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RESUMO 

O processo de empoderamento e ativismo judicial é um fenômeno global, cujas raízes remontam o 

triunfo hegemônico das instituições da democracia liberal no pós-Segunda Guerra e, mais 

recentemente, no pós-Guerra Fria: de singularidade da experiência americana, no século XIX, se 

disseminou para quase 9 de cada 10 países, no século XXI. Alguns fatores contribuíram 

decisivamente para a emergência desse processo, tais como a popularização do design tripartite de 

poderes, a profusão de constituições rígidas com longos catálogos de direitos fundamentais, a crise 

do dirigismo estatal, a responsividade dos juízes e o acesso às cortes pelas oposições parlamentares 

e por grupos de interesse. Todas essas condições são empiricamente verificáveis na experiência 

brasileira, cujo empoderamento judicial, embora recente (pós-2000), já projetou a Suprema Corte 

(STF) à centralidade do cenário político nacional. A literatura especializada apresenta, ainda, uma 

derradeira condição estrutural menos intuitiva para a fermentação do judicial review: a delegação 

tácita de poderes do parlamento às cortes, numa interação estratégica. O presente estudo se voltará 

a identificar padrões interativos entre a Corte e o Congresso Nacional nessa arena potencialmente 

conflitiva: pressupondo que o parlamento dispõe de inúmeros e eficazes mecanismos de contenção 

aos tribunais (court-curbing), acaso a invalidação de suas decisões, por parte da Corte, não seja 

acompanhada de reações de contramobilização, essa interação se revela compatível com a hipótese 

de delegação, como uma potencial evidência empírica de sua ocorrência. 

Palavras-chave: Poder Legislativo. Ativismo judicial. Interação estratégica. Delegação de 

poderes. Court-curbing. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

The process of judicial empowerment and activism is a global phenomenon, which has its roots in 

the hegemonic triumph of the institutions of liberal democracy after the Second World War and, 

more recently, in the post-Cold War period: from a uniqueness of the American experience in the 

nineteenth century, it has spread to almost 9 out of 10 countries in the 21st century. Some factors 

have contributed decisively to the emergence of this process, such as the popularization of the 

tripartite design of powers, the profusion of rigid constitutions with long catalogues of fundamental 

rights, the crisis of the state dirigisme, the responsiveness of judges and the access to courts by 

parliamentary oppositions and interest groups. All these conditions are empirically verifiable in the 

Brazilian experience, whose judicial empowerment, although recent (post-2000), has already 

placed the Brazilian Supreme Court (STF) in the center of the national political scene. The 

specialized literature presents, in addition, one last structural condition – less intuitive – for the 

popularization of the judicial review: the tacit delegation of powers from the parliament to the 

courts, in a strategic interaction. The present study aims to identify interactive patterns between the 

Court and the National Congress in this potentially conflicting arena: assuming that the parliament 

has numerous and effective mechanisms of court-curbing, in case the invalidation of its decisions 

by the Court is not accompanied by counter mobilization reactions, such interaction proves 

compatible with the hypothesis of delegation as a potential empirical evidence of its occurrence. 

Keywords: Legislative Power. Judicial activism. Strategic interaction. Delegation of powers. 

Court-curbing. 
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INTRODUÇÃO 

 As noções, hoje quase intuitivas, de superioridade hierárquica da Constituição em relação 

às demais leis, de sua eficácia como norma jurídica e da sua conseguinte procedimentalização 

assecuratória por meio do controle de constitucionalidade de leis infraconstitucionais e o 

inescapável papel das cortes1 nesta senda, se são assimiladas sem maior perplexidade por boa parte 

dos seus observadores na experiência hodierna, numa quase naturalização de suas feições, não 

ocuparam esse espaço de obviedade desde sempre2.  

 As primeiras cartas constitucionais, sobretudo na Europa, eram frequentemente encaradas 

como meros instrumentos proclamatórios do ideário político das crescentes elites burguesas até o 

primeiro quartil do século XX, sem qualquer pretensão de efetivamente tutelar  direitos 

fundamentais. Não havia, de igual modo, qualquer pretensão real de viabilizar o reconhecimento 

compulsório desses direitos por parte das instituições do Estado, impondo-lhes, por via de 

consequência, deveres concretos, em geral, de não agir, em relação aos seus concidadãos 

(BRANDÃO, 2017).  

 O sentido da Constituição e sua implicação para o funcionamento das instituições políticas, 

na disputa dinâmica por ordenação do poder e pelo alcance dos direitos fundamentais adquirem, 

no fim século XX, feições inimagináveis mesmo para os teóricos mais argutos que antecederam a 

vertiginosa expansão de constituições escritas e das suas cortes “guardiãs”, ainda que se verifique, 

mesmo nos dias de hoje, um divórcio profundo entre suas proclamações textuais humanistas e seus 

resultados substantivos, no nível das ruas. 

 É por isso mesmo que um dos temas que mais ganha relevo nos estudos de Política e 

Democracia é a crescente de ativismo judicial que se seguira notadamente na esteira da chamada 

jurisdição constitucional e sua marcante e controversa função contramajoritária: esse processo de 

                                                
1 Quando me refiro a “cortes” o faço em sentido amplo, pretendendo congregar tanto organismos judiciais 
(precipuamente), quanto órgãos políticos externos ao Poder Judiciário, que exercitem a interpretação e controle de 

constitucionalidade. Ainda que alienígenas ao Poder Judiciário, registro, de qualquer sorte, que o rito judicialiforme 

dos processos de tomada de decisão de todos esses organismos e o elo hegemônico globalista que conecta seus 

discursos fundadores de legitimação (a ser desenvolvido no Capítulo 1) autorizam  essa  precária generalização. Penso 

ser essa simplificação igualmente útil para tornar fluida e linear a leitura, sem embargo dessa generalização, como 

todas as demais, encobrir enormes variações de modelos institucionais. 
2 Não era esse, ao menos, o sentido por elas revestido já sob a emergência do constitucionalismo, no bojo das 

revoluções burguesas e na conformação do sentido eurocêntrico de modernidade que o Estado nacional confina.  
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ressignificação da prestação jurisdicional e reposicionamento da envergadura institucional do 

Poder Judiciário não ocorre sem que lhe seja consectário um proporcional redesenho nas funções 

dos demais Poderes da República, especialmente nas do Poder Legislativo.  

 Ao longo da segunda metade do século XX, no pós-Segunda Guerra, a profusão contingente 

do ideário de Direitos Humanos legitimou a atuação das cortes como órgãos-garantidores de sua 

efetividade contra o dirigismo estatal. Os tribunais constitucionais, investidos dessa função de 

“legislador negativo”, passaram a ostentar, pois, com fundamento na supremacia constitucional, a 

competência para afastar a decisão política do “legislador positivo” — o Parlamento. Esse 

raciocínio se pauta fundamentalmente no postulado segundo o qual maiorias parlamentares 

circunstanciais não podem sobrepujar o pacto político fundamental decantado na Constituição. 

 Tate (1995), a propósito, apresenta um amplo e relevante conceito de judicialização da 

política, que será útil a esta pesquisa, assim compreendida como  o fenômeno pelo qual tribunais e 

juízes passam a protagonizar decisões políticas antes tomadas por parlamentos e agências 

governamentais do Executivo ou por meio do qual processos decisórios de fóruns de negociação e 

de tomada de decisões não-judiciais passam a ser mediados por regras e procedimentos quase-

judiciais3. 

 O mesmo autor (TATE, 1995), ao enunciar as condições estruturais que favoreceram a 

expansão da judicialização,  também apresenta um intuitivo paradoxo que a subjaz: a despeito de 

se considerar a judicialização, com frequência, uma ameaça à democracia como regra da maioria, 

já que insubordinada ao accountability eleitoral imediato, esse fenômeno se verifica com maior 

intensidade justamente em países com tradição democrática, já que é razoável supor que ditaduras 

não se coadunariam com um Judiciário independente. 

 Ginsburg (2008) leciona que, apesar de a judicialização ser uma singularidade da 

experiência dos EUA e de uns poucos países até o fim da Segunda Guerra, 158 de 191 sistemas 

constitucionais dispõem formalmente, no século XXI, de  algum mecanismo correlato à noção de 

revisão constitucional das leis. Considerando-se o número atual de 193 países reconhecidos pela 

                                                
3 O mesmo autor adverte que a limitação descritiva do fenômeno do “ativismo judicial” tal qual o compreendemos 

reside sobretudo na crença equivocada de que decisões judiciais, antes desta expansão global, eram neutras ou não-

políticas (TATE,1995). 
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ONU (2018), mantidas as demais condições, os arranjos institucionais da jurisdição constitucional 

estariam presentes, ao menos num nível puramente formal, em pelo menos 81,86% de Estados 

Nacionais, em variados graus de predominância e efetividade, além de diversas gramáticas 

institucionais. Para o autor, a revisão constitucional tornou-se um bem-sucedido e estratégico 

mecanismo disseminatório do ideário da democracia liberal. 

 Com similar diagnóstico, Hirschl (2007) observa que a judicialização da política é uma 

tendência global e um dos marcos mais característicos do final do século XX e início do século 

XXI, que já se espraia até mesmo para países como a Grã-Bretanha, Nova Zelândia, Canadá e 

Israel, notórios representantes, até então, do mais inderrogável preceituário da supremacia 

parlamentar (supremacy of parliament) “ao estilo de Westminster” 4.  

O mesmo autor (HIRSCHL, 2007) apelida essa correlação entre a expansão do poder 

judicial e da própria democracia de “tese da proliferação democrática” ("Democratic Proliferation 

Thesis”) e, embora reconheça essa simultaneidade de eventos, descarta tal relação de causalidade, 

ao sustentar que tais reformas constitucionais não se fizeram acompanhar ou, ainda, desencadearam 

quaisquer mudanças radicais nos fatores reais de poder nesses países.  

 Além da conformação democrática como condição necessária (mas insuficiente), Tate 

(1995) sistematiza, em  célebre e multicitado artigo, as seguintes condições estruturais adicionais, 

sem as quais reputa que o desenvolvimento de algum grau de ativismo judicial dificilmente se 

verificaria:  

a) Tripartição de Poderes: esse design institucional facultaria aos juízes, numa 

posição teórica de independência e igualdade, controlar os excessos dos demais poderes, 

num arranjo de checks and balances, ainda que num nível puramente de interpretação e 

aplicação da lei, caso inexista algum mecanismo específico de controle de 

constitucionalidade; 

b) Catálogos de direitos individuais: o reconhecimento de direitos por meio de 

documentos escritos é apontado como a mais relevante condição para o ativismo. De 

                                                
4 O autor se refere, ao fazer uso dessa expressão, às culturas jurídicas tradicionais do common law, integrantes da 

Commonwealth, que são demasiado refratárias à viabilidade de anulação de atos do parlamento por organismos 

estranhos à sua composição. 
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qualquer modo, ainda que inexista uma declaração solene e escrita de direitos fundamentais, 

a crença compartilhada de que minorias políticas possuem “direitos naturais” mínimos, 

oponíveis mesmo às maiorias circunstanciais, projeta, na maior parte dos casos, a função 

dos juízes à condição de seus garantidores; 

c) Uso das cortes por grupos de interesse: à medida que os grupos organizados 

identificam nos tribunais algum potencial estratégico para a arbitragem de interesses sociais 

em disputa, outrora deixados inteiramente às instâncias politicas majoritárias, amplia-se 

potencialmente o papel judicante; 

d) Aceso às cortes pelas oposições: consoante as minorias parlamentares vislumbrem 

na lógica contramajoritária5 uma estratégia hábil para se insurgirem contra as decisões em 

que foram vencidas pelas maiorias governistas, seu acesso às cortes pode ser decisivo para 

a ampliação do ativismo como uma espécie de terceiro turno da deliberação política, seja 

para preservar um núcleo mínimo dos consensos fundamentais de agitações eleitorais 

abruptas, seja para fazer observar as regras do jogo; 

e) Inefetividade das instituições majoritárias6: a debilidade das coalizões 

governistas, por déficit de legitimidade popular, por fragilidades compositivas da coalizão 

ou emabarços políticos de quaisquer naturezas, fermentam a possibilidade de utilização das 

cortes como mecanismo de otimização da ação estatal; 

f) Responsividade das instituições tomadoras de decisão: ao passo em que os 

grupos de interesse vislumbrem no imobilismo, corrupção sistemática e indisposição das 

instituições majoritárias, um entrave aos seus interesses e percebam, em contraponto, maior 

                                                
5 O termo “função contramajoritária”, popularizado por Bickel (1962), é central no discurso legitimador da intrusão 

judicial em escolhas legislativas. Refere-se, grosso modo, a outro conceito formulado pelo autor: a “dificuldade 
contramajoritária”, assim compreendida como o obstáculo enfrentado pelas cortes no exercício da supervisão de 

decisões tomadas por órgãos políticos democraticamente eleitos (os “órgãos majoritários”, guiados pela regra decisória 

da maioria, na construção de consensos). Essa dificuldade seria legitimada a partir do cumprimento do desejo do 

próprio povo, assentado anteriormente no pacto constitucional, em defesa de minorias políticas e dos indivíduos contra 

agitações tirânicas das maiorias ocasionais.  O pensamento de Bickel será mais proximamente detalhado, no Capítulo 

2.  
6 “Órgãos majoritários” serão compreendidos, grosso modo, como todos aqueles constituídos pelo voto popular, que 

adotam o procedimento majoritário como regra central para a definição de consensos numa sociedade pluralista, 

marcada por profundos desacordos morais.  
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disposição decisória para tanto no judiciário, é de se esperar que as cortes, acaso não 

abatidas pelo mesmo descrédito, sejam instadas a substituí-las na tomada de decisão;  

g) Delegação tácita e proposital por parte das instituições majoritárias: decisões 

políticas impopulares e com altos custos políticos (como reformas saneadoras das 

indignidades do sistema prisional, o aborto ou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, 

por exemplo), são frequentemente “empurradas” para a mediação das cortes, em 

movimentos de consentimento tácito por parte dos políticos, que preferem não se indispor 

com seu eleitorado; 

h) Disposição decisória dos magistrados: ainda que presentes todas as condições 

anteriores, é possível que não se revele qualquer grau indiscreto de ativismo acaso os 

magistrados não se sintam dispostos ou incentivados a decidir, seja por autocontenção, seja 

pela percepção de que o estado de coisas sindicado em juízo não lhes impõe quaisquer 

inconvenientes (alinhamento ideológico com as coalizões governantes7), na medida em que 

o conforto e a segurança política da “não-decisão”, um singular modo de decidir, pode se 

revelar, por eles, preferível.  

