o tribunal tem confirmado
a expressiva maioria das leis produzidas no Congresso Nacional, tendo
em vista que indeferiu, com ou sem julgamento de mérito, 86,68% das
ações ajuizadas nos últimos 21 anos.
Finalmente, comentar-se-á o instituto da repercussão geral, que, de
acordo com o balanço feito, influiu também na diminuição dos processos no Supremo, no ano de 2008. A repercussão geral é um instrumento
processual criado pela Emenda Constitucional nº 45/2004, cujo objetivo
é possibilitar que o STF selecione os recursos extraordinários que irá
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analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social
ou econômica.
Assim, por valer apenas para os recursos extraordinários, e não para
as ações de inconstitucionalidade, não haverá prolongamento na análise desse instituto. O objetivo de se ter mencionado esse instrumento é
que ele aparece no balanço comentado e poderia surgir alguma dúvida
quanto à sua influência na análise do controle de qualidade das leis em
face das demandas propostas perante o Supremo.
Passa-se à análise dos números relativos às arguições de descumprimento de preceito fundamental. É preciso saber se a natureza dessa
ação guarda algum tipo de relação com o inconformismo resultante
das leis aprovadas no Congresso Nacional. Já que essa ação possui um
crescimento significativo, não se pode deixar de comentá-la, pois dúvidas poderiam surgir quanto à migração de demandas de um tipo para
outro, principalmente considerando que muitas dessas ações são mais
recentes do que outras.
Tabela 6 – Ação de descumprimento de preceito fundamental – 2003/2014
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

8

18

20

22

12

34

43

23

32

17

27

Fonte: Portal de Informações Gerenciais do STF.

Gráfico 4 – Ação de descumprimento de preceito fundamental – 2003/2014

Fonte: Portal de Informações Gerenciais do STF.
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Como se pode ver no gráfico 4, a ação de descumprimento de preceito fundamental tem experimentado um crescimento significativo.
Em 2009, atinge a sua maior marca, o que revela um grande crescimento da demanda por esse tipo de pronunciamento judicial no âmbito do
STF, nesse período posterior à decisão acerca da perda de mandato por
troca de partido. Isso já demonstra uma desvinculação desse tipo de
demanda com a solução adotada em relação à perda de mandato por
infidelidade partidária.
Além disso, cabe aqui também analisar a natureza da ação de descumprimento de preceito fundamental, para saber até que ponto ela
pode indicar uma baixa qualidade na produção de leis. Conforme bem
nos explica Alexandre de Moraes (2006), essa ação cabe em três casos e
refere-se à concretização da lei, pois
possibilita a arguição de descumprimento de preceito fundamental em três hipótese – para evitar lesão a preceito fundamental,
resultante de ato do poder público; para reparar lesão a preceito
fundamental resultante de ato do poder público e quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato
normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à
Constituição; ressalte-se que a arguição de descumprimento de preceito fundamental deverá ser proposta em face de atos do poder público já concretizados, não se prestando para a realização de controle
preventivo desses atos. (MORAES, 2006, p. 708)

Como se pode observar, portanto, o aumento expressivo da propositura de ação de descumprimento de preceito fundamental perante o
Supremo não atesta o inconformismo com a lei ou a arguição de sua má
qualidade. Isso ocorre porque a ação de descumprimento de preceito
fundamental diz respeito à concretização, à execução de atos do poder
público, não tendo por alvo o controle de constitucionalidade abstrato
de lei ou ato normativo. Desse modo, o grande aumento verificado nessas demandas não guarda qualquer relação com a qualidade das leis.
Esse é um novo modelo hermenêutico, que permite uma atuação
mais ativa, mais arrojada, ultrapassando as tradicionais fronteiras. Seguindo essa tendência, o ativismo judicial no Brasil pode avançar mais
ainda nessa seara política, buscando o Supremo ampliar seu campo
de atuação como representante da vontade popular. Esse fenômeno foi
observado por Ferraz Júnior (2008), segundo o qual
a constitucionalização da prática política não foi aqui, portanto, o
resultado de uma mera opção política, mas a reação ao avanço do
Judiciário brasileiro sobre os padrões definidos historicamente pelos
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próprios partidos políticos e sobre a orientação formada na redemocratização. (FERRAZ JÚNIOR, 2008, p. 85)

O voluntarismo indica que há uma intenção, uma predisposição,
por parte dos membros da Corte, de analisar e decidir questões de
ordem política. Entretanto, ao decidir, o juiz utiliza-se sempre de argumentos jurídicos para fundamentar sua decisão. Para se verificar a
presença desse voluntarismo, deve-se analisar o modelo jurídico, as
normas constitucionais em vigor e a argumentação adotada nas decisões proferidas.
Schopenhauer (2005) procede a uma análise bem acurada acerca da
vontade em si e de sua exteriorização, ao tecer os seguintes comentários:
esses atos da vontade sempre têm um fundamento exterior a si nos
motivos. Estes, todavia, só determinam o que eu quero neste tempo, neste lugar, sob estas circunstâncias, não que eu quero em geral
ou o que eu quero em geral, ou seja, as máximas que caracterizam
todo o meu querer. Em virtude disso, a essência toda de meu querer
não é explanável por motivos, já que estes determinam exclusivamente sua exteriorização em dado ponto do tempo, são meramente
a ocasião na qual minha vontade se mostra. A vontade mesma, ao
contrário, encontra-se fora do domínio da lei de motivação: apenas
seu fenômeno em dado ponto do tempo é necessariamente determinado por tal lei. Assim, só ao fazer a pressuposição de meu caráter
empírico é que o motivo é fundamento suficiente de explanação de
meu agir. Se, contudo, abstraio o meu caráter e pergunto por que
em geral quero isso e não aquilo, então resposta alguma é possível,
justamente porque apenas o fenômeno da vontade está submetido
ao princípio de razão, não ela mesma, que, nesse sentido, é para ser
determinada sem fundamento. (SCHOPENHAUER, 2005, p. 164-165)

A partir dessa análise, podem-se buscar nos acórdãos judiciais aspectos que indiquem a motivação do juiz ao tomar determinado rumo
na solução das questões que lhe são submetidas. Todavia os aspectos
exteriores que compõem essa fundamentação legal nem sempre correspondem ao processo mental desenvolvido pelo magistrado como
decorrência de sua vontade interior.
Desejoso de construir determinada solução que se adeque a uma
vontade previamente germinada, o juiz buscará no campo principiológico a explicação que justificará essa decisão proferida. A verdadeira
vontade estará, portanto, fora do contexto motivacional expendido no
acórdão, e é esse voluntarismo que tem o condão de modificar o rumo
jurisprudencial da corte, propiciando a germinação do ativismo judicial.
Exemplo de manifestação quanto a esse tema é do ministro Marco Aurélio (2007), que considera a decisão do TSE sobre a questão da
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fidelidade partidária como tendo sido “a decisão mais importante, em
termos de purificação, dos últimos tempos”. Entendeu tratar-se de “um
avanço considerável em termos de cidadania e de fortalecimento dos
partidos políticos”.
Essa realidade é importante, pois a frequente troca de ministros na
Corte propicia um ambiente favorável a mudanças de orientação, de
rompimento com o modelo tradicionalmente adotado. As experiências
trazidas pelos membros do tribunal podem influenciar o entendimento adotado quanto às questões políticas. Esse aspecto é destacado por
Lima (2009), quando afirma que assim a origem dos ministros do STF
como de qualquer intérprete, tem repercussão na forma de aplicar a
Constituição e de conceber os fenômenos jurídicos, sociais, econômicos, entre outros.
Um fato a ser observado é que a mudança na orientação da Corte
Suprema ocorre em um período de frequentes mudanças na composição do tribunal. Somente durante o governo Lula, oito novos ministros
foram nomeados para o Supremo. As nomeações de ministros para o
Supremo pelos seis presidentes civis, após o fim da ditadura militar,
encontram-se assim distribuídas:
Tabela 7 – Nomeação de ministros do STF pelos seis últimos presidentes da República
Nome do Presidente

Número de ministros nomeados

José Sarney

5 ministros

Fernando Collor

4 ministros

Itamar Franco

1 ministro

Fernando Henrique Cardoso

3 ministros

Luiz Inácio Lula da Silva

8 ministros

Dilma Roussef

4 ministros

Fonte: Portal de Informações Gerenciais do STF.

