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Introdução

O impacto da expansão da atividade do Judiciário apresenta grande
potencial de análise e, por isso, tem sido alvo de reflexão e de pesquisa
por parte dos cientistas políticos, juristas e sociólogos. É forçoso reconhecer que, nas últimas décadas, a dinâmica da relação entre Judiciário e Legislativo tem ganhado importância nas discussões no campo
das instituições políticas em operação no sistema político brasileiro. O
tema debatido é polêmico, sem que, até aqui, os estudiosos tenham-se
colocado de acordo.
Com efeito, o que se observa hoje, em especial no Brasil, é uma situação que transcende a mera aplicação da Constituição e das leis e
o controle dos atos legislativos pelo Judiciário. Não raro encontramos
juízes e tribunais tomando decisões sobre questões políticas que antes
eram decididas nas casas legislativas ou nos partidos políticos, sem a
interferência judicial. Essa ascendência do Judiciário sobre nosso sistema político deu origem ao fenômeno da judicialização da política.
Nesse contexto, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Supremo Tribunal Federal (STF) têm desempenhado, nos últimos anos, um papel
ativo na vida institucional brasileira, como protagonistas de decisões
que envolvem grandes questões nacionais e dimensionam um novo espaço de atuação política.1

1

Nesse cenário, coloca-se uma questão de suma relevância: o protagonismo do Judiciário, ao
deliberar sobre questões políticas, implicaria usurpação de poder que somente poderia ser
exercido por órgão eletivo? Trata-se da discussão sobre a legitimidade democrática do Judiciário para o desempenho de suas atribuições, nomeadamente o exercício da função política,
cujos integrantes não são eleitos pelo voto popular. É o chamado caráter contramajoritário
do órgão judicial, que se revela nas dificuldades que surgem quando invalida decisões de
órgãos que exercem mandatos eletivos, que foram escolhidos pelo povo. Daí por que “a crescente judicialização e o consequente crescimento do impacto judicial em quase todo o mundo
trouxeram consigo uma mudança no discurso sobre a influência judicial na política e, em
especial, uma crítica muito forte, por parte dos poderes eleitos, aos ‘legisladores não eleitos’”.
(TAYLOR, 2007)
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Assim, na expansão da sua atividade, o Judiciário, principalmente
após a redemocratização, materializada na Carta de 1988, parece adotar um comportamento mais atuante na interpretação da Constituição
e das leis, potencializando o sentido e o alcance de suas normas e sobrepondo-se ao Legislativo na tomada de decisões, a ponto de exibir
uma postura ativista, com o estabelecimento de novas condutas não
previstas na legislação em vigor.
Essa nova feição da atividade do Judiciário tem trazido perplexidades sobre as competências constitucionais do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, uma vez que, a cada dia, esses
órgãos prolatam novas decisões sobre questões políticas. A análise dos
casos das comissões parlamentares de inquérito (CPIs) e da fidelidade
partidária revela essa fase histórica por que passa o Brasil.
Com efeito, no caso das comissões parlamentares de inquérito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Mandado de Segurança
nº 23.452-1-RJ, em 1999, decidiu que esses organismos têm os mesmos
poderes investigatórios dos magistrados, mas esses poderes, embora
amplos, não são ilimitados nem absolutos, estabelecendo assim os limites constitucionais da atuação das comissões parlamentares de inquérito, criadas no âmbito do Congresso Nacional ou de qualquer de suas
casas, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição de 1988.
No caso da fidelidade partidária, o Tribunal Superior Eleitoral,
respondendo à Consulta (CTA) nº 1.398/2007, formulada pelo Partido
Democratas (DEM), estabeleceu que, se o candidato, após o pleito, mudasse, sem justa causa, de partido ou de coligação partidária para o
qual fora eleito, perderia o mandato, uma vez que este pertenceria ao
partido ou à coligação, e não ao candidato. Esse entendimento veio a
ser, posteriormente, ratificado pelo Supremo Tribunal Federal.
Nesses julgamentos, o Judiciário brasileiro produziu alterações das
regras então vigentes, a partir de um processo de (re)interpretação do
texto constitucional, o que evidencia o papel político exercido pelos
tribunais.
Como exemplos de judicialização da política, de grande repercussão
e visibilidade, podem ser mencionados, em sequência, os julgamentos
proferidos pelo Supremo Tribunal Federal sobre a verticalização das
coligações (2002), a fixação do número de vereadores (2004), a cláusula
de barreira (2006), a distribuição do fundo partidário (2007), a prestação de contas eleitorais (2008), a vigência da Lei da Ficha Limpa (2010).
Cite-se também a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, expressa na
Resolução nº 23.376/2012, que passou a exigir não apenas a mera apre16

sentação, mas a aprovação das contas das eleições de 2010 para a obtenção da certidão de quitação eleitoral e o subsequente registro da candidatura para o pleito municipal de 2012.
Mais recentemente mencione-se o julgamento, realizado em 17
de setembro de 2015 pelo Supremo Tribunal Federal, da Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.650-DF, proposta pelo Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), cujo relator é o ministro Luiz Fux, que declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos
da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e da Lei nº 9.096/1995 (Lei dos
Partidos Políticos) que autorizavam as contribuições de pessoas jurídicas às campanhas eleitorais, sob o argumento de que tais dispositivos ofendem os princípios da isonomia, democrático, republicano e da
proporcionalidade.
Mas a expansão da atividade do Judiciário no Brasil, de igual modo,
faz-se presente em outros julgamentos que fogem às questões políticas. Exemplos também recentes do protagonismo do Supremo Tribunal
Federal são a demarcação da terra indígena Raposa Terra do Sol, a autorização de experiências científicas com células-tronco embrionárias, o
reconhecimento da união homoafetiva, a descriminalização do aborto
de fetos anencefálicos, o direito de greve no serviço público e a legitimidade das ações afirmativas e das cotas sociais e raciais.
Para Barroso (2013), esses casos dizem respeito ao que se convencionou denominar de desacordos morais razoáveis (reasonable
disagreements), que
se desenvolvem numa sociedade pluralista e diversificada, na qual
pessoas intencionadas e bem esclarecidas, em relação a múltiplas
matérias, pensam de maneira radicalmente contrária, sem conciliação possível. Cláusulas constitucionais como direito à vida, dignidade da pessoa humana ou igualdade dão margem a construções
hermenêuticas distintas, por vezes contrapostas, de acordo com a
pré-compreensão do intérprete. Esse fenômeno se revela em questões que são controvertidas em todo o mundo, inclusive no Brasil,
como interrupção de gestação, pesquisas com células-tronco embrionárias, eutanásia/ortotanásia, uniões homoafetivas, em meio a inúmeras outras. Nessas matérias, como regra geral, o papel do direito
e do Estado deve ser o de assegurar que cada pessoa possa viver
sua autonomia de vontade e suas crenças. Ainda assim, inúmeras
complexidades surgem, motivadas por visões filosóficas e religiosas
diversas. (BARROSO, 2013, p. 261)
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1
Judicialização da política

1.1

Abordagem teórica

A expressão “judicialização da política” foi utilizada pela primeira
vez em um seminário realizado na Itália, em 1992, no Centro de Estudos do Poder Judiciário da Bolonha, a partir da apresentação de vários
papers sobre o tema. A publicação desses estudos se deu sob a organização de Tobjörn Vallinder, em 1994, por meio do artigo intitulado “A
judicialização da política: um fenômeno mundial”, que foi publicado
na Revista Internacional de Ciência Política. Em 1995, com a publicação
da obra The global expansion of judicial power, de Neal Tate e Torbjörn
Vallinder, o termo “judicialização” entrou definitivamente para a literatura especializada.
Nesse livro, Tate e Vallinder (1995) traçam as características de um
fenômeno global de recrudescimento da interação entre direito e política. Para chegar a esse entendimento, os autores examinam, no campo
da pesquisa empírica comparada, a atuação do Judiciário nos Estados
Unidos, Reino Unido, Austrália, Canadá, Itália, França, Alemanha,
Suécia, Holanda, Malta, Israel, Estados pós-comunistas (integrantes da ex-URSS), Filipinas e Namíbia, partindo da ideia de que a expansão global
desse poder e as técnicas de controle de constitucionalidade decorreriam
da maior visibilidade dos Estados Unidos como modelo democrático.2
Observam Tate e Vallinder (1995) que,
assim, a judicialização da política deve normalmente significar: 1) a
expansão da jurisdição dos tribunais ou dos juízes a expensas dos
políticos e/ou dos administradores, isto é, a transferência de direitos
de tomada de decisão da legislatura, do gabinete ou da administração
pública para os tribunais, ou, pelo menos; 2) a propagação dos métodos de decisão judiciais fora da jurisdição propriamente dita. Em
resumo, podemos dizer que a judicialização envolve essencialmente
2

A análise de Tate e Vallinder (1995) alcança uma considerável parte do globo, deixando de
fora apenas a América Latina e parte da África e do Oriente Médio.
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transformar algo em processo judicial. (TATE; VALLINDER, 1995,
p. 13, tradução nossa)

Por esse conceito, há dois aspectos a considerar em face da judicialização da política. O primeiro refere-se à transferência da tomada de
decisão da arena administrativa (Poder Executivo) ou política (Poder
Legislativo) para a arena judicial (Poder Judiciário). O segundo diz respeito à propagação do procedimento judicial para outros procedimentos: o administrativo e o legislativo.
Judicializar a política, segundo Tate e Vallinder (1995), implica, pois,
expandir a área de atuação do Poder Judiciário e valer-se dos métodos
e procedimentos próprios do processo judicial para a resolução de conflitos nas arenas políticas distintas daquelas típicas dos tribunais em
dois contextos.
Analisando os argumentos de Tate e Vallinder (1995), salientam
Maciel e Koerner (2002) que
o primeiro contexto resultaria da ampliação das áreas de atuação
dos tribunais pela via do poder de revisão judicial de ações legislativas e executivas, baseada na constitucionalização de direitos e dos
mecanismos de checks and balances. O segundo contexto, mais difuso,
seria constituído pela introdução ou expansão de staff judicial ou de
procedimentos judiciais no Executivo (como nos casos de tribunais
e/ou juízes administrativos) e no Legislativo (como é o caso das comissões parlamentares de inquérito). Essas duas formas de judicialização da política são chamadas, respectivamente, de from without e
from within. (MACIEL; KOERNER, 2002, p. 114)

Os principais componentes presentes no conceito de judicialização
da política podem ser assim expostos: i) presença de um novo ativismo
judicial, com o surgimento de novas questões aptas a serem dirimidas
pelos juízes e tribunais; ii) interesse dos políticos e administradores em
adotar métodos e procedimentos típicos do processo judicial e parâmetros jurisprudenciais – ditados pelo Judiciário – nas suas deliberações.
A judicialização da política, em conformidade com Tate e Vallinder
(1995), pode ser contextualizada tanto na expansão da área de atuação
dos órgãos judiciais, com a transferência de decisões da arena política
para a judicial, quanto na propagação dos métodos típicos do processo
judicial para fora dos tribunais, como a designação de relatores, votos,
recursos, audiências públicas e até mesmo o socorro a precedentes. Esses dois contextos são distintos, sem vínculos necessários entre si.
Acresce o fato de que as técnicas de controle de constitucionalidade
desenvolvidas pelos tribunais nas democracias contemporâneas têm
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ampliado seu domínio sobre os resultados dos processos legislativos e
das políticas públicas, fazendo com que o Legislativo e o Executivo, nas
suas ações e deliberações, preocupem-se em não violar a Constituição.
Daí por que esse fenômeno pode ser também contextualizado em
processos políticos nos quais a jurisprudência constitucional se torna
parâmetro do processo decisório, visto que a possibilidade de decisões
judiciais, com base em preceitos constitucionais, direciona ou pode, até
mesmo, alterar os resultados legislativos.
Cappelletti (1993) aborda o controle exercido pelo Judiciário sobre as
atividades dos demais poderes, com enfoque na análise da construção
jurisprudencial e da possibilidade da criação do direito pelos juízes.
Para o autor, o fenômeno é de excepcional importância, não restrito
ao campo do direito judiciário, mas sim amplamente pautado no crescimento da atividade estatal. Assim, a expansão do Judiciário “representa o necessário contrapeso num sistema democrático de checks and
balances à paralela expansão dos ramos políticos do Estado moderno”.
(CAPPELLETTI, 1993, p. 19)
Buscando compreender as causas e os efeitos da intensificação da
criatividade jurisprudencial, deixa claro o autor que se trata de fenômeno típico do século XX, quando o formalismo jurídico foi, paulatinamente, cedendo espaço para maior criatividade dos juízes, em face
“da grande transformação do papel do Estado e do direito na moderna
sociedade do bem-estar (welfare state)”. (CAPELLETTI, 1993, p. 34)
Cappelletti (1993) aborda um aspecto relevante da judicialização da
política, qual seja o deficit legislativo presente nas sociedades plurais contemporâneas que, com suas crescentes demandas por representatividade, transportam para o Judiciário as polêmicas de difícil solução pelo
Legislativo e levam juízes a atuarem como verdadeiros legisladores.
Para Cappelletti (1993), na arena política, a existência da polêmica
dificulta a tomada de decisão. A pluralização da sociedade gera demandas de toda ordem, por vezes conflitantes, que conduzem a uma
inoperância do Legislativo, constatada num legislar em abstrato com
cláusulas abertas e indeterminadas, o que abre espaço para a atuação
do “juiz legislador”.
Aliando sua formação como antropólogo à experiência adquirida
como magistrado na França, Garapon (1999) faz uma sociologia da democracia contemporânea, com a descrição e análise do fenômeno da
judicialização da política a partir de uma perspectiva externa ao direito. Disso resulta a conclusão de que a explosão do número de processos não é um fenômeno jurídico, mas social. No desenho institucional

Judicialização da política | 23

concebido pelo autor, o Judiciário ocupa um papel central no palco das
questões políticas.
Garapon (1999) esboça um papel político para os juízes que, por isso,
não podem ser submissos, pois a jurisdição deve ter importância simbólica para a sociedade, deve ser objeto de depósito de todas as esperanças
relativas à pacificação consensual. Esse papel político decorreria da necessidade de o Judiciário funcionar como contrapoder dos demais.
Para Garapon (1999), o Judiciário se apresenta como a instância de
resgate dos ideais de justiça, na medida em que o juiz se torna terceiro
imparcial que compensa o deficit democrático da atuação ineficiente
do Legislativo e do Executivo. O controle da Justiça sobre a vida política é tão crescente que nada mais escapa da apreciação judicial. Houve
verdadeira explosão do contencioso, crescimento e multiplicação das
jurisdições, que se diversificam e afirmam suas autoridades, cada dia
um pouco mais. (GARAPON, 1999, p. 24)
Ainda assevera Garapon (1999):
O sucesso da Justiça é inversamente proporcional ao descrédito que
afeta as instituições políticas clássicas, causado pela crise de desinteresse e pela perda do espírito público. A posição de um terceiro
imparcial compensa o “deficit democrático” de uma decisão política agora voltada para a gestão e fornece à sociedade a referência
simbólica que a representação nacional lhe oferece cada vez menos.
(GARAPON, 1999, p. 48)

O Judiciário passa a atuar como um guardião de promessas. Mas adverte Garapon (1999) que “o caráter intocável do juiz continua preocupante. O juiz faz com que a democracia corra o risco do ativismo quando
cria um direito pretoriano ou, ao contrário, um risco de imobilismo, impedindo reformas desejadas pela maioria”. (GARAPON, 1999, p. 74)
Nesse contexto, Sunstein (2001) alerta para uma postura mais cooperativa do Judiciário, no sentido de que a interpretação da Constituição deve ser vista como o resultado das contribuições de diferentes
atores e perspectivas teóricas que, em muitos casos, pode conduzir a
um posicionamento de autocontenção dos magistrados em questões
polêmicas. Essa postura implica uma compreensão da interpretação
constitucional não do ponto de vista de quem detém a supremacia, isto
é, a última palavra, mas como um processo dialógico complexo, construído em espaços deliberativos, a partir das diferentes contribuições
oriundas da sociedade civil, dos órgãos tecnicamente legitimados e dos
órgãos democraticamente eleitos.
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Em obra posterior, Sunstein (2005) destaca que a expansão da atividade do Judiciário pode ser mensurada pela frequência com que um
magistrado ou um tribunal anula as ações (rectius, as normas) dos demais poderes do Estado, particularmente do Legislativo. Isto é, com
que frequência os tribunais “retiram a decisão das mãos dos eleitores”.
(SUNSTEIN, 2005, p. 43)
Dworkin (2011) observa que, com o redimensionamento das suas
funções, o Judiciário assume uma especial forma de resolver ou mesmo
esclarecer controvérsias políticas, o que implica transferir aos tribunais
o papel de resolver conflitos dessa natureza antes adstritos a outros
poderes do Estado. O fundamento desse processo de transferência de
questões políticas para o Judiciário reside no próprio modelo de constituição concebido por Dworkin – a Constituição como integridade – que
garante a indisponibilidade dos direitos fundamentais.
Segundo Dworkin (2011), para a garantia dessa indisponibilidade,
torna-se necessária uma alteração das funções originais do Judiciário,
que passa a decidir se o Legislativo, no desempenho de suas funções,
está respeitando os direitos fundamentais. Em face da integridade da
Constituição, admite-se a revisão judicial (judicial review), que autoriza
os tribunais a invalidar as normas – oriundas de processos políticos
deliberativos – incompatíveis com os princípios constitucionais.
Dworkin (2006) pontua ainda que, “em décadas recentes, as principais batalhas sobre a natureza da democracia têm sido travadas
em torno da autoridade dos juízes e da Suprema Corte para declarar a inconstitucionalidade dos atos de outros órgãos do governo”.
(DWORKIN, 2006, p. 135)
Ferejohn (2002) pontua que, desde o final da Segunda Guerra Mundial, verifica-se um profundo deslocamento do poder do Legislativo
para os juízes e tribunais. Tal deslocamento – que recebeu o nome de
judicialização – tem ocorrido em escala mais ou menos global. Segundo o autor, a atuação dos juízes italianos de interferência no sistema
de troca-troca de gabinetes, a cassação de primeiros-ministros e presidentes pelos magistrados franceses e a intervenção da Suprema Corte
americana na disputa eleitoral Bush versus Gore são aspectos visíveis
dessa tendência.
Para Ferejohn (2002), há duas causas gerais que explicam a judicialização da política. A primeira é o que ele chama de hipótese da fragmentação, e a segunda, de hipótese dos direitos.
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Ferejohn (2002) observa que a primeira causa é
uma crescente fragmentação do poder dentro das instituições políticas que limita a capacidade delas para legislar, ou para ser o foro
onde a política pública é efetivamente formulada [...]. Quando os
poderes políticos não podem agir, a resolução dos conflitos tende a
gravitar para instituições onde soluções podem ser oferecidas; cortes
judiciais muitas vezes oferecem espaço adequado para isso [...]. A
hipótese da fragmentação significa que os tribunais têm mais liberdade para agir quando os poderes políticos são muito fragmentados
para formular e aprovar decisões efetivamente. (FEREJOHN, 2002,
p. 55, tradução nossa)

A segunda causa colocada por Ferejohn (2002) é
mais nebulosa, mas talvez mais importante. É o entendimento de
que as cortes (ou pelo menos algumas delas) podem ser confiáveis
para proteger uma vasta gama de valores importantes contra potenciais abusos políticos [...]. A ideia é que, como os tribunais começaram a proteger os direitos e as liberdades pessoais, além dos direitos
de propriedade, tem diminuído a oposição a um papel expansivo do
Judiciário. (FEREJOHN, 2002, p. 55, tradução nossa)

Andrés Ibáñez (2003) alerta para uma mudança do comportamento
jurisprudencial dos tribunais, que passaram a atuar nos vazios institucionais deixados pelo Executivo e pelo Legislativo. Essa alteração foi
impulsionada pelas mudanças dos paradigmas das escolas jurídicas
em face da crise do positivismo jurídico, pela delegação ou pela omissão do Executivo e do Legislativo, pelo aperfeiçoamento dos órgãos judiciais, pela crescente pressão da sociedade civil por mais justiça e pela
constitucionalização dos direitos fundamentais.
Para Santos (2005), há judicialização da política sempre que os tribunais, no desempenho normal de suas funções, afetam significativamente as condições da ação política, o que pode acontecer por duas
vias principais:
uma, de baixa intensidade, quando membros isolados da classe política são investigadores e eventualmente julgados por atividades criminosas que podem ter ou não a ver com o poder ou a função que a
sua posição social destacada lhes confere; outra, de alta intensidade,
quando parte da classe política, não podendo resolver a luta pelo poder pelos mecanismos habituais do sistema político, transfere para
os tribunais os seus conflitos internos através de denúncias cruzadas, quase sempre através da comunicação social, esperando que a
exposição judicial do adversário, qualquer que seja o desenlace, o
enfraqueça ou mesmo o liquide politicamente. No momento em que
ocorre, não é fácil saber se um dado processo de judicialização da
política é de baixa ou de alta intensidade. Só mais tarde, através do
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seu impacto no sistema político e judicial, é possível fazer tal determinação. Enquanto a judicialização de baixa intensidade retira a sua
importância da notoriedade dos investigados, a de alta intensidade
retira-a da natureza dos conflitos subterrâneos que afloram judicialmente. É, por isso, que só esta última tende a provocar convulsões
sérias no sistema político. (SANTOS, 2005)

Badinter e Breyer (2004) destacam a importância dada pelo público ao
Judiciário em face de seus membros garantirem a proteção dos direitos
básicos da cidadania, visto que houve o declínio da confiança da população no Parlamento e o crescimento do descrédito nos políticos. Segundo
esses autores, confia-se nos juízes porque são anônimos, se comparados
com os outros ramos do governo como o Legislativo e o Executivo. Mesmo acreditando que os juízes podem falhar, eles são corretos na sua atividade de garantir o cumprimento da lei, não fazem por si mesmos, não
desobedecem à hierarquia, submetem-se às regras estritamente éticas e
não são comuns escândalos envolvendo membros do Judiciário.
Para Grimm (2004), os políticos estão preparados para permitir que o
Judiciário revise os atos deles. A falta de envolvimento dos políticos em
determinadas matérias polêmicas tem causado um deficit legislativo, permitindo que o Judiciário produza soluções para os casos apresentados.
Em obra posterior, observa Grimm (2006) que a relação entre direito
e política foi cunhada pela positivação do direito, entendido como o
“processo histórico no qual o direito passou da validade tradicional
para validade decisionista” (GRIMM, 2006, p. 3). Essa decisão, porém,
não ocorre nos limites do direito, mas no contexto da política: o que
vale juridicamente é determinado politicamente. O autor concebe a jurisdição constitucional como jurisdição política, afirmando que,
embora ela também seja institucionalmente parte do Poder Judiciário e, como este, protegida constitucionalmente contra influência
política, devido a seu objeto de regulamentação e seu critério de decisão, ela se encontra muito mais perto da política do que as demais.
(GRIMM, 2006, p. 16)