 O Brasil só dispôs das condições estruturais  (ao menos de parte delas) elencadas por Tate 

(1995) no pós-Constituição de 1988 e, mais acentuadamente, nos anos iniciais do primeiro Governo 

Lula, que, segundo Koerner (2013),  incentivou o protagonismo judicial por meio de um pacto com 

as elites jurídicas do país, premido pelo isolamento inicial de sua coalizão, em meio a um 

Congresso conservador e elites econômicas desconfiadas e refratárias à mobilidade social8,  sob a 

suposta pretensão de  “modificar as relações de poder da formação social”. 

                                                
7 Para Tate (1995), o ativismo judicial possui, para a maioria dos juízes, um valor instrumental e voluntarista, que é 

acionado quando os auxilia na maximização de suas preferências políticas básicas e é neutralizado quando ocorrer o 

oposto, de sorte que poucos juízes, em condições que lhes são convenientes, optariam por confrontar suas próprias 

preferências políticas, insurgindo-se contra as instituições políticas majoritárias com as quais se alinham. Justamente 

por isso, adverte para a necessidade de composições pluralistas nas cortes, com recrutamento de juízes com visões de 

mundo tão diversas quanto se revelar possível.  
8 Nas palavras do autor (KOERNER, 2013, p.81-82):  

“As eleições presidenciais de 2002 resultaram em realinhamento partidário, com a alteração da coalizão no governo. 

O novo governo estava em oposição ao regime governamental existente e sua proposta era modificá-lo. Contava com 
apoio frágil no Congresso, a presença de elites comprometidas com a coalizão derrotada no aparelho de Estado e 

poderia enfrentar riscos de invasão de suas prerrogativas pelos opositores. Dada a sua baixa capacidade de modificar 

pela via congressual a estrutura jurídica do regime governamental existente, o novo governo investiu em outras frentes. 
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 Sob a égide da Constituição de 1988, o país experimentou sua mais duradoura estabilidade 

institucional, com um governo presidencialista centralizador e sua dominância no processo 

legislativo9, apesar da proliferação de partidos políticos  de uma cooperação parlamentar 

condicionada fortemente à patronagem do Executivo, na gestão de sua coalizão sustentadora. 

Some-se a isso um Judiciário crescentemente independente e ativista, sem que essa configuração, 

entretanto, tenha resultado em crises de ingovernabilidade ou paralisia decisória comprometedoras 

da ordem ao ponto de se ter verificado ambição real de ruptura autoritária por parte das elites até 

aqui (BRANDÃO, 2017;  ABRANCHES, 1988): a Constituição de 1988 e o ativismo judicial 

possuem algum papel explicativo nessa improvável estabilidade? 

 Tate (1995) sustenta haver considerável evidência empírica de que as condições 

supradescritas para o empoderamento judicial estão aumentando em muitos países e seu resultado 

imediato seria a crescente globalização da judicialização da política. Assim, na esteira do esboçado 

por Tate (1995), a propósito das condições políticas e institucionais que viabilizaram o atual estado 

de coisas, se buscará perscrutar se tais fatores que estimulam o ativismo se fazem presentes na 

experiência nacional. 

 A literatura nacional (VIANNA; BURGOS; SALLES, 2007; CAMPOS, 2014; 

BRANDÃO, 2017; FIGUEIREDO; LIMONGI, 2007; ABRANCHES, 1988) já apresenta 

razoáveis evidências empíricas da presença de parte das condições retro (e.g. tripartição de poderes; 

existência de uma declaração formal de direitos fundamentais; uso das Cortes por grupos de 

interesse e pelas oposições parlamentares;  inefetividade das instituições majoritárias e sua baixa 

responsividade na tomada de decisão). Entretanto, parte delas, ainda não estão muito claras ou são 

menos intuitivas, sobretudo o grau de delegação tácita e proposital das instituições majoritárias ao 

judiciário e a disposição decisória dos magistrados para assumir esse munus, cuja mensuração é 

                                                
Para contornar suas dificuldades e reforçar apoios, o governo Lula incentivou mudanças pela via judicial. Com o apoio 
de juristas progressistas e entidades de profissões jurídicas estatais, buscou desde logo aproximar-se das elites jurídicas 

e promoveu a formação de consensos, simbolizados pelos dois pactos republicanos, para a reforma do Judiciário. As 

ações do governo nesse campo continuaram nos anos seguintes, com mudanças na gestão e procedimentos judiciais, a 

promoção, pelo Ministério da Justiça, de estudos e iniciativas de reformas legislativas e o apoio do governo a entidades 

e movimentos de defesa e a promoção de direitos”.  
9 Bittencourt (2016), ao medir a “Taxa de Êxito”, no processo legislativo federal, entre 1989 e 2006, assim 

compreendido como o percentual das proposições de cada Poder que foi efetivamente convertido em lei, aponta que o 

Executivo alcançou patamares de 84,6 % a este respeito, ao passo que os congressistas amargaram apenas 1,9 % no 

mesmo quesito, reforçando a compreensão de que o Executivo é o maior protagonista do processo legislativo brasileiro. 
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demasiado desafiadora.  Essas duas derradeiras dimensões, menos evidentes, ocuparão a 

centralidade desta pesquisa. 

 A propósito dessa (contraintuitiva) delegação estratégica às cortes, Koerner (2013) aponta 

um abrangente e multifacetado quadro de motivações possíveis que podem encetá-la: 

Agentes situados em espaços institucionais distintos têm incentivos para 

cooperarem. Os legisladores delegam poderes às cortes por várias razões: quando 
há questões complexas, que só podem ser decididas caso a caso; para ampliar a 

supervisão judicial sobre a administração pública; para evitar impasse, se a regra 

for detalhada; para evitar custos da decisão, dada a divisão no eleitorado ou entre 

grupos de interesses altamente organizados. O presidente da República o faz para 
priorizar a sua agenda, manter sua coalizão política e se proteger de ataques da 

oposição e de outros atores. Uma Corte amigável ajuda a diminuir os custos da 

ação coletiva, a dissuadir dissidentes e a efetivar compromissos que apresentam 
custos eleitorais. Se o presidente tem bases frágeis de sustentação ou visa reformar 

o regime governamental, ele poderá se aliar ao Judiciário para promover sua 

agenda e se defender contra invasões e desafios de opositores. (KOERNER,2013, 
p. 77) 

 Para principiar algumas hipóteses precaríssimas a respeito dessa interação estratégica de 

delegação entre os Poderes da República na experiência pátria, se buscará panoramizar os 

mecanismos resultantes de deliberação parlamentar adotados em reação às decisões do Supremo 

Tribunal Federal, entre os anos 2000 a 2018, à luz sobretudo das perspectivas teóricas 

neoinstitucionalistas da escolha racional de Tom Ginsburg (2008) e de Ran Hirschl (2007), 

buscando muito modestamente contemporizar os determinismos e as inevitabilidades dessas 

concepções teóricas à luz da teoria crítica do discurso.  

 Ao examinar os achados desta pesquisa exploratória, espera-se verificar o grau de 

conflitividade que circunda a intrusão judicial do Supremo Tribunal Federal em assuntos 

presuntivamente conferidos ao Congresso Nacional, de modo que, acaso não detectada razoável 

rebeldia legislativa, se suporá que o Parlamento, dotado de inúmeras prerrogativas contendoras do 

poder dos tribunais, assume um postura de deferência compatível com a  hipótese de delegação 
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tácita, além de ser revelador, igualmente, de disposição decisória por parte de seus juízes em 

questões “políticas”10.   

 Por outro lado, identificado sensível grau de insurgência do Legislador (“ativismo 

legislativo”11), ainda que se verifique disposição decisória por parte dos juízes (ativismo judicial), 

não será razoável intuir essa “delegação tácita” a que alude Tate (1995), já que, como observa 

Koerner (2013, p. 78), as “decisões judiciais podem gerar estratégias de resistência e 

contramobilização” quando contrariam expectativas efetivamente caras aos demais Poderes. 

 Registro impressão pessoal no sentido de que os notáveis esforços teóricos nacionais 

(BARROSO, 2012; MENDES; COELHO; BRANCO, 2010; RAMOS, 2015; VICTOR, 2015; 

CAMPOS; 2014; DIMOULIS; LUNARDI, 2016) muito se polarizam em torno da discussão sobre 

a legitimidade do poder dos juízes para anular decisões majoritárias de órgãos democraticamente 

constituídos (e as eventuais ameaças que poderiam derivar desse “Estado de Juízes”) ou da 

descrição do processo de tomada de decisão judicial sob uma ótica precipuamente procedimental-

formalista.  

 Entendo, em todo caso, que a discussão sobre o ativismo judicial merece desbordar tais 

barreiras, ainda que por razões puramente pragmáticas: compatível ou não com o referencial 

democrático que se leve em conta, a atuação do Poder Judiciário é uma realidade em expansão e, 

sem prejuízo dessa evidência, a dinâmica de seu processo decisório não é suficientemente 

explorada pelas ciências sociais aplicadas. Ao contrário, esse processo é soberbamente encoberto 

pelo discurso jurídico-positivo ventilado precipuamente pelas próprias cortes e pela burocracia 

                                                
10 Uso as aspas apenas para ressaltar a crença de que, a despeito da conformação tecnocrática, a prestação jurisdicional 

é um agir essencialmente político, indissocíavel, em algum nível, de predileções e visões de mundo particularistas 

ocultadas comodamente sob o discurso de transcendência e de objetividade. 
11Refiro-me a “ativismo legislativo” não para me referir ao exercício das competências que naturalmente se presumem 

próprias do Legislador. Assim, quando o Parlamento edita normas gerais ou controla a atividade dos demais Poderes, 

premido pelos seus próprios incentivos institucionais, não estará a fazer muito mais que cumprir sua missão 

institucional, delineada pelo Constituinte, na repartição dos poderes. De outra banda, acaso o Judiciário exerça a 
supervisão da constitucionalidade de atos do Legislativo e este, em contramobilização, esboce alguma reação com 

vistas a mitigar ou anular os impactos da decisão judicial, estará agindo a reboque de fator externo, desencadeado por 

outro Poder. Nesse caso, parece-me fazer sentido o emprego do termo “ativismo legislativo” como preditor, de certo 

modo, de um agir que não se sucederia não fosse a atuação positiva de outro poder. Não pretendo com isso, entretanto, 

denotar qualquer sorte de inconformidade ou deformação, pois é da dinâmica interativa dos Poderes que o agir de um 

desencadeie contramobilizações do outro. Cuida-se do checks and balances salutar para mitigar o risco tirânico da 

concentração do poder. Esse é, aliás, o lugar comum do próprio ideário de separação dos Poderes: não a mera 

departamentalização e leniência recíproca, disfarçada de “harmonia”, mas, sim, a suas interações constantes e 

usualmente conflitivas.  
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jurídica, que buscam, em boa medida, despolitizar essa pródiga arena decisória, municiados por 

um discurso de transcendência de uma ordem racional que supostamente captura o sentido (versátil 

e precário) da Constituição: é preciso abrir esse embrulho! 

 Desse modo, o presente estudo se compulsa pela mesma inquietação de Vauchez (2017, 

p.40-41), para quem “a justiça por muito tempo permaneceu um objeto obscuro para os 

politicólogos”, ao mesmo tempo em que é relegada excessivamente ao essencialismo tecnocrático 

do Direito, em que “é tida como um ator homogêneo dotado de uma racionalidade única e trans-

histórica”. 

 Diz ainda, o mesmo autor, que “o espaço das relações entre justiça e política é sem dúvida 

um dos mais obscuros do debate público” (VAUCHEZ, 2017, p.41) e  encontra “sua força em uma 

teoria democrática liberal que faz do status constitucional da justiça e das garantias de 

independência dos magistrados o fator por excelência da natureza dos regimes políticos” 

(VAUCHEZ, 2017, p. 41).  

 Assim, no primeiro capítulo, apresentarei muito panoramicamente parte dos principais 

processos contingentes que, no plano histórico dos séculos XIX a XXI, sedimentaram as bases da 

crescente de ativismo judicial, numa espécie de arqueologia da jurisdição constitucional. Para 

tanto, levarei em conta, sobretudo, as experiências juscomparadas, na busca por identificar nuances 

do discurso fundador da legitimação do judicial review em sua expansão global e hegemônica. 

 No segundo capítulo, serão apresentadas, em breves linhas, parte das principais correntes 

teóricas que fundamentam ou fustigam o ativismo das cortes, levando em conta a dicotomia entre 

interpretacionismo e textualismo, a legitimidade democrática dessas práticas e, mais detidamente, 

as abordagens estratégicas neoinstitucionalistas de expansão hegemônica do poder judicial de 

Ginsburg (2008) e Hirschl (2007). 

 Por derradeiro, no terceiro capítulo, serão apresentadas a metodologia de levantamento e 

análise de dados e os achados da pesquisa, com as prefaciais conclusões para o problema de 

pesquisa em tela. Serão analisadas todas as ações de controle concentrado julgadas procedentes 

pelo STF para fins de invalidar atos do Congresso Nacional, no período de 01/01/2000 a 

06/07/2018, e as contramobilizações parlamentares federais a essas decisões judiciais. 
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1.  CAPÍTULO 1: O ATIVISMO JUDICIAL: UM CONSECTÁRIO DA 

HEGEMONIA DEMOCRÁTICO-LIBERAL?  