O ministro Joaquim Barbosa aposentou-se em 2014 e foi substituído no STF pelo ministro Luiz Edson Fachin. A nova composição da
Corte, decorrente de uma grande renovação de seus membros, em
um curto período de tempo, permitiu a renovação dos paradigmas
adotados em suas decisões. Adotou-se na Corte o entendimento de
que o Supremo também é representante do povo, em decorrência não
do voto, mas da argumentatividade. Essas circunstâncias apontam
para a existência de uma predisposição para o exercício de um papel
político por parte da Corte.
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Quando se examinam as manifestações dos diversos ministros do
STF, no julgamento da ADI nº 3.999-7, em 2008, verifica-se que o fundamento para a solução adotada não se cinge à questão do controle de
constitucionalidade, mas a uma vontade de alterar o jogo político até
então vigente, por meio do instrumento hermenêutico. Nesse aspecto,
o ministro Marco Aurélio, ao prolatar seu voto, afirma:
pelo que me consta, até aqui não cabe ao TSE legislar sobre processo ou sobre direito substancial eleitoral. Por isso entendo que o ato
não desafia o controle concentrado de constitucionalidade. (BRASIL,
2008, p. 118)

O relator da ADI, ministro Joaquim Barbosa, que negou provimento
à ação, para conferir validade às normas estabelecidas pelo TSE, chegou
a ressaltar, em seu voto, que “o debate legislativo é o ambiente adequado
para resolver essa e outras questões que são eminentemente políticas”
(BRASIL, 2008, p. 115). Mesmo assim, manteve a decisão do tribunal.
O ministro Menezes Direito afirmou que o TSE tem o direito de
regulamentar a questão até que o Congresso Nacional legisle sobre a
matéria. (BRASIL, 2008, p. 122)
A ministra Cármen Lúcia asseverou que
a efetividade no caso do julgamento, em última análise, é a efetividade da própria Constituição, porque ela não teria eficácia alguma
se disséssemos que o princípio haveria de ser aplicado e obedecido
e esse reconhecimento pudesse não ser adotado a partir de um procedimento que o próprio ministro Celso de Mello muito bem enfatizou, seria da competência do TSE. (BRASIL, 2008, p. 124)

O ministro Ricardo Lewandowski explicitou que o TSE nada mais
fez que dar concreção ao que o STF já havia decidido anteriormente
sobre o dever de fidelidade partidária. (BRASIL, 2008, p. 128)
O ministro Eros Grau considerou inconstitucional a resolução do
TSE que impôs perda de mandato por troca de partido, inclusive por
tratar de matéria reservada a lei complementar, dispor sobre questões
de cunho processual e inovar sobre atribuições do Ministério Público.
(BRASIL, 2008, p. 134)
Por sua vez, o ministro Carlos Britto ressaltou que “o esquadro ideológico que ressai de cada eleição, de repente, é alterado pela vontade
arbitrária dos eleitos e a correlação de forças entre situação e oposição
se altera arbitrariamente”. (BRASIL, 2008, p. 141)
Para o ministro Cesar Peluzo, “a atuação do TSE não pode deixar de
ser considerada como expressão de um devido processo legal, de fonte
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constitucional, porque nasce exatamente da eficácia de coisa julgada
material que a Constituição lhe garante”. (BRASIL, 2008, p. 152)
O ministro Gilmar Mendes ressaltou o argumento já expendido anteriormente por integrantes da Corte de que, “a despeito da aparente
omissão inconstitucional, a ideia de fidelidade partidária era integradora do mandato para os fins de vinculação ao partido político”.
(BRASIL, 2008, p. 154)
A manutenção da vontade do eleitor, o quadro ideológico resultante
das eleições, a vinculação do candidato ao partido, a fidelidade partidária resultante de hermenêutica construída no âmbito da própria
Corte, o devido processo legal, a correlação de forças entre situação e
oposição, a efetividade da Constituição são exemplos de argumentos
diversificados e desencontrados para fundamentar a legitimidade da
pena de perda de mandato imposta pelo Poder Judiciário ao político
que trocar de legenda. O substrato de toda essa argumentação é a vontade de deliberação política que vai exsurgir em forma de preceitos e
princípios constitucionais não muito convincentes.
Mais uma vez pertinente a lição de Schopenhauer (2005), ao abordar a questão da germinação da vontade em determinadas condições,
vindo a desabrochar diante de circunstâncias propícias ao seu aparecimento e florescimento:
a ideia mais perfeita, resultante dessas vitórias sobre ideias ou objetivações mais baixas da vontade, ganha um caráter inteiramente novo,
precisamente pelo fato de absorver em si, de cada uma das que foram
dominadas, um análogo mais elevadamente potenciado: a vontade
se objetiva em uma nova e distinta espécie: nasce, originariamente
por generatio aequivoca, depois por assimilação no gérmen existente,
seiva orgânica, planta, animal, homem. (SCHOPENHAUER, 2005,
p. 200)

Sobre esse aspecto, o Conselho Constitucional francês, na Decisão
nº 2001-444-DC/2001 (FRANÇA, 2001), a respeito de lei modificativa do
calendário eleitoral de 2002, firmou posição no sentido de se recusar
a controlar as razões que levaram à inversão do calendário eleitoral,
afirmando que esse tipo de escolha é intrinsecamente política e não
diz respeito ao princípio segundo o qual os cidadãos devem exercer
seu direito de sufrágio com periodicidade razoável, segundo explicam
Aubin & Lecomte (2004).
A Corte Constitucional francesa praticou uma autolimitação à sua
atuação enquanto guardiã da Constituição, decidindo pela impossibilidade de se imiscuir em questões intrinsecamente políticas, ainda que,
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no caso citado, dispusesse de um princípio de direito que lhe permitia
pronunciar-se sobre o mérito político da questão, ou seja, a correção
constitucional da mudança do calendário eleitoral, em face do direito
do eleitor ao sufrágio periódico, com intervalo razoável.
Prevalece, naquela Corte, o entendimento de que o Conselho Constitucional não dispõe dos mesmos poderes gerais de apreciação e de decisão idênticos aos do Parlamento. Nos Estados Unidos, a doutrina do
judicial self-restraint evita que os juízes façam prevalecer suas opiniões
pessoais contrárias aos precedentes ou às leis, como assinala Laurent
Pech (2001, p. 85).
A nova composição da Corte é um elemento que fortalece a predisposição do STF em analisar questões políticas, permitindo uma
mudança de orientação jurisprudencial. Este aspecto foi suscitado em
artigo publicado na revista Veja de 27 de agosto de 2008. A matéria
chama atenção para o fato de “até recentemente, o STF era uma corte
dominada por juristas conservadores, indicados para o cargo antes da
redemocratização”, enquanto o atual Supremo, percebendo novas possibilidades de atuação, em face da Constituição de 1988, passou a agir
nos espaços vazios, deixados pelo legislador. (GRAIEB, 2008)
Um forte indício da predisposição da Corte em decidir matéria política é a adoção da tese da argumentatividade de Robert Alexy (2007),
segundo a qual os parlamentares representam a população pelo voto,
enquanto a Corte Suprema o faz como decorrência da representação
argumentativa da sociedade.
A tese da argumentatividade de Robert Alexy (2007) baseia-se na
participação de entidades, associações, advogados públicos e privados.
A Corte estaria assim integrada à sociedade e poderia atender às aspirações do povo, utilizando-se do procedimento hermenêutico para
garantir a obediência aos direitos fundamentais instituídos pela Constituição Federal.
Neste aspecto, convém analisar os três níveis de argumentação explicados por Robert Alexy (2008), que justificariam a atuação do Judiciário para garantir o cumprimento, por parte do legislador, de um dever constitucional. O primeiro nível de argumentação de Robert Alexy
(2008, p. 546), a “argumentação material”, verifica-se quando a Corte
Constitucional “faz com que a prerrogativa do legislador para fazer
estimativas e, com isso, a competência de controle do tribunal dependam, dentre outros, da importância dos bens jurídicos em jogo”.
Para que se constatasse a validade deste argumento à questão da
troca de partido, seria necessário estabelecer o princípio constitucional
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violado. Nas decisões proferidas tanto pelo TSE como pelo STF, não
encontramos o princípio constitucional que justifique a imposição da
perda de mandato, por infidelidade partidária.
O texto constitucional não contém qualquer regra nesse sentido, e
as decisões anteriores do próprio STF deixam claro que a Constituição
não autoriza a imposição da perda de mandato. Como o texto constitucional não mudou desde então, com relação a esse aspecto, não há
princípio constitucional violado pela troca de partido, diante do que
não se pode aplicar a argumentação material ao caso.
Veja-se o segundo nível de argumentação de Robert Alexy (2008),
que é a argumentação funcional. Esta ocorre, segundo o autor,
quando são aduzidas razões para a atribuição de competências decisórias que se baseiem em características, reais ou supostas, dos
tomadores de decisão, como, por exemplo, em uma legitimação democrática mais intensa por parte do legislador parlamentar, em sua
maior capacidade de avaliar situações fáticas complexas, em uma
maior facilidade em corrigir suas decisões e em uma maior aceitação
dessas mesmas decisões; ou, de outro lado, em um maior grau de
imparcialidade do tribunal constitucional, em sua capacidade para
decidir questões jurídicas em sua menor sujeição a pressões momentâneas. (ALEXY, 2008, p. 546-547)