Hirschl (2006) observa que a judicialização da política inclui uma
transferência maciça das questões políticas para os tribunais. Há três
categorias de judicialização: i) a difusão do discurso jurídico com seus
jargões, procedimentos e regras para a esfera pública e para os fóruns e
processos de decisão política; ii) a judicialização da tomada de decisões
políticas pela administração ordinária e revisão judicial; iii) a judicialização da pura ou megapolítica (mega politics), isto é, a transferência para
os tribunais de questões de natureza essencialmente política.
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Assim, para Hirschl (2006), a primeira categoria de judicialização,
mais abstrata, implica a ascenção do discurso jurídico e a popularização do jargão legal, com o avanço do direito sobre a cultura e as áreas
da vida privada e em sociedade. A segunda categoria de judicialização,
mais concreta, acarreta a expansão da jurisdição para definir e delimitar direitos, bem como as relações entre os órgãos estatais. A terceira
categoria de judicialização, que caracteriza os tempos atuais, envolve a
pura ou megapolítica, ou seja, as controvérsias políticas essenciais, que,
frequentemente, definem e dividem todas as políticas, como o processo
eleitoral, os problemas de justiça restaurativa, as questões de identidade coletiva fundacional e os processos relativos à natureza e à definição do corpo político.
Para Hirschl (2006), a judicialização da pura ou megapolítica permite verificar a transformação das Cortes Constitucionais em uma parte
crucial do aparato nacional de formação de políticas. Esse processo de
progressiva transferência de poderes decisórios das instituições representativas para órgãos judiciais é denominado pelo autor como juristocracia (juristocracy), que constitui hoje uma tendência crescente em
escala global.
Alexy (2007) associa o protagonismo judicial a uma jurisdição constitucional fornecedora da última palavra, de forma a proteger os cidadãos de eventuais abusos de seus representantes políticos. Assim,
apesar de ser o Legislativo quem elabora as normas, a interpretação
final ficará sempre a cargo do Judiciário. Assim, o Tribunal Constitucional consegue transformar a concepção que possui sobre problemas
sociais e políticos em componentes da Constituição e, com isso, assume
função política, que afasta o debate democrático das vias tradicionais e
desenha novos espaços de representação.
Supõe Alexy (2007) a existência não só de uma representação parlamentar, mas também de uma representação argumentativa exercida,
particularmente, pelo Tribunal Constitucional. Nesse contexto, o jogo
democrático pressupõe uma racionalidade discursiva e o discurso exige a democracia deliberativa. Nela o discurso não é composto apenas
por interesses e poder, mas abrange também os argumentos dos participantes que lutam por uma solução política correta. Quando as leis
respeitam e promovem os direitos fundamentais, a maioria parlamentar atende às exigências da democracia deliberativa. Do contrário, resta
recorrer ao remédio da jurisdição constitucional.
Para Alexy (2007), a argumentação jurídica e a participação da sociedade civil (em audiências públicas ou na condição de amicus curiae)
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constituem a fundamentação racional para a representação argumentativa que, por sua vez, compete com a representação política dos cidadãos
no Legislativo sobre a última palavra na definição de políticas públicas,
responsáveis pela garantia e concretização dos direitos fundamentais.
No Brasil, a questão da judicialização da política tem sido também debatida. Merece referência o estudo realizado por Ferreira Filho
(1994), que aponta as mudanças decorrentes da Constituição de 1988
como causadoras da ruptura do modelo tradicional de atuação do Judiciário, transformando-o em um poder político.
Ferreira Filho (1994) aponta, entre as alterações importantes advindas
da Carta de 1988, as seguintes: i) instituição da ação de inconstitucionalidade por omissão; ii) ampliação dos legitimados para a propositura
da ação direta de inconstitucionalidade; iii) instituição do mandado de
injunção; iv) alargamento do objeto da ação popular; e v) ampliação das
funções institucionais do Ministério Público.
Ferreira Filho (1994) menciona, também, o controle das eleições pelo
Poder Judiciário como outra importante mudança constitucional, que
levou à judicialização da política no Brasil. É o que ocorre, por exemplo, com a ação de impugnação de mandato eletivo, prevista no § 10 do
art. 14 do texto constitucional, de competência da Justiça Eleitoral.
Em síntese, observa Ferreira Filho (1994):
Tire-se desta análise o primeiro registro de algo que se repetirá, o
papel do Judiciário torna-se acentuadamente de caráter político. No
caso do controle de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade, que se generaliza, e a ação direta de constitucionalidade fazem dele um legislador negativo, enquanto a ação de inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção o impelem de
tornar-se um legislador ativo. (FERREIRA FILHO, 1994, p. 11)

Nessa direção é o estudo de Castro (1997), o qual analisa o impacto
político do comportamento do Supremo Tribunal Federal. Segundo o
autor, trata-se de uma “nova disposição de tribunais judiciais no sentido de expandir o escopo das questões sobre as quais eles devem formar
juízos jurisprudenciais”. (CASTRO, 1997, p. 147)
Para Castro (1997), a judicialização da política promove uma interação entre os poderes, o que não é, necessariamente, prejudicial à democracia; esta, na verdade, constitui requisito da expansão do Judiciário.
Observa Castro (1997) que
a transformação da jurisdição constitucional em parte integrante do
processo de formulação de políticas públicas deve ser vista como um
desdobramento das democracias contemporâneas. A judicialização
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da política ocorre porque os tribunais são chamados a se pronunciar
onde o funcionamento do Legislativo e do Executivo se mostra falho,
insuficiente ou insatisfatório. Sob tais condições, ocorre uma certa
aproximação entre direito e política e, em vários casos, torna-se mais
difícil distinguir entre um “direito” e um “interesse público”, sendo
possível se caracterizar o desenvolvimento de uma “política de direitos”. (CASTRO, 1997, p. 148)

Vianna et al. (1999) realizaram importante pesquisa sobre a judicialização da política no Brasil, baseada no modelo do controle abstrato de
constitucionalidade pela via da ação direta adotado pela Constituição
de 1988. Segundo essa pesquisa, a crescente institucionalização do direito na vida brasileira, invadindo espaços que antes lhe eram inacessíveis, como algumas esferas do setor privado, levou à judicialização das
relações sociais.
Para Vianna et al. (1999), o direito do trabalho teve uma importância
fundamental para judicializar as relações sociais no Brasil, ao introduzir no campo jurídico um argumento de justiça inexistente na concepção ortodoxa do contratualismo liberal, procurando compensar a parte
economicamente mais fraca nas relações de trabalho e retirando
o tema da justiça social da arena livre da sociedade civil, dos partidos
e do Parlamento, compreendendo-o como um feito a ser regulado pelo
Poder Judiciário, de cuja intervenção dependeria uma convivência
harmoniosa dos interesses divergentes. (VIANNA et al., 1999, p. 17)

Assim, o direito do trabalho promoveu um viés igualitário na ordem liberal, e a dissociação entre as esferas pública e privada cedeu
lugar à publicização da esfera privada. A mediação das relações sociais
redundou na sua juridicização, ao fixar os direitos dos grupos organizados corporativamente.
Para Teixeira (2001), a judicialização da política ocorre quando for
verificada uma das seguintes hipóteses, ou ambas: i) “tribunais ou juízes fazem ou ampliam sua participação no processo decisório referente
à formulação e/ou implementação de políticas públicas”; ou ii) “negociações não judiciais e fóruns de tomada de decisões tipicamente políticos
são afetados ou passam a adotar em seu funcionamento e no comportamento dos seus operadores regras e procedimentos judiciais”.
(TEIXEIRA, 2001, p. 43)
Cittadino (2002) destaca a ampliação do controle normativo do Judiciário no âmbito das democracias representativas como um dos temas
centrais das discussões que hoje se fazem no âmbito da ciência política,
da sociologia do direito e da filosofia do direito.
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Para a autora,
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 [...] Seja no âmbito da Civil Law ou da Common Law, a jurisdição constitucional, nas
sociedades contemporâneas, tem atuado intensamente como mecanismo de defesa da Constituição e de concretização de suas normas
asseguradoras de direitos. E já são muitos os autores que designam
esse ativismo judicial como um processo de “judicialização da política”. (CITTADINO, 2002, p. 17)

Para Maciel e Koerner (2002), a judicialização da política apresenta
dois sentidos: de um lado, “recebe um sentido de processo social e político, quando é usada para se referir à expansão do âmbito qualitativo
de atuação do sistema judicial, do caráter dos procedimentos de que
dispõem e, ainda, do aumento do número de processos nos tribunais”;
de outro lado, “é tomada como um processo objetivo utilizado para
defender propostas de mudança na organização do Judiciário ou na
cultura jurídica, considerada defasada em face das novas necessidades
sociais”. (MACIEL; KOERNER, 2002, p. 116-117)
Segundo Carvalho (2004), “essa nova arquitetura institucional propiciou o desenvolvimento de um ambiente político que viabilizou a participação do Judiciário nos processos decisórios”, sendo que “alguns tribunais, diante da inércia dos políticos e da impossibilidade de negarem
uma decisão, são obrigados a pôr um fim em conflitos que deveriam ser
resolvidos no âmbito político”. (CARVALHO, 2004, p. 127, 130)
Carvalho (2004) identifica seis condições para o surgimento e a
consolidação da judicialização: i) um sistema político democrático;
ii) o princípio da separação de Poderes; iii) o exercício de direitos
políticos; iv) o uso dos tribunais, em alguma medida, pelos grupos de
interesse; v) o uso dos tribunais pela oposição; e vi) a inefetividade das
instituições majoritárias.
Nessa esteira, observa Arantes (2007) que, no Brasil,
essas condições estiveram presentes nos últimos anos, em maior
ou menor medida, o que nos tornaria um importante exemplo de
judicialização da política: a democracia restabelecida nos anos 80,
seguida de uma Constituição pródiga em direitos em 1988, com um
número cada vez maior de grupos de interesses organizados demandando solução de conflitos coletivos, contrastando com um sistema político pouco majoritário, de coalizões e partidos frágeis para
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sustentar o governo, enquanto os de oposição utilizam o Judiciário
para contê-lo. (ARANTES, 2007, p. 107)

Marchetti (2008), ao abordar a judicialização da competição político-partidária no Brasil, analisa decisões sobre regras eleitorais proferidas
pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Supremo Tribunal Federal, destacando que essa judicialização tornou-se possível em face do modelo
de governança eleitoral adotado, que “transformou nosso organismo
eleitoral em um organismo da Corte Constitucional em matéria eleitoral”. (MARCHETTI, 2008, p. 214)
Além disso, destaca o autor, que,
desde 2002, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Supremo Tribunal
Federal (STF) vêm interpretando a legislação eleitoral com um perfil
mais arrojado. Essas interpretações produziram alterações profundas
nas regras de competição político-partidária. (MARCHETTI, 2008, p. 4)

Leite (2008) considera que a judicialização da política decorre do
crescimento do Judiciário para balanceamento do sistema, da insatisfação do povo em relação à conduta dos outros poderes e da evolução
social, política e cultural dos tempos atuais.
Para Barroso (2009), a judicialização da política significa que
algumas questões de larga repercussão política ou social estão sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas instâncias
políticas tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder Executivo –
em cujo âmbito se encontram o presidente da República, seus ministérios e a administração pública em geral. Como intuitivo, a judicialização envolve uma transferência de poder para juízes e tribunais,
com alterações significativas na linguagem, na argumentação e no
modo de participação da sociedade. (BARROSO, 2009, p. 73)

Segundo Barroso (2009), são várias as causas da judicialização da
política. Algumas seguem uma tendência mundial; outras decorrem
do modelo institucional brasileiro. Nesse sentido, aduz que
a primeira grande causa da judicialização foi a redemocratização do
país, que teve como ponto culminante a promulgação da Constituição de 1988. Nas últimas décadas, com a recuperação das garantias da magistratura, o Judiciário deixou de ser um departamento
técnico-especializado e se transformou em um verdadeiro poder político, capaz de fazer valer a Constituição e as leis, inclusive em confronto com os outros poderes. [...] A segunda causa foi a constitucionalização
abrangente, que trouxe para a Constituição inúmeras matérias que antes eram deixadas para o processo político majoritário e para a legislação ordinária. Essa foi, igualmente, uma tendência mundial, iniciada
com as Constituições de Portugal (1976) e Espanha (1978), que foi poten-
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cializada entre nós com a Constituição de 1988. A Carta brasileira é
analítica, ambiciosa, desconfiada do legislador. Como intuitivo, constitucionalizar uma matéria significa transformar política em direito.
Na medida em que uma questão – seja um direito individual, uma
prestação estatal ou um fim público – é disciplinada em uma norma
constitucional, ela se transforma, potencialmente, em uma pretensão
jurídica, que pode ser formulada sob a forma de ação judicial [...]. A
terceira e última causa da judicialização, a ser examinada aqui, é o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade, um dos mais abrangentes do mundo. [...] A tudo isso se soma o direito de propositura amplo,
previsto no art. 103, pelo qual inúmeros órgãos, bem como entidades
públicas e privadas – as sociedades de classe de âmbito nacional e as
confederações sindicais – podem ajuizar ações diretas. Nesse cenário,
quase qualquer questão política ou moralmente relevante pode ser alçada ao STF. (BARROSO, 2009, p. 73-74)

Como se observa, a judicialização da política, no Brasil, para
Barroso (2009), decorre de um contexto marcado por três parâmetros:
redemocratização, constitucionalização abrangente e incorporação de
um sistema híbrido de controle de constitucionalidade, que associa as
modalidades concentrada e difusa.
Fleischer e Barreto (2009) afirmam que “o consenso geral sobre o
papel da Justiça Eleitoral tem incentivado os membros do Tribunal Superior Eleitoral a ampliar seu âmbito de atuação e realizar reformas nas
normas eleitorais pela emissão de novas interpretações para antigas
leis”. (FLEISCHER; BARRETO, 2009, p. 118, tradução nossa)
Assinalam Fleischer e Barreto (2009) que
esse fenômeno tem sido conhecido como judicialização da política
ao considerar que a nova interpretação (o resultado das consultas
realizadas pelos partidos políticos) acaba criando leis que podem
interferir na arena da esfera da política institucionalizada, especialmente no campo do Poder Legislativo. Esta atuação coloca o TSE sob
um forte questionamento, o que ameaça reduzir seu grau de legitimidade diante dos partidos e dos dirigentes políticos. (FLEISCHER;
BARRETO, 2009, p. 118-119, tradução nossa)

Sadek (2011), ao analisar as modificações ocorridas na esfera judiciária brasileira, salienta que
a Constituição de 1988 imprimiu atributos de poder de Estado ao Judiciário. A instituição foi configurada com capacidade real de exercer o controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos,
quer provenientes do Executivo quer do Legislativo. Dessa forma, foram criadas as qualidades necessárias para participar ativamente da
vida pública [...]. O pós-1988 transformou e especialmente o STF em
uma arena privilegiada, acentuando a sua face política. Com efeito, a
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Corte Suprema tem atuado em relação a temas cruciais, quer devido
a omissões legislativas, quer recebendo demandas sobre questões
controversas, quer se pronunciando sobre impasses políticos, quer
proferindo decisões cruciais para a vida pública, com impactos na
arena político-partidária, como os serviços públicos e também na
configuração dos tribunais superiores e na estrutura do Poder Judiciário em sua totalidade. (SADEK, 2011, p. 131-133)

Nessa esteira, Pedra (2012) afirma que
os tribunais constitucionais, inclusive o nosso Supremo Tribunal
Federal (STF), vêm exercendo outras funções que não apenas a de
mero defensor da Constituição, e, além disso, vêm sendo reconhecidos como um autêntico “poder político”, exercendo, inclusive, uma
função legislativa stricto sensu, preenchendo espaços normativos do
ordenamento jurídico infraconstitucional de modo a permitir a plena eficácia dos direitos fundamentais. (PEDRA, 2012, p. 222)

Para Aragão (2013), a judicialização da política no Brasil
despontou a partir das alterações constitucionais advindas da promulgação da Constituição de 1988, a qual modificou os instrumentos de proteção judicial e possibilitou que os tribunais se tornassem
protagonistas na solução de questões polêmicas. A partir daí, políticos, autoridades, associações civis, governos estaduais e municipais
passaram a recorrer a esses órgãos para fazer valer seus interesses.
(ARAGÃO, 2013, p. 60)

1.2

Distinção entre judicialização da
política e ativismo judicial

Pela abordagem teórica trazida à colação, conclui-se que judicialização da política é um fenômeno bastante complexo e possui diferentes
dimensões. Pode-se assim dizer que, de um ponto de vista institucional, a judicialização da política define-se como um processo de transferência de decisões do Executivo e do Legislativo para o âmbito de atuação dos tribunais e dos magistrados, que passam, por meio do poder de
revisão judicial, a deliberar e implementar políticas públicas e a rever
as regras do jogo democrático. (TATE; VALLINDER, 1995)
A partir de uma visão mais sociológica, a judicialização das relações
sociais ressalta a crescente invasão do direito na vida social e “o surgimento do Judiciário como uma alternativa para a resolução de conflitos
coletivos, para a agregação do tecido social e mesmo para a adjudicação
da cidadania”. (VIANNA et al., 1999)
Por fim, segundo uma ótica argumentativa, a judicialização da política também significa a difusão das formas de argumentação e de de-
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cisão tipicamente jurídicas para fóruns políticos, institucionais ou não,
representando, assim, a domesticação da política pela “linguagem do
direito” e, sobretudo, pelo discurso constitucional. (ALEXY, 2007)
No contexto da judicialização da política, surge um conceito igualmente importante para a compreensão do protagonismo institucional
do Judiciário: o de ativismo judicial, que expressa um modo criativo e
expansivo de interpretar o direito, pela potencialização do sentido e
do alcance de suas normas, para ir além da simples interpretação, com
invasão da esfera de competência de outros poderes, até mesmo com
o estabelecimento de novas condutas não previstas na legislação em
vigor, o que resulta em contornar o processo político majoritário.
Como salienta Barroso (2011), o ativismo judicial torna explícita
uma dimensão de “politização do Judiciário”, aproximando-o do modo
de atuação dos demais poderes de Estado, os quais são legitimados democraticamente pelo voto. Por sua vez, o Judiciário também é legitimado em muitos países, como o Brasil, pela via técnica, embora não o seja
pelo voto. A judicialização e o ativismo são primos. Vêm, portanto, da
mesma família, frequentam os mesmos lugares, mas não têm as mesmas origens. Não são gerados, a rigor, pelas mesmas causas imediatas.
Segundo Barroso (2011),
a judicialização é um fato, uma circunstância que decorre do desenho institucional brasileiro, e não um exercício deliberado de vontade política. Já o ativismo judicial é uma atitude, a escolha de um
modo específico e proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e alcance. O ativismo judicial normalmente se instala – e este é o caso do Brasil – em situações de retração do Poder
Legislativo, de um certo deslocamento entre a classe política e a sociedade civil, impedindo que determinadas demandas sociais sejam
atendidas de maneira efetiva. (BARROSO, 2011, p. 234)

Por sua vez, Streck (2011) entende que
um juiz pratica ativismo quando decide a partir de argumentos de
política, de moral, enfim, quando o direito é substituído pelas convicções pessoais de cada magistrado (ou de um conjunto de magistrados); já a judicialização da política é um fenômeno que exsurge
a partir da relação entre os poderes do Estado (pensemos, aqui, no
deslocamento do pólo de tensão dos poderes Executivo e Legislativo
em direção da justiça constitucional). (STRECK, 2011, p. 589)

Sob esse viés, Tassinari (2013) afirma que
a judicialização da política é um fenômeno contingencial, isto é, no
sentido de que insurge na insuficiência dos demais poderes, em
determinado contexto social, independente da postura de juízes e
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tribunais, ao passo que o ativismo diz respeito a uma postura do
Judiciário para além dos limites constitucionais. (TASSINARI, 2013,
p. 36-37)

Em síntese, a judicialização da política implica, segundo Fix-Fierro
(2002), “dar às Cortes um determinado papel de controle sobre os outros
órgãos públicos ou utilizá-las como arena de combate para a resolução
de assuntos que antes se ventilavam no âmbito do Poder Legislativo ou
do Poder Executivo” (FIX-FIERRO, 2002, p. 7, tradução nossa), ao passo
que o ativismo judicial, conforme Pazos (2007), implica “dar uma interpretação à norma que não se restringe à sua literalidade, expressando a
preocupação para resolver, através da decisão judicial, um conflito que
transcende à sua formulação legal”. (PAZOS, 2007, p. 320)
Como se nota, apesar de muito próximos, os fenômenos da judicialização da política e do ativismo judicial não se confundem. A judicialização da política, conceito mais amplo e estrutural, cuida de
macrocondições jurídicas, políticas e institucionais que propiciam a
transferência de decisões do Executivo e do Legislativo para o Judiciário, o que resulta na ampliação das áreas de atuação dos tribunais e dos
magistrados pela via do poder de revisão judicial de ações legislativas
e executivas. O ativismo judicial pode ser descrito como uma atitude,
escolha ou comportamento dos magistrados e dos tribunais no sentido
de revisar temas e questões, prima facie, de competência de outros poderes, para além das balizas constitucionais.
O importante é que em ambos os fenômenos o protagonismo do
Judiciário como ator político se faz presente, com maior interferência
no espaço de atuação dos demais poderes. Com isso, dá-se o reconhecimento de uma vinculação entre direito e política.
No contexto da judicialização da política e do ativismo judicial, há
ainda a questão da politização da Justiça, que, segundo Urbano (2013),
consiste na assunção, por parte dos juízes, em particular dos juízes
constitucionais, da função política, fundamentalmente a de legislar.
De certa forma, eles vão substituir-se, ainda que pontualmente, ao
legislador ordinário. Eles usam a Justiça para fazer política (para
interferir na governação) ou, se se preferir, para criar novas posições de poder, que se autoatribuem, no seio do sistema político. Em
síntese, eles substituem a vontade dos órgãos que tradicionalmente exercem poder político pela sua própria vontade. Esse fenômeno
da politização da Justiça assume várias facetas, como sejam a criação de direito ex nihilo e ex novo pelo juízes e o ativismo corretivo.
(URBANO, 2013, p. 649)
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Para Santos (2005), a judicialização da política pode conduzir à politização da Justiça, que
consiste num tipo de questionamento da Justiça que põe em causa,
não só a sua funcionalidade, como também a sua credibilidade, ao
atribuir-lhe desígnios que violam as regras da separação dos poderes dos órgãos de soberania. A politização da Justiça coloca o sistema
judicial numa situação de stress institucional que, dependendo da
forma como o gerir, tanto pode revelar dramaticamente a sua fraqueza como a sua força. (SANTOS, 2005)