 O processo de expansão da performance política das Cortes, ao que indica a literatura 

(TATE, 1995; VALLINDER, 1995; HIRSCHL, 2007; BRANDÃO, 2017; BARROSO, 2012; 

MENDES; COELHO, 2010), calça suas bases nas transições e rearticulações hegemônicas 

experimentadas ao longo do século XX, com a expansão globalista das particulares práticas 

institucionais da democracia liberal americana e europeia. Como tal, a compreensão dessa dinâmica 

contingente, estruturada inteiramente num campo político muito específico, reclama uma breve 

recomposição dos principais eventos históricos que a informam (LACLAU; MOUFFE, 2015).  

 Neste capítulo, esse processo histórico será muito genericamente reconstituído, adotando-

se a periodização ventilada por Hirschl (2007) e Ginsburg (2008), que agrupam o fenômeno 

político do ativismo judicial a partir de suas generalidades em três grandes ondas, assim 

compreendidas como o período situado entre: (1) o seminal caso Marbury vs. Madisson e o 

ativismo judicial conservador que se seguiu até transição da Era Lochner para a Corte de Roosevelt, 

nos Estados Unidos (1803-1945); (2) o pós-Segunda Guerra e a expansão do ideário dos Direitos 

Humanos, seguido da descolonização de países da Ásia e da África (1945-1980) e; (3) o deslinde 

da Guerra Fria, com a erosão do bloco soviético e a redemocratização dos países latino-americanos 

e da Europa Centro-Oriental, até os dias atuais (1980-corrente). O quadro a seguir situa a 

periodização que, adiante, será melhor detalhada: 

Quadro 1 – Quadro esquemático das ondas de judicialização 

 Perioridização Topografia geopolítica 

1ª onda  1803-1945 Basicamente adstrita aos EUA. 

2ª onda 1945-1980 Desencadeada na Europa ocidental no pós-Segunda Guerra e, em parte, no 

processo de descolonização tardia dos continentes asiático e africano. 

3ª onda 1980-dias atuais Descortinada no processo de redemocratização da América Latina e 
desintegração do Leste Europeu da extinta URSS. 

Fonte: elaboração própria, a partir de Hirschl (2007) e Ginsburg (2008). 

 Se buscará, a partir dessa precária reconstituição histórica, identificar as bases do discurso 

fundador de noções como “supremacia constitucional”, “controle de constitucionalidade”, 

“jurisdição constitucional” (judicial review), “função contramajoritária” dos direitos fundamentais, 

suas implicações para a democracia (counter-majoritarian difficulty), “cortes constitucionais” e 

“democracia constitucional”: todas essas noções se articulam em torno do fenômeno do ativismo 
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judicial e seus sinônimos mais usuais, tais como “judicialização da política”, “politização da 

justiça” ou “procedimentalização da política”.  

 Desse modo, espera-se, a partir do processo histórico de construção desses sentidos 

hegemônicos,  descortinar o próprio sentido ideológico predominante de legitimação da atuação 

intrusiva do Judiciário quanto às decisões parlamentares, decantado no(s) constitucionalismo(s).  

Assim como as revoluções burguesas naturalizaram um discurso legitimador dos 

parlamentos como tutores da “vontade geral” do povo (volonté générale, no francês de Rousseau), 

em oposição ao absolutismo monárquico, a arquitetura globalista do pós-Segunda Guerra 

concorreu fortemente para a naturalização das cortes constitucionais como pretensiosas curadoras 

das liberdades fundamentais, com uma função contramajoritária oponível às deformações 

despóticas da noção de democracia como simples resultado da decisão de maiorias circunstanciais. 

É possível que ambos – parlamentos e cortes – exercitem muito insolitamente o essencialismo12 

dessas vocações institucionais. 

 Discurso fundador será, aqui, compreendido em conformidade com a preleção de Orlandi 

(2003), como um processo discursivo que produz “o efeito do novo que se arraiga [...] na memória 

permanente” e, desse modo,  cristaliza “o efeito do familiar, do evidente, do que só pode ser assim” 

(p.14). Sua gênese assenta-se na historicidade, instituindo “uma nova tradição”, “um momento de 

significação importante diferenciado”, ressignificando “o que veio antes” ao instituir “uma 

memória outra”(p. 130).   

Ao reconfigurar-se permanentemente no tempo presente a partir da experiência passada, 

pondo em marcha novas dimensões simbólicas de significação, tal como leciona Engelmann (2017, 

p. 24): “o direito é a matéria própria do Estado” e, por isso mesmo, “pode reconfigurar o Estado”. 

Um derradeiro propósito ambicionado no presente Capítulo será situar a experiência 

brasileira nesse ambiente de expansão da judicialização da política, que não se cuida, nem de longe, 

de uma vicissitude monopolizada pelas instituições nacionais, trazendo à baila os principais 

                                                
12 Essencialismo, aqui, é compreendido em sua acepção mais genérica, tal qual a qualidade fixa e transcendente das 

coisas em si, atinente à suposta razão de ser de algo, que se descola de quaisquer aspectos contingentes e/ou 

prioritariamente simbólicos. 
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elementos políticos, institucionais e econômicos usualmente apontados pela literatura como traços 

gerais circundantes ao seu desenvolvimento.  

 

1.1 A PRIMEIRA ONDA DE ATIVISMO JUDICIAL (1803-1945): A 

SINGULAR EXPERIÊNCIA AMERICANA 

  

A literatura é imprecisa em situar, no processo histórico, as primeiras experiências 

institucionais relevantes que remontam a gênese do controle de constitucionalidade e sua 

inafastável tensão entre jurisdictio e governalucum, isto é, entre o Direito e a Política, entre a 

dificuldade contramajoritária dos Tribunais e a legitimidade democrática das maiorias ocasionais, 

ou, ainda, entre a supremacia da Constituição e supremacia do Parlamento (VICTOR, 2015; 

RAMOS, 2015; BRANDÃO, 2017; SOUTO, 2015; FUKUYAMA, 2012; LOEWENSTEIN, 

1986).  

 Loewenstein (1986), por exemplo, sinaliza, no povo hebreu, a existência de mecanismo 

análogo ao controle de constitucionalidade, ao rememorar que os anciãos-profetas exerciam a 

supervisão dos atos dos encarregados de assuntos de interesse público, podendo opor-lhes 

seguimento hasteados em argumentos transcendentes de autoridade moral e religiosa.  

 Em qualquer caso, ainda que esse grupamento de anciãos, porta-voz de todas as virtudes e 

profetizador de uma ordem moral supostamente superior, possa se assemelhar a uma corte, esse 

mecanismo, com a devida vênia, distancia-se bastante do ideário de controle. Isso porque ausentes 

três pressupostos elementares da jurisdição constitucional, quais sejam, (1) um arranjo institucional 

minimamente democrático, (2) a tutela protetiva de direitos básicos dos cidadãos e (3) uma 

concepção mais clara de separação de poderes e de “Constituição” (ainda que não-escrita e 

informada por costumes e pela filosofia do jusnaturalismo): mais aparenta se cuidar, na espécie, de 

um mero exercício de veto de autoridade que um controle da legitimidade das leis propriamente 

dito.  
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 Victor (2015) sinaliza na ghaphe paranomon ateniense (procedimento de índole 

judicialiforme), descrita por Aristóteles (2009), in Constituição dos Atenienses13, proximidade 

funcional com o ideário de controle, já entre os séculos V e IV a.C.. Tal mecanismo facultava aos 

cidadãos postularem a anulação de uma penalidade imposta com base em um dado estatuto, perante 

o Tribunal dos Heliastas (uma espécie de corte da Antiguidade), ainda que tal norma derivasse de 

deliberação da Assembleia (Ecclésía), fundamentado seu pleito na infringência desse estatuto  à 

“Constituição”, além de viabilizar a arguição em favor da punição dos responsáveis pela 

propositura do inquinado estatuto.  

 A propósito, Fukuyama (2012) considera que, quanto ao Ocidente, seria justo dos gregos14 

que se herda a primeira noção mais bem delineada de “Constituição” (politeia), então 

compreendida como o sistema moral de direitos elementares, calcado na lógica essencialista do 

jusnaturalismo, em que se sustenta a dedução de uma ordem jurídica estruturante da própria 

“natureza humana”, a partir de uma racionalidade pretensamente universalista.  

 A função da graphe paranomon, neste contexto, era dúplice: resguardar os direitos 

“naturais” dos cidadãos atenienses e mediar a capacidade regulatória da Ecclésía, pois, já àquela 

altura, temia-se o emprego da deliberação democrática, numa concepção minimalista (do processo 

decisório fundado em maiorias ocasionais), como mecanismo de aniquilação da própria 

convivência democrática e sua dimensão pluralista (VICTOR, 2015). A similaridade com os eixos 

estruturais do constitucionalismo hodierno é perturbadora, dada a remoticidade dessa experiência, 

já que é justo nessa mesma função dupla que se ancora o discurso legitimador do controle da 

validade das leis em nossos diais. 

 Victor (2015) também declina, ao remontar uma espécie de “arqueologia” do controle de 

constitucionalidade, o clássico Doctor Boham’s Case, julgado na Inglaterra de 1610. Trata-se de 

uma controvérsia que orbitava em torno de uma concessão régia a uma entidade privada de Londres 

                                                
13 Cuida-se de texto atribuído, em que não é possível se certificar com precisão a autoria. 
14 O raciocínio de Fukuyama oculta uma noção civilizatória e de progresso muito frequente, que sobrepõe os múltiplos, 

contingentes e assincrônicos cursos das Histórias numa única História, cuja ideia central é graficamente representada 

por uma incoerente linha do tempo que posiciona a experiência eurocêntrica numa dimensão de centralidade, num 

curso ascendente, de ares evolucionistas. É a este propósito que Pinto e Mignolo (2015) apontam, em ensaio, as 

contradições desse discurso de modernidade, que encobre o outro não-europeu e os traumas coloniais numa 

universalização insustentável de um localismo contingente, que mais recentemente é encartado pelas noções globalistas 

do ideário dos Direitos Humanos, da democracia liberal e das suas promessas emancipatórias. 
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(o Royal College of Physicians), sob endosso do Parlamento (statute), da prerrogativa de 

supervisionar o exercício profissional da medicina (à similaridade de um “conselho profissional” 

nos dias atuais).  

 Na esteira dessa concessão real, o médico Thomas Bonham fora notificado por esse 

Conselho, por clinicar sem sua autorização, e, nada obstante tal advertência, persistiu no seu 

exercício profissional, em razão do que fora multado e detido (VICTOR, 2015). Insurgindo-se 

contra essa penalidade, recorreu à Corte local (Court of Commom Pleas).   A prisão foi então 

anulada, dentre inúmeros argumentos, precipuamente sob a fundamentação de que, sendo o Royal 

College of Physicians o ente diretamente beneficiado por parte substancial das receitas das multas 

por ele mesmo aplicadas, não poderia, ele próprio, determinar medidas constritivas/executórias 

como a prisão, sob pena de atuar, a um só tempo, como parte interessada e juiz da causa, o que 

fulminaria a lógica elementar do devido processo legal e de neutralidade judicial. 

 Victor (2015) rechaça a hipótese de que este seja um autêntico episódio de controle judicial 

de constitucionalidade (judicial review), como apontado por alguns autores (HAYEK, 1985; 

SMITH II, 1979), sobretudo ao se considerar as especificidades do common law inglês e sua crença 

quase inabalável, até os dias de hoje, na supremacia do Parlamento (supremacy of parliament). 

Para sustentar seu ponto, esclarece que as cortes judiciais eram constituídas por membros do 

Parlamento, de modo que Judiciário e Legislativo se confundiam15 a tal ponto que não se poderia 

falar, nesse caso, em anulação judicial de um ato legislativo. Ao contrário, cuidava-se da revisão 

de um ato do parlamento pelo próprio parlamento, em oposição ao Rei, que outorgou a terceiro 

particular uma competência que o Legislador reputava ser sua: em última instância, o Parlamento 

restituiu para si uma prerrogativa institucional usurpada em vez de se submeter à decisão de um 

corpo estranho à sua composição.   

                                                
15 Apenas a título ilustrativo, para se ter ideia de como juízes e legisladores se confundem na experiência inglesa, a 

Suprema Corte do Reino Unido (UKSC), criada pela Reforma Constitucional de 2005, só abriu as portas em 1º de 

outubro de 2009, desentranhando-se da Câmara dos Lordes e assumindo as funções judiciais dos chamados Law Lords, 

magistrados que serviam como cúpula judiciária, após intensa pressão da União Europeia e a aprovação de estatutos 

protetivos dos Direitos Humanos (European Convention on Human Rigths  e o Human Rights Act, de 1998). Ainda 

assim, a instituição desta Corte não significou, até aqui, qualquer inflexão na supremacia do Parlamento, já que a Corte 
não pode anular diretamente estatutos que repute ofensivos aos Direitos Humanos, mas tão somente recomendar que 

o Parlamento o faça, mediante uma espécie de ato de censura, numa perspectiva de diálogos institucionais 

(REVERBEL, 2016). 
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 Aliás, essa distinção entre ingleses e americanos é fundamental para se compreenderem as 

singularidades daquele que é largamente considerado o caso seminal de revisão judicial de atos do 

Parlamento: o leading case Marbury vs. Madisson (1803).  Se não há, por um lado, ineditismo no 

raciocínio adjudicatório nesse caso específico16 ou sobre seu real impacto político medido em seu 

próprio tempo, há, por outro lado, quase que unanimidade no reconhecimento da relevância deste 

episódio, que é denominado por Souto (2015, p.9) como “o nascimento e a certidão de batismo do 

controle de constitucionalidade das leis”.  

 Antes de adentrar en passant nesse memorável precedente, que forjou parte das bases da 

relevantíssima atuação das Cortes Constitucionais na atualidade, em que, adiante-se, a Suprema 

Corte dos Estados Unidos anulou uma lei do Congresso americano, urge especular as razões pelas 

quais a experiência americana e inglesa, a despeito de suas proximidades culturais umbilicais 

(compartilhavam mesmos costumes, língua e tradição jurídica – o common law, de matriz anglo-

saxã), caminharam em direções tão diametralmente opostas no que diz respeito à dicotomia entre 

supremacia do Parlamento e supremacia da Constituição (e, em parte, dos próprios juízes). 