Um fator importante que pode ser inserido neste contexto da argumentação funcional é a ideia de que o tribunal detém a última palavra
em matéria constitucional, e que, por isso, haveria maior credibilidade
quanto a suas decisões. Keith Whittington (2007, p. 7), afirma que “a
supremacia judicial assevera que a Constituição é aquilo que os juízes dizem que ela é, não porque a Constituição não tenha um sentido
objetivo ou porque as cortes não poderiam errar, mas porque não há
outra autoridade interpretativa além da Corte”. Cita, ainda, o juiz Robert Jackson, o qual teria dito que “nós não somos finais porque somos
infalíveis, mas somos infalíveis, porque somos finais”.
Ao se analisar essa afirmativa de Keith Whittington (2007), deve-se
ressaltar, todavia, que a última palavra do Supremo diz respeito à interpretação da norma constitucional. Esse é o papel do intérprete, que não
se confunde com a produção da norma, com a elaboração do texto constitucional e sua atualização. A norma hoje interpretada pelo Supremo,
em última instância, pode amanhã ser modificada pela via da emenda
constitucional, deixando para trás o que foi deliberado judicialmente.
Assim, não se pode afirmar categoricamente que o Supremo tenha a
última palavra em matéria de Constituição. Até mesmo a lei declarada
inconstitucional pode ser refeita pelo legislador nos mesmos moldes, le78

vando a nova declaração de inconstitucionalidade, o que demonstra que
a última palavra, na verdade, não foi a última, havendo necessidade de
novo pronunciamento. Essa decisão sobre perda de mandato, formulada
no âmbito do Judiciário, não pode ser vista como atividade de interpretação, mas sim lei nova criada por decisão judicial, acrescentando-se ao
art. 55 da Constituição um novo motivo de perda do mandato.
Resta avaliar o terceiro nível de argumentação, a argumentação metodológica, que, segundo Robert Alexy (2008), ocorre
quando são utilizados argumentos favoráveis ou contrários à possibilidade de fundamentação racional de decisões no âmbito dos
direitos fundamentais. As teses a esse respeito vão desde um profundo ceticismo metodológico, segundo o qual questões duvidosas
só podem ser resolvidas a partir de uma decisão por meio de uma
eliminação autoritária da dúvida, até um abrangente racionalismo
metodológico, segundo o qual há sempre uma única resposta correta para cada questão jurídica. (ALEXY, 2008, p. 547)

Não se trata, na hipótese em exame, de direito fundamental sobre
o qual exista algum tipo de dúvida quanto a sua solução. Como deixam claro as decisões proferidas pelos ministros Moreira Alves, no MS
nº 20.927/1989, e Gilmar Mendes, no MS nº 23.405/2004, não há previsão
constitucional para a perda de mandato do parlamentar que mude de
legenda, embora a Corte reconheça que o mandato pertence ao partido,
e não ao candidato.
Poder-se-ia até mesmo argumentar que os direitos fundamentais
que estão em jogo são o do parlamentar ao mandato e o do eleitor de
decidir nas urnas se quer ou não a permanência desses candidatos no
Congresso Nacional. A tese da argumentação só consegue explicar o
fenômeno do ativismo, nessa questão da perda de mandato por troca
de partido, quando se acrescenta o elemento voluntarismo associado a
esse princípio hermenêutico adotado pelo Supremo.
Essa decisão é considerada por Gilmar Mendes (2007) como legítima e benéfica ao cidadão eleitor. Entende o ministro que o julgamento pela perda do mandato parlamentar, como decorrência da troca de
partido, foi um momento histórico. A seu ver, a presença dos partidos
políticos num regime democrático altera a própria concepção a respeito
da democracia. Na sua visão, sendo o regime de democracia partidária,
os candidatos não só recebem os mandatos dos eleitores, mas também
dos partidos políticos, o que faz com que a representação seja, ao mesmo tempo, popular e partidária, e o partido, o detentor do mandato.
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O novo entendimento se firma no fato de que a exigência de filiação
partidária como condição de elegibilidade e a participação do voto de
legenda na eleição do candidato implicam perda do mandato do parlamentar que troca de partido. Esta situação traz à luz o voluntarismo
da Corte alicerçado na teoria da argumentação. Robert Alexy (2008)
reconhece limitações a essa atuação da Corte Constitucional, ao afirmar que
o fato de as questões valorativas deixadas em aberto pelo material
normativo existente serem, no processo judicial, objeto não apenas
da argumentação, mas também da decisão, não implica uma renúncia à racionalidade. Em primeiro lugar, porque essas questões valorativas são decididas a partir de vinculações que, enquanto tais, e,
como demonstra o modelo, são racionais; em segundo lugar, porque
essas questões valorativas podem ser decididas com base em uma
argumentação prática racional, o que confere à decisão um caráter
racional, mesmo que mais de uma decisão seja possível nos termos
das regras da argumentação prática racional. (ALEXY, 2008, p. 551)

A perda de mandato é estabelecida constitucionalmente, por meio
de número fechado. Desse modo, seguindo a “argumentação prática
racional” de Robert Alexy (2008), qualquer decisão em estabelecer penalidade pela troca de legenda deveria passar pelo crivo da discussão
parlamentar, envolvendo a sociedade civil, e ser objeto de regulamentação no texto constitucional, seguindo o modelo de representação política adotado no sistema brasileiro. Como bem lembram João Feres e
Thamy Pogrebinschi (2010):
a ausência do representado é uma presença que ganha forma no representante e se manifesta através dele. Há, portanto, um elemento
normativo contido na própria gênese do conceito de representação
que não pode ser afastado de qualquer definição que se confira a ele.
(FERES; POGREBINSCHI, 2010, p. 139)

Gilles Toulemonde (2006) argumenta que as liberdades fundamentais, até certo ponto, justificam uma participação mais direta, mais incisiva por parte do juiz, a fim de garantir que os direitos traçados por
uma norma constitucional não venham a cair no vazio. É aceito que as
liberdades fundamentais designam liberdades reconhecidas e garantidas aos cidadãos por uma norma supralegislativa, daí a necessidade de
interferência por parte do Judiciário, toda vez que a norma supralegislativa estiver em risco de ser desrespeitada ou quando sua violação já
tiver sido perpetrada.
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Isso, todavia, é feito em face da pré-existência da norma supralegal produzida pelo legislador, não havendo em nosso sistema político
autorização para que o juiz crie a norma supralegislativa que ele próprio aplicará. Predomina o entendimento de que o Parlamento é o lugar
por excelência de produção das leis ou, no dizer de Gilles Toulemonde
(2006, p. 124), “é o lugar de passagem obrigatória da mudança das leis”.
Nesse sentido, Eros Grau (2008) entende que, no Brasil, o poder de
expedir normas primárias pertence ao Poder Legislativo, e não ao Judiciário, diante do que, no seu entender, o TSE não pode criar normas
que estabeleçam a perda de mandato por parlamentar que trocar de
partido. Afirma Eros Grau (2008) que
o Estado-legislador é detentor de duas caracterizadas vontades normativas: uma é primária, outra é derivada. A vontade primária é assim
designada por se seguir imediatamente à vontade da própria Constituição, sem outra base de validade que não seja a Constituição mesma. Por isso que imediatamente inovadora do ordenamento jurídico
(sic), sabido que a Constituição não é diploma normativo destinado
a tal inovação, mas à própria fundação desse ordenamento (sic). Já a
segunda tipologia de vontade estatal-normativa, vontade tão-somente
secundária, ela é assim chamada pelo fato de buscar o seu fundamento de validade em norma intercalar; ou seja, vontade que adota como
esteio de validade um diploma jurídico já editado, este sim, com base
na Constituição. Logo, vontade que não tem aquela força de inovar o
ordenamento (sic) com imediatidade. (BRASIL, 2008, p. 130)