Como se observa, a judicialização da política e a politização da Justiça, de igual modo, não se confundem, embora uma possa levar à outra:
a utilização dos processos ou das decisões judiciais como armas políticas pelos atores políticos.
Nesse diapasão, a politização da Justiça pode implicar a transferência
do poder decisório do Legislativo para as instâncias judiciais, resultando
na perda da sua função de legislar e da capacidade de se autogovernar.
Daí por que Nunes (2013), embora entenda que, “enquanto intérpretes e aplicadores da lei, os juízes não podem ser apenas a ‘boca da lei’,
meros exegetas e aplicadores mecânicos da letra da lei, antes devem
ser verdadeiros criadores do direito” (NUNES, 2013, p. 62), adverte que
aos tribunais não cabe fazer política, substituindo-se aos demais órgãos do Estado aos quais cabe essa função. Porque estes são órgãos
legitimados pelo sufrágio, respondem politicamente perante os cidadãos eleitores e estão sujeitos ao controle político por parte do povo
soberano. À política o que é da política, aos tribunais o que é dos
tribunais. Um estado democrático precisa de um Poder Judiciário
independente. (NUNES, 2013, p. 60)

1.3

Separação dos poderes no contexto
da judicialização da política

O desenho das instituições políticas, presente nas Constituições de
derivação liberal, obedece, de modo geral, ao estabelecido por Montesquieu (1985) na sua obra clássica sobre a separação dos poderes.
Com influência e inspiração em Locke, Montesquieu (1985) destacou a importância da separação de poderes como uma garantia da liberdade do cidadão. Tinha em conta mais um preceito de arte política
do que um princípio jurídico-político. Na época, o intuito de controlar
um poder pela atuação de outro prevalecia sobre um sistema estatal de
distribuição de competências.
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Nas palavras de Montesquieu (1985),
quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura o Poder Legislativo está reunido ao mesmo Poder Executivo, não existe
liberdade, pois pode-se temer que o mesmo monarca ou o mesmo
Senado estabeleçam leis tirânicas para executá-las tiranicamente.
Não haverá também liberdade se o poder de julgar não estiver separado do Poder Legislativo e do Executivo. Se estivesse ligado ao
Poder Legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos
seria arbitrário, pois o juiz seria legislador. Se estivesse ligado ao
Poder Executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais,
ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes: o de fazer
leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as
divergências dos indivíduos. (MONTESQUIEU, 1985, p. 149)

Ao tratar isoladamente de cada um dos poderes, Montesquieu (1985)
salienta que o Legislativo deve ser entregue a duas Casas diferentes,
sendo uma composta de representantes do povo (Câmara Baixa) e outra de representantes da nobreza (Câmara Alta), com a atribuição de
fazer as leis e corrigir ou ab-rogar as já existentes. Já o Executivo deve
estar confiado ao monarca, “porque esta parte do governo, que quase
sempre tem necessidade de uma ação momentânea, é mais bem administrada por um só do que por muitos” (MONTESQUIEU, 1985, p. 151),
cabendo-lhe convocar o Legislativo e vetar suas resoluções.
Quanto ao Judiciário, afirma Montesquieu (1985), “não deve ser outorgado a um corpo permanente mas exercido por pessoas extraídas
do corpo do povo num certo período do ano, do modo prescrito pela
lei, para formar um tribunal que dure apenas o tempo necessário”. Sua
função tem dimensões bastante reduzidas, compatíveis com a ideia
de um poder “invisível e nulo”, em que se reduz o papel dos juízes à
emissão de documentos que “nunca sejam mais do que um texto exato
da lei” (MONTESQUIEU, 1985, p. 149). Como se constata, Montesquieu
não confere a natureza de um autêntico poder político ao Judiciário,
pois considerava os juízes não mais do que “a boca que pronuncia as
sentenças da lei, seres inanimados que não podem moderar nem sua
força nem seu rigor”. (MONTESQUIEU, 1985, p. 152)
Conforme Ferraz Junior (1994), o Judiciário, para Montesquieu
(1985), era o que menos tinha a ver com força política, pois “dos três
poderes mencionados, o de julgar é, em certo modo, nulo. Não restam
senão dois”. (FERRAZ JUNIOR, 1994, p. 15)
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Nesse sentido, Adeodato (2009) afirma que,
[...] nos dias atuais, correntes como o uso alternativo do direito, o ativismo judicial ou a hermenêutica filosófica, apesar de suas diferenças,
propugnam exatamente por uma politização do Judiciário, entendendo-o como criador de direito e realizador de demandas sociais em defesa dos cidadãos e minorias menos privilegiados economicamente. E
mesmo os mais legalistas e os partidários de uma clara separação de
poderes reconhecem que esse princípio não pode ser mais compreendido como queria Montesquieu. (ADEODATO, 2009, p. 284)

Portanto, a teoria de Montesquieu (1985), na sua concepção clássica,
com a ideia de que os juízes são seres inanimados que pronunciam as
palavras da lei, não mais se sustenta atualmente. Com efeito, a teoria
contemporânea deixou de conceber a função do juiz como atividade
mecânica, neutra, sem criatividade. De igual modo, já não se admite a
compreensão de que a lei tem apenas um sentido, que há somente um
significado verdadeiro do texto legal e que a lei é completa, inexistindo
lacunas. Assim, é errôneo conceber hoje que a função do juiz se restringe simplesmente a verificar a ocorrência do fato e enquadrá-lo na
hipótese legal – a chamada subsunção judicial, herdada do positivismo
jurídico, de origem kelseniana.3
A aplicação do direito pelo juiz, dada a sua complexidade, oferece
diversas possibilidades interpretativas sobre um mesmo caso concreto, conduzindo a elementos criativos. Nos dias atuais, o juiz, com frequência, depara-se com textos legais abertos, que contêm mais de um
significado possível, o que lhe atribui certa margem de liberdade para
decidir entre as várias interpretações cabíveis.
A verdade é que o Poder Judiciário assumiu novo papel em face das
transformações decorrentes do estado do bem-estar, passando a exercer
funções que antes não lhe eram próprias, como a de “intromissão” em
assuntos de outros poderes, assim como a ocupar espaços que antes pertenciam às relações privadas ou políticas entre os diversos grupos sociais,
substituindo a família, a Igreja e os fóruns de discussão política. Daí a maior
influência política do Poder Judiciário nas sociedades contemporâneas.
As modificações trazidas pelo avanço do estado do bem-estar afetaram sobremodo a função do Judiciário, mormente no que concerne
à responsabilidade na concretização das promessas estatais. Segundo

3

O positivismo de Hans Kelsen (2000), que se tornou, nas primeiras décadas do século XX, a
filosofia dos juristas, reduzia o direito ao conjunto de normas em vigor e, como sistema completo e perfeito, não precisava de qualquer justificação, além de sua própria existência. Essa
teoria não mais se sustenta, nos dias de hoje.
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Ferraz Junior (1995, p. 14), o Judiciário passou a exercer uma função socioterapêutica, tendo também a responsabilidade pelo sucesso político
das finalidades impostas aos demais poderes pelas exigências do estado do bem-estar.
Nesse diapasão, Cappelletti (1993) estuda a questão do direito jurisprudencial (ou judiciário) e, mais especificamente, o papel criativo dos
juízes, no sentido de que estes criam o direito.
Para o autor, esse fenômeno, de alcance tendencialmente universal, não se limita ao campo do direito jurisprudencial, pois, de modo
mais abrangente, reflete a expansão do Estado em todas as suas ramificações: Legislativo, Executivo ou Judiciário. Na verdade, afirma
Cappelletti (1993), “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)
Reconhece Cappelletti (1993) ser intrínseca em todo ato de interpretação alguma medida de criatividade, sendo que a verdadeira
questão é saber, segundo o autor, “o grau de criatividade e os modos,
limites e legitimidade da criatividade judicial” (CAPPELLETTI, 1993,
p. 25). Ressalta, no entanto, que certo grau de criatividade “não deve
ser confundido com a afirmação de total liberdade do intérprete”.
(CAPPELLETTI, 1993, p. 23)
Buscando compreender as causas e os efeitos da intensificação da
criatividade jurisprudencial, Cappelletti (1993) deixa claro que se trata
de fenômeno típico do século XX, quando o formalismo jurídico foi, paulatinamente, cedendo espaço para maior criatividade dos juízes, em face,
conforme o autor, “da grande transformação do papel do Estado e do direito na moderna sociedade do bem-estar (welfare state)”, (CAPPELLETTI,
1993, p. 19) cujo aparecimento, que teve como consequência o crescimento do ativismo estatal e, em especial, das funções legislativas, trouxe consigo a necessidade de um aparelhamento administrativo mais complexo.
Para Cappelletti (1993), foi nos Estados integrantes da família
Common Law, especialmente nos Estados Unidos, que o Poder Judiciário adotou uma postura mais ativa e criativa, passando a controlar não
só a atividade civil e penal dos cidadãos, mas também os poderes políticos, o que implicou uma importante contribuição para a construção
de um sistema de controle dos outros poderes. “Na verdade, é difícil
imaginar que algum sistema eficaz de controles e de contrapesos possa
hoje ser criado sem o crescimento e fragmentação do Poder Judiciário”.
(CAPPELLETTI, 1993, p. 53)
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Portanto, a teoria da separação dos poderes de Montesquieu (1985)
cede passo ao sistema de controles recíprocos – o checks and balances do
sistema constitucional americano, no qual a resultante é uma complexa
interação entre os órgãos integrantes de cada um dos três poderes do Estado, sendo que cada um deles é chamado a desempenhar funções típicas e atípicas, ocorrendo, portanto, uma interseção entre esses poderes.4
Indubitavelmente, uma profunda mudança na coordenação entre os
poderes ocorreu no século XX, tendo o Poder Judiciário ampliado sua
atuação no cenário político-institucional delineado pelo constitucionalismo atual, nomeadamente segundo Tocqueville (1977) em face da
possibilidade de invalidar leis e atos normativos emanados de outros
poderes, por meio da interpretação constitucional. Esse mecanismo de
poder do Judiciário denomina-se controle de constitucionalidade.

1.4

Controle de constitucionalidade:
poder político do Judiciário

O Estado, para Max Weber (1999), é “aquela comunidade humana
que, dentro de determinado território, reivindica para si o monopólio
da coação física legítima” (WEBER, 1999, p. 525). Nessa esteira, para o
autor, política é “a tentativa de participar no poder ou de influenciar a
distribuição do poder”. (WEBER, 1995, p. 25)
Ora, em sendo parte integrante do Estado, o Judiciário participa, de
alguma forma, da composição e distribuição do poder político.
O controle de constitucionalidade só se tornou possível com o surgimento do Estado moderno, que estrutura seu sistema jurídico-normativo numa perspectiva piramidal. No vértice dessa pirâmide teórica,
encontram-se as normas constitucionais, que se sobrepõem às demais
normas do sistema, servindo-lhes de fundamento de validade.
Assim, na hipótese de confronto entre as normas constitucionais e
as normas infraconstitucionais, devem prevalecer as primeiras. Esse é
o princípio da supremacia da Constituição, cabendo ao Judiciário, normalmente por meio de um órgão especial ou de cúpula, examinar esse
confronto e declarar a nulidade da norma infraconstitucional.
A maior ou menor importância atribuída ao papel do Poder Judiciário no sistema político está diretamente relacionada com a sua maior

4 Examinando o contexto brasileiro, Tavares (2012, p. 167-181) adverte para o anacronismo de
uma separação hermética de poderes, destacando a necessidade de superação do paradigma
do legislador negativo por pura incompatibilidade com a realidade de uma jurisdição
constitucional forte e atuante.
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ou menor capacidade de controlar a constitucionalidade das leis e assegurar a integridade da Constituição.5
A discussão sobre o controle de constitucionalidade conduz a duas
abordagens: a primeira abordagem, proposta por Tushnet (2010) adota
dois sistemas de controle de constitucionalidade: o sistema forte (strong
form) e o sistema brando (weak form). O sistema forte se caracteriza pela
prevalência da interpretação razoável do Judiciário sobre a interpretação razoável do Legislativo. Os julgamentos dos tribunais, nessa modalidade, assumem a palavra final e não admitem alteração. O sistema brando admite a criação de mecanismos de correção de decisões
judiciais que, postos à disposição do povo, promovem uma resposta
mais célere do que a superação pelo processo legislativo próprio das
emendas constitucionais ou da espera pela renovação da composição
das Cortes. (TUSHNET, 2010, p. 37-60)
A segunda abordagem, proposta por Silva (2012, p. 5), admite a existência de três sistemas de controle de constitucionalidade: o político, o
jurisdicional e o misto.
O controle político é aquele realizado por órgãos de natureza política, como é o caso do Parlamento, na Inglaterra, que, desde o século XIX
até os dias atuais, vem utilizando esse modelo.
Nesse sentido, assinala Queiroz (2009):
No século XIX a Inglaterra forneceu ao mundo o modelo de controle da constitucionalidade. Mas tratava-se, essencialmente, de
um modelo de tutela política, no qual era atribuído às assembleias
políticas o monopólio da fiscalização da constitucionalidade. Não
existia aí qualquer forma de controle “judicial” da constitucionalidade, dada a supremacia do princípio da “soberania do Parlamento” (parliamentary sovereignty), que se apresentava como “absoluto”.
(QUEIROZ, 2009, p. 287)

Por sua vez, o controle jurisdicional é aquele realizado por órgãos
do Poder Judiciário. É o que ocorre nos Estados Unidos, na Alemanha
e no Brasil. É considerado o mais generalizado dentre os sistemas de
controle de constitucionalidade existentes.
Finalmente, o controle misto é aquele em que algumas categorias
de normas estão sujeitas ao controle político e outras categorias sub5
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No caso brasileiro, a Constituição de 1988 estabelece duas espécies de inconstitucionalidade:
a) a inconstitucionalidade por ação, que ocorre com a produção de ato legislativo ou administrativo que contrarie norma constitucional; e
b) a inconstitucionalidade por omissão, que consiste na inércia do poder público de produzir determinado ato legislativo ou administrativo necessário para tornar efetiva norma
constitucional.

metidas ao controle jurisdicional. É o que sucede na Suíça, onde as leis
federais ficam sob controle político do Parlamento, e as leis locais, sob
controle jurisdicional.
Entre os sistemas de controle de constitucionalidade acima descritos, ganha importância para este estudo o controle jurisdicional, que
apresenta dois critérios, conforme Silva (2012, p. 52): controle difuso e
controle concentrado.
Verifica-se o critério de controle difuso, também chamado jurisdição constitucional difusa, quando se reconhece o seu exercício pela via
incidental a qualquer juízo ou tribunal. Nesse tipo de controle, não se
discute a lei em tese ou em abstrato, mas aplicada ao caso concreto,
valendo os efeitos da decisão inter partes (entre as partes).
Já o critério de controle concentrado, também conhecido por jurisdição constitucional concentrada, ocorre quando se defere o seu exercício
pela via direta a tribunal de cúpula do Poder Judiciário ou a uma corte
especial. Nesse tipo de controle, discute-se a lei em tese, não sendo necessária, portanto, a existência de um caso concreto. A decisão, nesse
caso, tem efeitos erga omnes (para todos).
Impõem-se algumas observações relativamente às formas de controle anteriormente descritas. A primeira observação é que o controle
jurisdicional, para Silva (2012), “subordina-se ao princípio geral de que
não há juízo sem autor (nemo iudex sine actore), que é rigorosamente seguido no sistema brasileiro, como geralmente ocorre nos países que
adotam o critério de controle difuso”. (SILVA, 2012, p. 52)
A segunda observação é que, pela via incidental ou de exceção, típica do critério de controle difuso, as partes no processo (autor e réu),
o Ministério Público ou mesmo o juiz por dever de ofício (ex officio)6
podem arguir a inconstitucionalidade de lei, no caso concreto. Daí por
que esse tipo de controle permite a qualquer juízo ou tribunal7 declarar a inconstitucionalidade de lei que, no seu entendimento, viole a
Constituição.
A terceira observação é que, pela via direta ou principal, típica do
critério de controle concentrado, somente os legitimados, nos termos

6

7

No Brasil, o controle de constitucionalidade difuso, ou pela via incidental ou de exceção, é
comumente exercido como matéria de defesa; atualmente, porém, vem sendo utilizado tanto
pela defesa quanto pela acusação, indistintamente.
Quando se diz “qualquer juízo ou tribunal”, devem ser observadas, é claro, as regras de competência processual vigentes em cada país.
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da Constituição8, poderão arguir a inconstitucionalidade de lei em tese
ou em abstrato, por meio do ajuizamento de ações específicas perante
órgão de cúpula ou corte especial.
A quarta observação é que se admite, também, nos sistemas de critério concentrado, o controle por iniciativa do juiz dentro do processo,
independentemente do pedido das partes. É o que ocorre, por exemplo,
no direito alemão (Richterklage).
Por fim, assinale-se que o sistema de controle de constitucionalidade adotado pelo Brasil, desde a Constituição de 1891, é o jurisdicional.
As Constituições posteriores à de 1891, no entanto, foram introduzindo inovações, de sorte que, à vista da Constituição vigente, promulgada em 1988, segundo Silva (2012), “temos a inconstitucionalidade por
ação ou omissão, e o controle de constitucionalidade é o jurisdicional,
combinando os critérios difuso e concentrado, este de competência do
Supremo Tribunal Federal”. (SILVA, 2012, p. 53)
A combinação dos dois critérios de controle de constitucionalidade – o difuso e o concentrado – confere à Corte Suprema uma posição
singular no sistema constitucional brasileiro.
No primeiro caso, o Supremo Tribunal Federal atua, por meio da
competência recursal, como órgão de revisão das causas decididas em
única ou última instância, quando a decisão recorrida: i) contrariar dispositivo da Constituição; ii) declarar a inconstitucionalidade de tratado
ou lei federal; iii) julgar válida lei ou ato de governo local contestado
em face da Constituição; iv) julgar lei local contestada em face de lei
federal (CF/1988, art. 102, III, a, b, c e d).
Assim, em se tratando de competência recursal, o Supremo Tribunal Federal atua como instância revisora final das decisões proferidas
por juízes ou tribunais no exercício do critério de controle difuso de
constitucionalidade.9
No segundo caso, o Supremo Tribunal Federal, por meio da competência originária, atua como órgão de cúpula encarregado de examinar
8

9
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A Constituição de 1988, no seu art. 103, arrola os legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo
Tribunal Federal, quais sejam: o presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa
da Câmara dos Deputados, a Mesa de assembleia legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador de estado ou do Distrito Federal, o procurador-geral da República,
o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação
no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.
A competência recursal do Supremo Tribunal Federal é exercida por meio do recurso extraordinário, no qual o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, a fim de que o STF examine a sua admissão, somente podendo
recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros (CF/1988, art. 102, § 3º, introduzido pela Emenda Constitucional nº 45/2004).

a constitucionalidade das leis e dos atos normativos federais e estaduais em face da Constituição mediante ações diretas de inconstitucionalidade, ações de inconstitucionalidade por omissão, ações declaratórias
de constitucionalidade e ações de descumprimento de preceito fundamental (CF/1988, art. 102, I, a, e § 1º).
Portanto, em se tratando de competência originária, o Supremo
Tribunal Federal atua como instância exclusiva para julgar os litígios
constitucionais decorrentes do exercício do critério de controle concentrado de constitucionalidade. Trata-se da jurisdição constitucional
concentrada, que visa a assegurar o princípio da supremacia da Constituição sobre todo o ordenamento jurídico.
O Supremo Tribunal Federal tem sede na capital da República e jurisdição em todo o território nacional, competindo-lhe, precipuamente,
a guarda da Constituição (CF/1988, art. 102, caput). Compõe-se de onze
ministros, escolhidos dentre cidadãos brasileiros com mais de 35 anos
e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo presidente da República, após aprovada sua escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo-lhes asseguradas
– como de resto aos demais magistrados – as garantias da vitaliciedade,
da inamovibilidade e da irredutibilidade de subsídio (CF/1988, art. 101,
parágrafo único, e art. 95, I, II e III).10
A Constituição de 1988, mantendo uma tradição que vem desde a
primeira Constituição da República (1891) e inspirada no constitucionalismo norte-americano, não estabelece mandato para os cargos de
ministros do Supremo Tribunal Federal, como sói acontecer nas Cortes
Constitucionais europeias, exemplificativamente o Conselho Constitucional, na França, e o Tribunal Constitucional, na Alemanha, cujos
membros cumprem mandatos de nove e doze anos, respectivamente.