 Cooley (2002) sinaliza excelente hipótese explicativa para esse contraste inusitado. Para 

matizar essas singularidades, esclarece que, na Inglaterra, a Magna Charta, de 1215, e a Bill of 

Rights, de 1689, conferiam poderes ao Parlamento em favor da limitação dos poderes da Coroa 

inglesa, sobretudo no que pertine à exação despótica de tributos não consentidos (no taxation 

without representation), fazendo do Parlamento inglês uma instituição promotora dos interesses 

das elites políticas inglesas, ao passo que, do outro lado do Atlântico, o Parlamento inglês não 

gozava de idêntico prestígio junto às elites coloniais.  

 Isso porque, nas Treze Colônias Inglesas, as elites igualmente reivindicavam maior 

autonomia em relação à Metrópole e se queixavam dos seus tributos escorchantes, sentimento que 

culminou na rebelião da Boston Tea Party, em 1773, e mais tarde, na Revolução Americana, em 

1776. Na breve síntese de Fioravanti (2001), é de se especular que o Parlamento britânico não fosse 

enxergado com mesma deferência por americanos e ingleses, tendo em vista as distinções 

                                                
16 Poletti (2000, p.25) sustenta que a ideia da revisão judicial já ventilava o ideário da magistratura americana muito 

antes do caso Marbury vs. Madison, nos estados: “A Justiça do Estado de New Jersey, em 1780, declarou nula uma lei 

por contrariar ela a Constituição do Estado. Desde 1782, os juízes da Virgínia julgavam-se competentes para dizer da 

constitucionalidade das leis. Em 1787, a Suprema Corte da Carolina do Norte, invalidou lei pelo fato de ela colidir 

com os artigos da confederação”. 
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topográficas que ocupava nesta conjuntura colonial para estes (de emancipação da Coroa) e para 

aqueles (de submissão à Coroa).  

 É por motivação análoga, aliás, que a Revolução Francesa trilhou caminho radicalmente 

oposto ao da Revolução Americana, quanto à judicialização e à supremacia do Parlamento: na 

França do fim do século XVIII, o Judiciário era estritamente nobiliárquico e uma reminiscência 

explícita da decadente aristocracia, representante por excelência, portanto, do corpus do ancien 

régime, ao passo que o Parlamento encarnava os princípios libertários da Revolução, dotado de 

farta legitimidade democrática (COOLEY,2002).  

 O atributo simbólico de porta-voz da volonté générale e a característica de anti-

establishment do Parlamento de então, somado à desconfiança que rondava os juízes, eram 

tamanhos que levaram a França revolucionária a baixar proibição expressa à atividade 

interpretativa dos juízes (CUNHA, 201317). Mais ainda, incitaram o teórico seminal do Poder 

Constituinte, o brilhante abade Emmanuel Joseph Sieyés, autor do manifesto “Qu'est-ce que le tiers 

état?”18, ao radicalismo de propor a extinção do Judiciário, ao ambicionar a criação de códigos 

legais tão sistematizados, racionais e autoexplicativos que dispensariam qualquer atividade 

interpretativa (BRANDÃO, 2017). Essa posição conjuntural do Parlamento é elucidativa do porquê 

os franceses não admitirem até os dias de hoje a censura judicial a atos do Parlamento, tolerando 

apenas o controle essencialmente preventivo por parte de órgão eminentemente político (o Conseil 

Constitutionnel). 

 A Revolução Americana e o pragmatismo dos founding fathers, entretanto, ainda que 

permeados por certa desconfiança original do Parlamento, sem embargo de culminarem na 

promulgação da primeira Constituição a incorporar formalmente e com ineditismo princípios 

iluministas como a tripartição de Poderes, a República presidencialista, o federalismo e as bases da 

                                                
17 “O Decreto 16-24 de agosto de 1790 proibiu os tribunais de fazerem regulamentos e induziu-os a se dirigirem ao 

legislativo toda vez que julgasse necessário interpretar uma lei (réferé facultatif). Pouco depois, Robespierre sustentou 

que o vocábulo jurisprudência deveria ser banido da língua francesa: ‘Num Estado que tem Constituição e legislação, 

a jurisprudência não pode ser outra coisa que não a própria lei’. Em dezembro desse ano instituiu-se a Corte de 
Cassação e criou-se o référé nécessaire, uma consulta ao poder legislativo em caso de divergência jurisprudencial”. 

(CUNHA, 2013, p.8). 
18 Na versão brasileira, o título foi batizado de “A Constituinte burguesa” (SIEYES, 2014).  
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democracia liberal, não ousaram declinar expressamente, na Constituição de 1787, a 

admissibilidade da censura judicial a atos do parlamento (SOUTO, 2015).  

 Em qualquer caso, os papers federalistas19, que reúnem as bases conceituais centrais da 

Constituinte da Filadélfia, que originou aquela Lei Fundamental de 1787, expressamente anteviram 

e, até mesmo, incentivaram a revisão judicial de leis que contrariassem a Constituição (SOUTO, 

2015; HAMILTON; MADISON; JAY, 2003; BRANDÃO, 2017). 

 No ensaio federalista nº 78,  Hamilton (HAMILTON;MADISON; JAY, 2003, p.459-460) 

deduzia a competência conferida aos Tribunais para promover a guarda, interpretação e aplicação 

da Constituição como implícita à noção de que "todo o ato do corpo legislativo, contrário à 

Constituição, não pode ter validade". O mesmo autor lecionava, ainda, em justificação à natureza 

de poderes judiciais implícitos, que: 

A presunção natural, à falta de norma expressa, não pode ser a de que o próprio 
órgão legislativo seja juiz de seus poderes e que sua interpretação sobre eles 

vincula os outros poderes. (...) É muito mais racional supor que os tribunais é que 

têm a missão de figurar como corpo intermediário entre o povo e o Legislativo, 

dentre outras razões, para assegurar que este último se contenha dentro dos 
poderes que lhe foram deferidos. A interpretação  das leis é o campo próprio e 

peculiar dos tribunais. Aos juízes cabe determinar o sentido da Constituição e das 

leis emanadas do órgão legislativo. (HAMILTON; MADISON; JAY, 2003, p. 
459-460) 

 Hamilton (HAMILTON; MADISON; JAY, 2003, p. 459-462), posicionando-se 

indiretamente sobre a controvérsia entre superioridade do Parlamento ou do Judiciário no tocante 

à força normativa da constituição, aduz que “o poder do povo é superior a ambos” e “sempre que 

a vontade do Legislativo, traduzida em suas leis, se opuser à do povo, declarada na Constituição, 

os juízes devem obedecer a esta, não àquela”. Prossegue, ainda, sustentando enfaticamente que: 

[...]não há posição que se apóie em princípios mais claros que a de declarar nulo 

o ato de uma autoridade delegada, que não esteja afinada com as determinações 

de quem delegou essa autoridade. Conseqüentemente, não será válido qualquer 
ato legislativo contrário à Constituição. Negar tal evidência corresponde a afirmar 

que o representante é superior ao representado, [...] que os delegados do povo 

                                                
19 Conjunto de ensaios publicados por Hamilton, Jay e Madison na Imprensa de Nova Iorque, após a conclusão dos 

trabalhos da Constituinte, para a persuasão da opinião pública (“propagandas para assegurar a ratificação”, nas palavras 

de J.Hart Ely), tendo em vista que a confirmação da novel Constituição por nove das treze Colônias confederadas, 

através de convenções populares de ratificação, era conditio sine qua non para sua validade definitiva (ELY, 2010; 

SOUTO, 2015; HAMILTON; MADISON; JAY, 2003).  
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estão acima do próprio povo, que aqueles que agem em razão de delegações de 

poderes estão impossibilitados de fazer não apenas o que tais poderes não 
autorizam, mas sobretudo o que eles proíbem. (HAMILTON; MADISON; JAY, 

2003, p. 459-462) 

 Há ainda rápida alusão ao judicial review em duas outras passagens ensaísticas de Hamilton. 

Uma no paper nº 16, em que, ao tratar do risco faccioso dos partidos, sustenta que “se os juízes não 

conspirarem com a legislatura, hão de declarar que as decisões da maioria são contrárias à lei do 

país, inconstitucionais e nulas”  (HAMILTON; MADISON; JAY, 2003, p.102). Outra no paper nº 

81, em que, ao tratar da necessidade de que um ator externo ao Legislativo possa corrigir seus 

desvios e interpretar suas normas, para que este não se convole em juiz e parte interessada 

simultaneamente, e sobre a fragilidade comparativa do Judiciário em relação aos demais poderes, 

aduz que: 

[...] é preciso observar que o perigo tão receado das usurpações do Poder 

Judiciário sobre o Legislativo é puramente imaginário.[...]Quem refletir sobre a 
natureza do Poder Judiciário, sobre o seu objeto, sobre a maneira por que ele se 

exercita, sobre sua fraqueza comparativa, sobre sua impotência absoluta de 

sustentar pela força as suas usurpações, não pode ter a esse respeito a menor 
dúvida. (HAMILTON;MADISON; JAY, 2003, p.476) 

 Retomando o episódio de Marbury vs. Madison, é igualmente necessária uma breve 

recapitulação do ambiente político de tensão que subjazia este caso, na então recém-proclamada 

independente Nação americana, no alvorecer do século XIX.  Àquela altura, as elites partidárias do 

país se dividiam fundamentalmente em duas facções: os “federalistas”, em franco declínio, 

organizados em torno de John Adams (vice de George Washington e 2º Presidente da República),  

e os emergentes “republicanos” (também conhecidos como democratas-republicanos, republicanos 

antigos ou, ainda, republicanos jeffersonianos), dissidentes daquela grei, aglutinados em torno do 

Vice-Presidente Thomas Jefferson, que viria a ser o sucessor da Presidência já nas eleições 

seguintes (VICTOR, 2015).    

 A dissenção entre esses grupos emerge após a morte da liderança unificadora e hegemônica 

da Revolução Americana – o Presidente George Washington –, na disputa por seu espólio político, 

e dizia respeito sobretudo ao grau de centralização do governo federal em relação aos governos 

subnacionais e, mais ainda, sobre a postura de alinhamento em relação aos britânicos, quanto à 

questão da França revolucionária. Nesse sentido, Adams, considerado o pai do conservadorismo 

norte-americano, inclinava-se em favor da centralização e de um alinhamento pragmático com a 
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Inglaterra, ao passo que Jefferson, de viés idealista, defendia a descentralização e, até mesmo, 

deferência ao modelo confederado, além de apoio enfático aos insurgentes franceses, rechaçando 

o alinhamento com a antiga Metrópole e seu imperialismo mercantil (CARVALHO, 2008). 

 Após derrotas nas eleições legislativas, Adams, pela impopularidade de suas posições, foi 

derrotado também nas eleições presidenciais de 1800, em que, de modo inusitado, empataram os 

candidatos Aaron Burr e Jefferson20, ambos do partido Democrata-Republicano, de oposição.  

 Apesar das manobras federalistas em favor de Burr, o resultado, em meio a essa forte 

indefinição, foi decidido, enfim, pela Câmara dos Deputados, após nada menos que trinta e seis 

rodadas de votação para o desempate, em meio à conspiração dos Federalistas, de um lado, e à 

incitação a uma marcha de resistência de Republicanos rumo a Washington, de outro. Assim, os 

federalistas perderam a Presidência e a maioria no Congresso, numa derrota eleitoral acachapante 

da Situação que, até então, governou de modo hegemônico, num conturbado processo eleitoral 

conhecido como “Revolução de 1800” (VICTOR, 2015). 

 Nesse ambiente de incertezas, o movimento agônico e derradeiro dos Federalistas foi no 

sentido de, desalojados do Executivo e da liderança no Legislativo, aparelhar o Poder Judiciário 

como front de resistência à “ameaça republicana”. Essa jogada se premia pela suposta preocupação 

de que o resultado eleitoral adverso pudesse colocar em xeque a consolidação do incipiente Estado 

Nacional americano, sob o auspício, portanto, de manter viva a ideologia federalista, ainda que 

respirando por aparelhos, “no apagar das luzes da administração”, às vésperas da investidura dos 

republicanos (SOUTO, 2015, p.10).   

 Para pôr esse objetivo em marcha, Adams editou o Judiciary Act de 1801,  reduzindo de 

seis para cinco os assentos da Corte Constitucional, para impedir nomeações de juízes por seu 

                                                
20 A Constituição Americana facultava a cada eleitor dois votos para a Presidência, sendo o segundo colocado 

designado o Vice, ainda que por partidos distintos. Isto é, não havia chapa única para a disputa da Chefia do Executivo, 

como é a corrente prática. Essa é a razão de Adams possuir um opositor – Jefferson – como seu Vice, aliás. Apenas a 

XII Emenda (ratificada em 15 de junho de 1804) previu votos distintos para esses cargos, em razão do impasse das 

eleições de 1800, corrigindo essa distorção. Nessas eleições, dois candidatos do partido republicano foram lançados: 
um com a expectativa de figurar para a Presidência (Jefferson) e outro como seu Vice (Burr). Desafortunadamente, 

ambos ficaram empatados e, apenas após difíceis negociações no âmbito da Câmara dos Representantes, a quem cabia 

decidir no inusitado caso de empate, Jefferson sagrou-se Presidente (SOUTO, 2015). 
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sucessor, além de criar dezenas de cargos de juízes federais21. Também fez aprovar  outra lei 

federal22 que instituía, no Distrito de Colúmbia, dezenas de postos de juízos de paz23, para um dos 

quais fora nomeado o abastado banqueiro William Marbury, filiado ao partido federalista (SOUTO, 

2015; UROFSKY, 2018). 

 Em 2 de março de 1801, Adams designou mais de duas dezenas de juízes de paz no Distrito 

de Colúmbia, tendo o Senado os confirmado no dia seguinte, de modo que Adams assinou e 

expediu suas investiduras no findar do seu último dia de mandato. Dessa manobra, a propósito, 

decorreu a alcunha de midnight judges para esse grupo de magistrados (SOUTO, 2015). 