Essa afirmação aponta para a ausência, em nosso ordenamento
constitucional, de norma autorizativa para que o juiz institua a pena
de perda de mandato para o parlamentar infiel que trocar de partido.
Tratando-se de vontade primária, só ao legislador é atribuída a função de criar norma que estabeleça os casos de perda de mandato. Não
havendo essa hipótese prevista no texto constitucional, a decisão judicial de estabelecer esse caso de perda de mandato resulta de ativismo
judicial, ficando em evidência a vontade do julgador em adotar essa
solução por meio de processo hermenêutico.
Essa linha de raciocínio encontra apoio no entendimento do ministro Celso de Mello (1989), o qual afirmou que:
a vinculação partidária do mandatário político é tão intensa – e condicionante –, que a própria ordem jurídica, uma vez mais, constitucionalizou o dever de fidelidade partidária (CF/1988, art. 17, § 1º), o
que não significa porém tenha sido reintroduzida em nosso direito
positivo a decretabilidade da perda do mandato por ato caracterizador de infidelidade partidária. (BRASIL, 1989, p. 149)
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Reconhece o ministro Celso de Mello (1989) que, embora da Constituição e da legislação infraconstitucional resulte que o partido é o
titular do mandato parlamentar, não existe previsão no texto constitucional para que se imponha a perda de mandato como sanção pela
infidelidade partidária. Mais adiante, no seu voto, Celso de Mello chama a atenção para o fato de que “a Constituição protege o mandato
parlamentar” (p. 149) e que os casos de perda de mandato são taxativamente previstos na Constituição, o que preserva “a própria integridade
jurídica do mandato legislativo” (p. 150).
Explica Celso de Mello (1989) que a perda de mandato prevista na Constituição de 1969 foi abolida com a Emenda Constitucional
nº 25/1985 e não foi renovada na Constituição de 1988, de modo a não
poder ser adotada, por falta de previsão constitucional. Fica claro, portanto, que não há fundamentação constitucional para se decretar a perda de mandato àquele parlamentar infiel que troca de partido.
A opinião do deputado Maurício Rands (2008) é diametralmente
oposta àquela esposada pelo TSE e pelo STF. Rands (2008) defende a
exclusividade da arena política para esse tipo de deliberação e questiona a legitimidade dessa forma de ativismo judicial. Segundo ele, o problema surge quando o juiz extrapola seus poderes e passa a formular
políticas públicas, às vezes impondo suas preferências pessoais. Esta é
a hipótese de ativismo judicial da qual se está tratando, em que o juiz
vai além do procedimento hermenêutico, para criar direito novo.
Maurício Rands (2008) chama a atenção para as soluções simplistas
que surgem quando a justiça é lenta, ocorrendo a tentação de fazê-la
com as próprias mãos. Da mesma forma, quando a reforma política
fica paralisada no Congresso Nacional, recorre-se ao Poder Judiciário
para que este estabeleça a fidelidade partidária, reduza o número de
vereadores ou cancele a cláusula de barreira.
Quando se discorda de certa obra pública, pede-se ao Ministério
Público que a questione judicialmente. Argumenta Maurício Rands
(2008), citando estatísticas de 2003 até 14 de maio de 2008, data de publicação do seu artigo, que foram ajuizadas 36 ADIs pelo DEM e 12 pelo
PSDB, num total de 50. Rands (2008) ressalta que essas ADIs exemplificam casos em que um partido, ao perder uma votação no plenário da
Câmara ou do Senado ou discordar de um ato do Executivo, ingressa
com ação direta de inconstitucionalidade, como se o Judiciário fosse
uma espécie de plenário legislativo de segundo grau.
No entendimento do parlamentar, isso pode significar a alienação da
soberania popular, expressa por meio dos mandatários eleitos pelo su82

frágio universal, transferindo-a a um corpo técnico não eleito. A opinião
de Lebel-Grenier (1999) também não é diferente, quando destaca que,
no modelo político canadense, os juízes sempre foram conscientes do
prejuízo que poderia advir de uma subversão do papel de legislador,
com a imposição de novas regras por meio de decisão judicial, sendo que
essa autocontenção começa a desaparecer. Cita Lebel-Grenier (1999) o
caso Vriend, em que a Corte Suprema, em vez de simplesmente declarar
a invalidade da medida contra a discriminação contida no Individual’s
Right Protection Act, decretou uma modificação judiciária da disposição
legal, a fim de torná-la compatível com a regra constitucional.
Garibaldi Alves (SCINOCCA, 2008), ex-presidente do Senado Federal,
tem a opinião de que o Judiciário não se limita a interpretar a lei, mas
também tem procurado fazer leis. Segundo ele, essa competência é do
Legislativo, e não do Judiciário. É bem evidente a diversidade de opiniões entre legisladores e juízes quanto ao papel que o Supremo vem
desempenhando no julgamento de questões eminentemente políticas.
Toda essa discussão traz a lume o voluntarismo do juiz em criar
novos direitos a partir de um processo hermenêutico, em que o uso da
linguagem manifesta a mente do julgador. Acerca dessa mente revelada no processo da linguagem, João Feres e Thamy Pogrebinschi (2010)
nos explicam que
o processo humano que possibilita que um indivíduo aponte significados para outros e para si mesmo, ou seja, aquilo que possibilita
que os indivíduos exerçam um controle sobre os significados, Mead
chama de mente (mind). A mente, portanto, emerge da linguagem.
(FERES; POGREBINSCHI, 2010, p. 201)

Na análise de Jacques Chevallier (1996), os problemas políticos passaram a ser filtrados por meio do prisma do direito e codificados em
termos jurídicos, o que faz com que a jurisprudência constitucional
ocupe um lugar crucial nos debates políticos. O direito predomina na
discussão das questões políticas, tornando-se fonte permanente das soluções adotadas na arena política, fazendo com que a política seja, cada
vez mais, apropriada pelo direito e pelo discurso jurídico.
Assim, fica mais fácil compreender essa nova tendência do STF em
se apropriar de temas políticos como questões atinentes ao seu domínio
de atuação. Todavia, o próprio Jacques Chevallier (1996) reconhece que:
Esta jurisprudência não significa que a política seja a partir de agora
tomada inteiramente pela empresa do direito: mesmo se os atores
políticos sacrificarem aos imperativos da justificação jurídica, isto
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não quer dizer que suas ações sejam comandadas pelos pressupostos da racionalidade jurídica. (CHEVALLIER, 1996, p. 175)

Um aspecto importante na análise do voluntarismo é a construção de soluções consideradas politicamente necessárias por meio do
processo interpretativo. Na ADI nº 3.999 (BRASIL, 2008, p. 135-136), o
ministro Carlos Britto defende a tese da democracia partidária como
autorizativa da perda de mandato parlamentar. O voto faz alusão ao
vínculo entre eleição popular e democracia, para, em seguida, aludir à
democracia representativa, concluindo que a Justiça Eleitoral brasileira
não pode deixar de ter o poder regulamentar.
O voto não faz alusão a qualquer previsão constitucional autorizativa da perda de mandato, deixando em evidência a vontade do juiz em
criar nova hipótese de perda de mandato. A ministra Cármen Lúcia,
nessa mesma ADI (BRASIL, 2008, p. 124), argumenta, para justificar a
perda de mandato, com o princípio da efetividade jurídica, entendendo
que a perda de mandato se impõe como garantia do cumprimento da
Constituição.
Thamy Pogrebinschi (2000), a esse respeito, analisa a questão do
pragmatismo jurídico, em que o juiz não se restringe a interpretar, mas
também deseja criar lei nova, para adequar a lei às exigências sociais,
considerando a autora esta hipótese como o caso mais puro de ativismo
judicial.
Explica Thamy Pogrebinschi (2000) que esse pragmatismo é a revivescência do realismo jurídico do início do século XX, nos Estados Unidos, também chamado de jurisprudência sociológica. A autora, para
explicitar essa atuação, argumenta que
os juízes pragmatistas fazem o direito, e não o “encontram”. Eles são
verdadeiros criadores do direito, e não meros reprodutores. Pensar
o direito de forma pragmatista implica mesmo em desconsiderar a
ideia de interpretação judicial. O juiz pragmatista não interpreta, ele
considera consequências de decisões alternativas. (POGREBINSCHI,
2000, p. 6)