1.5

Instrumentos constitucionais da
judicialização da política no Brasil

Não somente as ações diretas de inconstitucionalidade e os mandados de segurança (individual e coletivo) têm sido instrumentos utilizados para limitar a ação de outros poderes pelo Judiciário, no que concerne à defesa da Constituição e à proteção dos direitos fundamentais.
10 O Poder Judiciário brasileiro apresenta uma tradição de investidura por concurso público de
provas e títulos, com exceção dos membros do Supremo Tribunal Federal (art. 101, parágrafo
único), do Superior Tribunal de Justiça (art. 104, parágrafo único, I e II) e do quinto dos lugares dos tribunais regionais federais e dos tribunais dos estados e do Distrito Federal, que é
preenchido, alternadamente, por membros do Ministério Público e advogados (art. 94).
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Na verdade, outros instrumentos com potencial para judicializar a política, no Brasil, são também comumente utilizados, como a ação popular, a ação civil pública, o mandado de injunção, o habeas corpus, a ação
declaratória de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e a ação de arguição de descumprimento de preceito
fundamental.
Passemos, agora, ao exame de cada um desses instrumentos constitucionais utilizados na judicialização da política no Brasil.
A ação popular é, conforme Meirelles (2012),
a via constitucional (CF/1988, art. 5º, LXXIII), posta à disposição de
qualquer cidadão (eleitor) para obter a invalidação de atos ou contratos administrativos – ou a eles equiparados – lesivos ao patrimônio
público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa e ao meio ambiente natural ou cultural. (MEIRELLES,
2012, p. 801)

A ação popular é, pois, um instrumento constitucional de defesa
dos interesses da coletividade, cujo autor é o cidadão, no gozo de seus
direitos civis e políticos, e o beneficiário direto é o povo. Para que seja
ajuizada, é necessário demonstrar a ilegalidade do ato a invalidar, além
da lesividade ao bem jurídico tutelado. Tem fins preventivos e repressivos da atividade administrativa ilegal e lesiva ao patrimônio público
e à moralidade administrativa.
O processo, a intervenção do Ministério Público e os recursos
da ação popular estão regulados pela Lei nº 4.717/1965 e legislação
superveniente.
A ação civil pública é, segundo Meirelles (2012),
o instrumento processual adequado para reprimir ou impedir danos
ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem urbanística, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e
a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, por infração da ordem
econômica e da economia popular. (MEIRELLES, 2012, p. 801)

A ação civil pública não se presta a tutelar direitos individuais nem
se destina a reparar danos provocados a particulares decorrentes da
ação ou da omissão do réu.
Conforme dispõe a Lei nº 7.347/1985, alterada pela Lei nº 11.448/2007,
que regula a ação civil pública, estão legitimados para ajuizá-la: o Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, os estados, o Distrito Federal
e os municípios, assim como a autarquia, empresa pública, fundação ou
sociedade de economia mista e associação que, concomitantemente:
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a.

esteja constituída há pelo menos um ano nos termos da lei civil;

b.

inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio
ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico.

O mandado de segurança individual é, para Meirelles (2012),
o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual próprio,
líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado
de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e
sejam quais forem as funções que exerça. (MEIRELLES, 2012, p. 798)

O mandado de segurança destina-se a coibir, preventiva ou repressivamente, ato ilegal de qualquer autoridade pública que lesa direito subjetivo, líquido e certo, do impetrante não amparado por habeas
corpus ou habeas data. Admite a suspensão do ato, e representa uma
ordem que, quando concedida, tem execução direta e imediata.
O processo, a intervenção do Ministério Público e os recursos
do mandado de segurança individual estão disciplinados pela Lei
nº 12.016/2009.
A Constituição de 1988 instituiu o mandado de segurança coletivo,
que deve ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano,
em defesa dos interesses de seus membros ou associados (art. 5º, LXX).
Os pressupostos processuais do mandado de segurança coletivo são
os mesmos do mandado de segurança individual, até mesmo no que se
refere ao direito líquido e certo, só que a tutela não é individual, mas
coletiva. A legislação de regência é também a Lei nº 12.016/2009.
O mandado de injunção é, nas palavras de Meirelles (2012),
o meio constitucional posto à disposição de quem se considerar prejudicado pela falta de norma regulamentadora que torne inviável o
exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º,
LXXI). (MEIRELLES, 2012, p. 803)

No caso do mandado de injunção, a norma constitucional limita-se
a esses direitos e não a toda a Constituição. Assim, só está legitimado
para sua impetração o titular de um direito subjetivo instituído e definido em norma constitucional cujo exercício esteja inviabilizado pela
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inércia do Poder Legislativo. Anote-se que, apesar da falta de previsão
constitucional expressa, é plenamente possível o mandado de injunção
coletivo, tendo sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a legitimação da sua propositura para as associações de classe legalmente
constituídas. (BRASIL, 1994)
Não obstante o caráter mandamental do mandado de injunção, a
Corte Suprema brasileira tem decidido que é admissível a cominação
de prazo para o órgão competente editar a norma invocada, suprindo,
assim, a mora legislativa. No entanto, não cabe ao Judiciário legislar
nem substituir o legislador diante da omissão legislativa.
O habeas corpus é a via constitucional posta à disposição do indivíduo que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação
em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
(CF/1988, art. 5º, LXVIII). Há, assim, duas espécies de habeas corpus: o
preventivo (salvo-conduto) e o repressivo (liberatório). Não cabe, porém, o instituto em relação a punições disciplinares militares (CF/1988,
art. 142, § 2º).
O habeas corpus apresenta-se, para Silva (2012), como “um remédio destinado a tutelar o direito de liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir, parar e ficar. Tem natureza de ação constitucional
penal”. (SILVA, 2012, p. 447)
A ação direta de inconstitucionalidade é a via mais utilizada para o
exercício do controle de constitucionalidade no Brasil. Como salientado, por meio dessa ação, que pode ser ajuizada a qualquer tempo perante o Supremo Tribunal Federal por qualquer dos legitimados que a
própria Constituição enumera (art. 103, I a IX), ataca-se a lei ou ato normativo em abstrato, antes mesmo de produzir efeitos concretos, tendo a
decisão eficácia para todas as pessoas (erga omnes) e efeitos vinculantes
em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à administração pública.
Assinale-se que a ação direta de inconstitucionalidade alcança apenas as leis e os atos normativos federais e estaduais, ficando as leis e
atos normativos municipais sujeitos ao critério de controle difuso ou
incidental, com eficácia entre as partes do processo (inter partes).
Com a ação direta de inconstitucionalidade, as leis em tese e os atos
normativos que ofendam a Constituição, segundo Meirelles (2012),
“sujeitam-se ao controle judicial preventivo antes mesmo que gerem
ou propiciem atividade concreta e específica da Administração”.
(MEIRELLES, 2012, p. 805)
O processo, os recursos e o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade estão regulados pela Lei nº 9.868/1999, alterada pela Lei
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nº 12.063/2009, e complementada pelo Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal (arts. 169 a 178).
A ação declaratória de constitucionalidade foi introduzida em nosso
sistema jurídico pela Emenda Constitucional nº 3/1993 e visa preservar a presunção de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal.
Têm legitimidade para ajuizá-la perante o Supremo Tribunal Federal as
mesmas pessoas e órgãos enumerados no art. 103, I a IX, da Constituição de 1988. Os efeitos da ação declaratória de constitucionalidade são
os mesmos da ação direta de inconstitucionalidade.
O processo, os recursos e o julgamento da ação declaratória de constitucionalidade estão também regulados pela citada Lei nº 9.868/1999,
alterada pela Lei nº 12.063/2009, e complementada pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 169 a 178).
A ação de inconstitucionalidade por omissão é inovação da Constituição de 1988 (art. 103, § 2º) e teve por inspiração o art. 283 da
Constituição da República Portuguesa.11
Segundo Silva (2012), “verifica-se nos casos em que não sejam praticados atos legislativos ou administrativos requeridos para tornar plenamente aplicáveis normas constitucionais”. (SILVA, 2012, p. 49)
A disciplina processual – processo, julgamento e recursos – da ação
de inconstitucionalidade por omissão segue as normas reguladas pela
Lei nº 9.868/1999, alterada pela Lei nº 12.063/2009.
Os legitimados para propor ação de inconstitucionalidade por omissão são os mesmos da ação direta de inconstitucionalidade e da ação
declaratória de constitucionalidade.
A ação de descumprimento de preceito fundamental, prevista no
§ 1º do art. 102 da Carta de 1988, segundo Meirelles (2012), é a via
constitucional
destinada a arguir o descumprimento de preceito fundamental, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei
ou ato normativo federal, estadual e municipal, inclusive os anteriores
à Constituição, como prevê a Lei nº 9.882/1999, que dispõe sobre o processo e julgamento dessa arguição. (MEIRELLES, 2012, p. 806)

11 Reza o art. 283 da Constituição da República Portuguesa, in verbis:
1. A requerimento do presidente da República, do provedor de Justiça ou, com fundamento
em violação de direitos das regiões autônomas, dos presidentes das assembleias legislativas
das regiões autônomas, o Tribunal Constitucional aprecia e verifica o não cumprimento da
Constituição por omissão das medidas legislativas necessárias para tornar exequíveis as normas constitucionais.
2. Quando o Tribunal Constitucional verificar a existência de inconstitucionalidade por
omissão, dará disso conhecimento ao órgão legislativo competente.
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A ação de descumprimento de preceito fundamental é ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal e tem por objeto, segundo o art. 1º da
Lei nº 9.882/1999, evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público.
Ainda, de acordo com a Lei nº 9.882/1999, podem propor essa ação
todos os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade, na
forma do disposto no art. 103, I a IX, da Constituição de 1988.
A ação de descumprimento de preceito fundamental tem caráter
subsidiário, no sentido de que só pode ser ajuizada quando não houver
outro meio idôneo ou medida eficaz para sanar a lesividade.

1.6

A judicialização da política
no direito comparado

Como salientado, a judicialização da política é fenômeno ocorrente
nas democracias contemporâneas em escala global. Nesse sentido, são
inúmeros os exemplos desse fenômeno na América Latina, nos Estados
Unidos e na Europa.
Em se tratando de América Latina, Ansolabehere (2007) assinala que,
nos países da América Latina e em muitas novas democracias, a
reflexão acerca da relação entre política e direito tomou um novo
rumo. Depois de centrar-se na dependência do Poder Judiciário com
respeito ao poder político, ante a crescente importância que adquire
a atividade judicial, inicia uma virada em direção à forma em que o
Poder Judiciário intervém e processa conflitos políticos. Em outros
termos, a balança começou a inclinar-se desde a preocupação pela
dependência do Poder Judiciário à preocupação pela dependência
do poder político das decisões judiciais. A tematização das citadas
judicialização da política e politização da justiça toma parte deste
novo impulso. (ANSOLABEHERE, 2007, p. 39, tradução nossa)

Ansolabehere (2007) examina as relações entre o Judiciário e o poder
político na Argentina e no México, com base na jurisprudência das Cortes Supremas desses países entre 1983 e 2001, na Argentina, e entre 1988 e
2001, no México, concluindo que existem dois modelos diferentes, no que
concerne ao posicionamento diante da judicialização da política.
Assim, para Ansolabehere (2007),
um modelo em que se encaixa a Suprema Corte da Argentina, a que
denominaremos “árbitro prudente”, porque tende a problematizar e
a definir os limites de suas funções, e outro que denominaremos “árbitro assumido”, em que não se observa expressa preocupação para
definir os limites de sua função, e que corresponde à Suprema Corte
de Justiça mexicana. (ANSOLABEHERE, 2007, p. 45, tradução nossa)
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Observa Ansolabehere (2007) que a posição de árbitro prudente, atribuída à Corte Suprema de Justiça argentina, significa que “a Corte não
se deve envolver nos conflitos entre poderes políticos quando ainda não
se tenham esgotado os procedimentos prévios”. (ANSOLABEHERE,
2007, p. 50, tradução nossa)
Em contraposição à congênere argentina, a Suprema Corte de Justiça
mexicana atua como árbitro assumido, segundo Ansolabehere (2007),
na resolução do conflito político e no estabelecimento de limites à política. É uma Corte não preocupada com os limites de sua função. Ante
o conflito decide, ainda que nem sempre em forma garantista, com
respeito aos direitos. (ANSOLABEHERE, 2007, p. 51, tradução nossa)

Ao analisar a ocorrência do fenômeno da judicialização na Colômbia, Uprimny Yepes (2007) assinala que esse país,
nas últimas duas décadas, conheceu formas importantes de judicialização da política em numerosos campos, mas talvez os mais significativos tenham sido os seguintes: a) a luta contra a corrupção
política e pela transformação das práticas políticas; b) o controle dos
excessos governamentais, em especial nos estados de exceção; c) a
proteção de grupos minoritários e da autonomia individual; d) a proteção de populações estigmatizadas ou em situações de debilidade
manifesta e, por último, mas nem por isso menos importante; e) a
gestão da política econômica, devido à proteção judicial dos direitos
sociais. (U PR I M N Y YEPES, 2007, p. 54)

Nos Estados Unidos, a judicialização da política é fenômeno verificado desde o paradigmático caso Marbury versus Madison, de 1803,
quando a atuação do Judiciário no controle da constitucionalidade das
leis passou a exercer um papel de destaque na vida política e social daquele país. Transpareceram do voto do juiz John Marshall, Chief Justice
da Suprema Corte, as conexões entre a questão política, de um lado, e a
discricionariedade administrativa e a lesividade do direito individual,
de outro, conexões que viriam a repercutir sobre toda a doutrina mundial acerca do tema.
Antes mesmo da autoafirmação da Suprema Corte como guardiã
da Constituição, Hamilton (2003), em O federalista, já tinha lançado as
bases daquilo que se conhece como revisão judicial (judicial review), ao
afirmar o papel dos tribunais judiciários de declarar nulos os atos contrários à Constituição, ressaltando, assim, a missão política do Judiciário norte-americano.
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Nesta esteira, são as palavras de Hamilton e Madison (2003):
muito mais razoável é a suposição de que a Constituição quis colocar
os tribunais judiciários entre o povo e a legislatura, principalmente
para conter essa última nos limites das suas atribuições. A Constituição é e deve ser considerada pelos juízes como lei fundamental;
e como a interpretação das leis é a função especial dos tribunais judiciários, a eles pertence determinar o sentido da Constituição, assim como de todos os outros atos do corpo legislativo. (HAMILTON;
MADISON, 2003, p. 460)

Mas foi a partir do século XX que a Suprema Corte norte-americana
passou a acolher entendimentos em favor da efetivação dos direitos sociais, econômicos e culturais, notadamente em sede de revisão judicial
(judicial review).
Atualmente, os autores exaltam o papel das cortes dos Estados Unidos como o ramo mais importante do denominado government, em que
se incluem o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Segundo Dworkin
(1999), “nenhum ministério é mais importante do que nossos tribunais”. (DWORKIN, 1999, p. 15)
Para se ter uma ideia do prestígio do Judiciário norte-americano, em
especial da Suprema Corte, Vile (1995) pontua que durante toda a história da instituição somente quatro de suas decisões foram contestadas
e revogadas pelo Legislativo, resultando nas emendas onze, catorze,
dezesseis e vinte e seis.
Na verdade, a capacidade do Judiciário norte-americano de influir
no modo como funcionam as instituições daquele país é enorme e parece aumentar com o passar do tempo.
Com efeito, o último capítulo da eleição presidencial norte-americana de 2000 foi escrito pela Suprema Corte, no julgamento do caso Bush
versus Gore. Observa Tavares (2012) que esse caso foi judicializado
quando os juízes determinaram a conclusão da contagem dos votos no
estado da Flórida, onde se constatou uma diferença inferior a 0,05% do
total de votos entre os candidatos. Essa pequena diferença exibida no
resultado final implicava, necessariamente, em face da legislação eleitoral norte-americana, a recontagem automática dos votos, razão pela
qual os candidatos vieram a pleiteá-la em alguns locais daquele estado.
A pequena margem na vitória de Bush tornara o resultado da
Flórida crucial para definir as eleições no colégio eleitoral. Tavares
(2012) aduz que a questão acabou sendo decidida pela Suprema Corte,
que declarou a inconstitucionalidade do processo de recontagem dos
votos, dando a vitória a Bush.
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Em janeiro de 2010, decisão da mesma Suprema Corte reverteu
disposições da legislação norte-americana que vigoraram nas últimas
duas décadas sobre financiamento de campanhas e que tinham como
objetivo limitar os gastos de campanha e aumentar a transparência das
fontes de financiamento político. Assim, ficou eliminado qualquer limite às doações que as empresas e corporações podiam fazer aos candidatos a cargos eletivos em campanha eleitoral.
Essa decisão da Suprema Corte abriu novos caminhos para os gastos políticos das pessoas jurídicas nos Estados Unidos e influenciou o
cenário da disputa eleitoral de 2010 naquele país.12
Na Europa, são também inúmeros os casos ocorrentes do fenômeno
da judicialização da política. Aos tribunais constitucionais europeus
cabe não apenas solucionar os conflitos suscitados entre jurisdições e
atividades administrativas ou a constitucionalidade das leis e tratados
internacionais, como também decidir sobre as violações dos direitos
fundamentais constitucionalmente assegurados.
Assim, na Inglaterra, a intervenção do Judiciário, conforme Castro
(1997), fez-se presente na
proibição administrativa, estabelecida pelo governo de Margaret
Thatcher, de formação de sindicatos no serviço público, bem como na
política de fechamento de escolas do sistema público de ensino secundário, sem consulta prévia aos pais de alunos. (CASTRO, 1997, p. 149)

Na França, os efeitos da intervenção do Conselho Constitucional sobre a ordem política têm sido relevantes. Salienta Favoreu (2004) que,
de fato, diretamente, por meio de suas decisões, ou mesmo indiretamente, através da autolimitação da maioria pelo temor de ser censurada, o juiz constitucional assegurou a regulação do processo de
mudança, canalizando as reformas, isto é, indicando quais vias estavam abertas à maioria para criar novas normas jurídicas e quais vias
estavam fechadas para elas por não dispor de um consenso suficiente. (FAVOREU, 2004, p. 102)

12 Examinando esses julgamentos, assinala Dworkin (2011) que “uma falange de juízes com as
mesmas ideias pode, de fato, anular leis que são populares, comprometer políticas populares
e alterar de forma crítica as instituições e os processos eleitorais. No exercício desse poder,
podem cometer erros graves. Nos anos 30 do século passado, o Supremo Tribunal provocou
muitos danos, ao considerar inconstitucionais grandes partes da legislação do New Deal do
presidente Franklin Roosevelt, bem como nos primeiros anos do mandato do presidente John
Roberts, ao atacar programas de alívio da tensão racial e da discriminação. O Supremo Tribunal prejudicou a democracia pela maneira como resolveu as eleições presidenciais de 2000 e
na sua recente decisão, de 5 contra 4, de que as empresas não podem ser impedidas de gastar
o que quiserem em publicidade televisiva negativa para derrotarem os legisladores que se
opõem aos seus interesses”. (DWORKIN, 2011, p. 405)
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Nesse diapasão, Castro (1997) assinala que o papel do Conselho
Constitucional
foi decisivo para a sorte de diversas iniciativas de reforma, tais como
o programa de nacionalização patrocinado pelo governo de François
Mitterrand, a política universitária e a política de competitividade incluída na Lei de Imprensa de 1984. (CASTRO, 1997, p. 149)

Na Alemanha, de modo idêntico, a atuação do Tribunal Constitucional tem orientado definitivamente a vida e os debates políticos. Todos os movimentos político-constitucionais alemães trouxeram consigo processos de conscientização política da magistratura. O legislador
alemão está submetido ao direito e sabe que suas ações poderão ser
controladas judicialmente.
Nesse sentido, Favoreu (2004) afirma que a influência do Tribunal
Constitucional alemão sobre a ordem política,
de início, consagrou uma concepção “combatente” da democracia
liberal, aceitando, de acordo com a Constituição, defender a
ordem liberal contra os partidos ou contra os indivíduos capazes
de atingi-la. Sem dúvida, o juiz constitucional orientou definitivamente a ordem política. A seguir, a intervenção do Tribunal Constitucional jurisdicionou a vida e os debates políticos. O legislador está
submetido ao direito e sabe que poderá ser controlado, e, como na
França, isso o levará a autolimitar-se em algumas circunstâncias. A
possibilidade de o Tribunal Constitucional solucionar todo conflito
de atribuições entre os órgãos constitucionais ou entre a federação
e Länder13 confere ao juiz constitucional um poder de arbitragem
enorme. Finalmente, a Corte Constitucional exerceu uma função indispensável no estabelecimento e no fortalecimento da coesão da sociedade política, sendo ao mesmo tempo um elemento estabilizador
e uma força de integração. (FAVOREU, 2004, p. 76)

Castro (1997) adverte que, na Alemanha,
a atuação do Poder Judiciário revelou-se de extrema importância
para a determinação da dinâmica do processo político e de seus resultados em diversas áreas substantivas, que vão desde a política
externa (Ostpolitik) até a política universitária e a política de relações
industriais. (CASTRO, 1997, p. 149)

Na verdade, assinala Stern (1987) que, sem a judicialização do texto
constitucional, é quase impossível o cometimento de violações à Constituição. Apesar de não existir cláusula geral que consagre a Justiça
Constitucional, considerando as amplas competências do Tribunal
13 Expressão utilizada no direito alemão para designar os estados que integram a República
Federal da Alemanha.
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Constitucional alemão, não há qualquer questão relevante que não
possa ser apreciada pela Corte. O princípio da separação de poderes na
Alemanha não tem a função de assegurar a liberdade nem a de garantir a Constituição. (STERN, 1987, p. 372-373)
Na Itália, assinala Castro (1997) que
a politização da magistratura judicial através de reformas na estrutura da carreira e dos órgãos de representação profissional desde o
final da década de 1960, determinou um aumento de intervenções
judiciais em setores como as relações industriais, a defesa de interesses difusos e a repressão ao terrorismo (e mais recentemente à
corrupção). (CASTRO, 1997, p. 149)

Daí por que as decisões da Corte Constitucional italiana se mostraram fundamentais para o exercício do direito de greve, a aplicação dos
direitos fundamentais nas relações entre particulares e o combate ao
crime organizado e à corrupção na política.
A atuação das Cortes Constitucionais na Alemanha e na Itália tem
sido particularmente ativista. Nesse sentido, mencionem-se as decisões intermédias por eles criadas: de um lado, as sentenças exortativas,
as sentenças de mera incompatibilidade (Unvereinbarkeit) e as sentenças
de interpretação conforme do Tribunal Constitucional alemão; de outro, as sentenças manipulativas aditivas ou substitutivas do Tribunal
Constitucional italiano.
No caso da Corte Italiana, tende ela a ser vista como um colegislador ou mesmo como um legislador, principalmente em razão de suas
sentenças aditivas ou substitutivas, como mostra G. Zagrebelsky (apud
FAVOREU, 2004):
A situação atual (na Itália) se caracteriza pelo que chamamos de um
excesso de contrattualizzazione das decisões políticas (entre maioria
e oposição, entre os grupos sociais mais fortes, sindicatos, etc.), o
que parece ser uma consequência da falta de alternância. Isto é perigoso, pois essa tendência leva a situar toda matéria, todo interesse, todo valor negociável, mesmo as matérias, os interesses, os valores protegidos pela Constituição, fora da negociação política. Eis
a função atual da Corte Constitucional italiana: impedir o excesso
de contrattualizzazione das decisões políticas, que pode ser muito perigoso para os direitos fundamentais (principalmente para aqueles
que não fazem parte da contrattualizzazione). (FAVOREU, 2004, p. 91)