 Uma parte considerável dos novos juízes não chegou a ser empossada pelo  secretário de 

Estado John Marshall, que também acabara de ser nomeado chefe da Suprema Corte Federal (Chief 

Justice) por Adams e não dispôs de tempo hábil para tanto, já que Jefferson fora empossado 

Presidente da República no dia seguinte, em 4 de março. Registre-se que entre a criação desses 

postos, a designação, a sabatina senatorial, a nomeação e a investidura desses vários juízes, 

passaram-se apenas dezenove dias, e que Jefferson já sinalizava intenção clara de desconstituir os 

efeitos dessa manobra (SOUTO, 2015; VICTOR, 2015; UROFSKY, 2018). 

 Empossado, Jefferson determinou a seu Secretário de Estado e futuro sucessor na 

Presidência, James Madison,  que anulasse a investidura de onze juízes federalistas, um dos quais 

William Marbury, que, irresignado, postulou à Suprema Corte a sua posse forçada por meio de um 

writ of mandamus, deduzindo seu pleito da Seção 13 de outra Lei do governo Adams: o Judiciary 

                                                
21 A justificação para tanto era extinguir a serventia de juízes da Suprema Corte Federal também nas cortes regionais 
(cortes de circuito), uma acumulação de funções fatigatória e evidenciadora do desprestígio daquele órgão e também 

das dificuldades operacionais do Judiciário de então. O dever funcional de viajar constantemente para acumular as 

funções de juízes de circuito era alvo de muitas críticas, pelas condições a que submetia os membros da Corte,  com 

longas e insalubres viagens, com duração de meses, pelos rincões americanos, separando-os de seus familiares e, por 

essa mesma razão, é apontada como o motivo da renúncia do eminente federalista John Jay da posição de Chief Justice 

(SOUTO, 2015). 
22 Trata-se da Organic Act for the District of Columbia e foi com base nessa lei federal que se institui a controvérsia 

do caso Marbury vs. Madison (e não no Judiciary Act de 1801), segundo leciona Souto (2015). 
23 Um juízo de paz, nesse caso, equivaleria, no Brasil, à uma entrância inicial do Judiciário (uma junta do contencioso 

administrativo local no common law), instalado em pequenas cidades de interior, cuja incumbência é administrar a 

justiça e manter a ordem (a “paz”), sendo, para tanto, eleitos ou investidos por uma credencial do Executivo, sem 

necessidade de formação jurídica ou qualificação legal específica. Atualmente, sua jurisdição limita-se a 
contravenções, infrações de trânsito e outras pequenas infrações criminais, além de pequenos litígios contratuais e 

casamentos, com processos mais sumários (SMITH, 1926). 
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Act de 1789, que estruturava o Judiciário Federal, estatuindo novas competências originárias para 

a Suprema Corte, além das previstas na Constituição de 1787, aí incluída a prerrogativa de conhecer 

e julgar mandados de segurança contra atos de agentes públicos federais (SOUTO, 2015; VICTOR, 

2015; UROFSKY, 2018; SCHWARTZ, 1993; EUA, 1803).  

 A Suprema Corte, que se reunia num anexo subterrâneo24 do Capitólio, foi intensamente 

assediada nos anos seguintes à posse de Jefferson, cuja coalizão fez aprovar o Judiciary Act de 

1802, revogando os novos juízos instituídos por Adams, cassando seus titulares e colocando a Corte 

Suprema em recesso, com a anulação do ano judiciário de 1802, além de ter consolidado o 

impeachment do juiz federal John Pickering, numa clara ofensiva à independência do Poder 

Judiciário (SOUTO, 2015).  

 Nesse ambiente de hostilidade institucional, com a Corte acossada, o processo de Marbury 

só experimentaria um desfecho anos depois, em 1803, após cessado o recesso forçado. Para tanto, 

o juiz Marshall, político experiente, estruturou a decisão da Corte25 confirmando o direito de 

Marbury à investidura (decisão de mérito), mas negando seguimento ao mandamus (decisão em 

sede de preliminar processual), por considerar inconstitucional a disposição do Judiciary Act de 

1789 que, como dito, ampliara a competência originária da Corte, ao aduzir que tal expansão de 

atribuições só poderia ser levada a efeito na própria Constituição (VICTOR, 2015). 

  Ou seja: reconheceu o direito subjetivo, mas não a competência para arbitrar seu 

cumprimento, numa decisão processual curiosa, já que, sob a ótica da lógica processual ortodoxa, 

apenas julga-se o mérito após vencidas as preliminares processuais e, evidentemente, assentada a 

                                                
24 A Supreme Court Building, sediada na imponente Capitol Hill, em Washington, ao lado do Capitólio, só foi 

inaugurada sob o mandato do Chief Justice Charles Hughes, em 1935, funcionando, até então, numa saleta do Senado, 

no Capitólio, o que, ao menos num plano simbólico, evidencia sua estatura institucional secundária sob a emergência 

dos primeiros anos da Nação americana (EUA, 2018b). Marchese (2016) lembra também que, àquela altura, a Corte 

era um órgão de relevo muito inferior aos demais Poderes, se reunindo poucas vezes durante o ano, nessa sede 

improvisada. 
25 Marchesse (2016) e Souto (2015) expõem que Marshall estruturou a decisão em três tópicos (o que efetivamente é 

possível se conferir na aludida decisão): (1) se Marbury detinha o direito subjetivo à posse; (2) se a lei lhe assegurava 

algum remédio processual para forçar o cumprimento desse direito e; (3) se competia à Corte conhecer e julgar tal 
remédio.  Marchese lembra, ainda, que, ao ler a opinião da Corte, confirmando os dois primeiros pontos retro, Marshall 

deixou os presentes atônitos, já que, ao que parecia, se conduzia para confirmar também o terceiro ponto, o que jamais 

ocorreu. 
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competência para fazê-lo, ordem essa que fora sofisticadamente subvertida26 pela habilidade do 

juiz Marshall, que, a propósito, poderia ter se declarado impedido para julgar tal causa, já que 

participara da manobra dos midnight judges na condição Secretário de Estado de Adams (SOUTO, 

2015; MORO, 2002).  

 Ao assim fazê-lo, Marshall conseguiu contornar inúmeros impasses políticos, notadamente 

ao sinalizar uma espécie de trégua com seus algozes republicanos, que apenas espreitavam uma 

oportunidade para solapar o funcionamento da Corte, ao não ousar impor-lhes uma decisão adversa 

que fatalmente não seria cumprida (SOUTO, 2015). 

 Essa decisão, além de ter evitado a desmoralização completa da Corte, seja com o 

descumprimento de suas decisões, seja com uma demonstração mais explícita de subalternidade27, 

possui enormes sutilezas simbólicas, ao fixar as bases para o judicial review. Veja-se que, de certo 

modo, Marshall proclamou a legitimidade das leis que instituíram os polêmicos midnight judges – 

confirmando o direito de Marbury à sindicada posse, embora tenha se recusado, por meio de uma 

retórica processual, a impor o se cumprimento.  

 Para tanto, note-se que Marshall, entre anular o Judiciary Act de 1801, de sua própria 

mentoria intelectual, ou o seu subsequente ato revogador, o Judiciary Act de 1802, de seus 

contendores republicanos, opta por anular um terceiro que não parecia alcançado pelo embate: o 

Judiciary Act de 1789, repelindo uma ampliação de competência que expandia poderes da própria 

Corte, num aparente gesto de recuo, mas que, décadas depois, propiciaria uma autoridade ainda 

mais alvissareira ao Judiciário, qual seja a competência para anular atos do Parlamento, à revelia 

do sufrágio e da soberania popular (BRANDÃO, 2017).  

 Brandão (2017), chamando atenção para a conjuntura decisional desse leading case, 

adverte, entretanto, para a impossibilidade de se falar propriamente, na espécie, em supremacia do 

                                                
26 A medida pode ser interpretada como um gesto ou mesmo um recado de Marshall a Jefferson, de quem era primo e 

franco desafeto político, mas a quem, por ser um Presidente popular e poderoso, saberia reconhecer o potencial de 

ameaça, já que não há sentido lógico em se declinar opinião de mérito sem se pretender investido da competência para 

julgá-lo (MARCHESE, 2016). 
27 Refiro-me a subalternidade no sentido de que Marshall teria que desautorizar a si mesmo, no estratagema dos 

midnight judges, em que funcionara como mentor intelectual, acaso se negasse a reconhecer o mérito do pedido de 

Marbury. 
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Judiciário, ao se considerar a contingência e o acosso a que a Suprema Corte estava submetida e 

para a probabilidade de que o episódio não dispusesse, em seu próprio tempo, do relevo que lhe é 

historicamente tributado. Em qualquer caso, Hirschl (2007) e Ginsburg (2008) identificam, nesse 

episódio, o marco do que denominam de “primeira onda” da jurisdição constitucional28 e, de fato, 

firmou-se, aí, a prerrogativa (não escrita na Constituição de 1787) dos juízes para escrutinarem atos 

do legislador. 

 Outro caso da Corte de Marshall frequentemente trazido à baila como uma espécie de 

contraponto, para desmoralizar a estatura da decisão proferida em Marbury vs. Madison, é o Stuart 

vs. Laird (1803), julgado uma semana depois, em que questionada a intromissão indevida na 

independência do Judiciário promovida pelo famigerado Judiciary Act de 1802, de Jefferson, sob 

fundamentos muito similares aos expendidos outrora por Marshall, este mesmo juiz confirmou sua 

validade, numa espécie de contradição com sua decisão anterior, selando a trégua com os 

Republicanos29 (SOUTO, 2015). 

 A despeito da originalidade, caráter emblemático e potencialidades da decisão proferida em 

Marbury vs. Madison, a Suprema Corte americana empreendeu, ao longo do século XIX, uma 

jurisprudência predominante formalista, focada no controle puramente processual de 

constitucionalidade das leis, sobretudo de normas estaduais, à exceção de um ou outro caso, como 

o vergonhoso episódio Dred Scott vs. Sandford (1857), em que considerou a escravidão 

constitucional30 e que “permanece como um fantasma para os defensores da jurisdição 

constitucional” (MORO, 2002, p. 14). 

                                                
28 As duas “ondas” seguintes são (1) o pós-Segunda Guerra e a expansão do ideário dos Direitos Humanos, seguida da 

desconlonização de países da Ásia e da África, e (2) o fim da Guerra Fria, com a erosão do bloco Soviético e a 

redemocratização dos países latino-americanos (HIRSCHL,2007; GINSBURG, 2008). 
29 Os republicanos, após essas duas decisões, ainda puseram em marcha um processo de impeachment contra o juiz 

federalista  da Suprema Corte Samuel Chase, por suas duras críticas públicas ao governo jeffersoniano, o qual taxara 

de “mobocracy” (governo de mafiosos). Seu impeachment, embora aprovado na Câmara, não logrou êxito no Senado, 

por apenas 4 votos faltantes, após os ânimos terem sido esfriados, com a destituição dos midnight judges e a vitória 

republicana nos casos Marbury vs. Madison e Stuart vs. Laird (SOUTO, 2015) 
30 Candidata recorrente à marca desonrosa de pior decisão da história da Suprema Corte americana, esse caso foi 

julgado numa América dividida entre o Sul escravista e o Norte de mão-de-obra livre, ambiente em que se deu a 

proibição da escravidão em novos territórios federais da União, no bojo do  “Missouri Compromise Act” (1820), que 
incluíam os estados de Wisconsin e Illinois.  

Um militar escravocrata residiu nesses estados com seus escravizados e, por essa razão, o americano Dread Scott 

reivindicou à Suprema Corte (Dred Scott vs. Sandford, 60 U.S. 393), em 1846, o reconhecimento de sua condição de 
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 Ressalte-se que a Corte de Marshall (1801-1835) também não voltou a invalidar outra lei 

federal, apenas o fazendo quanto a leis estaduais, datando o segundo episódio de declaração de 

inconstitucionalidade de leis nacionais apenas de 1857, mais de meio século após o caso Marbury 

vs. Madison, no infame episódio já citado de Dred Scott vs. Sandford, que precipitou a Guerra Civil 

(MARCHESE, 2016). 

 No fim do século, entretanto, a Corte encontra ambiente político favorável para empreender 

um giro paradigmático de autocontenção para um ativismo promotor da livre iniciativa e da 

economia de mercado. Nesse movimento, destaca-se o icônico leading case Allgeyer vs. Louisiana, 

em 1897, em que a Corte chamou para si a prerrogativa de examinar a conveniência e oportunidade 

de atos do Parlamento, avaliando diretamente a razoabilidade de suas leis, ao interpretar o sentido 

substantivo do vocábulo “liberdade31” constante da XIV Emenda (MORO, 2002). 

 Nesse episódio, o estado da Louisiana instituiu, em 1894,  proibição à contratação de 

companhias de seguros marítimos de outros estados sob o pretexto de coibir fraudes, impondo 

pesadas multas aos seus infratores. Uma empresa exportadora - a E. Allgeyer & Co -  ao contratar 

uma seguradora de Nova York, para realizar uma remessa internacional de algodão, desafiou essa 

lei, apelando até a Suprema Corte, que, por unanimidade, entendeu que tal vedação violava a 

liberdade fundamental de contrato (EUA, 1897). Com este caso, inaugurou-se a chamada “Era 

Lochner” (1987-193732), marcada por quatro décadas de ativismo conservador (MORO, 2002). 

Não por outra razão esse período foi batizado pejorativamente de “o Governo dos Juízes” 

(RAMOS; OLIVEIRA JÚNIOR; 2014, p.33). 

                                                
liberto, alegando que, uma vez tendo transitado por essas zonas livres da escravidão, teria adquirido a condição 

permanente de liberto (once free, always free).  