Em relação a este aspecto, Guy Canivet (2006) observa que o poder
dos juízes de criar direito é muito maior, quando se trata de aplicar a
Constituição. A respeito dessa possibilidade de decisão política pelos
juízes, Barroso (2010) defende a abstenção do Judiciário, quando não
se trate de direitos fundamentais ou de procedimentos democráticos,
expondo a seguinte ideia:
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nas demais situações – isto é, quando não estejam em jogo os direitos
fundamentais ou os procedimentos democráticos –, juízes e tribunais devem acatar as escolhas legítimas feitas pelo legislador, assim
como ser deferentes com o exercício razoável de discricionariedade
pelo administrador, abstendo-se de sobrepor-lhes sua própria valoração política. (BARROSO, 2010, p. 16)

Um ponto essencial nessa definição do voluntarismo, como causa
do ativismo judicial por parte do Supremo, tem relação com os conceitos imprecisos, bem lembrados por Guy Canivet (2006), utilizados pelo
sistema normativo, inclusive a Constituição. No sistema político francês, esse caráter impreciso do texto constitucional foi percebido como
indutor do ativismo judicial por Laurent Pech (2001), quando esse afirma que
em razão do caráter vago e fluido do texto constitucional, a descoberta pelo juiz constitucional de direitos e liberdades fundamentais
que não são explícitos na Constituição levaria à descoberta de valores, o que não é uma missão legítima para o juiz. (PECH, 2001, p. 81)

Reconhece Laurent Pech (2001, p. 78-79) que há um poder de interpretação discricionária do juiz constitucional, em face dos conceitos
fluidos dos textos constitucionais. Há certa obscuridade estrutural da
Constituição que cede lugar a um extenso poder de seu intérprete.
Esse aspecto é também confirmado por Bastien François (1999,
p. 105), ao afirmar que “o Conselho Constitucional se coloca no centro
do processo legislativo e sua intervenção toma, inevitavelmente, um caráter político”. Essa politização do controle de constitucionalidade leva,
segundo Bastien François (1999, p. 106), a um processo circular, em que
a procura pelo pronunciamento do Conselho Constitucional permite
que ele intervenha no campo do direito e das liberdades, gerando novas
oportunidade de intervenção, por ele próprio, no domínio político.
Luís Roberto Barroso (2010) também debruçou-se sobre o tema, avaliando a influência da linguagem aberta dos textos jurídicos sobre o
ativismo judicial, no Brasil. Assim, explicita esse autor a questão dos
conceitos indeterminados na Constituição:
Mas a Constituição se utiliza, igualmente, de inúmeras cláusulas
abertas que incluem conceitos jurídicos indeterminados e princípios
(...) Na interpretação de normas cuja linguagem é aberta e elástica, o
direito perde muito da sua objetividade e abre espaço para valorações do intérprete. (BARROSO, 2010, p. 24)

É bem verdade que o STF dispõe de uma missão institucional quanto à delimitação do sentido da Constituição e da lei, o que lhe dá o
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poder de determinar o verdadeiro alcance da norma na sua aplicação ao caso concreto ou, ainda, no controle abstrato de normas, perquirir o sentido da lei que se adequa à Constituição. Trata-se de uma
legitimidade reconhecida no Estado democrático de direito, o que Guy
Canivet (2006, p. 7-32) chama de legitimidade do respeito e da confiança que suscitam sua independência, sua coragem, a seriedade e a dignidade de sua atitude.
Essa mudança de postura do STF, quanto à perda de mandato, provocou reações no Congresso Nacional. Uma das ideias sugeridas pelo
deputado Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão, foi no sentido de que
os ministros do Supremo passem a ser eleitos para um mandato com
prazo de 11 anos. A sugestão decorre da necessidade de representatividade popular, uma vez que, para fazer leis, é necessário ser titular de
um mandato político obtido nas urnas. Assim, é possível que o Poder
Legislativo mude as regras constitucionais acerca da composição da
Corte Suprema, da forma de acesso aos cargos, da duração do exercício
do cargo de ministro, entre outros aspectos.
Esse embate de forças poderá levar a mudanças na configuração dos
poderes, com a consequente modificação dos princípios da separação
de poderes e da democracia. Talvez estejamos caminhando para uma
nova forma de democracia ou para um novo modelo de governo, em
que os poderes se reorganizem e procedam a uma divisão de tarefas
baseada na integração de funções, num relacionamento mais estreito
entre seus órgãos.
Conclui-se que a terceira hipótese se confirma: o ativismo do STF,
na questão da perda de mandato por infidelidade partidária resultante
da troca de partido, decorre do voluntarismo dos membros da Corte
Suprema em decidir questões eminentemente políticas.
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Conclusão

Foi constatada uma mudança de paradigma nas decisões do STF no
que diz respeito ao julgamento de questões eminentemente políticas.
Isso ficou bem claro a partir da imposição da perda de mandato parlamentar como sanção pela troca de partido.
Muitas explicações têm sido formuladas para explicar esse fenômeno, como o descrédito no Poder Legislativo, o que justificaria a busca
pela intervenção do juiz mesmo em questões de natureza política.
Quando se analisa essa argumentação, percebe-se que o Poder Legislativo não está inerte, mas tem debatido essas questões políticas que se
tornaram recorrentes no âmbito do Poder Judiciário. A iniciativa parlamentar nessas matérias pode ser constatada, por meio das proposições
apresentadas, em tramitação ou que tenham sido objeto de deliberação,
acerca da troca de partido e de outras questões de natureza política.
Todavia o Parlamento é uma arena de deliberação política em que
interesses políticos têm um papel fundamental nas decisões tomadas.
Isso pode levar ao não enfrentamento de certos temas, à abstenção por
parte de alguns políticos ou até mesmo à rejeição de determinadas
proposições.
A tese de que a interferência do Poder Judiciário é uma garantia de
maior controle da ética na política, por sua vez, também não encontra
suporte empírico. O próprio conceito de ética é vago, impreciso. O que
pode ocorrer é a substituição de atores na definição do que constitui
uma atividade política ética, não se podendo afirmar que a postura
do Poder Judiciário seja melhor ou mais realista do que a adotada no
âmbito do Parlamento.
O debate ético em torno da troca de partido não pode olvidar a vontade política manifestada nas urnas pelos eleitores, que servirá de termômetro na definição daquilo que é aceito como ético. A soberania
popular manifestada nas urnas dirá se a troca de partido é considerada
ou não como uma atitude ética por parte do parlamentar eleito.
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Além disso, há que se ter em mente a segurança jurídica garantida
pela estabilidade das regras constitucionais, cuja alteração pressupõe
um processo legislativo cercado de procedimentos prévios e regulamentados. A alteração das normas constitucionais por meio de decisão
judicial põe em xeque a validade do texto constitucional e deixa em
aberto a sua efetividade.
Apenas uma hipótese de voluntarismo por parte dos integrantes
do STF pode explicar esse novo contexto, no qual questões de natureza política passam a ser decididas pelos juízes da Suprema Corte.
A adoção de novos princípios e de novos parâmetros hermenêuticos
demonstram essa vontade de avançar, deixando de lado a atividade
interpretativa para se lançar na função criadora de novos direitos.
O Poder Judiciário, aos poucos adota uma nova postura, frente aos
demais poderes e amplia sua área de atuação, ficando para trás a visão
do juiz como mero aplicador do direito, como a longa mão do legislador.
Essa nova realidade aponta para um Judiciário mais atuante e mais
participante das decisões políticas, não apenas por meio de um processo hermenêutico, mas também como criador de direito novo, como
agente modificador e atualizador das normas constitucionais.
Ainda nesse processo de decisão política, o juiz define condutas a
serem seguidas pela classe política, interferindo no processo eleitoral,
estabelecendo obrigações e proibições e, também, impondo sanções pela
desobediência a regras construídas na arena das deliberações judiciais.
Esse é um novo tempo que certamente definirá novos rumos ao conceito de democracia, de Estado democrático de direito, de separação de
poderes e de equilíbrio entre eles, sem se esquecer ainda da própria
noção de Constituição.