Em Portugal, o Tribunal Constitucional está integrado no sistema
de órgãos do poder político como um tribunal, atribuindo-lhe a Constituição portuguesa a competência específica de “administrar a justiça
em matérias de natureza jurídico-constitucional” (art. 221, CRP).
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Esclarece Nunes (2013) que,
em suma, poderá dizer-se que ao Tribunal Constitucional cabe garantir o respeito das competências legislativas atribuídas na Constituição da República Portuguesa à Assembleia da República e ao
governo. E cabem-lhe competências bastantes para garantir a salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias, bem como dos direitos
econômicos, sociais e culturais e dos direitos dos trabalhadores, para
além da competência para assegurar que a legislação da Assembleia
da República e do governo respeita o modelo e os princípios consagrados na Constituição econômica. Estas competências fazem do
Tribunal Constitucional um órgão que participa na formação da
“vontade política” do Estado, embora confinando a sua participação
no processo político ao controle da constitucionalidade das normas
jurídicas. (NUNES, 2013, p. 11)

Adiante, afirma
[...] que a intervenção do Tribunal Constitucional que mais influenciou a sorte do modelo de sociedade e do programa político inscrito
na CRP de 1976 (saída da Revolução dos Cravos, 25 de abril de 1974),
e mais determinou a evolução da Constituição econômica e das políticas públicas com ela relacionadas, ocorreu durante o período de
refluxo da revolução, desde a criação do Tribunal Constitucional (na
sequência da revisão da CRP de 1982) até a consolidação da segunda
revisão ordinária da Constituição, em 1989. (NUNES, 2013, p. 11)

Na Espanha, a jurisprudência do Tribunal Constitucional é considerável, notadamente em decorrência do recurso de amparo e das sentenças
interpretativas, de modo que a própria Corte espanhola chegou a denominar-se “guardiã da Constituição”, no sentido de, conforme Cámara Ruiz (2011), “[...] garantir a primazia da Constituição e assegurar o
correto funcionamento do sistema de produção normativa, depurando
e anulando as normas impugnadas que se apartam do dito sistema”.
(CÁMARA RUIZ, 2011, p. 94, tradução nossa)
Não obstante, a atuação política do Tribunal Constitucional espanhol tende a tornar-se cada vez mais importante, à medida que contribui para reduzir e pacificar os conflitos entre o Estado e as comunidades autônomas, principalmente as mais poderosas, que são a Catalunha
e o País Basco.
Como se observa, a judicialização da política é fenômeno ocorrente
em escala global. Em diferentes partes do mundo e em épocas diversas, os tribunais vêm se destacando como protagonistas de decisões
envolvendo questões de largo alcance político ou de implementação de
políticas públicas.
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2
Comissões parlamentares
de inquérito

2.1

Conceito e natureza jurídica

A atividade dos órgãos legislativos, segundo Barroso (2000),
não se esgota na função de legislar. Desde suas origens, integram a
substância da atuação do Parlamento funções de tríplice natureza:
legislativa, por certo, mas também a representativa e a fiscalizadora.
Aliás, com a crescente hegemonia do Executivo no processo legislativo pela iniciativa reservada, pela sanção e veto, e pela edição de
atos com força de lei, a ênfase da atuação do Legislativo tem recaído,
efetivamente, na fiscalização, isto é, na investigação e no controle
dos atos do poder público. (BARROSO, 2000, p. 59-60)

Assim é que o ordenamento constitucional brasileiro consagrou,
dentro das funções de fiscalização do Poder Legislativo, as comissões
parlamentares de inquérito, dando-lhes poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias, além de outros estabelecidos pelas
normas internas das Casas Legislativas.
Nesse diapasão, salienta Silva (2006) que
as comissões parlamentares de inquérito são organismos que desempenham papel de grande relevância na fiscalização e controle da
Administração, a ponto de receberem, pela Constituição de 1988, poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias, além de
outros previstos nos regimentos internos da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal. (SILVA, 2006, p. 432)

Como se observa, o Poder Legislativo tem importante missão não só
na função de legislar mas também na de fiscalizar. Exercem os órgãos
legislativos um controle político-administrativo, podendo investigar os
atos do Executivo.
Nesse diapasão, Baracho (2001) lembra que a investigação parlamentar não é incompatível com a separação dos Poderes. Aduz o autor que
“a missão do Poder Legislativo, por força das disposições constitucionais e da teoria do Estado democrático, está ligada à sua responsabilidade
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política de vigilância sobre os fatores que contribuem para que a máquina do Estado não seja objeto de negligência, desonestidade, incompetência e prepotência” (BARACHO, 2001, p. 226).
Sobre o conceito e a natureza das comissões parlamentares de inquérito, pode-se afirmar que esses organismos são um dos meios pelos
quais o Parlamento exerce sua função fiscalizadora, no plano político-administrativo, mediante uma atividade investigativa, com poderes
próprios das autoridades judiciárias.
Convém destacar que, embora tenham poderes próprios das autoridades judiciárias, as comissões parlamentares de inquérito não oferecem denúncia, não apuram responsabilidade civil ou penal, não processam, não julgam, não condenam e, tampouco, impõem penalidades.
Nesse sentido, aduz Barroso (2000) que
as comissões parlamentares de inquérito devem cingir-se à esfera
de competências do Congresso Nacional, sem invadir atribuições de
outros Poderes, não podendo legitimamente imiscuir-se em fatos da
vida privada nem se investir na função de polícia ou investigador
criminal. (BARROSO, 2000, p. 64)

Como se verá adiante, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no Mandado de Segurança nº 23.452-1-RJ, estabeleceu os limites
de atuação das comissões parlamentares de inquérito, que, enquanto
projeções orgânicas do Legislativo, nada mais são senão a longa manus
do próprio Congresso Nacional ou das Casas Legislativas que o compõem, sujeitando-se, em consequência, em sede de mandado de segurança ou de habeas corpus, ao controle jurisdicional do Supremo Tribunal Federal. (BRASIL, 1999)

2.2

Esboço histórico

Desde os primórdios do constitucionalismo moderno na Inglaterra,
passando pelas experiências francesa, alemã e norte-americana, reconhece-se ao Parlamento o poder de organizar-se em comissões de inquérito para investigar fatos relativos à condução dos negócios públicos.14
A doutrina majoritária indica a origem remota das comissões parlamentares de inquérito no século XIV, durante os reinados de Eduar-

14 Historicamente, as comissões parlamentares de inquérito surgiram como instrumento das
minorias, que devem ter, num sistema democrático de direito, as garantias de fiscalizar o que
faz a maioria, vale dizer, o que faz o governo. Assim, a instalação de uma comissão parlamentar
de inquérito é definida juridicamente como instrumento constitucional das minorias, sendo
uma das bases garantidoras da democracia.
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do II e Eduardo III (1327-1377), onde ocorreram importantes reformas
parlamentares, permitindo-se ao Parlamento a possibilidade de controle da gestão da coisa pública realizada pelo soberano. Na França, a
primeira commíssion d’enquête parlemmentaire foi instalada em 1828 para
averiguar as atividades do Ministério Villèle, devido a indícios de irregularidades. Na Alemanha, a Constituição de Weimer, de 1919, previu
esses organismos no seu art. 34, tornando-se o antecedente mais direto
e significativo dos atuais órgãos parlamentares de investigação. Houve,
também, a previsão desse instituto nas constituições da Bélgica (1831),
da Espanha (1978) e da Itália (1848).
Na América do Norte, os colonos ingleses acolheram e praticaram as
comissões parlamentares de inquérito. A partir da independência em
1776, desenvolveram-se nos Estados Unidos as congressional investigations,
não obstante a Constituição norte-americana não ter acolhido expressamente em seu bojo as comissões parlamentares de inquérito.
Na América do Sul, as primeiras tentativas de se implementarem as
comissões parlamentares de inquérito ocorreram no Brasil, na Argentina e no Uruguai a partir da segunda metade do século XIX.
No Brasil, em particular, a Constituição do Império, de 1824, e a primeira Carta republicana, de 1891, não contemplaram nos seus textos a
possibilidade de criação das comissões parlamentares de inquérito. Esses organismos somente ingressaram no ordenamento jurídico brasileiro
com a Constituição de 1934, mas estiveram ausentes na Carta de 1937.
As Constituições de 1946, de 1967 (com a Emenda Constitucional nº 1, de
1969) e de 1988 voltaram a tratar desse instituto de maneira expressa. A
partir da Carta de 1967 (art. 39), introduziram-se também, no direito brasileiro, as chamadas comissões parlamentares mistas de inquérito, compostas por membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Em nível infraconstitucional, veio a lume, em 1952, a Lei nº 1.579, que
instituiu e regulou a criação e funcionamento das comissões parlamentares de inquérito. Esse diploma legal foi recepcionado pelas ordens
constitucionais que o sucederam, tendo sido complementado pelas Leis
nos 10.001/2000 e 10.679/2000, e permanece em vigor até os dias atuais.

2.3

Disciplina constitucional

A Constituição de 1988 prevê, expressamente, as comissões parlamentares de inquérito no seu art. 58, § 3º, que assim dispõe:
Art. 58. ........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes
de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros
previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros,
para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas
conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para
que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

Sobre o sentido da expressão “poderes de investigação próprios de
autoridades judiciais”, esclarece Barroso (2000) que, em síntese,
é o de criar para a comissão parlamentar de inquérito o direito ou,
antes, o poder de atribuir às suas determinações o caráter de imperatividade. Suas intimações, requisições e outros atos pertinentes à
investigação devem ser cumpridos e, em caso de violação, ensejam
o acionamento de meios coercitivos. Tais medidas, porém, não são
autoexecutáveis pela comissão. Como qualquer ato de intervenção
na esfera individual, resguardada constitucionalmente, deverá ser
precedida de determinação judicial. (BARROSO, 2000, p. 72)

De outra parte, a instituição de comissões parlamentares de inquérito,
no âmbito das casas legislativas, está vinculada à satisfação de três requisitos definidos, de modo taxativo, no referido dispositivo constitucional,
a saber: 1) subscrição do requerimento de criação por, no mínimo, 1/3 dos
membros de cada Casa Legislativa, para as respectivas comissões, ou de
ambas, para as comissões em conjunto (comissões mistas); 2) indicação
de fato determinado a ser objeto de apuração; e 3) temporariedade da
comissão parlamentar de inquérito (prazo certo de funcionamento).
Respeitados esses requisitos, será instaurada a comissão parlamentar de inquérito, e as suas conclusões deverão, quando necessário, ser
encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos indiciados.15
Convém assinalar que as comissões parlamentares de inquérito
também podem ser criadas nas esferas estadual, distrital e municipal,
em face do princípio da simetria constitucional. É dizer, as disposições
do art. 58, § 3º, da Constituição de 1988, aplicam-se compulsoriamente
aos poderes legislativos dos estados (assembleias legislativas), do Distrito Federal (Câmara Legislativa do Distrito Federal) e dos municípios

15 Decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS nº 24.831-DF, sendo relator o
ministro Celso de Mello, que a instauração do inquérito parlamentar, para viabilizar-se no
âmbito das casas legislativas, está vinculada, unicamente, à satisfação das três exigências
definidas, de modo peremptório, no art. 58, § 3º, da Carta Política. Assim, preenchidos os
requisitos constitucionais, impõe-se a instauração da comissão parlamentar de inquérito, que
não depende, por isso mesmo, da vontade aquiescente da maioria legislativa.
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(câmaras de vereadores), no que concerne à organização de suas funções legislativas e de fiscalização.
Nesse contexto, Mello Filho (1983) lembra que
a competência para investigar é limitada pela competência para legislar, de tal sorte que será abusiva a utilização do inquérito parlamentar para elucidar fatos que refujam às atribuições legiferantes do
órgão investigante. (MELLO FILHO, 1983, p. 155)

Assim, as assembleias legislativas, a Câmara Legislativa do Distrito
Federal e as câmaras de vereadores, que exercem, no âmbito das esferas subnacionais, o Poder Legislativo, têm competência para instituir
comissões parlamentares de inquérito destinadas a apurar fatos determinados que se insiram dentro de suas atribuições legislativas.

2.4

Disciplina infraconstitucional

As comissões parlamentares de inquérito, embora previstas constitucionalmente (art. 58, § 3º), podem ser reguladas por outras normas,
desde que guardem correspondência com a Constituição de 1988. Dentre essas normas, podemos citar as Leis nos 1.579/1952, 10.001/2000 e
10.679/2003, a Lei Complementar nº 105/2001, as constituições estaduais, as leis orgânicas municipais e os regimentos internos das casas legislativas (Câmara dos Deputados, Senado Federal, assembleias legislativas, Câmara Legislativa do Distrito Federal e câmaras municipais).
Essas normas infraconstitucionais devem regular as comissões parlamentares de inquérito nos limites impostos pela Lei Maior, vigente no
ordenamento jurídico brasileiro.
A Lei nº 1.579/1952, que “dispõe sobre as comissões parlamentares
de inquérito”, foi aprovada na vigência da Constituição de 1946 e tem
sido recepcionada pelos textos constitucionais seguintes, incluindo o
de 1988. Estabelece, desde logo, seu art. 1º que as comissões parlamentares de inquérito, criadas na forma da Constituição, “terão ampla ação
nas pesquisas destinadas a apurar os fatos determinados que deram
origem à sua formação”.
A Lei nº 10.001/2009, que “dispõe sobre a prioridade nos procedimentos a serem adotados pelo Ministério Público e por outros órgãos
a respeito das conclusões das comissões parlamentares de inquérito”,
pretendeu dar celeridade a esses procedimentos para que haja, de fato,
punição aos acusados a partir das conclusões constantes do relatório.
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A Lei nº 10.679/2003, que “dispõe sobre a atuação do advogado em
depoimento perante comissão parlamentar de inquérito”, veio alterar a
Lei nº 1.579/1952 para acrescentar o § 2º ao seu art. 3º, cujo teor diz que
“o depoente poderá fazer-se acompanhar de advogado, ainda que em
reunião secreta”.
A Lei Complementar nº 105/2001, que “dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras providência”, estabelece,
no § 1º do seu art. 4º, que ”as comissões parlamentares de inquérito, no
exercício de sua competência constitucional e legal de ampla investigação, obterão as informações e documentos sigilosos de que necessitarem,
diretamente das instituições financeiras, ou por intermédio do Banco
Central do Brasil ou da Comissão de Valores Mobiliários”. O § 2º do mesmo artigo diz que essas solicitações “deverão ser previamente aprovadas
pelo Plenário da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, ou do plenário de suas respectivas comissões parlamentares de inquérito”.
O Regimento Interno da Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução nº 17/1989, com alterações posteriores, define, em seu art. 35, o
requisito constitucional do fato determinado para a criação de comissões parlamentares de inquérito, seu período de atuação, sua composição e a limitação de, no máximo, cinco delas funcionando concomitantemente, salvo mediante projeto de resolução. O art. 35 explicita as
atribuições das comissões parlamentares de inquérito.
Já o Regimento Interno do Senado Federal, aprovado pela Resolução
nº 18/1989, com alterações posteriores, disciplina, no seu art. 145, o processo de criação de comissões parlamentares de inquérito, determinando que o requerimento para esse fim contenha o fato determinado a ser
apurado, o número de seus membros, o prazo de duração e o limite das
despesas a serem realizadas. O art. 146 obsta a criação de comissões
parlamentares de inquérito sobre matérias pertinentes à Câmara dos
Deputados, às atribuições do Poder Judiciário e aos estados.
Finalmente, o Regimento Comum do Congresso Nacional, aprovado pela Resolução nº 1/1979, com alterações posteriores, prescreve que
as comissões parlamentares mistas de inquérito serão criadas em sessão conjunta das duas Casas Legislativas, exigindo-se requerimento de
um terço dos membros da Câmara dos Deputados mais um terço dos
membros do Senado Federal. Essas comissões terão participação em
igual número de deputados e senadores.
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3
Fidelidade partidária

3.1

Conceitos e caracterização

A abordagem da fidelidade partidária implica considerar vários de
seus significados. Nesse diapasão, são muitos os conceitos formulados
pelos doutrinadores sobre esse instituto jurídico. Vejamos alguns.
De Plácido e Silva (1991) esclarece que,
derivado do latim fidelitas (fidelidade, lealdade), no conceito jurídico,
entende-se a observância exata e leal de todos os deveres ou obrigações impostos pela própria lei. É, assim, o cumprimento ou a execução de todos os deveres atribuídos à pessoa em virtude de encargo, e
contrato ou de qualquer outra obrigação. [...] Opõe-se à infidelidade,
que é a falta de cumprimento da obrigação ou do dever imposto.
(SILVA, 1991, v. 2, p. 291)

Melo (1978) descreve a fidelidade partidária como “o cumprimento
dos compromissos de lealdade com o programa do partido e de obrigações assumidas com seus dirigentes”. (MELO, 1978, p. 52)
Farhart (1996) assim conceitua a fidelidade partidária:
consiste na adesão intelectual do membro do partido – filiado ou
representante eleito, no Governo, no Congresso, nas assembleias legislativas estaduais ou nas câmaras municipais – à filosofia do partido, sua concepção de sociedade e dos métodos e meios para realizar
suas ideias a esse respeito. (FARHART, 1996, p. 432)

Aras (2006) afirma que a fidelidade partidária pode ser definida
como a
lealdade a um partido; observância do programa partidário e das
decisões tomadas em suas instâncias deliberativas (convenção, diretórios, executivas, etc.) pelos filiados em geral e, sobretudo, por seus
membros com assento no Parlamento ou na Chefia do Executivo.
(ARAS, 2006, p. 163-164)
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Ramayana (2008) aduz que a compreensão do instituto da fidelidade partidária
está correlacionada com os deveres impostos pelo estatuto do partido político ao seu filiado (eleito ou não eleito). A lei faz menção à
fidelidade e disciplina, o que enseja uma evidente interligação entre
as expressões que no fundo resvalam no acatamento das diretrizes e
dos objetivos partidários. (RAMAYANA, 2008, p. 432)

Assim, tendo em vista os conceitos acima transcritos, pode-se dizer que os elementos caracterizadores da fidelidade partidária são os
seguintes: i) lealdade ao partido político e cumprimento dos deveres
pelos filiados em geral e, sobretudo, por seus membros eleitos com assento em casas legislativas; ii) observância do programa e dos objetivos
partidários; iii) acatamento das decisões tomadas em suas instâncias
deliberativas, tais como: convenção, diretórios, executivas, etc.
No direito comparado, a fidelidade partidária também se faz presente de modo diverso. Nos Estados Unidos, onde há dois partidos
majoritários – o democrata e o republicano – a fidelidade partidária
caracteriza-se mais como uma exigência do eleitorado do que uma imposição legal.
Segundo Aras (2006),
no contexto político norte-americano, seria considerado pouco confiável o parlamentar que mudasse de partido. A elevada taxa de reeleição dos políticos norte-americanos, que deve ser cotejada com a
consistente rejeição do eleitorado brasileiro, é consequência da estabilidade política norte-americana. As altas taxas de reeleição – que
oscilam entre 60% e 80% – seriam, assim, uma espécie de recompensa aos parlamentares, decorrentes de duas principais razões: a consolidação dos partidos políticos e a identificação dos eleitores com
esses partidos, que provocaram um alto nível de fidelidade partidária. (ARAS, 2006, p. 232)

Na Alemanha, a fidelidade partidária é remetida para os estatutos
dos partidos. Na prática, observa-se um profundo comprometimento dos
filiados para com o programa e as diretrizes partidárias.
Na França, a disciplina da fidelidade partidária, de igual modo, fica a
cargo dos partidos, sendo que os políticos franceses não trocam de partido, salvo no caso de fusão, incorporação ou criação de novo partido.
Aras (2006) observa que, naquele país,
a fidelidade partidária está associada aos partidos políticos serem
marcados ideologicamente, o que compromete demasiadamente os
eleitos. Torna-se, assim, particularmente difícil, neste contexto, explicar mudança de legenda aos eleitores. (ARAS, 2006, p. 236)
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Como se vê, a característica comum dos países supracitados é que a
fidelidade partidária é implícita, vale dizer, não houve necessidade de
expressa previsão legal para que os políticos respeitassem o programa
e as diretrizes de suas respectivas agremiações e a opção de escolha do
eleitor na hora de votar.
Distintamente do Brasil, essas democracias, mesmo considerando
suas peculiaridades históricas e temporais, possuem um sistema partidário e eleitoral consolidado, sendo o eleitor a força motriz para impedir atos de infidelidade de políticos que tendem a priorizar suas ambições individuais em detrimento dos respectivos partidos.
Finalmente, convém consignar que conduta oposta à fidelidade
partidária é a infidelidade partidária, que De Plácido e Silva (1991)
conceitua como “o ato político que não respeita as diretrizes partidárias da sua agremiação ou abandona o partido sem justificativa”.
(SILVA, 1991, v. 5, p. 123)
Melo (1978) sustenta que a infidelidade partidária consiste em
ato de felonia, relacionado a compromissos assumidos com um partido político. A legislação de alguns Estados prevê sanções para atos
de infidelidade partidária, assim definidos pela respectiva legislação política, especialmente para aqueles que hajam sido eleitos para
o desempenho de mandatos representativos. (MELO, 1978, p. 63)

3.2

Esboço histórico

O instituto da fidelidade partidária é relativamente novo no Brasil.
Certamente as Constituições de 1824, 1891, 1934, 1937 e 1946 não cogitaram da fidelidade partidária nos seus textos pelo fato de, até o final da
década de 1960, o número de mudanças de partidos por parlamentares
não ter sido muito expressivo.
A inovação só veio com a Constituição de 1967, ao se referir, no
inciso V do art. 149, à fidelidade partidária.
No entanto, foi a Emenda Constitucional nº 1/1969, que deu status
constitucional à fidelidade partidária, ao dispor, em seu art. 152, V, e
parágrafo único, que:
Art. 15. A organização, o funcionamento e a extinção dos partidos
políticos serão regulados em lei federal, observados os seguintes
princípios:
[...]
V – disciplina partidária;
[...]
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Parágrafo único. Perderá o mandato no Senado Federal, na Câmara dos
Deputados, nas assembleias legislativas e nas câmaras municipais
quem, por atitudes ou pelo voto, se opuser às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos de direção partidária ou deixar o
partido sob cuja legenda foi eleito. A perda do mandato será decretada pela Justiça Eleitoral, mediante representação do partido, assegurado o direito de ampla defesa.