Uma década após o pedido, a Suprema Corte decidiu, em 1857, que o Congresso Americano não dispunha de 

prerrogativa para abolir a escravidão em seus territórios, por tal medida se revelar intrusiva no “direito fundamental à 

propriedade” dos escravistas sobre os escravizados e, mais ainda, em razão dos negros, mesmo os libertos, não 

ostentarem a condição de cidadão americano apta a outorgar-lhes a prerrogativa de postular em juízo (SOUTO, 2015). 
31 “Amendment XIV (1868)  
Section 1. All persons born or naturalized in the United States and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of 

the United States and of the State wherein they reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge the 

privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or 

property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the 

laws.”(EUA, 1787).  
32 Identifica-se no caso West Coast Hotel Co. vs. Parrish, de 1937, o fim da Era Lochner, em que a Corte se viu, 

pressionada politicamente, na contingência de referendar lei estadual que fixava o salário mínimo, momento em que 

se iniciava novo giro paradigmático, em direção, dessa vez, a uma contenção prudencial, com a chamada “Corte de 

Roosevelt” e, mais adiante, rumo a um ativismo de viés progressista, com a “Corte de Warren” (WHITE, 2012).  
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 A denominação dessa impopular fase do constitucionalismo americano deve-se ao caso 

Lochner vs. New York, de 1905, em que a Corte invalidou lei do estado de Nova Iorque, que 

limitava a jornada de trabalho dos padeiros a nada modestas dez horas diárias e sessenta horas 

semanais (Bakeshop Act, de 1895), sob a compreensão de que tal imposição constringia 

indevidamente a liberdade de contrato, numa ação movida por um empresário do ramo – Joseph 

Lochner – contra o governo regional, após ter sido alvo da aplicação de multa pelo descumprimento 

do aludido estatuto (MORO, 2002; EUA, 1905). 

 Esse ativismo conservador, ventilado pela filosofia política liberal da defesa intransigente 

da propriedade privada e da liberdade de contrato, que encerrou o pensamento político hegemônico 

das elites de então, conferiu à Corte uma função essencialmente garantidora da livre iniciativa, 

afastando-a de sequer considerar qualquer possibilidade de maior altivez na quadra das demais 

liberdades fundamentais. Assim, a Corte de Lochner era produto do ambiente político em que 

germinara, já que, nessa fase, os EUA viviam a chamada "era dourada", de crescimento econômico 

galopante e da emergência de grandes e poderosas corporações, que, com frequência, designavam 

nomes fortemente permeados pela cultura política do laissez faire para comporem os tribunais 

(CAMPOS, 2017). 

 A doutrina Lochner e seu ativismo reacionário consolidou-se e parecia irrefreável até 

encontrar em contingências da História e da geopolítica dois grandes adversários: as agruras sociais 

da Grande Depressão de 1929 e o pacote reformista do habilidoso Presidente Franklin Delano 

Roosevelt, o chamado New Deal (SCHWARTZ, 1993). 

 O plano econômico de recuperação da recessão global capitaneado por Roosevelt, por seu 

caráter marcadamente intervencionista, encontrou forte resistência na Corte de Lochner, dando azo 

a enorme crise institucional. A Suprema Corte proferiu dez acórdãos anulatórios de medidas do 

New Deal, entre 1934 e 1936, segundo registra Schwartz (1993), consolidando-se com um veto 

player crítico para a estabilização econômica dos Estados Unidos em crise. Acometida de certo 

autismo institucional, de indiferença mesmo à delicada conjuntura política e econômica por que 

então atravessava aquele país, a Corte experimentou impopularidade que a isolou perigosamente 

dos americanos (CAMPOS, 2017). 
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 A reação política do Executivo e do Legislativo veio a galope: Roosevelt apresentou, no 

início de seu segundo mandato, um projeto de lei (The Judicial Procedures Reform Bill of 1937, 

conhecido pela alcunha de "court-packing plan") que reformava a composição de todos os tribunais 

federais, incluída a Suprema Corte. O referido projeto facultava ao Presidente da República nomear 

um juiz adicional para cada Tribunal que contasse com membro com idade superior a 70 anos, até 

o limite de seis novas cadeiras, para balancear a composição da Corte a seu sabor e incentivar o 

jubilamento de juízes opositores ao seu programa, já que, naquele país, não há aposentadoria 

compulsória de juízes por idade, como na experiência nacional33. Tratou-se de uma “PEC da 

bengala34” às avessas, que foi aprovada na Câmara, mas rejeitada no Senado, em 1937, após a 

Suprema Corte sinalizar deferência ao New Deal, confirmando leis que integravam tal pacote a 

despeito da similaridade que guardavam com outras medidas outrora barradas, meses antes 

(SCHWARTZ, 1993).  

 Esse choque entre instituições “majoritárias” (constituídas pelo voto popular) e a Suprema 

Corte resultou na submissão parcial do direito de propriedade,  pilar fundamental da democracia 

americana, ao processo democrático-deliberativo, em que a intervenção do Estado no domínio 

econômico passa a ser percebida como decorrência desse arranjo e não como mera intrusão 

arbitrária (MORO, 2002).  

 Após o embate, leis interventivas passaram a ser sistematicamente confirmadas, numa 

postura de ampla deferência e contenção, desde que fossem relacionadas a alguma finalidade 

política minimamente razoável (minimal scrutiny ou rational basis review), exigência a que se 

adimplia com meridiana facilidade, em desdobramento do isolamento político e da fragilidade 

institucional em que se inseriu a Suprema Corte em decorrência da “Era Lochner” e seu infamado 

ativismo conservador (SCHWARTZ, 1993). 

 A prática discursiva da era Lochner, pejorativamente rotulada de “Old Court”,  

consubstanciou-se numa instância paradigmática de "antimodelo" na experiência constitucional 

                                                
33 Aqui, os art. 40, §1º, II, e 100, do ADCT, ambos da Constituição de 1988, com a redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 88, de 7 de maio de 2015, impõem a aposentadoria compulsória de juízes aos 75 anos de idade. 
34 Ver Emenda Constitucional nº 88, de 7 de maio de 2015, que elevou para 75 anos a idade de aposentadoria 

compulsória dos juízes da Suprema Corte brasileira, como meio de se impedir que a Presidenta Dilma Rousseff 

nomeasse, no curso de seu segundo mandato, que duraria até 2018, quatro novos juízes para o STF e outros vários 

juízes de Tribunais Superiores (BRASIL, 1988).  
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comparada, em que as práxis institucionais seguintes nela se miravam como um “guia negativo”, 

do que não fazer, para dela se afastarem, dada a rejeição que seu ativismo conservador lhe rendeu 

(CHOUDHRY, 2004). 

 A Corte, em todo caso, foi pouco a pouco decantando nova postura ativista, com matizes 

bastante distintos da Old Court, nas duas décadas seguintes, de modo progressivo e discreto. E o 

primeiro marco desse novo ativismo se deu já em  1938, no julgamento do caso United States vs. 

Carolene Products Company: se a postura estritamente reacionária estava supostamente superada, 

o ativismo subsistia fortemente presente na visão de mundo de parcela de seus integrantes (MORO, 

2002; CAMPOS, 2017).  

 A controvérsia que cercava esse case dizia respeito a uma lei federal que proibia a 

comercialização interestadual de um derivado gorduroso lácteo (similar ao creme de leite), por 

razões de saúde pública (EUA, 1938). Sem embargo de ter a Suprema Corte confirmado a validade 

desse estatuto, em vista de sua alegada justificação sanitarista e, portanto, consoante a verificação 

de um fundamento racional apto a justificá-la em seu caráter restritivo à livre iniciativa, o caso 

tornou-se célebre por outro motivo: a redação, por Harlan Stone, o “Ministro-relator” da causa (juiz 

associado responsável por redigir a “opinião da Corte”), da “quarta nota de rodapé35”, considerada 

a "nota de rodapé mais famosa do direito constitucional" (CAPLAN, 2013), que estabeleceu 

hipóteses mais rigorosas de controle judicial das leis para a proteção de “minorias discretas e 

insulares”, tais como minorias religiosas ou étnicas.  

 Nessa nota de rodapé, que é mais relevante que a própria decisão em si, se estabeleceu um 

sistema de exame mais rigoroso das leis que restringissem liberdades fundamentais, elevando as 

                                                
35 Sua dicção, na tradução de Moro (2002, p.18-19), é a seguinte: 

“Pode existir um âmbito mais estreito para a utilização da presunção de constitucionalidade quando a legislação 

aparece evidentemente, compreendida dentro de uma proibição específica da Constituição, tal como aquelas das dez 

primeiras emendas, as quais são consideradas da mesma forma quando usadas dentro do contexto da Décima Quarta 
(Emenda). 

É desnecessário considerar agora se a legislação que restringe estes processos políticos, dos quais ordinariamente se 

espera que provoquem a repulsa de leis indesejáveis, deve submeter-se a um escrutínio judicial mais rigoroso, sob as 

proibições gerais da Décima-Quarta Emenda, do que os outros tipos de legislação. 

Tampouco precisamos investigar agora se considerações similares devem ser feitas na revisão de leis dirigidas a 

singulares minorias religiosas, nacionais ou raciais, ou se preconceitos contra minorias discretas e insulares devem 

constituir uma condição especial, que tende a restringir o funcionamento desses processos políticos nos quais se pode 

ordinariamente confiar para a proteção das minorias, e que podem exigir uma investigação judicial 

correspondentemente mais inquiridora.” 
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barreiras de seu escrutínio de validade (strict scrutiny), na chamada doutrina da prefered freedom, 

quando comparada à mera exigência de fundamentação racional (minimal scrutiny), própria do 

exame de leis interventivas no domínio econômico. Estabeleceu-se um filtro mais rigoroso ou mais 

frouxo de controle de constitucionalidade conforme a natureza da matéria em exame. A Corte 

deslocava seu ativismo da pura militância pró-livre iniciativa para a alvissareira quadra do 

garantismo das demais liberdades fundamentais, de modo que a New Deal Court criaria as bases 

da chamada Corte de Warren (1953-1959), com seu prestigioso ativismo progressista (MORO, 

2002; CAMPOS, 2017). 

 Superada a crise constitucional de Poderes, Rooselvet nomeou vários juízes para a Suprema 

Corte, os chamados "new dealers", em decorrência de morte ou aposentadoria dos resignados 

membros da Old Court, chegando à monta de oito novas investiduras, entre 1937 e 1943, todos 

com histórico de forte ligação com o Partido Democrata e com o ideário bem-sucedido do New 

Deal (CAMPOS, 2017). 

 É nessa transição – da Era Lochner à Corte Roosevelt (igualmente denominada de New 

Deal Court) – que são fundadas as bases para que a jurisdição constitucional se convertesse em 

ferramental decisivo para a densificação dos vagos e essencialmente proclamatórios direitos 

fundamentais, constantes da Constituição Americana, pavimentando o caminho para a 

emblemática Corte de Warren e para a utilização do front judicial como mais uma arena 

institucional para a disputa das reivindicações de minorias políticas e grupos subrepresentados 

(COVER, 1982). 

 Mas a dissensão ente ativismo e contenção judicial sempre foi fortemente permeada por 

enorme desconfiança e cindia mesmo os new dealers em dois grupos muito distintos, notadamente 

por se ter em conta o caráter deletério da conservadora, porém ativista, Corte Lochner e dos seus 

riscos intrínsecos à democracia (CAMPOS, 2017; KMIEC, 2004). 

 Em defesa do ativismo liberal e rechaço à repetição de um eventual “risco Lochner”, Sustein 

(1997 apud MORO, 2002), aduz que os malfazejos da Old Court não derivam de seu ativismo em 

si, já que o judicial review é inerente às Cortes Constitucionais desde o célebre Marbury vs. 

Madisson, mas, sim, pela naturalização que promovera de uma versão radicalizada de liberalismo 

econômico, de uma geração de riquezas absolutamente revel a qualquer medida estatal atenuadora 
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das mazelas e desequilíbrios da economia de livre mercado, em desprestígio de políticas de bem-

estar social. 

 É justo nesse ambiente de giro paradigmático, nos EUA, que a discussão sobre 

judicialização vulgariza-se, e, a despeito de se esperar que a popularização do termo “ativismo 

judicial” derive de um texto acadêmico seminal ou de decisões emblemáticas de cortes 

constitucionais, atribui-se largamente sua disseminação a um jornalista, sem formação jurídica, em 

uma revista popular leiga, de grande circulação. O americano Arthur Schlesinger Jr. cunhou o 

termo "judicial activism", na acepção mais generalista que se lhe atribui atualmente, num artigo 

denominado “The Supreme Court: 1947”, dirigido ao grande público, na revista Fortune, em 

janeiro de 1947. Desde então, o emprego do termo, seja em decisões judiciais, seja em escritos 

acadêmicos,  passou de algumas poucas ocorrências para centenas de milhares nas décadas 

seguintes, com sentidos tão diversos quanto excludentes entre si, tornando-se um genuíno 

significante vazio36 (KMIEC, 2004). 

 No artigo, Schlesinger Jr. analisava as posições da Suprema Corte americana nos debates 

sobre a função do Judiciário na democracia, tendo como pano de fundo político o sucesso do pacote 

de leis que compunham o New Deal, explorando articulações e divisões entre seus nove membros, 

rotulando-os como “ativistas” (judicial activists) ou “autocontidos” (self restraints), além de 

identificar um grupo de “moderados” (middle group), cujos membros oscilavam entre uma e outra 

posição (CAMPOS, 2017; KMIEC, 2004). 

 As duas correntes antagônicas eram capitaneadas pelos juízes associados (“ministros”) 

Hugo Lafayette Black  e William Orville Douglas, de perfil ativista, e Felix Frankfurter e Robert 

Houghwout Jackson, de tendência conservadora (KMIEC, 2004).  As tensões entre essas visões de 

mundo são fundamentalmente as mesmas que ventilam ainda hoje os apaixonados debates sobre 

Poder judiciário e Democracia:  de um lado, os positivistas, defensores de um sentido geral e 

essencialista a priori da legislação (“originalismo” ou “textualismo”); de outro, os partidários de 

                                                
36 Para Laclau (1996, p.69), "um significante vazio é, no sentido estrito do termo, um significante sem significado". 

Por seu caráter polissêmico e abertura ao processo de significação, embora não possua capacidade imediata de 

representar um sentido específico com fixidez (já que elimina a capacidade de diferenciação), é capaz de agasalhar 

múltiplas significações na esfera pública. 