90

Referências

ALEXY, Robert. Constitucionalismo discursivo. Porto Alegre: Liv.
Advogado, 2007.
______. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros,
2008.
ALAIN. Propos sur les pouvoirs: éléments d’éthique politique. Paris:
Éd. Gallimard, 1985.
ANDRADE, Góis de. Comissões parlamentares de inquérito nos
Estados Unidos. Revista Forense, v. 151, p. 23, jan./fev. 1954.
AUBIN, Emmanuel; LECOMTE, Jean-Philippe. Introduction à la vie
politique et élements de sociologie politique. Paris: Gualino éd.,
2004.
BADINTER, Robert; BREYER, Stephen. Judges in contemporary
democracy. New York, NY: New York Univ. Press, 2004.
BALANÇO do STF sobre 2008 mostra redução de 16,5% no número de
novas ações. Ordem dos Advogados do Brasil. Notícias. 2 jan. 2009.
Disponível em: <http://www.oab.org.br/noticia/15609/balanco-dostf-sobre-2008-mostra-reducao-de-16-5-no-numero-de-novas-acoes>.
Acesso em: 21 set. 2015.
BARROSO, Luís Roberto. Constituição, democracia e supremacia
judicial: direito e política no Brasil contemporâneo. 2010.
Disponível em: <http://www.luisrobertobarroso.com.br/wpcontent/uploads/2011/11/Direito-e-pol%C3%ADtica-no-Brasilcontempor%C3%A2neo_Lu%C3%ADs-Roberto-Barroso1.pdf>. Acesso
em: 18 set. 2015.

Referências | 93

BERCOVICI, Gilberto. Constituição e política: uma relação difícil. Lua
Nova: Revista de Cultura e Política, São Paulo, n. 61, 2004.
BOLLET-PONSIGNON, Aude. La notion de séparation des des
pouvoirs dans les travaux préparatoiress de la Constitution de 1958.
Paris: Univ. Panthéon-Assas 1993.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa
do Brasil: texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988,
com as alterações adotadas pelas Emendas constitucionais n. 1/1992
a 88/2015, pelo Decreto legislativo n. 186/2008 e pelas Emendas
Constitucionais de revisão n. 1 a 6/1994. 47. ed. Brasília: Câmara dos
Deputados/Ed. Câmara, 2015. (Série Textos básicos; n. 113).
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta
de Inconstitucionalidade n. 3.685-8. Ação Direta de
Inconstitucionalidade. Art. 2º da Emenda Constitucional n. 52,
de 8-3-2006. Aplicação imediata da nova regra sobre coligações
partidárias eleitorais. Requerente: Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil. Requirido: Congresso Nacional. Relatora: Min.
Ellen Gracie. Brasília, 22 mar. 2006. Diário da Justiça [da] República
Federativa do Brasil, Poder Judiciário, Brasília, DF, 10 ago. 2006.
Seção 1, p. 19.
______. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.999-7-DF. Ação
Direta de Inconstitucionalidade. Resoluções do TSE nos 22.610/2007
e 22.733/2008. Disciplina dos procedimentos de justificação da
desfiliação partidária e da perda do cargo eletivo. Fidelidade
partidária. Requerente: Partido Social Cristão (PSC). Requerido:
Tribunal Superior Eleitoral. Relator: Ministro Joaquim Barbosa.
Brasília, 12 nov. 2008. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/
paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=586949>. Acesso em:
21 set. 2015.
______. Estatísticas do STF. 2014. Disponível em: <http://www.stf.jus.
br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=pesquisaClass
eAnosAnteriores>. Acesso em: 21 set. 2015.
______. Mandado de Segurança n. 20.927-5-DF (Liminar). Mandado
de segurança. Fidelidade partidária. Suplente de deputado federal.
Impetrante: Luiz Fabrício Alves de Oliveira. Autoridade coatora:
Presidente da Câmara dos Deputados. Litisconsorte passivo: Marcos

94

Cesar Formiga Ramos. Relator: Ministro Moreira Alves. Brasília,
11 out. 1989. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/
paginador.jsp?docTP=AC&docID=85369>. Acesso em: 18 set. 2015.
______. Mandado de Segurança n. 23.405-9-GO. Mandado de
Segurança. Eleitoral. Possibilidade de perda de mandato parlamentar.
Princípio da fidelidade partidária. Impetrante: Ney Moura Teles.
Impetrado: Presidente da Mesa da Câmara dos Deputados.
Litisconsort passivo: José Francisco das Neves e outros. Relator:
Ministro Gilmar Mendes. Brasília, 22 mar. 2004. Diário da Justiça [da]
República Federativa do Brasil, Poder Judiciário, Brasília, DF, 23 abr.
2004. Seção 1, p. 8.
BRITTO, Carlos Ayres. Voto. In: BRASIL. Supremo Tribunal Federal.
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.999-7-DF. Ação Direta de
Inconstitucionalidade. Resoluções do TSE nos 22.610/2007 e 22.733/2008.
Disciplina dos procedimentos de justificação da desfiliação partidária
e da perda do cargo eletivo. Fidelidade partidária. Requerente:
Partido Social Cristão (PSC). Requerido: Tribunal Superior Eleitoral.
Relator: Ministro Joaquim Barbosa. Brasília, 12 nov. 2008. p. 135-142.
Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.
jsp?docTP=AC&docID=586949>. Acesso em: 21 set. 2015.
______. Em nome da Constituição: entrevista. Consultor Jurídico, São
Paulo, 5 abr. 2006. Entrevistador: Maurício Cardoso. 4 p. Disponível
em: <http://www.conjur.com.br/2006-abr-05/judiciario_nao_governa_
ele_governa_quem_governa>. Acesso em: 21 set. 2015.
BROUDEL, Séverine; FOULQUIER, Norbert; HENSCHLING, Luc
(org.). Gouvernement des juges et démocratie. Paris: Publ. Sorbonne,
2001.
CANIVET, Guy; BODEN, Didier. Activisme judiciaire et prudence
interpretative. Archives de Philosophie du Droit, v. 50, p. 7-32, 2006.
CAPPELLETTI, M. Juizes legisladores? Porto Alegre: S. A. Fabris,
1993.
CASTRO, Marcus Faro de. O Supremo Tribunal Federal e a
judicialização da política. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São
Paulo, v. 12, n. 34, p. 147-156, jun. 1997.

Referências | 95

CHANTEBOUT, Bernard. Droit constitutionnel. Paris: Éd. Dalloz,
2008.
CHEVALLIER, Jacques. Institutions politiques. Paris: LGDJ, 1996.
CITTADINO, Gisele. Judicialização da política, constitucionalismo
democrático e separação de poderes. In: VIANNA, Luiz Werneck
(org.). A democracia e os três poderes no Brasil. Belo Horizonte: Ed.
UFMG; Rio de Janeiro: Iuperj/Faperj, 2002.
CONSTANT, Benjamin. Da liberdade dos antigos comparada à dos
modernos. Coimbra: Ed. Tenacitas, 2001.
DAHL, Robert A. Sobre a democracia. Brasília: EdUnB, 2001.
DESANDRE, Jacques. Les commissions d’enquête ou de controle:
secret ou publicité des travaux?. Pouvoirs: Revue Française d’Études
Constitutionnelles et Politiques, n. 34, p. 51-56. Disponível em: <http://
www.revue-pouvoirs.fr/Les-commissions-d-enquete-ou-de.html>.
Acesso em: 21 set. 2015.
DIREITO, Carlos Alberto Menezes. Voto. In: BRASIL. Supremo
Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade
n. 3.999-7-DF. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Resoluções do
TSE nos 22.610/2007 e 22.733/2008. Disciplina dos procedimentos de
justificação da desfiliação partidária e da perda do cargo eletivo.
Fidelidade partidária. Requerente: Partido Social Cristão (PSC).
Requerido: Tribunal Superior Eleitoral. Relator: Ministro Joaquim
Barbosa. Brasília, 12 nov. 2008. p. 122-123. Disponível em: <http://redir.
stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp? docTP=AC&docID=586949>.
Acesso em: 21 set. 2015.
DWORKIN, Ronald. Is democracy possible here?. New Jersey:
Princeton Univ. Press, 2006.
______. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
ERDELYI, Maria Fernanda. Coligações partidárias: fim da
verticalização pode não ter aplicação imediata. Consultor Jurídico,
São Paulo, 26 jan. 2006.
ELY, John Hart. Democracy and distrust. Cambridge: Havard Univ.
Press, 2001.