A Lei nº 5.682/1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), regulava a
matéria, além de impor, como a norma constitucional, que se cassasse
o mandato do parlamentar que deixasse o partido pelo qual se elegeu
ou descumprisse o programa e as diretrizes partidárias estabelecidas
pelos órgãos de direção.
O instituto manteve-se inalterado pela Emenda Constitucional
nº 11/1978, até sua abolição pela Emenda Constitucional nº 25/1985, que,
na verdade, o retirou pura e simplesmente do texto constitucional, fator
determinante para o enfraquecimento dos partidos políticos.
Nesse sentido, Vilhena (1986) observa que
a falta de compromisso com os princípios doutrinários e com o
programa do partido sob cuja legenda o candidato se elegeu gera
o enfraquecimento ou até mesmo a desmoralização dos partidos, a
ponto de se afirmar que, no Brasil, os programas dos partidos são
peças meramente formais, na grande maioria desconhecidos até dos
próprios filiados, destinados apenas a atender as exigências da legislação eleitoral, por ocasião do registro do partido político perante
o Tribunal Superior Eleitoral, ou para a formação do quociente eleitoral. (VILHENA, 1986, p. 98)

A fidelidade partidária volta a figurar no texto constitucional brasileiro com a promulgação da Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã.

3.3

Disciplina constitucional

Reza o § 1º do art. 17 da Constituição de 1988, com a redação dada
pela Emenda Constitucional nº 52/2006:
Art. 17. [...]
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua
estrutura interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade
de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual,
distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas
de disciplina e fidelidade partidária.
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Como se observa, a Constituição de 1988 remete a regulamentação
do instituto para os estatutos partidários, com a exclusão da possibilidade de perda do mandato em razão da infidelidade partidária. Isso
significa dizer que o texto constitucional não obriga a permanência do
agente político (do Poder Legislativo ou do Poder Executivo) no partido sob cuja legenda fora eleito, nem prevê qualquer penalidade para a
troca de partidos. Ao revés, até proíbe a perda do mandato por infidelidade partidária, quando, no seu art. 15, declara vedada a cassação de
direitos políticos, só admitidas a perda e a suspensão deles nos casos
expressamente indicados no mesmo artigo.
Ademais, a Constituição de 1988, ao dispor sobre as condições de
elegibilidade, determina, no seu art. 14, § 3º, V, a filiação partidária
como uma das exigências para o cidadão postular a candidatura a
qualquer cargo eletivo.

3.4

Disciplina infraconstitucional

Condição de elegibilidade e, portanto, pressuposto para a candidatura
e aquisição do mandato eletivo, a filiação partidária, que a Constituição
de 1988 exige (art. 14, § 3º, V), é fator determinante da fidelidade partidária, no sentido de exigir dos filiados a observância dos princípios doutrinários e das diretrizes programáticas constantes dos estatutos partidários. É o que determina, no plano infraconstitucional, a Lei nº 4.737/1965,
que instituiu o Código Eleitoral, e a Lei nº 9.096/1995, que dispõe sobre os
partidos políticos e regulamenta dispositivos da Constituição.
Assim, a Lei nº 4.737/1965 (Código Eleitoral) estabelece, no seu art. 87,
caput, que somente podem concorrer às eleições os candidatos registrados por partidos políticos.
Por sua vez, a Lei nº 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos) determina, no seu art. 15, V, que o estatuto do partido deve conter, entre outras, normas sobre “fidelidade e disciplina partidárias, processo para
apuração das infrações e aplicação das penalidades, assegurado amplo
direito de defesa”.
O capítulo V do mencionado diploma legal cuida da fidelidade e da
disciplina partidárias, no qual se incluem os arts. 23 e 24, que assim
dispõem:
Art. 23. A responsabilidade por violação dos deveres partidários
deve ser apurada e punida pelo competente órgão, na conformidade
do que disponha o estatuto de cada partido.

Fidelidade partidária | 71

§ 1º Filiado algum pode sofrer medida disciplinar ou punição por
conduta que não esteja tipificada no estatuto do partido político.
§ 2º Ao acusado é assegurado amplo direito de defesa.
Art. 24. Na Casa Legislativa, o integrante da bancada de partido
deve subordinar sua ação parlamentar aos princípios doutrinários e
programáticos e às diretrizes estabelecidas pelos órgãos de direção
partidários, na forma do estatuto.

É a consagração do instituto da fidelidade partidária na legislação
infraconstitucional, especificamente na Lei dos Partidos Políticos.
Quanto às penalidades decorrentes da infidelidade partidária, os
arts. 25 e 26 do mencionado diploma legal estabelecem que:
Art. 25. O estatuto do partido poderá estabelecer, além das medidas
disciplinares básicas de caráter partidário, normas sobre penalidades, inclusive com desligamento temporário da bancada, suspensão
do direito de voto nas reuniões internas ou perda de todas as prerrogativas, cargos e funções que exerça em decorrência da representação e da proporção partidária, na respectiva Casa Legislativa, ao
parlamentar que se opuser, pela atitude ou pelo voto, às diretrizes
legitimamente estabelecidas pelos órgãos partidários.
Art. 26. Perde automaticamente a função ou cargo que exerça, na
respectiva Casa Legislativa, em virtude da proporção partidária, o
parlamentar que deixar o partido sob cuja legenda tenha sido eleito.

Note-se que, consoante o art. 25, a pena máxima que o estatuto do
partido pode estabelecer, no caso de infidelidade partidária, é a desfiliação e a expulsão do parlamentar.
Na verdade, os casos de perda de mandato estão expressamente
previstos no art. 55 da Constituição, não podendo ser eles ampliados
por norma infraconstitucional ou pelo estatuto partidário.
Nesse sentido, cabe apenas ao Legislativo promover a mudança desse dispositivo constitucional para nele incluir a hipótese de perda do
mandato por infidelidade partidária, e não a qualquer outro poder, sob
pena de inconstitucionalidade por usurpação de função.
O importante é que se deve avançar na disciplina legislativa da fidelidade partidária, tendo em vista o aperfeiçoamento desse instituto tão
indispensável à democracia representativa em nosso país.
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4
Comissões parlamentares de
inquérito e a decisão do Supremo
Tribunal Federal

4.1

Mandado de Segurança nº 23.452-1-RJ-STF

O Mandado de Segurança nº 23.452-1-RJ, impetrado por Luiz Carlos
Barretti Junior e julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 16 de setembro de 1999, tratou dos limites constitucionais da atuação das comissões
parlamentares de inquérito, criadas no âmbito do Congresso Nacional,
ou em qualquer de suas Casas, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição de 1988. Entendeu a Corte Suprema que o controle judicial desses
organismos não ofende o princípio da separação de poderes; ao revés,
afigura-se uma exigência de ordem político-jurídica essencial ao regime
democrático, pois nenhum poder está acima da Constituição.
Nesse julgamento, que teve como relator o ministro Celso de Mello,
decidiu o Supremo Tribunal Federal que as comissões parlamentares
de inquérito têm poderes investigatórios de magistrados, mas esses poderes, embora amplos, não são ilimitados nem absolutos. Devem, pois,
ser exercidos dentro dos mesmos limites constitucionais impostos ao
Poder Judiciário, seja em relação ao respeito aos direitos fundamentais,
seja quanto à necessária fundamentação e publicidade de seus atos, ou
ainda no que tange à necessidade de resguardo de informações confidenciais sobre as quais incide a cláusula de reserva derivada dos sigilos bancário, fiscal e telefônico.
Registre-se, a propósito, o seguinte excerto do voto do relator da
matéria, ministro Celso de Mello:
Nenhum dos poderes da República está acima da Constituição. No
regime político que consagra o Estado democrático de direito, os atos
emanados de qualquer comissão parlamentar de inquérito, quando praticados com desrespeito à lei fundamental, submetem-se ao
controle jurisdicional [...]. As comissões parlamentares de inquérito
não têm mais poderes do que aqueles que lhes são outorgados pela
Constituição e pelas leis da República. É essencial reconhecer que os
poderes das comissões parlamentares de inquérito – precisamente
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porque não são absolutos – sofrem as restrições impostas pela Constituição da República e encontram limites nos direitos fundamentais
do cidadão, que só podem ser afetados nas hipóteses e na forma que
a Carta Política estabelecer. [...] A Constituição da República, ao outorgar às comissões parlamentares de inquérito, “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais” (art. 58, § 3º), claramente
delimitou a natureza de suas atribuições institucionais, restringindo-as, unicamente, ao campo da indagação probatória, com absoluta
exclusão de quaisquer outras prerrogativas que se incluem, ordinariamente, na esfera de competência dos magistrados e tribunais,
aquelas que decorrem do poder geral de cautela conferido aos juízes,
como o poder de decretar a indisponibilidade dos bens pertencentes
a pessoas sujeitas à investigação parlamentar. (BRASIL, 1999, p. 88)

Nesse diapasão, a ordem jurídica impõe limitações à atuação das
comissões parlamentares de inquérito, de modo a proteger a integridade do interesse público e assegurar a coexistência harmoniosa das
liberdades, pois nenhuma potestade pode ser exercida com desrespeito
aos direitos e garantias fundamentais.
Assim, os poderes investigatórios das comissões parlamentares de
inquérito estabelecidos pela Corte Suprema no Mandado de Segurança
nº 23.452-1-RJ e em julgados subsequentes (BRASIL, 2014) compreendem: i) quebra dos sigilos fiscal, bancário, telefônico e de dados relativamente às pessoas por elas investigadas; ii) oitiva de investigados
e indiciados, respeitado o direito ao silêncio, pois ninguém é obrigado
a depor contra si mesmo; iii) oitiva de testemunhas, até mesmo com
a possibilidade de condução coercitiva; iv) determinação de buscas e
apreensões; v) realização de perícias e exames e requisição de documentos necessários às investigações.
De outro lado, não podem as comissões parlamentares de inquérito,
no exercício de suas atribuições: i) decretar prisões, salvo em flagrante
delito; ii) formular acusações e punir delitos; iii) aplicar medidas cautelares, como a indisponibilidade de bens, arresto, sequestro, hipoteca
judiciária e proibição de ausentar-se da comarca ou do país; iv) proibir
ou limitar a assistência jurídica aos investigados.
Além dessas limitações, decidiu o Supremo Tribunal Federal, no
Mandado de Segurança nº 23.452-1-RJ, que, sobre a atuação das comissões parlamentares de Inquérito, incide a denominada cláusula de reserva jurisdicional, consistente em submeter à esfera única e exclusiva
de decisão dos magistrados e dos tribunais a prática de determinados
atos, como a busca e apreensão domiciliar (art. 5º, XI), a interceptação
telefônica (art. 5º, XII) e a decretação da prisão de qualquer pessoa, ressalvada a hipótese de flagrância (art. 5º, LXI).
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Reitere-se que as limitações decorrentes do julgamento do Mandado
de Segurança nº 23.452-1-RJ foram mantidas – e até mesmo ampliadas –
pela Corte Suprema em julgados posteriores que diziam respeito à atuação das comissões parlamentares de inquérito. Citem-se, a propósito,
os Habeas Corpus nº 96.981 (2008), nº 9.678 (2009) e 115.785 (2012), que tratam da garantia constitucional da não auto-incriminação do acusado.
Dessa garantia decorrem para o investigado – e até mesmo para a testemunha – os seguintes direitos: a) manter silêncio diante de perguntas
cujas respostas possam acarretar-lhe grave dano; b) não ser preso em
flagrante por exercício dessa garantia sob pretexto da prática de crimes
de desobediência e de falso testemunho (arts. 330 e 342 do Código Penal); c) não ter o silêncio interpretado em seu desfavor.
As comissões parlamentares de inquérito destinam-se, pois, a investigar atos do poder público e fatos relevantes para o interesse público,
tornando-se valioso instrumento de exercício da função fiscalizadora
do Legislativo dentro do sistema do checks and balances. Contudo, suas
competências, embora amplas, não são absolutas nem ilimitadas, tendo
como balizadores o ordenamento jurídico e os direitos fundamentais.

4.2

Consequências das limitações constitucionais
às comissões parlamentares de inquérito
em face da decisão do STF no Mandado
de Segurança nº 23.452-1-RJ

Duas consequências podem ser vislumbradas em face da decisão
do Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento do Mandado
de Segurança nº 23.452-1-RJ. A primeira é a intervenção do Judiciário
nessa seara para assegurar as franquias constitucionais e garantir a
integridade e a supremacia da Constituição, o que levou a uma evidente judicialização da matéria. A segunda é a necessidade de um
novo estatuto jurídico para as comissões parlamentares de inquérito,
tendo em vista a defasagem da vigente legislação infraconstitucional
que rege a organização e o funcionamento desses organismos em face
da Constituição de 1988.
Com efeito, a riquíssima experiência acumulada com relação às comissões parlamentares de inquérito, a partir da promulgação da atual
Carta Política, apontou para a oportunidade de modernização da normatividade infraconstitucional vigente.
Nesse sentido, urge atualizar e aperfeiçoar a Lei nº 1.579/1952 e alterações posteriores, bem como as normas regimentais sobre as comissões
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parlamentares de inquérito (Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, Regimento Interno do Senado Federal e Regimento Comum do Congresso Nacional), sem que isso possa implicar qualquer
redução de seu relevante papel no processo político e na vida democrática do país, tal como tem ensinado a prática republicana.
A modernização da normatividade infraconstitucional sobre as comissões parlamentares de inquérito – que implica a edição de novo
estatuto jurídico – deverá levar em conta, entre outros aspectos: i) a
função (ampliada) de fiscalização e controle dos atos do Executivo,
conferida ao Legislativo pela Constituição de 1988; ii) o princípio da
finalidade, que significa uma investigação para apuração de fato certo
e determinado, mas nada impedindo que, no decorrer de seus trabalhos, possam as comissões parlamentares de inquérito debruçar-se, sob
a forma de aditamentos, sobre fatos novos que tenham conexão com os
fatos apurados; iii) a observância da competência exclusiva do Poder
Judiciário para a prática de determinados atos (busca e apreensão domiciliar, interceptação telefônica e decretação de prisão nas hipóteses
de não flagrância) – a denominada cláusula de reserva da jurisdição;
iv) o respeito aos direitos e garantias fundamentais consagrados na
Constituição de 1988, entre os quais o direito à não auto-incriminação;
v) a necessidade da motivação (fundamentação), da transparência e da
publicidade de seus atos e decisões, sob pena de ineficácia jurídica e
nulidade; vi) o envio de seus relatórios finais não apenas para o Ministério Público, no caso de indícios da prática de ilícitos penais, mas também para órgãos de outros poderes, quando necessário para a apuração
e punição de faltas graves de servidores e demais pessoas sujeitas ao
regime funcional da administração pública; vii) a elaboração de proposições legislativas, que poderão acompanhar seus relatórios finais,
quando conveniente para o atendimento do interesse público.
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5
Fidelidade partidária e
as decisões do Tribunal
Superior Eleitoral e do
Supremo Tribunal Federal

5.1

Consultas nos 1.398 e 1.407-TSE e
Mandados de Segurança nos 26.602-DF,
26.603-DF e 26.604-DF-STF

O sistema partidário brasileiro tem experimentado, desde a redemocratização do país, iniciada em 1985, uma intensa migração partidária, muitas vezes motivada por interesses pessoais em detrimento da
soberania popular, como elevação das chances em eleições proporcionais, conflitos, busca de recursos para projetos locais e regionais, entre
outros motivos.
Na verdade, a migração partidária introduz um elemento de instabilidade no interior do Legislativo que obstaculiza a consolidação do
sistema representativo, com desgaste da imagem dos partidos e dos
políticos e enfraquecimento da democracia.
A migração partidária, além de colocar questões ao nível da representação, repercute também sobre o princípio da imediaticidade do
voto. Canotilho (2002, p. 300) examina o abandono do partido pelo representante sob esse princípio apresentando argumentos nos dois sentidos, sem defender nenhum deles: a favor da manutenção do mandato,
pelo princípio da representação (o deputado é representante do povo
e não dos partidos – e pode ser, no sistema português, um candidato
independente); e a favor da perda de mandato, pela renúncia fática ao
mandato por parte do representante que abandona o partido.
A mudança injustificada de partido tem, pois, contribuído para reduzir o grau de representatividade do regime democrático, porquanto
não respeita a vontade do eleitor. Após as eleições, o voto dado a um
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partido é transferido, indiretamente, para outro partido, alterando a
representação eleita, sem consultar o eleitor.16
Lembra Aras (2006) que
o descalabro da mudança de partido chegou ao cúmulo, nas eleições
estaduais e federal de 2002, quando, entre a data da diplomação e
antes mesmo da posse, em 1º de janeiro de 2003, dezenas de parlamentares migraram, impunemente, chocando a sociedade brasileira
com a já famosa dança das cadeiras, cujo objetivo foi o aumento de
tempo na propaganda eleitoral no certame de 2004, sem embargo da
satisfação de interesses pessoais. (ARAS, 2006, p. 250)

Nessa esteira, observam Thales e Camila Cerqueira (2008) que,
depois das eleições de 2006, ao menos 36 deputados trocaram de legenda. O Partido da República, por exemplo, recebeu 15 novos filiados eleitos por outras agremiações. Lado outro, dos 513 deputados
eleitos, apenas 31 conseguiram se eleger com seus próprios votos.
Os outros foram puxados para o Congresso pelos votos de legenda.
(CERQUEIRA; CERQUEIRA, 2008, p. 69)

Diante desse cenário, o Partido da Frente Liberal – hoje, Democratas
(DEM) – formulou a Consulta nº 1.398/200717 ao Tribunal Superior Eleitoral, nos seguintes termos:
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 do candidato;
Considerando ainda que, também o cálculo das médias, é decorrente
do resultado dos votos válidos atribuídos aos partidos e coligações.

16 O transfuguismo, ou troca de partidos, não é ocorrência exclusivamente da democracia
brasileira, sendo comum em outros países igualmente democráticos como Alemanha,
França, Itália e Estados Unidos. No entanto, no Brasil, tal prática se tornou endêmica após a
redemocratização de 1985. (NUNES JÚNIOR, 2014, p. 23)
17 As consultas são formuladas perante as instâncias da Justiça Eleitoral, conforme o caso, por
autoridades com jurisdição federal e estadual e órgãos de direção partidária com abrangência
nacional ou estadual. Devem envolver questões em tese (abstrato), isto é, desvinculadas
de situações concretas, sobre matéria eleitoral prevista na Constituição ou na legislação
infraconstitucional e devem ser formuladas antes do início do período eleitoral (arts. 23, XII,
e 30, VIII, do Código Eleitoral). As respostas às consultas não têm natureza vinculante, mas se
revestem de singular importância por apontarem os balizamentos que deve seguir a Justiça
Eleitoral relativamente às matérias de sua competência. No caso das consultas formuladas
junto ao TSE, as respostas dadas são geralmente incorporadas pelas instruções que a Corte
Eleitoral publica sob a forma de resoluções para regular o processo eleitoral e que não estão
submetidas ao princípio da anualidade previsto no art. 16 da Carta Política.
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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?