42 

 

uma inescapável integração político-valorativa no contingente processo de densificação do sentido 

e alcance das leis pelos juízes, do neoconstitucionalismo (RODRIGUEZ, 2013). 

 Schlesinger Jr. não deixou de evidenciar sua simpatia em favor dos juízes ativistas, embora 

tenha igualmente revelado receios para a democracia na exasperação dessa prática institucional, 

advertindo para a necessidade de que seu emprego se limitasse a julgamentos que envolvessem 

direitos fundamentais. Para o autor, a articulação de precedentes e leis é dotada de possibilidades 

tão infindáveis e casuísticas de combinação, no common law americano, que, numa espécie de 

“gincana legal37”, instrumentalizaria a ocultação das reais pretensões mesmo dos juízes 

autointitulados “contidos”, que não deixavam de revelar suas predileções ideológicas de índole 

essencialmente conservadora nas entrelinhas de suas decisões (CAMPOS, 2017).  

  Kmiec (2004) destaca que a originalidade do artigo de Schlesinger Jr. reside justamente na 

abordagem fluida e sistematizada dos principais eixos que pautam, ainda hoje, o debate entre 

ativismo e contenção judicial, quais sejam, as dicotomias entre agentes políticos eleitos e juízes 

não-eleitos, a supremacia do parlamento e a supremacia da constituição, o caráter estático 

(essencialista) ou dinâmico (contingente) do sentido das leis, a função contramajoritária das 

liberdades civis e os papeis garantidores das cortes, etc.  

 A linha do tempo a seguir recupera os principais marcos desse processo contingente de 

transições e rearticulações do ativismo judicial na experiência americana, reconstituído até aqui: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
37 Conhecida como rule seeking, cuida-se da estratégia por meio do qual magistrados, mesmo diante de textos legais 

muito detalhados e procedimentalistas, articulam seus sentidos normativos de modo a construir decisões ativistas sob 

um verniz jurídico-positivo, escapando ao enquadramento limitado pretendido pelo legislador por meio de uma espécie 

de malabarismo argumentativo: é como se o direito positivo fosse usado, ele próprio, para a zombaria de suas 

limitações preditivas (RODRIGUEZ, 2013).  
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Quadro 2 – linha do tempo dos marcos da emergência do ativismo judicial na experiência americana (1800-1945): 

 
Fonte: elaboração própria 

 É, portanto, na limitação ao dirigismo estatal que se assenta a gênese da gramática 

institucional do judicial review americano, em que as cortes são concebidas como sentinelas das 

liberdades negativas, impondo ao Estado um dever de abstenção em relação às liberdades 

individuais, sobretudo as atinentes à liberdade de contratar e de se apropriar de bens escassos, ao 

melhor estilo lockeano.  

1.2 A SEGUNDA ONDA DE ATIVISMO JUDICIAL (DE 1945 A 1980): O 

JUDICIAL REVIEW CRUZA O ATLÂNTICO E SE CONVOLA NUM 

PRETENSIOSO ARRANJO GARANTIDOR DOS DIREITOS HUMANOS 

 

 O fenômeno da judicialização, do outro lado do Atlântico, no continente europeu, 

desenvolveu seus passos iniciais apenas no pós-Primeira Guerra e, por lá, esse processo se deu com 
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matizes muito específicos e distintos da experiência americana, de modo a se falar genericamente, 

na dogmática do controle de constitucionalidade, em dois grandes modelos de revisão de leis: o 

americano e o europeu-continental ou “austríaco”, em vista de a Constituição austríaca de 1920 ser 

o marco inicial desse processo (DIMOULIS; LUNARDI, 2016; BARROSO, 2012; MENDES; 

COELHO; BRANCO, 2010). 

 São três as distinções fundamentais entre o modelo continental-europeu e o modelo 

americano (nessa ordem): (1) a concentração da prerrogativa de examinar a constitucionalidade de 

leis numa única ou poucas cortes, usualmente não integrantes do Judiciário, com um rol bastante 

limitado de atores legitimados a acioná-las, ou sua dispersão para qualquer juízo ou Tribunal e 

conseguinte conferência de ampla legitimidade popular para seu acionamento; (2) a fiscalização 

das normas se dar abstratamente, em tese, ou de modo subjacente a uma caso concreto, de modo 

incidental; e (3) os efeitos da decisão proclamatória da inconstitucionalidade serem de 

anulabilidade (ex nunc ou pro futuro), meramente prospectivos, ou de nulidade (ex tunc), 

desconstitutivos, de modo retroativo, de todos os efeitos possíveis do ato invalidado (DIMOULIS; 

LUNARDI, 2016). O quadro comparativo a seguir constrasta as principais generalidades de um e 

outro modelo: 

Quadro 3 – Quadro comparativo entre os modelos paradigmáticos de controle de constitucionalidade americano e 

europeu. 

Modelos paradigmáticos de controle de constitucionalidade de leis 

Modelo americano Modelo austríaco ou europeu-continental 

O controle da lei se dá de modo incidental, a partir de 

um caso qualquer: a melhor forma para aferir a 

legitimidade constitucional das normas é a partir dos 

elementos caso concreto e todas as suas nuances. Daí a 

se falar em um processo sujetivo, no sentido de contar 

com partes em sentido próprio, que litigam de modo 

contraposto (pretensão resistida), pleiteando algo em 

juízo. 

O controle da lei de se dá de modo direto, em tese, sem 

apreciar controvérsias fáticas específicas: a melhor 

forma de aferição a legitimidade constitucional se dá de 

modo abstrato, com distanciamento das circunstâncias 

dos casos concretos. Daí a se falar em um processo 

objetivo, sem partes em sentido processual próprio, pois 

não há pretensão resistida, mas mera discussão de 

constitucionalidade em si.  

Qualquer pessoa interessada pode deflagrar o controle, 

desde que possua interesse processual em agir, em 
processos judiciais ordinários, que buscam solucionar 

casos específicos e não a impugnação da lei em si: o 

pedido de declaração de inconstitucionalidade é mero 

meio para esse especial fim de agir.  

Apenas uma parcela restrita de legitimados (geralmente 

altas instâncias políticas) pode deflagrar o controle, em 
processos específicos, em que não se discutem 

controvérsias processuais outras que não a própria 

constitucionalidade da lei em si, que é o único fim do 

processo.  

O controle pode ser deflagrado perante qualquer juízo 

ou Tribunal, segundo as regras processuais comuns de 

competência. 

O controle só pode ser delagrado em uma ou poucas 

cortes específicas, com missão estritamente para 

conhecer e julgar questões consitucionais. 

As cortes integram a própria estrutura do Poder 

Judiciário, com perfil eminentemente tecnocrático. 

As cortes usualmente são órgãos alheios à estrutura do 

Judiciário, como regra, com perfil institucional 

eminentemente político. 
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Fonte: elaboração própria 

Brandão (2017) apresenta um robusto panorama explicativo para essas distinções, a partir 

da análise conjuntural das singularidades da experiência político-institucional dos países europeus 

e dos Estados Unidos, entre os séculos XVIII e XX. 

 Em primeiro lugar, as constituições europeias, informadas pelo ideário das revoluções 

burguesas, possuíam caráter marcadamente “diretivo”, que, embora estabelecessem órgãos de 

Estado (frame of government), possuíam catálogos de direitos fundamentais com uma função 

essencialmente simbólico-proclamatória. Por outro lado, a Constituição Americana possuía caráter 

essencialmente garantista, cuja vocação precípua volta-se a limitar a atuação do Estado em face do 

indivíduo (BRANDÃO, 2017). 

 Em segundo lugar, as constituições europeias, com as restaurações monárquicas, eram 

essencialmente outorgadas38 ou cesaristas39, sem a efetiva participação do povo na sua 

conformação, o que só se deu no século XX, ao passo que os EUA trilharam um modelo 

republicano que, embora excludente, viabilizou a participação popular, por meio de representantes 

eleitos e referendo popular confirmatório (por meio de convenções eleitas), na elaboração e 

promulgação da Constituição, já no século XVIII. Essa distinção é especialmente relevante para 

justificar o caráter simbólico ou efetivamente garantidor dos direitos fundamentais na cultura 

política de uma e outra experiência e é justo no desmantelamento dessas monarquias, no pós-

                                                
38 Constituições, ou melhor, cartas constitucionais editadas de modo autoritário, sem participação popular. 
39 Cartas constitucionais editadas sem uma assembleia constituinte, de modo autoritário e unilateral, que, 

posteriormente, são submetidas ao referendo popular para mera confirmação, geralmente em meio a intensa 

manipulação da opinião pública, num processo aclamatório, com persuação populista e/ou mediante pressão 
autoritária. O mais relevante para a sua definição, entretanto, é que o conjunto da sociedade só seja convidado a dizer 

sim ou não à Lei Fundamental como um todo, depois de pronta, sem pactuar detidamente todos os seus termos num 

processo constituinte substantivamente democrático.  

 

Os processos não vinculam juízes ou tribunais outros e 

só valem para as partes (efeitos inter partes), a menos 

que sejam decididos por cortes superiores, ocasião em 

que geralmente vincularão cortes e juízos subalternos 

(stare decisis). 

As decisões vinculam a todos (eficácia erga omnes), 

inclusive juízes e tribunais outros, de quaisquer 

instâncias. 

As decisões pela inconstitucionalidade de um ato 

operam efeitos desconstitutivos e retroativos à data de 

sua edição (ex tunc), em regra, pois se pressupõe tratar-

se de ato nulo, ou mesmo inexistente, sob a ótica 

jurídica. 

As decisões pela inconstitucionalidade de um ato 

operam efeitos meramente propspectivos, a contar da 

data em que é proferida (ex nunc), pois se pressupõe 

tratar-se de ato meramente anulável. 
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Primeira Guerra, que emerge a Constituição Austríaca, sua Corte garantidora e a discussão sobre 

controle de constitucionalidade na Europa (BRANDÃO, 2017). 

 Por fim, a experiência europeia, em vista da natureza outorgada de suas cartas 

constitucionais, assimilou tardiamente o ideário de rigidez40 constitucional, em que a constituição 

(Paramount Law) ocupa uma posição de superioridade em relação às demais leis. Assim, foi 

marcada, até o primeiro quartil do século XX, pela ampla profusão de constituições flexíveis, isto 

é, aquelas cuja alteração se dá pelo mesmo rito de feitura e reforma das demais leis, sem a exigência 

de um rito mais solene e custoso, próprio das constituições rígidas, das quais a Constituição 

americana se revelou, desde sempre, exemplo mais notável (BRANDÃO, 2017). 

 A concepção  europeísta segundo a qual a lei se faz produto máximo da racionalidade e em 

que os Parlamentos são os interlocutores infalíveis e derradeiros da volonté générale, na 

conformação do Estado liberal europeu, ao rechaçar a submissão dessas leis ao crivo de um órgão 

estranho ao parlamento e o consectário ideário de rigidez constitucional, tornou o continente 

refratário à lógica do controle de constitucionalidade até a emergência do ideário hegemônico dos 

Direitos Humanos no pós-Segunda Guerra (BRANDÃO, 2017).   

 São essas as principais circunstâncias contingentes que fizeram com que fenômeno da 

judicialização no continente europeu só começasse a dar seus primeiros passos com a promulgação 

da Constituição Austríaca de 192041 (Bundes-Verfassungsgesetz, em alemão) e a instituição da 

                                                
40 Característica das constituições escritas e modernas, em que o processo de reforma do seu texto se dá mediante um 

rito dificultoso, bastante exigente quando comparado aos processos legislativos ordinários. Seu maior exemplo é a 
Constituição Americana, de 1787, que exige o consentir, para seu emendamento, de dois terços dos membros de ambas 

as câmaras do Congresso ou dois terços das legislaturas de estados-membros, além da necessidade de posterior 

referendo popular ou de conveções populares eleitas para este fim ratificatório (EUA, 1787).  
41 Sobre o controle de constitucionalidade, são especialmente elucidativos os seguintes dispositivos da Constituição 

Austríaca de 1920 (com as revisões de 1929) : 

“Artículo 140 

1. El Tribunal Constitucional entenderá de la posible anticonstitucionalidad de una ley federal o regional a instancias 

del Tribunal Administrativo, del Tribunal Supremo o de cualquier tribunal llamado a resolver en segunda instancia, 

si bien conocerá de oficio cuando el propio Tribunal Constitucional tenga que aplicar la ley a un litigio pendiente.  

Entenderá asimismo de la posible anticonstitucionalidad de las leyes regionales, a instancias, en su caso, del Gobierno 

federal, y de la posible anticonstitucionalidad de las leyes federales, a instancias, en su caso, de un Gobierno regional 

o de un tercio de los miembros del Consejo Nacional. Se podrá disponer por ley constitucional regional 
(Landesverfassungsgesetz) que tenga también este derecho de recurso (Antragsrecht) um tercio de los componentes 

de la Asamblea regional, en cuanto a la inconstitucionalidade de leyes regionales. El Tribunal Constitucional 

conocerá igualmente de la anticonstitucionalidad de las leyes a instancia de cualquier persona que afirme haber sido 
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Corte de Justiça Constitucional (Verfassungsgerichtshof, em alemão) daquele país, sob a mentoria 

intelectual de Kelsen.  

 Nesse contexto, é igualmente adventícia da jurisdição constitucional europeia a decisão da 

Corte Alemã (Reichsgericht, em alemão) sobre a validade de decretos executivos na crise 

econômica da desvalorização do marco alemão. Em certa similaridade do recuo estratégico do juiz 

Marshall no caso Marbury vs. Madison, embora a Corte Alemã não tenha decidido pela anulação 

de qualquer ato de governo nesse episódio, findou por firmar, reflexamente, sua prerrogativa para 

supervisionar atos políticos42. Esse episódio desencadeou um dos mais prodigiosos embates 

acadêmicos da história do Direito Constitucional: o debate entre Carl Schmitt e Hans Kelsen sobre 

a titularidade da prerrogativa de interpretar a Constituição e de exercer tal sorte de poder 

moderador. 