96

FEREJOHN, John. Judicializing politics, politicizing law. Law and
Contemporary Problems, v. 65, n. 3, p. 41-68, 2002.
FERES, João; POGREBINSCHI, Thamy. Teoria política
contemporânea: uma introdução. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
FERRAZ JÚNIOR, Vitor Emanuel Marchetti. Poder Judiciário e
competição política no Brasil: uma análise das decisões do TSE e do
STF sobre as regras eleitorais. 2008. 233f. Tese (Doutorado em Ciências
Sociais) – PUC-SP, São Paulo, 2008. Disponível em: <http://livros01.
livrosgratis.com.br/cp059305.pdf>. Acesso em: 21 set. 2015.
FISHER, Ronald Edward. The concept of judicial activism: its nature
and function in United States constitucional law. Sherman Oaks, CA:
Banner Books International, 1977.
FRANÇA. Código Civil. Code civil: version consolidée au 19 août
2015. Disponível em: <http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cid
Texte=LEGITEXT000006070721>. Acesso em: 21 set. 2015.
FRANÇA. Conselho Constitucional. Décision nº 2001-444-DC du
9 mai 2001. Journal officiel du 16 mai 2001, p. 7806. Disponível em:
<http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/
francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2001/2001444-dc/decision-n-2001-444-dc-du-09-mai-2001.501.html>. Acesso em:
21 set. 2015.
FRANÇA. Constitution (1958). Constitution du 4 octobre 1958:
version consolidée au 21 sept. 2015. Disponível em: <http://www.
legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194>.
Acesso em 21 set. 2015.
FRANÇOIS, Bastien. Le régime politique de la Ve. République. Paris,
Éd. Découverte, 1999.
GARAPON, Antoine. O juiz e a democracia: o guardião de
promessas. Rio de Janeiro: Revan, 1999.
GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo; FERNANDEZ, Tomás-Ramón.
Curso de direito administrativo. São Paulo: Ed. Rev. Tribunais, 1987.
GRAIEB, Carlos. A calma é só aparente... Veja, São Paulo, v. 41, n. 34,
ed. 2075, p. 60-64, 27 ago. 2008. Brasil.

Referências | 97

GRANDGUILLOT, Dominique. Les institutions de la Ve
République. Paris: Gualino éd.; Lextenso éd., 2008.
GRAU. Eros Roberto. Voto. In: BRASIL. Supremo Tribunal Federal.
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.999-7-DF. Ação Direta de
Inconstitucionalidade. Resoluções do TSE nos 22.610/2007 e 22.733/2008.
Disciplina dos procedimentos de justificação da desfiliação partidária
e da perda do cargo eletivo. Fidelidade partidária. Requerente:
Partido Social Cristão (PSC). Requerido: Tribunal Superior Eleitoral.
Relator: Ministro Joaquim Barbosa. Brasília, 12 nov. 2008. p. 129-134.
Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.
jsp?docTP=AC&docID=586949>. Acesso em: 21 set. 2015.
GRIMM, Dieter. Judicial activism. In: BADINTER, Robert; BREYER,
Stephen. Judges in contemporary democracy: an international
conversation. New York, NY: New York Univ. Press, 2004.
GUILLENCHMIDT, Michel de. Droit constitutionel et institutions
politiques. Paris: Economica, 2008.
HIRSCHL, Ran. The judicialization of mega-politics and the rise of
political courts. Annual Review of Political Science, v. 11, p. 93-118,
2008
______. Towards juristocracy. Cambridge: Havard Univ. Press, 2007.
HOLLAND, Kenneth M. Judicial activism in comparative
perspective. New York: St. Martin’s Press, 1991.
JUUL, Robert. Some reflections on judicial activism. [Philadelphia,
PA]: Xlibris Corp., 2000.
KMIEC, Keenan D. The origin and current meanings of “judicial
activim”. California Law Review, v. 92, n. 5, p. 1441-1477, Oct. 2004.
LAFLANDRE, Michel. Les sourcess du droit parlementaire sous la
Ve Répulique. Paris: Univ. Panthéon-Assas, 1996.
LEBEL-GRENIER, Sébastien. La charte et la légitimation de l’activisme
judiciaire. Policy Options, v. 20, n. 3, p. 35, avr. 1999
LEWANDOWSKI, Ricardo. Voto. In: BRASIL. Supremo Tribunal
Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.999-7-DF. Ação
Direta de Inconstitucionalidade. Resoluções do TSE nos 22.610/2007

98

e 22.733/2008. Disciplina dos procedimentos de justificação da
desfiliação partidária e da perda do cargo eletivo. Fidelidade
partidária. Requerente: Partido Social Cristão (PSC). Requerido:
Tribunal Superior Eleitoral. Relator: Ministro Joaquim Barbosa.
Brasília, 12 nov. 2008. p. 126-128. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/
paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=586949>. Acesso em:
21 set. 2015.
LIMA, Francisco Gérson Marques de. O STF na crise institucional
brasileira. São Paulo: Malheiros, 2009.
LOPES, Ney. CPI: “pizza” ou não? Ney Lopes. Opinião. 19 ago. 2007.
Disponível em: <http://www.neylopes.com.br/opiniao/204/cpi-pizzaou-nao>. Acesso em: 21 set. 2015.
McDOWELL, Gary. Equity and the constitution. Chicago, IL: Univ.
Chicago Press, 1982.
MELLO, Marco Aurélio Mendes de Farias. Voto. In: BRASIL.
Supremo Tribnal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade
n. 3.999-7-DF. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Resoluções do
TSE nos 22.610/2007 e 22.733/2008. Disciplina dos procedimentos de
justificação da desfiliação partidária e da perda do cargo eletivo.
Fidelidade partidária. Requerente: Partido Social Cristão (PSC).
Requerido: Tribunal Superior Eleitoral. Relator: Ministro Joaquim
Barbosa. Brasília, 12 nov. 2008. p. 144-150. Disponível em: <http://redir.
stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=586949>.
Acesso em: 21 set. 2015.
______. Xerife supremo: entrevista, Marco Aurélio, ministro do
STF e presidente do TSE. Consultor Jurídico, São Paulo, 9 dez. 2007.
Entrevistador: Rodrigo Haidar. Disponível em: < http://www.conjur.
com.br/2007-dez-09/brasil_homens_publicos_observem_lei>. Acesso
em: 21 set. 2015.
MELLO FILHO, José Celso de. Supremo Constituinte: entrevista.
Consultor Jurídico, São Paulo, 15 mar. 2006. Entrevistador: Márcio
Chaer. 3 p. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2006-mar-15/
juizes_papel_ativo_interpretacao_lei?pagina=3>. Acesso em: 18 set.
2015.
______. Voto. In: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado
de Segurança n. 20.927-5-DF (Liminar). Mandado de segurança.