Na sessão administrativa de 27 de março de 2007, a Corte Eleitoral
respondeu afirmativamente à Consulta nº 1.398/2007, definindo que os
mandatos parlamentares obtidos nas eleições proporcionais (deputados
federais, estaduais e vereadores) pertenciam aos partidos políticos ou
às coligações, e não aos candidatos eleitos.
O Tribunal Superior Eleitoral, por seis votos contra um, acompanhou o voto do relator, ministro César Asfor Rocha, o qual deixou assentado que “os partidos e as coligações conservam o direito à vaga
obtida pelo sistema proporcional, quando houver pedido de cancelamento de filiação ou de transferência do candidato eleito por um partido para outra legenda”.
Os argumentos expendidos pelo Tribunal Superior Eleitoral não foram poucos para fundamentar essa construção jurisprudencial. Tais
argumentos giravam em torno dos seguintes aspectos: i) se o mandato
pertencesse ao candidato, significaria dizer que a soberania popular
conferida pelo povo seria transferida para a ordem privada do eleitor,
que se tornaria senhor e possuidor de parcela dela; ii) o mandato é
essencialmente uma função política e pública, de todo avessa e inconciliável com pretensão de cunho privado; iii) a perda do mandato seria
consequência de um ato ilícito e não de uma sanção; iv) a quantidade
de cadeiras a ocupar no Parlamento é o resultado de uma contagem de
votos dados à legenda e não ao candidato, que, na sua grande maioria, sequer alcança nominalmente o quociente eleitoral; v) a filiação
partidária é condição de elegibilidade, pois o ordenamento jurídico
pátrio não prevê a candidatura avulsa; vi) a democracia é o resultado
da representação popular que perpassa pelos partidos políticos como
corpos intermediários; vii) o esvaziamento do partido pela migração
injustificada de seus filiados enfraquece a representatividade política e
o funcionamento parlamentar; viii) a migração do partido pelo qual o
candidato foi eleito é infidelidade para com o eleitor.
Veja-se, a propósito, o seguinte trecho do voto do relator da matéria,
ministro César Asfor Rocha:
Parece-me equivocada e mesmo injurídica a suposição de que o
mandato político eletivo pertence ao indivíduo eleito, pois isso equivaleria dizer que ele, o candidato eleito, se teria tornado senhor e
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possuidor de uma parcela da soberania popular, não apenas transformando-a em propriedade sua, porém mesmo sobre ela podendo
exercer, à moda do exercício de uma prerrogativa privatística, todos
os poderes inerentes ao seu domínio, inclusive o de dele dispor.
Todavia, parece-me incogitável que alguém possa deter para si – e
exercer como coisa sua – um mandato eletivo, que se configura essencialmente como uma função política e pública, de todo avessa e
inconciliável com pretensão de cunho privado.
O princípio da moralidade, inserido solenemente no art. 37 da Carta
Magna, repudia de forma veemente o uso de qualquer prerrogativa
pública, no interesse particular ou privado.
[…] a mudança de partido não é ato ilícito, podendo o cidadão filiar-se e desfiliar-se à sua vontade, mas sem que isso possa representar
subtração à bancada parlamentar do partido político que o abrigou
na disputa eleitoral.
Ao meu sentir, o mandato parlamentar pertence, realmente, ao partido político, pois é à sua legenda que são atribuídos os votos dos
eleitores, devendo-se entender como indevida (e mesmo ilegítima)
a afirmação de que o mandato pertence ao eleito, inclusive porque
toda a condução ideológica, estratégica, propagandística e financeira
é encargo do partido político. (BRASIL, 2007c, p. 5-7)

Acompanhando o voto do relator, o ministro Cézar Peluso salientou que
uma das causas da debilidade dos partidos políticos reside, precisamente, nos estímulos oficiais e na indiferença popular quanto à
desenfreada transmigração partidária que se observa nos parlamentos, não raro induzida por interesses menos nobres. Ora, suposto
não solucionarem de per se os problemas, até certo ponto naturais, das
disputas intrapartidárias e dos embates por votos dos correligionários, o reconhecimento, a garantia e a vivência de que o mandato
pertence ao partido, não à pessoa do mandatário, têm, entre outros,
o mérito de, impedindo a promiscuidade partidária, fortalecer a
identificação e a vinculação ideológica entre candidatos, partidos e
eleitorado, como substrato conceitual e realização histórica da democracia representativa. (BRASIL, 2007c, p. 22-23)

Nesse diapasão, o ministro José Delgado assinalou que,
além disso, a filiação partidária é condição de elegibilidade (art. 14,
§ 3º, da Constituição Federal) e só podem concorrer às eleições candidatos registrados por partidos (art. 87 do Código Eleitoral). Em consequência, contribui para diminuir o grau de representatividade do
regime democrático e para violar o princípio da representatividade
que está ínsito em tal regime.
[...]
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A elevada migração partidária leva, ainda, ao descrédito do Legislativo, gerando a inconfiabilidade do eleitor e violando aquele negócio
jurídico-eleitoral de que falei inicialmente. (BRASIL, 2007c, p. 49-50)

Em face desse entendimento, aduzem Thales e Camila Cerqueira
(2008) que,
se o candidato, após o pleito, mudasse de partido, este ou coligação
originária estaria apto, na Justiça Eleitoral, a ajuizar ação constitutiva, com ampla defesa, de reivindicação da cadeira, uma vez que esta
pertenceria ao partido ou coligação, mas não ao candidato, uma vez
que o sistema é o proporcional. A única exceção à perda do mandato
estaria numa eventual justificativa plausível e motivada, pelo candidato, para a saída do partido, a ser analisada sob o crivo do contraditório. (CERQUEIRA; CERQUEIRA, 2008, p. 69)

Contrariamente ao posicionamento da maioria dos ministros da
Corte Eleitoral estava o ministro Marcelo Ribeiro, que formou a minoria, entendendo que: i) não pode haver perda do mandato se o candidato eleito troca de partido, porque essa penalidade não está prevista
nem no texto constitucional nem em lei infraconstitucional; ii) o art. 55
da Constituição de 1988, que estabelece os casos de perda de mandato, é exaustivo e não comportaria essa hipótese extra, de infidelidade partidária; iii) embora se louve toda a argumentação no sentido de
prestigiar a fidelidade partidária, não há razões no direito posto que
autorizem a conclusão a que chegaram os ministros vencedores.
Nas palavras do ministro Marcelo Ribeiro:
Não há norma na Constituição, nem em lei infraconstitucional, que
diga que aquele que mudar de partido perderá o mandato.
[...]
Não me parece haver espaços para invocar princípios implícitos
quando a matéria foi tratada expressamente na Constituição anterior e a alusão à perda de mandato, de modo claro, foi retirada da
atual Constituição.
Parece-me, com a devida vênia, que o constituinte não quis que essa
hipótese, de mudança de partido pelo parlamentar eleito, acarretasse a perda de mandato. (BRASIL, 2007c, p. 55, 60-61)

Note-se que os argumentos esposados pelo ministro Marcelo Ribeiro
remetiam às decisões anteriores nas quais tanto o Tribunal Superior
Eleitoral como o Supremo Tribunal Federal sustentavam que, na falta
de expressa previsão constitucional e legal sobre o tema, não haveria
a possibilidade de punir o político que migrasse para outro partido.
O fato é que, ao responder afirmativamente à Consulta nº 1.398/2007,
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a Corte Eleitoral veio a estabelecer a regra da perda do mandato em
razão da infidelidade partidária.
A partir da decisão do TSE, a Presidência da Câmara dos Deputados
recebeu requerimentos de vários partidos políticos no sentido de que
fosse declarada a vacância, por renúncia presumida, de mandatos
exercidos por deputados federais eleitos sob determinadas legendas e
que migraram para outras. Diante do indeferimento de tais pedidos, o
Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), o Partido Popular Socialista (PPS) e o antigo Partido da Frente Liberal (PFL) – hoje Partido
Democratas (DEM) – impetraram junto ao Supremo Tribunal Federal
os Mandados de Segurança nos 26.602-DF, 26.603-DF e 26.604-DF, tendo
o Excelso Pretório se pronunciado, em 4 de outubro de 2007, no sentido
de que o mandato de deputados federais, estaduais e distritais e de
vereadores pertencem aos partidos ou às coligações que os elegeram.
No seu voto, a ministra Cármen Lúcia, relatora do Mandado de Segurança nº 26.604-DF, concluiu que
a fidelidade partidária é, neste figurino, um corolário jurídico lógico
e necessário do sistema constitucional positivado, sem necessidade
de ser estampado de forma expressa e sem que os princípios possam
ser atendidos sem atenção à sua presença no sistema. Sem aquela
exigência, não haveria como se dar concretude ao modelo de representação por meio de partidos políticos.
Sendo a democracia representativa e a representação cidadã, passando, imprescindivelmente, pelos partidos políticos (art. 87, da Lei
nº 4.737/1965) – para que se dê ao eleitor o conhecimento e a opção
de quem quer ele se veja na condição de seu representante –, a vinculação do candidato com o partido nem é eventual, nem é precária,
como se pudesse deste elo se dispor ao sabor do interesse pessoal do
eleito. (BRASIL, 2007b, p. 201-202)

Assim, o Supremo Tribunal Federal veio confirmar o entendimento
do Tribunal Superior Eleitoral de que o mandato eletivo pertence ao
partido ou à coligação, mas a declaração de vacância depende de se
assegurar, ao parlamentar, o direito à ampla defesa, conforme previsto
no art. 5º, LIV, da Constituição de 1988.
Em 16 de outubro de 2007, o Tribunal Superior Eleitoral ampliou o
objeto da Consulta nº 1.398, respondendo afirmativamente à Consulta
nº 1.407, formulada pelo deputado Nilson Mourão (PT-AC), no sentido
de que a perda do mandato por infidelidade partidária aplicar-se-ia
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também aos eleitos pelo sistema majoritário (senadores, presidente da
República, governadores de Estado e prefeitos municipais).18
Diante disso, o Tribunal Superior Eleitoral, na sessão ordinária de 25
de outubro de 2007, aprovou a Resolução nº 22.610, com a finalidade de
disciplinar o processo de perda de cargo eletivo e de justificação
de desfiliação partidária, não fazendo qualquer distinção entre o sistema proporcional e o sistema majoritário, ou seja, a vaga obtida por
este ou aquele sistema haveria de ser preservada pelo partido político
no caso de pedido de cancelamento de filiação ou de transferência do
candidato eleito de uma legenda para outra.
Ao editar a Resolução nº 22.610/2007, o Tribunal Superior Eleitoral
atribuiu a si mesmo a competência para processar e julgar os casos
referentes à perda de mandato dos cargos eletivos federais – e aos tribunais regionais eleitorais a competência para processar e julgar os
casos referentes à perda de mandato dos cargos eletivos estaduais e
municipais.
Segundo o art. 1º, § 1º, I a IV, da mencionada resolução, consideram-se justa causa para a desfiliação partidária as seguintes situações:
incorporação ou fusão do partido, criação de novo partido, mudança
substancial ou desvio reiterado do programa partidário e grave discriminação pessoal.
Adiante, diz o § 2º, não ocorrendo quaisquer dessas situações, poderá o partido político formular, no prazo de 30 dias, contados da desfiliação, pedido de perda do cargo eletivo perante a Justiça Eleitoral. Nos
30 dias subsequentes, se o partido não fizer tal postulação, aquele que
tiver interesse jurídico ou o Ministério Público Eleitoral poderá pugnar
a perda do mandato.
Consoante o art. 2º, o Tribunal Superior Eleitoral é competente para
processar e julgar pedido relativo a mandato federal e, nos demais casos, cabe ao tribunal eleitoral do respectivo estado fazê-lo.

18 Convém assinalar que o Supremo Tribunal Federal vem mudando seu entendimento
sobre a fidelidade partidária, nas hipóteses de desfiliação partidária ou troca de partido
por mandatário eleito. Num primeiro momento, a jurisprudência da Corte Maior operouse apenas em relação aos mandatos derivados do sistema proporcional. Em seguida,
decidindo pela constitucionalidade de resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, ampliou o
entendimento sobre a matéria no sentido de que a desfiliação ou a troca de agremiação sem
justa causa implicaria também a perda dos mandatos conquistados nos pleitos majoritários.
No entanto, quanto a estes, em decisão recente, prolatada em 27 de maio de 2015, no
julgamento da ADI nº 5.081-DF, tendo como relator o ministro Luis Roberto Barroso, o Excelso
Pretório reinterpretou o instituto, afirmando agora a possibilidade de o detentor de cargo
eletivo majoritário manter a investidura no caso de desfiação ou mudança de partido.
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Reza o art. 10 que, após regularmente processado o feito e julgado
procedente o pedido, a perda do cargo eletivo será decretada pelo tribunal competente, devendo a decisão ser comunicada ao presidente do
órgão legislativo, que deverá dar posse ao suplente ou ao vice no prazo
de 10 dias.
Finalmente, o art. 13 dispõe que a resolução aplica-se às desfiliações consumadas após 27 de março de 2007 para os eleitos pelo sistema proporcional e após 16 de outubro de 2007 para os eleitos pelo
sistema majoritário.
Assim, a partir de então, com base na Resolução TSE nº 22.610/2007,
o ocupante de cargo proporcional ou de cargo majoritário que, sem
justa causa, se desvinculasse do partido sob cuja legenda fora eleito,
estaria suscetível à perda do respectivo mandato.
Consigne-se que a Resolução TSE nº 22.610/2007 não fez qualquer
distinção entre o sistema proporcional e o sistema majoritário, ou seja,
a vaga obtida por este ou aquele sistema haveria de ser preservada pelo
partido político no caso de pedido de cancelamento de filiação ou de
transferência do candidato eleito de uma legenda para outra.
Após a publicação da Resolução TSE nº 22.610/2007, o Partido Social
Cristão (PSC) e o procurador-geral da República ajuizaram, perante o
Supremo Tribunal Federal, as Ações Diretas de Inconstitucionalidade
(ADIs) nos 3.999-DF e 4.086-DF, tendo a Corte Suprema decidido em 12
de novembro de 2011 pela improcedência de ambas, declarando, em
consequência, a constitucionalidade da referida resolução.
Curiosamente, no seu julgamento, destacou o Supremo Tribunal Federal o caráter excepcional e transitório da Resolução TSE
nº 22.610/2007 para salvaguardar a observância da fidelidade partidária, “enquanto o Poder Legislativo, órgão legitimado para resolver as
tensões típicas da matéria, não se pronunciar”.

5.2

Constitucionalidade da perda do mandato
em razão da infidelidade partidária

Aspecto importante ligado ao debate da fidelidade partidária gira
em torno da constitucionalidade do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, posteriormente ratificado pelo Supremo Tribunal Federal,
que deu origem à Resolução TSE nº 22.610/2007.
O que importa saber é se esses tribunais criaram nova hipótese de
perda de mandato não prevista no texto constitucional ou se apenas
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lançaram mão de princípios já consagrados, numa interpretação sistemática do texto constitucional.
De fato, conforme esclarece Silva (2012), “a Constituição não permite a perda de mandato por infidelidade partidária. Ao contrário, até o
veda, quando, no art. 15, declara vedada a cassação de direitos políticos, só admitidas a perda e a suspensão deles nos estritos casos indicados no mesmo artigo”. (SILVA, 2012, p. 409)
Daí decorre até hoje o embate doutrinário acerca da constitucionalidade ou não dessas decisões e do diploma promulgado pelo Tribunal
Superior Eleitoral. Há quem sustente, até mesmo, sequer tratar-se de
caso de perda de mandato, não se enquadrando, portanto, no rol dos
casos estabelecidos pelo art. 55 da Constituição de 1988. Parte essa corrente da premissa de que, pertencendo o mandato ao partido ou à coligação, não o perderá o eleito, visto que é faticamente impossível que se
perca aquilo que não se possui.
Sobre o assunto, Thales e Camila Cerqueira (2008) indagam:
Como fica a soberania popular exercida nas urnas, segundo o art. 1º,
parágrafo único da CF/1988 – ou seja, apesar dos 513 deputados
federais eleitos em 2006, apenas 31 conseguiram se eleger por conta
própria, sendo os demais pelo quociente eleitoral/partidário, não se
pode olvidar que as regras do jogo (Bobbio) eram estas colocadas no
momento da disputa, sendo que a violação por Resolução do TSE
corresponderia a uma lei que, no caso concreto, deveria respeitar o
at. 16 da CF/1988, ou seja, ser válida somente para as próximas eleições, respeitando assim o princípio do rules of game? (CERQUEIRA;
CERQUEIRA, 2008, p. 251)

Adiante, observam que
a resolução do TSE, como estudamos, pode ser um ato normativo primário (que cria o direito) ou secundário (que copia o direito). No caso concreto, trata-se de um ato normativo primário (que
cria direito novo), porém, como sabemos, por força do CE e da Lei
nº 9.504/1997 (art. 105), a Resolução do TSE tem força de lei ordinária
federal, jamais status constitucional. Com isto, a decisão é inconstitucional, porque o TSE atuou como legislador positivo (e até aqui sem
problemas), mas em matéria reservada à CF/1988 (art. 55), e não afeta
à lei ordinária federal. (CERQUEIRA; CERQUEIRA, 2008, p. 251)

Aduzem, ainda, Thales e Camila Cerqueira (2008) que
o TSE, nos CTAs 1.398 e 1.407, e ainda na Resolução nº 22.610/2007,
portanto, atuou como legislador positivo constitucional, adiantando
a reforma política, criando uma hipertrofia e invadindo espaço do
Poder Legislativo, violando a harmonia do sistema do checks and
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balances previsto no art. 2º da CF/1988. (CERQUEIRA; CERQUEIRA,
2008, p. 251)

Como se observa, esses autores admitem a inconstitucionalidade
das decisões que culminaram na perda do mandado por infidelidade
partidária, entendendo que o Tribunal Superior Eleitoral, com a chancela do Supremo Tribunal Federal, teria usurpado a função de legislar, própria do Legislativo, não apenas por criar situações de perda de
mandato reservada à Constituição, como também por instituir ritos
processuais e hipóteses de justa causa por resolução, extrapolando os
limites juridicamente aceitáveis.
Para Thales e Camila Cerqueira (2008), o Tribunal Superior Eleitoral
e o Supremo Tribunal Federal não se limitaram ao seu dever funcional
de atuar: para solucionar a questão da fidelidade partidária no Brasil,
há tempos aguardada pela reforma política, fizeram as vezes de Legislativo, editando uma norma inconstitucional.
Há que se atentar, ademais, para as consequências que têm surgido do entendimento partilhado pelo Superior Tribunal Eleitoral e pelo
Supremo Tribunal Federal de que o mandato pertence ao partido ou à
coligação. Na verdade, a Resolução TSE nº 22.610/2007 não teve o condão de prever a multiplicidade de situações que poderiam emanar dos
diversos contextos gerados pela decretação da perda do mandato por
abandono da legenda.

5.3

Consequência da perda do mandato
em face da infidelidade partidária

A principal consequência que se vislumbrou a partir da mudança
de paradigma decorrente das decisões do Superior Tribunal Eleitoral e
do Supremo Tribunal Federal que culminaram na perda do mandato
por infidelidade partidária foi a frenagem nas intensas trocas de partidos, que, como salientado, marcaram a política brasileira desde a redemocratização do país em 1985, tendo sido muitas das vezes motivadas
por interesses pessoais, em detrimento da soberania popular e da representatividade do sistema político.
Da atenuação das frequentes trocas de legendas vislumbraram-se
três efeitos: em primeiro lugar, a reaproximação entre o sistema partidário e o sistema eleitoral, o que tem implicado uma maior representatividade do sistema político brasileiro. De fato, a permanência dos
mandatários nos partidos tem evitado a fragmentação das bancadas se
comparadas as respectivas composições do início e do final das legisla-
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turas, possibilitando aos eleitores o acompanhamento dos representantes que elegeram e, assim, o julgamento de suas atuações.
Em segundo lugar, o reforço à identidade partidária, percebida especialmente nas últimas eleições, já que a permanência do eleito no partido
identifica o candidato com o programa e os objetivos partidários, o que
acaba influenciando a escolha do eleitor no momento da votação.
Em terceiro lugar, a sedimentação de uma postura ativista no Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal, ao positivar
os contornos concretos do instituto da fidelidade partidária, haja vista
que disciplinaram uma matéria de grande apelo entre a população brasileira, diante da omissão do Legislativo. O TSE e o STF participaram,
assim, do rule making eleitoral, exercendo atribuição normativa, numa
clara atuação de legislador positivo, e ocuparam um espaço destinado
constitucionalmente ao Congresso Nacional.19
Por fim, fato importante a ser consignado é que, embora a Resolução
TSE nº 26.610/2007 tenha culminado na frenagem das frequentes trocas
de partido, não se esperava a grande incidência da justa causa, prevista
no art. 1º, § 1º, I a IV, na migração para novos partidos. Curiosamente,
tem sido esse dispositivo o fundamento do elevado número de migrações na legislatura anterior, por implicar a manutenção do mandato
dos parlamentares que passaram para as novas legendas, a saber: Partido Social Democrático (PSD), Partido Pátria Livre (PPL), Partido Ecológico Nacional (PEN), Partido Republicano da Ordem Social (PROS) e
Solidariedade (SDD).20
Não se trata de um problema a criação de novos partidos, até porque a liberdade de organização partidária tem previsão expressa no
art. 14 da Constituição de 1988. O fato é que o efeito colateral danoso
decorrente da decisão do Tribunal Superior Eleitoral – avalizada pelo
Supremo Tribunal Federal – dá a esses partidos a possibilidade de já
nascerem robustos, antes mesmo de participarem de qualquer disputa
eleitoral. Nesse sentido, podem ser eles contemplados com recursos do
Fundo Partidário e com o tempo de rádio e televisão, em face das regras

19 No Brasil, a Justiça Eleitoral, concentra as atividades de governança eleitoral nos níveis de rule
making, rule application e rule adjudication, que envolvem atribuições normativas (legiferantes),
administrativas (executivas) e jurisdicionais (contenciosas). Além disso, adota a “regra da
interseção”, ou seja, a composição da instância máxima da governança eleitoral brasileira
é estabelecida em interseção com a Corte Suprema, haja vista que dos sete ministros que
integram o Tribunal Superior Eleitoral, três são oriundos do Supremo Tribunal Federal.
20 Vale consignar que, em setembro de 2015, foram registradas três novas legendas no Tribunal
Superior Eleitoral, a saber: Partido Novo, Rede Sustentabilidade e Partido da Mulher
Brasileira. Até aquela data, havia trinta e cinco partidos registrados no TSE.
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da Resolução TSE nº 22.610/2007 e do acórdão do julgamento conjunto
da ADI nº 4.430-DF e da ADI nº 4.795-DF.
Desde a edição da Lei nº 9.096, em 1995, até 2006, foram criados doze
partidos. No entanto, somente no período de dois anos, entre 2011 e
2013, sobretudo após a decisão da portabilidade dos votos dos mandatários trânsfugas para as novas legendas, foram criados os cinco
partidos supramencionados, sem contar os que estão prestes a serem
aprovados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Como se observa, os efeitos decorrentes da frenagem das frequentes
trocas de legendas têm-se verificado em diversos setores e magnitudes,
com repercussões sobre a Justiça Eleitoral, o sistema político, os partidos políticos, os representantes e até mesmo os eleitores.
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6
Os casos das comissões
parlamentares de inquérito e
da fidelidade partidária como
manifestações da judicialização
da política no Brasil

Note-se que, nos casos das comissões parlamentares de inquérito e da
fidelidade partidária, a atuação do Judiciário brasileiro, em particular
do STF e do TSE, constituiu evidente manifestação da judicialização da
política, implicando o protagonismo dos órgãos judiciais que culminou na transferência de decisões da arena política para a arena judicial.
Nesse contexto, os tribunais agiram como verdadeiros legisladores positivos, tanto no plano constitucional quanto no plano infraconstitucional, criando uma hipertrofia e invadindo espaço reservado ao Legislativo, numa afronta ao sistema de checks and balances, previsto no art. 2º
da Constituição de 1988.
Em se tratando de limitações constitucionais às comissões parlamentares de inquérito, releva perceber o protagonismo do STF quando estão em xeque direitos fundamentais. A mesma postura pode ser
observada na sequência de decisões que têm anulado deliberações das
comissões parlamentares de inquérito, como a examinada na decisão
proferida no julgamento do Mandado de Segurança nº 23.452-1-RJ, permitindo diagnosticar um avanço do Judiciário no sentido do estreitamento dos mecanismos de controle judicial sobre esses organismos
e apontando para a necessidade de o Legislativo – e não o Judiciário –
promover a atualização e o aperfeiçoamento da normatividade infraconstitucional que trata da matéria (Lei nº 1.579/1952, alterada pela
Lei nº 10.679/2003, assim como as normas pertinentes do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, do Regimento Interno do Senado
Federal e do Regimento Comum do Congresso Nacional).
Com relação à fidelidade partidária, não existe no ordenamento jurídico brasileiro norma constitucional, tampouco infraconstitucional,
que preveja a perda do mandato do parlamentar diante da hipótese
de troca de partido ou de cancelamento da filiação partidária. Mesmo
diante da omissão do Legislativo, não pode o Judiciário se colocar como
indesejável instância hegemônica. No exercício de suas atribuições
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constitucionais, cabe-lhe interpretar e aplicar o direito em situações de
litígio entre partes, sem, contudo, pretender investir-se no papel de legislador positivo.
Ademais, ao editar a Resolução TSE nº 26.610/2007, o tribunal instituiu ritos e prazos processuais, atribuiu competências à Justiça Eleitoral e ao Ministério Público Eleitoral e estabeleceu hipóteses de justa
causa, numa nítida usurpação de poderes, constitucionalmente reservados ao Legislativo.
Se não bastasse o questionamento sobre a invasão de competência
decorrente da postura ativista do TSE e do STF, vários outros dispositivos da Resolução TSE nº 22.610/2007 são reputados inconstitucionais
em face do conteúdo igualmente lesivo à ordem jurídica.
Nesse contexto, segundo Tavares (2007), “percebe-se que algumas
decisões da Justiça Constitucional geram insatisfação no espaço político-partidário, na mídia e no governo, chegando, por vezes, a deflagrar
uma situação mais séria de crise institucional”. (TAVARES, 2007, p. 9)
Portanto, é inegável que as intervenções do TSE e do STF, ao positivarem os contornos concretos das comissões parlamentares de inquérito e do instituto da fidelidade partidária, acabaram por disciplinar matérias de grande relevância, diante da omissão do Congresso Nacional.
No entanto, incumbe ao Legislativo estabelecer um novo estatuto
jurídico para as comissões parlamentares de inquérito, bem como disciplinar o instituto da fidelidade partidária, tanto no plano constitucional quanto no plano infraconstitucional.
Nesse cenário pós-1988 emergiram, pois, um TSE e um STF que até
hoje parecem dispostos a deliberar sobre questões políticas, atuando
como legisladores positivos. Assim, os ministros da Corte Eleitoral e
da Corte Suprema têm assumido o papel de protagonistas, valendo-se
de uma posição capaz de alterar as normas constitucionais e infraconstitucionais, o que ocorreu nos casos das comissões parlamentares de
inquérito e da fidelidade partidária.
Em se tratando de fidelidade partidária, como assinalado, o Supremo Tribunal Federal alterou recentemente o entendimento até então
fixado com relação às eleições majoritárias (2007). Com efeito, no julgamento da ADI nº 5.081-DF, realizado em 27 de maio de 2015, tendo
como relator o ministro Luis Roberto Barroso21, o STF decidiu que a
perda do mandato em razão da troca de partido não se aplica ao siste21 Além do ministro Luis Roberto Barroso, seguiram o mesmo entendimento os ministros Teori
Zavascki, Rosa Weber, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de
Mello, Luiz Fux, e o presidente da Corte, Ricardo Lewandowski.
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ma majoritário (utilizado na eleição de presidente, governador, prefeito
e senador) sob o argumento de que este tem lógica e dinâmica diversas
do sistema proporcional (utilizado na eleição de deputados federais, estaduais, distritais e de vereadores) e que, em consequência, a hipótese
viola a soberania popular e as escolhas do eleitor.
Veja-se, a propósito, a ementa do julgamento:
Ementa: Direito Constitucional e Eleitoral. Ação direta de Inconstitucionalidade. Resolução nº 22.610/2007 do TSE. Inaplicabilidade da
regra de perda de mandato por infidelidade partidária ao sistema
eleitoral majoritário.
1. Cabimento da ação. Nas ADIs nº 3.999-DF e 4.096-DF discutiu-se
o alcance do poder regulamentar da Justiça Eleitoral e sua competência para dispor acerca da perda de mandatos eletivos. O ponto
central discutido na presente ação é totalmente diverso: saber se é
legítima a extensão da regra da fidelidade partidária aos candidatos
eleitos pelo sistema majoritário.
2. As decisões nos Mandados de Segurança nº 26.602, nº 26.603 e
26.604 tiveram como pano de fundo o sistema proporcional, que é
adotado para a eleição de deputados federais, estaduais e vereadores. As características do sistema proporcional, com sua ênfase nos
votos obtidos pelos partidos, tornam a fidelidade partidária importante para garantir que as opções políticas feitas pelo eleitor no momento da eleição sejam minimamente preservadas. Daí a legitimidade de se decretar a perda do mandato do candidato que abandona a
legenda pela qual se elegeu.
3. O sistema majoritário, adotado para a eleição de presidente, governador, prefeito e senador, tem lógica e dinâmica diversas da do
sistema proporcional. As características do sistema majoritário, com
sua ênfase na figura do candidato, fazem com que a perda do mandato, no caso de mudança de partido, frustre a vontade do eleitor e
vulnere a soberania popular (CF, art. 1º, par. único e art. 14, caput).
4. Procedência do pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade. (BRASIL, 2015)

Portanto, na reinterpretação desse instituto jurídico, entendeu a
Corte Suprema que a Resolução TSE nº 22.610/2007, ao igualar os sistemas proporcional e majoritário para fins de fidelidade partidária, violou as características essenciais dos sistemas eleitorais e, sobretudo, o
núcleo do princípio democrático de que faz parte a soberania popular,
porque desvirtua a vontade do eleitor expressa nas eleições.
Também em 2015, o Congresso Nacional resolveu tratar da fidelidade partidária. A opção do legislador foi alterar apenas uma hipótese de
justa causa para mudança de partido, mantendo todo o regramento de
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natureza processual constante da Resolução TSE nº 22.610/2007. Assim,
com a edição da Lei nº 13.165/2015 (minirreforma eleitoral),22 a criação
de novo partido deixou de configurar justa causa para troca de legenda. Por outro lado, o legislador criou uma “janela” temporal de 30 dias
anteriores ao prazo mínimo de filiação partidária – alterado para 6 meses – autorizando a livre migração partidária, independentemente de
as legendas serem novas ou antigas.
Novamente o Supremo Tribunal Federal foi provocado. A Rede Sustentabilidade ajuizou a ADI nº 5.398-DF, na qual pugna pela inconstitucionalidade da lei da minirreforma eleitoral que excluiu a criação
de nova legenda como hipótese de justa para a desfiliação sem perda
do mandato por infidelidade partidária. Ainda pendente de julgamento definitivo pela Corte Suprema, o relator do processo, ministro Luis
Roberto Barroso, concedeu medida liminar assegurando o prazo integral de 30 dias para que detentores de mandatos eletivos migrem para
os novos partidos criados no período imediatamente anterior à entrada
em vigor da Lei nº 13.165/2015.

22 A Lei nº 13.165/2015, “altera as Leis nos 9.504, de 30 de setembro de 1997, 9.096, de 19 de
setembro de 1995, e 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), para reduzir os custos
das campanhas eleitorais, simplificar a administração dos partidos políticos e incentivar a
participação feminina”.
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Conclusão

Como se viu ao longo deste trabalho, a judicialização da política, tanto
na forma judicialization from without (transferência de prerrogativas da
tomada de decisão da legislatura, do gabinete ou da administração pública para o âmbito de atuação dos juízes e tribunais) como na forma
judicialization from within (propagação do procedimento judicial para os
parlamentos e para a administração pública), constitui-se movimento ocorrente em escala global: em diferentes partes do mundo e em
épocas diversas, o Judiciário vem se destacando como protagonista de
decisões envolvendo questões de largo alcance político.23
Assim é que, tanto nos Estados Unidos, com a célebre decisão Marbury versus Madison, quanto na Europa, a partir do segundo pós-guerra,
há exemplos variados do protagonismo das cortes constitucionais. Também na América Latina as questões políticas passaram a ter no Judiciário
a sua instância decisória final, ganhando espaço uma postura mais ativa
do magistrado na interpretação e aplicação da Constituição. Nas sociedades democráticas contemporâneas, portanto, a ação política é deslocada de sua arena própria (arena política) para outra arena (arena judicial),
o que significa a expansão do Judiciário no sistema de poder.24
Viu-se que o modelo clássico de separação de poderes requer, nos
dias de hoje, uma nova leitura. Embora permaneça o propósito montesquiano de limitar o poder pelo poder, a moderna dimensão desse princípio não reserva lugar para o juiz como “boca da lei”, cedendo passo
ao sistema de controles recíprocos – o checks and balances do modelo

23 Nesse sentido, é possível afirmar que o aumento do número de processos, mormente no âmbito da jurisdição constitucional, não é apenas fenômeno jurídico, mas também político.
24 Convém destacar que a judicialização da política, embora tenha uma dimensão planetária,
não é um fenômeno uniforme, pois cada país demonstra sua própria dinâmica de possibilidades e limites constitucionais, conforme a maior ou menor interação judicial-política e o
maior ou menor grau de desenvolvimento do sistema de controle de constitucionalidade. Por
isso mesmo é que podem ser encontradas, nos diversos países, áreas mais judicializadas do
que outras.
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constitucional americano, no qual a resultante é uma complexa interação entre os órgãos integrantes dos poderes do Estado, sendo que cada
um deles é chamado a desempenhar funções típicas e atípicas, o que
acarreta, portanto, uma interseção entre esses poderes, que podem e
devem interagir de modo colaborativo.
Nesse cenário político-institucional, delineado pelo constitucionalismo atual, ganha relevo a possibilidade de o Judiciário invalidar leis e
atos normativos emanados de outros poderes, por meio da interpretação constitucional. Esse mecanismo de poder do Judiciário denomina-se controle de constitucionalidade. A maior ou menor importância do
papel que lhe é atribuído no sistema político está diretamente relacionada com a sua maior ou menor capacidade de controlar a constitucionalidade das normas e assegurar a integridade da Constituição.
A tradicional teoria da separação dos poderes vê-se, pois, desafiada
em razão da superioridade da Constituição e da consequente atribuição do controle de constitucionalidade das leis ao Judiciário.
No Brasil, desde a promulgação da Constituição de 1988, o papel
do Judiciário como ator político tem sido potencializado pelos fatores
anteriormente mencionados, dando uma nova dinâmica às relações
(assimétricas e desarmônicas) entre os três poderes no Brasil. Longe
de conformar-se ao papel que lhe foi classicamente conferido por Montesquieu (1985, p. 152) de “boca da lei” (bouche de la loi), o Judiciário
brasileiro tem adotado uma atuação proativa na interpretação da Constituição e das leis.
Daí por que a expansão da atividade do Judiciário no Brasil tem
trazido um amplo debate sobre as competências constitucionais do TSE
e do STF, que, a cada dia, prolatam novas decisões sobre questões políticas. O estudo dos casos das comissões parlamentares de inquérito
e da fidelidade partidária revela essa quadra histórica por que passa o
país atualmente.
No caso das comissões parlamentares de inquérito, decidiu o STF
estabelecer-lhes restrições e anular suas deliberações, tendo em vista
que esses organismos não teriam mais poderes do que aqueles que
lhes foram outorgados pela Constituição de 1988 e pelas leis do país.
Torna-se essencial reconhecer que os poderes das CPIs – precisamente
porque não são absolutos – sofrem as limitações impostas pelo ordenamento jurídico.
Assim, quando o Judiciário, de modo particular o STF, atua sobre as
CPIs, no sentido de restringir-lhes os poderes e invalidar-lhes os atos,
tal comportamento implica judicialização da política.
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No caso da fidelidade partidária, entendida como os deveres que
se impõem aos filiados, eleitos e não eleitos, de observar o programa,
as diretrizes e os objetivos partidários constantes dos respectivos estatutos, o instituto sofreu radical mudança no Brasil com as decisões do
TSE e do STF, que estabeleceram a perda do mandato como sanção para
os representantes que, sem causa justificada, mudem de legenda.
Esse entendimento veio transformar profundamente o cenário
político-eleitoral brasileiro, já que a Constituição de 1988, além de não
determinar a perda do mandato por infidelidade partidária, proíbe
expressamente essa punição, quando veda, no art. 15, a cassação dos
direitos políticos, cuja perda ou suspensão só ocorrerá nos casos de
cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado,
enquanto durarem seus efeitos, recusa de cumprir obrigação a todos
imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII, e improbidade administrativa, a teor do art. 37, § 4º.
Porém, há vozes discordantes que admitem a inconstitucionalidade
desse entendimento, no sentido de que o Judiciário teria usurpado da
função de legislar, própria do Legislativo, não apenas por criar hipótese de perda de mandato própria da Constituição, como também por
instituir ritos processuais e hipóteses de justa causa por simples resolução, atuando como verdadeiro legislador positivo.
Essa postura do Judiciário brasileiro ingressou na seara da judicialização, na qual as questões políticas passaram a ter nele a sua instância
decisória final.
É certo que a vontade de atualizar e moralizar foi excepcional, porém, é tarefa do Legislativo dispor sobre as CPIs e a fidelidade partidária; do contrário, a boa intenção poderá transformar os poderes em
disfunções constitucionais graves.
O Judiciário não pode se colocar como um suprapoder nem pretender ser a antítese de qualquer outro. Incumbe-lhe interpretar e aplicar
a Constituição e as leis, mas sem querer se atribuir a função de legislar, sob pena de pôr em xeque a legitimação democrática da jurisdição
constitucional.
Por isso mesmo é que, em se tratando de restrições ao funcionamento das CPIs e de hipóteses de perda de mandado em razão da fidelidade
partidária, urge que o Congresso Nacional abandone o estado de inércia para regulamentar essas matérias, tanto no plano constitucional
como no plano infraconstitucional, o que acarretaria, sem dúvida, importantes consequências para os cidadãos e para os partidos políticos.
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Assim, não há como negar que o Judiciário, no Brasil, tem assumido
uma participação cada vez mais ativa nas questões políticas. Os casos
aqui investigados – CPIs e fidelidade partidária – são robustos indicadores do aprofundamento da judicialização da política brasileira, o que torna proeminente o papel do TSE e do STF de rule makers nesse contexto.25
Certamente por conta das significativas (e até mesmo indesejadas)
intervenções que têm sido feitas pelo TSE, com a chancela do STF, e das
dificuldades que cercam a reação do Congresso Nacional para a reversão desse cenário, nem sempre tão rápida quanto desejada, observa-se,
entre boa parte dos atores políticos – e até mesmo entre membros dos
tribunais superiores – um movimento visando a limitar, de modo mais
efetivo, o protagonismo que tem exercido o Judiciário brasileiro nessa seara, definindo normas que produziram um forte impacto sobre a
vida política brasileira.
Leia-se, a propósito, o seguinte trecho do discurso de posse do ministro Ricardo Lewandowski (2014) na presidência do Supremo Tribunal Federal, ocorrida em 10 de setembro de 2014:
Nos dias de hoje, não são poucas as críticas veiculadas nos meios
acadêmicos e na mídia em geral contra aquilo que é visto como um
protagonismo mais acentuado – ou até mesmo exagerado – do Poder Judiciário, em particular do Supremo Tribunal Federal, quanto
à tomada de decisões relativas a temas de maior impacto sobre a
sociedade. Alguns falam numa “judicialização da política”, enquanto outros mencionam uma “politização da justiça”. Ambas as
expressões traduzem uma avaliação negativa acerca da atuação do
Judiciário, ao qual se imputa um extravasamento indevido de suas
competências constitucionais.
[…] A partir dessa nova postura, o Judiciário começou a intervir em
questões que antes estavam reservadas exclusivamente aos demais
poderes, participando, de maneira mais ativa, da formulação de
políticas públicas, especialmente nas áreas da saúde, do meio ambiente, do consumo, da proteção de idosos, crianças, adolescentes
e pessoas com deficiência. O Supremo Tribunal Federal, de modo
particular, passou a interferir em situações limítrofes, nas quais nem
o Legislativo, nem o Executivo, lograram alcançar os necessários
consensos para resolvê-las. A Suprema Corte, não raro provocada
pelos próprios agentes políticos, começou a decidir questões controvertidas ou de difícil solução, a exemplo da fidelidade partidária,
25 Como assinalado, pode-se mencionar, em sequência, os casos em que o Judiciário brasileiro
interveio no cenário político, definindo regras e exercendo papel legiferante: o estabelecimento de limites para as comissões parlamentares de inquérito (1999), a fixação do número
de vereadores (2004), a criação da cláusula de barreira (2006), a fidelidade partidária e a distribuição do fundo partidário (2007), a prestação de contas eleitorais (2008), a vigência da Lei
da Ficha Limpa (2010) e as doações de campanhas eleitorais por pessoas jurídicas (2015).
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do financiamento de campanhas eleitorais, da greve dos servidores
públicos, da pesquisa com células-tronco embrionárias humanas, da
demarcação de terras indígenas, dos direitos decorrentes das relações homoafetivas, das cotas raciais nas universidades e do aborto
de fetos anencéfalos.
[…] Propomo-nos a respeitar e fazer respeitar a independência e harmonia entre os poderes, estimulando nos juízes a adoção da salutar atitude de self restraint, de autocontenção, praticada pelas cortes
constitucionais dos países democráticos. Com isso queremos dizer
que o Judiciário só deve atuar, para suprir eventual lacuna normativa ou inércia administrativa, em caráter excepcional e provisório, e
apenas quando a decisão pretoriana se mostrar necessária e inadiável, permitindo, como regra, que o Legislativo ou o Executivo – representantes diretos da soberania popular – possam concluir as suas
deliberações no tempo que considerem politicamente mais adequado para o país. (LEWANDOWSKI, 2014)

A atuação ativista do TSE e do STF é questão ainda aberta. Muitas
indagações só poderão ser respondidas com o tempo e com estudos e
pesquisas que estão por ser feitos, notadamente no âmbito do direito
e da ciência política. O certo é que o Legislativo conhece bem seu verdadeiro tamanho e haverá de reagir responsivamente às interferências
do Judiciário, de forma a dar sempre a última palavra na criação das
normas jurídicas e confirmar que a autêntica expressão da soberania
popular definitivamente lhe diz respeito. A adoção, no Brasil, de uma
juristocracia nos moldes preconizados por Hirschl (2006), apresenta
manifesta incompatibilidade com o sistema representativo previsto na
Constituição de 1988 (art. 1º, parágrafo único).
Com este livro, buscou-se, assim, contribuir para o debate que ora se
trava sobre a judicialização da política no Brasil.
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Anexo

Resolução TSE nº 22.610, de 25
de outubro de 200726
Disciplina o processo de perda de
cargo eletivo, bem como o de justificação de desfiliação partidária.

O Tribunal Superior Eleitoral, no uso das atribuições que lhe confere
o art. 23, XVIII, do Código Eleitoral, e na observância do que decidiu o
Supremo Tribunal Federal nos Mandados de Segurança nº 26.602, 26.603
e 26.604, resolve disciplinar o processo de perda de cargo eletivo, bem
como de justificação de desfiliação partidária, nos termos seguintes:
Art. 1º O partido político interessado pode pedir, perante a Justiça Eleitoral, a decretação da perda de cargo eletivo em decorrência de desfiliação
partidária sem justa causa.
§ 1º Considera-se justa causa:
I − incorporação ou fusão do partido;
II − criação de novo partido;
III − mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário;
IV − grave discriminação pessoal.
§ 2º Quando o partido político não formular o pedido dentro de 30
(trinta) dias da desfiliação, pode fazê-lo, em nome próprio, nos 30 (trinta) subsequentes, quem tenha interesse jurídico ou o Ministério Público eleitoral.
§ 3º O mandatário que se desfiliou ou pretenda desfiliar-se pode pedir
a declaração da existência de justa causa, fazendo citar o partido, na
forma desta resolução.

26 Publicada no Diário da Justiça, Seção 1, de 30-10-2007, e republicada no Diário da Justiça de
27-3-2008, por determinação do art. 2º da Resolução nº 22.733, de 11-3-2008.
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Art. 2º O Tribunal Superior Eleitoral é competente para processar e julgar pedido relativo a mandato federal; nos demais casos, é competente
o tribunal eleitoral do respectivo estado.
Art. 3º Na inicial, expondo o fundamento do pedido, o requerente juntará
prova documental da desfiliação, podendo arrolar testemunhas, até o
máximo de 3 (três), e requerer, justificadamente, outras provas, inclusive
requisição de documentos em poder de terceiros ou de repartições públicas.
Art. 4º O mandatário que se desfiliou e o eventual partido em que esteja
inscrito serão citados para responder no prazo de 5 (cinco) dias, contados
do ato da citação.
Parágrafo único. Do mandado constará expressa advertência de que, em
caso de revelia, se presumirão verdadeiros os fatos afirmados na inicial.
Art. 5º Na resposta, o requerido juntará prova documental, podendo
arrolar testemunhas, até o máximo de 3 (três), e requerer, justificadamente, outras provas, inclusive requisição de documentos em poder de
terceiros ou de repartições públicas.
Art. 6º Decorrido o prazo de resposta, o tribunal ouvirá, em 48 (quarenta
e oito) horas, o representante do Ministério Público, quando não seja requerente, e, em seguida, julgará o pedido, em não havendo necessidade
de dilação probatória.
Art. 7º Havendo necessidade de provas, deferi-las-á o relator, designando o 5º (quinto) dia útil subsequente para, em única assentada, tomar
depoimentos pessoais e inquirir testemunhas, as quais serão trazidas
pela parte que as arrolou.
Parágrafo único. Declarando encerrada a instrução, o relator intimará as
partes e o representante do Ministério Público, para apresentarem, no
prazo comum de 48 (quarenta e oito) horas, alegações finais por escrito.
Art. 8º Incumbe aos requeridos o ônus da prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo da eficácia do pedido.
Art. 9º Para o julgamento, antecipado ou não, o relator preparará voto
e pedirá inclusão do processo na pauta da sessão seguinte, observada
a antecedência de 48 (quarenta e oito) horas. É facultada a sustentação
oral por 15 (quinze) minutos.
Art. 10. Julgando 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 10 (dez) dias.
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Art. 11. São irrecorríveis as decisões interlocutórias do relator, as quais
poderão ser revistas no julgamento final, de cujo acórdão cabe o recurso
previsto no art. 121, § 4º, da Constituição da República.
Art. 12. O processo de que trata esta resolução será observado pelos
tribunais regionais eleitorais e terá preferência, devendo encerrar-se no
prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 13. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se apenas às desfiliações consumadas após 27 (vinte e sete) de
março deste ano, quanto a mandatários eleitos pelo sistema proporcional,
e, após 16 (dezesseis) de outubro corrente, quanto a eleitos pelo sistema
majoritário.
Parágrafo único. Para os casos anteriores, o prazo previsto no art. 1º, § 2º,
conta-se a partir do início de vigência desta resolução.
Marco Aurélio, presidente
Cezar Peluso, relator
Carlos Ayres Britto
José Delgado
Ari Pargendler
Caputo Bastos
Marcelo Ribeiro
Brasília, 25 de outubro de 2007.
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