Referências | 99

Fidelidade partidária. Suplente de deputado federal. Impetrante:
Luiz Fabrício Alves de Oliveira. Autoridade coatora: Presidente
da Câmara dos Deputados. Litisconsorte passivo: Marcos Cesar
Formiga Ramos. Relator: Ministro Moreira Alves. Brasília, 11 out.
1989. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.
jsp?docTP=AC&docID=85369>. Acesso em: 18 set. 2015.
MENDES, Gilmar. Discurso de posse como presidente do Supremo
Tribunal Federal. In: POSSE na Presidência do Supremo Tribunal
Federal: ministro Gilmar Ferreira Mendes, presidente; ministro
Antonio Cezar Peluso, vice-presidente: sessão solene realizada em 23
de abril de 2008. Brasília: STF, 2008. p. 53-62.
______. Fidelidade partidária na jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal. Consulex: Revista Jurídica, v. 11, n. 260, p. 53-55, 15 nov. 2007.
MILITÃO, Eduardo. CPIs sob descrédito. Congresso em Foco.
Notícias. 23 set. 2008. Disponível em: <http://congressoemfoco.uol.
com.br/noticias/cpis-sob-descredito>. Acesso em: 21 set. 2015.
MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. O espírito das leis.
São Paulo: Martins Fontes, 1996.
MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. São Paulo: Atlas,
2006.
PAIVA, Denise; BRAGA, Maria do Socorro S.; PIMENTEL JR., Jairo
Tadeu Pires. Eleitorado e partidos políticos no Brasil. Opinião Pública
[on-line], Campinas, v. 13, n. 2, nov. 2007.
PECH, Laurent. Le remède au gouvernement des juges: le judicial
self-restraint. Paris: Publ. Sorbonne, 2001.
PELUSO, Antonio Cezar. Voto. In: BRASIL. Supremo Tribnal Federal.
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.999-7-DF. Ação Direta de
Inconstitucionalidade. Resoluções do TSE nos 22.610/2007 e 22.733/2008.
Disciplina dos procedimentos de justificação da desfiliação partidária
e da perda do cargo eletivo. Fidelidade partidária. Requerente:
Partido Social Cristão (PSC). Requerido: Tribunal Superior Eleitoral.
Relator: Ministro Joaquim Barbosa. Brasília, 12 nov. 2008. p. 151-152.
Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.
jsp?docTP=AC&docID=586949>. Acesso em: 21 set. 2015.

100

POGREBINSCHI, Thamy. Ativismo judicial e direito: considerações
sobre o debate contemporâneo. Revista Direito, Estado e Sociedade,
n. 17, p. 121-143, ago./dez. 2000.
______. Tomando ratinhos por hipopótamos: o diálogo institucional
entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. In:
ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA
POLÍTICA, 7., 2010, Recife. [Anais...]. Recife: ABCP, 2010.
______. Entre judicialização e representação: o papel político do
Supremo Tribunal Federal e o experimentalismo democrático
brasileiro. In: ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS, 33., 2009, CaxambuMG. [Anais...]. São Paulo; Anpocs, 2009.
POSNER, Richard A. How judges think. Cambridge: Harvard Univ.
Press, 2008.
QUEIROZ, Cristina M. M. Os actos políticos no Estado de direito: o
problema do controle jurídico do poder. Coimbra: Almedina, 1990.
RANDS, Maurício. Ativismo judicial: é sempre legítimo?. Folha de
S.Paulo on-line, 14 maio 2008. Opinião. Disponível em: <http://www1.
folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1405200809.htm>. Acesso em: 21 set. 2015.
ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Voto. In: BRASIL. Supremo Tribnal
Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.999-7-DF. Ação
Direta de Inconstitucionalidade. Resoluções do TSE nos 22.610/2007
e 22.733/2008. Disciplina dos procedimentos de justificação da
desfiliação partidária e da perda do cargo eletivo. Fidelidade
partidária. Requerente: Partido Social Cristão (PSC). Requerido:
Tribunal Superior Eleitoral. Relator: Ministro Joaquim Barbosa.
Brasília, 12 nov. 2008. p. 124-125. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/
paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=586949>. Acesso em:
21 set. 2015.
ROOSEVELT III, Kermit. The myth of judicial activism. New Haven,
CT: Yale University Press. 2006.
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social. São Paulo: Martin
Claret, 2000.
SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e representação.
São Paulo: Ed. Unesp, 2005.
Referências | 101

SANTOS, Adão Clóvis Martins dos. Democracia para novos dias:
reflexão sobre a crise da democracia representativa. In: OLIVEIRA,
Nythamar Fernandes de; SOUZA, Draiton Gonzaga de (org.). Justiça
e política: homenagem a Otfried Höffe. Porto Alegre: Edipucrs, 2003.
(col. Filosofia; 156). p. 569-580.
SCINOCCA, Ana Paula. Para Garibaldi Supremo legisla pelo
Congresso. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 ago. 2008. Política.
Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,paragaribaldi-supremo-legisla-pelo-congresso,23068>. Acesso em: 21 set.
2015.
SOUSA, Antônio Francisco de. Os conceitos legais indeterminados no
direito administrativo alemão. Rev. Direito Administrativo, n. 166,
p. 276-291, 1986. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/
index.php/rda/article/view/45356/43842>. Acesso em: 21 set. 2015.
TATE, C. N. Why the expansion of judicial power?: in the global
expansion of judicial power. New York: New York Univ. Press, 1995.
TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América. São Paulo: Ed.
Itatiaia, 2007.
TOULEMONDE, Gilles. Institutions politiques comparées. Paris:
Ellipses Éd. Mark., 2006.
UMA FIDELIDADE partidária para políticos pouco infiéis. Valor
Econômico, São Paulo, 4 jul. 2008, Opinião, p. A12. Dispnível em:
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/487203/noticia.
htm?sequence=1>. Acesso em: 22 set. 2015.
URBANO, Maria Benedita. Curso de justiça constitucional: evolução
histórica e modelos de controlo da constitucionalidade. Coimbra: Ed.
Almedina, 2013.
______. Representação política e parlamento. Coimbra: Ed.
Almedina, 2009.
VIEIRA, Oscar Vilhena. O Supremo Tribunal Federal e a
consolidação da democracia: 1988 a 1993. São Paulo. 1993. 158 f.
Dissertação (Mestrado em Ciência Política) – USP, São Paulo, 1993.
TATE, C. Neal; VALLINDER, Torbjörn. The global expansion of
judicial power. New York, NY: New York Univ. Press, 1995.

102

VIANNA, L. Werneck. A judicialização da política e das relações
sociais no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 1999.
______ (org.). A democracia e os três poderes no Brasil. Belo
Horizonte: Ed. UFMG; Rio de Janeiro: Iuperj/Faperj, 2002.
WHITTINGTON, Keith E. Political foundations of judicial
supremacy. New Jersey: Princeton Univ. Press, 2007.

Referências | 103

José de Ribamar Barreiros Soares

É advogado, consultor legislativo
da Câmara dos Deputados e professor titular do Centro Universitário Planalto do Distrito Federal
(Uniplan). Autor dos livros O que
faz uma CPI (2009), Manual simplificado de direito administrativo
(2006) e O controle judicial do mérito administrativo (1999).

TEMAS DE INTERESSE

As decisões do Supremo Tribunal
Federal sobre infidelidade partidária

Câmara dos
Deputados

DO LEGISLATIVO

José de Ribamar Barreiros Soares é pós-doutor em democracia
e direitos humanos pela Universidade de Coimbra, doutor em
ciência política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(Uerj), mestre em ciência política pela Universidade Paris I
(Panthéon Sorbonne), mestre em
direito público pela Universidade de Brasília (UnB), bacharel em
direito pela UnB, licenciado em
letras inglês/português e respectivas literaturas pelo Centro Universitário de Brasília (UniCeub).

Ativismo judicial no Brasil e perda de mandato parlamentar

Conheça outros títulos da Edições Câmara no portal da Câmara dos Deputados:
www.camara.leg.br/editora

Ativismo judicial no Brasil
e perda de mandato
parlamentar

A tendência de se levar questões
políticas para serem debatidas
pelo Poder Judiciário é questão de grande relevância, nos
dias atuais, no âmbito do direito constitucional e da ciência
política.
Essa prática, conhecida como
ativismo judicial, tem permitido
a este Poder corrigir a lei, modificá-la ou mesmo dar origem
a direito novo nas situações em
que a lei nada especifica, além
de permitir a criação de normas de caráter constitucional
por decisão judicial, o que vai
além do processo hermenêutico
intrínseco à sua atividade.
Baseado em pesquisa realizada
no curso de pós-doutorado em
Democracia e Direitos Humanos da Universidade de Coimbra, concluído em 2014, este
livro tem como objetivo identificar as causas desse novo
comportamento do Judiciário
quanto à perda de mandato
decorrente da troca de partido,
tendo em vista que ele rompe
com o entendimento adotado na
jurisprudência anterior, em que
essa matéria era considerada estritamente política e, portanto,
fora da competência decisória
dos juízes.

Brasília | 2015

capa_Ativismo Judicial.indd 1

17/12/2015 14:21:28