 De um lado, Schmitt defendia a prerrogativa do Chefe do Executivo para decidir o sentido 

da Constituição, inspirado na filosofia de Benjamin Constant, por sua rejeição notória à democracia 

liberal e seu locus parlamentar por excelência, que reputava um ambiente aristocrático e loteado 

por representantes de corporações e do poder econômico. Introduzia, assim, a sua controversa 

                                                
directamente perjudicada en sus derechos por dicha razón, cuando la ley haya cobrado fuerza vinculante para dicha 

persona sin necesidad de haberse dictado decisión judicial ni resolución administrativa individual [...] 

3. El Tribunal Constitucional únicamente podrá anular una ley como anticonstitucional (ein Gesetz als 

Verfassungswidrig aufheben) cuando se haya pedido expresamente su anulación o el propio Tribunal tuviera que 

aplicarla en el litigio pendiente ante él. [...] 
5. El fallo del Tribunal Constitucional por el que se anule una ley como anticonstitucional, obliga al Canciller federal 

o al Gobernador regional competente a publicar sin demora la derogación. Se aplicará este precepto por analogía al 

caso de las acciones interpuestas al amparo del párrafo 4. La anulación entrará en vigor el día de la promulgación, 

si el Tribunal Constitucional no hubiese fijado un plazo para la expiración de la vigencia. Dicho plazo no podrá 

exceder de un año. 

6. Anulada por el Tribunal Constitucional una ley como anticonstitucional, volverán a entrar en vigor el día mismo 

en que surta efecto la derogación, a menos que el fallo haya dispuesto otra cosa, las disposiciones legales que hubiesen 

sido derogadas por la ley que el Tribunal haya declarado anticonstitucional. Se deberá especificar, además, en la 

publicación relativa a la anulación de la ley si vuelve a entrar en vigor alguna disposición legal y en caso afirmativo, 

cuáles. 

7. Anulada una ley como inconstitucional o pronunciada sentencia por el Tribunal Constitucional, conforme al párrafo 

4, en el sentido de que una ley es anticonstitucional, quedarán vinculados a dicho fallo cualesquiera tribunales y 
órganos administrativos. Sin embargo, se seguirá aplicando la ley en cuestión a las situaciones de hecho consumadas 

antes de la anulación (die vor der Aufhebung verwirklichten Tatbestande), excepto aquella que haya dado origen al 

fallo, si el Tribunal Constitucional no hubiere dispuesto otra cosa en su fallo derogatorio. Si el Tribunal Constitucional 

hubiese fijado en dicho fallo un plazo conforme a lo previsto en el párrafo 5, la ley se aplicará a todos los hechos que 

se consumen antes de que expire el plazo, con excepción precisamente del caso que dio origen a la sentencia.” 

(ÁUSTRIA, 1920) 
42 Ao declarar a validade do ato político examinado, embora não tenha se contraposto às insitutições majoritárias, a 

Corte Alemã reflexamente firmou sua competência insituticional para esse tipo de apreciação: um recuo que renderia 

vários passos à frente, mais adiante, no tabuleiro do poder. 
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noção de legitimação por “aclamação” das massas, em que o líder da Nação encarna o sentimento 

da opinião pública. São elementos marcantes na filosofia política autoritária de Carl Schmitt a 

supervalorização do dirigismo e o conseguinte esvaziamento do sentido mediador das liberdades 

individuais em favor da frivolidade ocasional de maiorias instáveis (SCHIMITT, 2007; 

BRANDÃO, 2017). 

 De outra banda, Kelsen funda as bases do positivismo jurídico, ao apontar que o Parlamento 

não poderia ser juiz e parte simultaneamente de suas decisões: como fonte das leis, incumbiria a 

um ator estranho à sua estrutura aplicar e examinar as leis. Para tanto, concebe a ideia de uma corte 

constitucional, um órgão político distinto dos tribunais comuns, para o qual defende uma posição 

minimalista e contida no escrutínio de atos políticos. A impulsão dos trabalhos da Corte só se 

justificaria para fins de se fazerem observar as regras do jogo político na tomada de decisão (devido 

processo legislativo) e para a estrita e excepcionalíssima tutela assecuratória dos direitos 

fundamentais, em salvaguarda das minorias políticas, como meio de prevenir a degeneração da 

democracia em tirania da maioria (BRANDÃO, 2017; KELSEN, 2013).  

A aqui já citada “desconfiança” que pesava sobre os juízes, em razão de sua origem 

nobiliárquica em contraponto à legitimidade emancipatória dos parlamentos, nos séculos XVIII-

XIX, tornou a ideia de o próprio Judiciário exercitar o controle de constitucionalidade tarefa de 

difícil assimilação para a burguesia europeia (COOLEY,2002). 

 É diante dessa resistência, para não hostilizar a já então açoitada noção europeia de 

supremacia parlamentar, que Kelsen concebe órgãos políticos alheios ao Judiciário (mas também 

aos parlamentos) para a tarefa, como se um jogo de palavras pudesse misticamente contornar a 

natureza contramajoritária  do ofício das cortes constitucionais: os tribunais constitucionais, que 

não julgariam casos concretos (como a Suprema Corte americana), mas apenas a tese genérica de 

inconstitucionalidade, numa liturgia inteiramente análoga ao processo judicialiforme.   

 Esse embate, ao que se viu na História foi vencido por Kelsen. No sugestivo artigo 

denominado “When the Courts go marching on”, da seminal coletânea intitulada The Global 

Expansion of Judicial Power, Vallinder (1995) aponta que, com a queda do império nazista, em 

1945, o modelo de Kelsen, que se tornara professor de Ciência Política em Berkley desde 1943, se 

popularizou e se disseminou para várias democracias do bloco europeu ocidental.  
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 Isso porque o triunfo dos Aliados, com a consolidação dos EUA como superpotência e a 

derrota do Eixo, importaram, num nível simbólico, o triunfo apoteótico da própria democracia 

liberal sobre o populismo reacionário do governo nazista e fez do controle de constitucionalidade 

um modelo “tipo exportação”, com a expansão das cortes e das constituições escritas, rígidas e com 

extensos catálogos de direitos fundamentais. Esse rearranjo europeu se deu sob o a batuta dos 

recém-estabelecidos organismos internacionais que estruturaram a arquitetura geopolítica 

globalista de então e, dentre os marcos normativos desse processo, cumpre citar especialmente a 

Carta das Nações Unidas, de 1945, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), de 

1948 (VALLINDER, 1995).  

 Ao descrever esse processo, Vallinder (1995) aponta o decisivo papel da ONU, na 

coordenação de inúmeros tratados internacionais de Direitos Humanos e, nessa linha, sustenta que 

o marco decretório para a expansão do modelo kelseniano foi a Convenção para a Proteção dos 

Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, assinada em Roma, em 1950, sobretudo em 

vista da criação do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, cuja jurisdição se estende para todos 

os Estados signatários, as chamadas “Altas Partes Contratantes” (ONU, 1950). 

 É nesse ambiente que se estabelece a “segunda onda” da jurisdição constitucional 

(HIRSCHL,2007; GINSBURG, 2008), marcada pelo traumas da Segunda Guerra, pela crise do 

dirigismo estatal e pela disseminação hegemônica do particular ideário da democracia liberal e dos 

Direitos Humanos, que foram seguidos do processo de descolonização tardia dos continentes 

asiático e africano. 

 Sunstein (2001) leciona que as constituições e seus arranjos democráticos 

contramajoritários funcionariam como um “compromisso-estratégico”, em que as Nações, 

informadas sobre os riscos inerentes à própria noção de democracia como regra da maioria 

(minimalismo procedimental), adotam deliberadamente instrumentos para prevenir e corrigir essas 

ameaças, caso despontem, prevenindo sua lesividade e assegurando que os danos, acaso ocorram, 

sejam mínimos. 

 Retornando ao outro lado do Atlântico, consoante já se adiantou, nos anos seguintes ao 

festejado artigo de Schlesinger Jr., após ter sua credibilidade fulminada pela fadiga da Old Court e 

superada a estabilização econômica com os rearranjos da New Deal Court,  é também sob a 
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ambiência do pós-Segunda Guerra que a Suprema Corte americana encontraria, ao que parece, na 

agenda dos direitos civis, uma espécie de reconciliação com a opinião pública, por meio do 

ativismo progressista da Corte de Warren: a nova potência hegemônica explora à exaustão suas 

virtudes liberais, reforçando seus antagonismos com o populismo reacionário nazifascista e seu 

dirigismo totalitário, agora na disputa com o dirigismo do bloco soviético.  

A Suprema Corte, segundo Campos (2017, p.138), passou a ter um "novo negócio", 

despojando-se da impopular missão de mero órgão censor de políticas sociais, para impor-se como 

guardiã dos direitos das minorias políticas, dos "mais desprotegidos e menos favorecidos". 

Novamente, tal qual na Era Lochner, essa configuração institucional da Suprema Corte é resultado 

fundamental do seu macroambiente político e econômico. Nesse sentido, Campos (2003, p. 6523-

6524) sintetiza com maestria essa conjuntura:  

Ainda que o ativismo judicial da Corte Warren possa passar a ideia de juízes como 
capazes por si só de produzir transformações sociais, deve-se manter em mente 

que esses juízes ativistas não atuaram em um vácuo político ou social. Era uma 

Corte liberal em um momento político de Governo e Congresso dominados por 

Democratas liberais, de forma que a direção ideológica da Corte estava conforme 
a coalizão política dominante. Havia, portanto, uma base política abrangente de 

sustentação das principais decisões progressistas da Corte. Estava ainda presente 

um amplo movimento social dirigido à promoção e à proteção de valores 
individuais e de igualdade, fruto da indignação mundial às atrocidades cometidas 

pelos regimes nazifascistas em nome da odiosa ideia de “supremacia racial” e em 

face dos direitos humanos. 

 Nesse ecossistema político-econômico, emerge a Corte de Warren (1953-1959), assim 

batizada em referência ao Chief Justice Earl Warren, que a liderou entre 1952 a 1969 e, a despeito 

de não possuir sólida e destacada formação acadêmica, como seus pares, notabilizou-se por sua 

capacidade de liderança e de construir consensos em hard cases43 (BAUM, 1987). 

 A decisão mais marcante e multicitada da Corte de Warren foi na conflituosa quadra racial, 

com o julgamento do caso Brown vs. Board of Education of Tapeka (1954), em que se proibira 

formalmente (de jure), numa inusitada votação unânime, a segregação racial nas escolas públicas 

americanas. Até esse novo e decisivo encontro marcado com a questão racial, outro vergonhoso 

                                                
43 Para fins de simplificação, devem ser entendidos, por hora, como os casos judiciais marcados por profundos 

desacordos morais e que não comportam soluções evidentes, do ponto de vista jurídico, tais como o aborto, a eutanásia, 

a pesquisa com células-troco, etc. Mais adiante, no Capítulo 2, apresentaremos o conceito de modo mais detido, a partir 

do referencial teórico dworkiano. 
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precedente da Corte – Plessy vs. Fergusson (1896) – referendava a segregação racial nos espaços 

públicos, mesmo à luz da XIV, XV e XVI Emendas, que garantiam formalmente a igualdade, a 

liberdade e o voto a todos os americanos, independentemente de aspectos raciais, fundada na 

repugnante doutrina do “separated but equal” e no pacote de leis discriminatórias conhecido como 

Jim Crow Laws, do pós-Guerra Civil (SOUTO, 2015). 

 Ramos e Oliveira Júnior (2014) apontam ainda, como julgados igualmente marcantes da 

Corte de Warren os casos Mapp vs. Ohio (1961), em que se proibiram buscas e apreensões sem 

justa causa ou sem autorização judicial; Abington School District vs. Schempp (1963), em que se 

vetara a leitura da Bíblia ou a realização de cultos religiosos em escolas públicas; Griswold vs. 

Connecticut (1965), em que se anulou lei estadual de Connecticut (The Comstock Laws) que 

proibira o uso e comercialização de contraceptivos e outros “produtos imorais”, tais como 

brinquedos eróticos e material pornográfico; e Miranda vs. Arizona (1966), em que se nulificou 

condenação criminal em razão de o réu não ter sido advertido previamente sobre seu direito ao 

silêncio e de se fazer acompanhado de defensor durante o interrogatório policial em que confessou 

a culpa, que constituíram as globalmente multicitadas “Miranda Warnings” e sua enfática proteção 

contra a autoincriminação, no devido processo legal. 

 Cumpre referenciar que, nos EUA, a transição da New Deal Court para a Corte de Warren 

não foi inteiramente linear, sem revezes, tendo sido nessa fase que despontou também a McCarthy 

Era (1950-1957) e seus repulsivos expedientes inquisitoriais justificados insidiosamente sob a 

propaganda de “caça ao comunismo” e sob a demagogia nacionalista, que desdobraram violações 

sistemáticas às liberdades fundamentais. Nesse período, institui-se uma quase-ditadura em solo 

americano sem levar a termo uma reforma constitucional sequer, o que é revelador de certa 

“versatilidade” adaptativa das instituições da democracia americana e a “natureza viva” da sua 

Constituição. Talvez sejam essas as suas principais “qualidades” de sua Constituição. Quanto a 

esses episódios reiterados de violação, a Suprema Corte reconfortou-se convenientemente numa 

postura de autocontenção judicial (CAMPOS, 2014). 

 Registre-se que a própria Corte americana, que migrara de um mero fórum terceiro-turnista 

das elites econômicas insatisfeitas com a intrusão do Congresso em seus negócios (Corte Lochner) 

para uma composição mais moderada (sob Roosevelt) e deferente ao intervencionismo dirigista do 

New Deal, atravessaria, nos pós-Segunda Guerra, igualmente uma transformação radical de 
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narrativa institucional, ao se investir da função pretensiosa de tutora das liberdades fundamentais, 

sob Warren.  

 Isso porque, embora a exportação parcial do ideário de controle de constitucionalidade 

americano para a Europa, mimetizado em combinação com as feições do modelo austríaco,  se 

desse como uma espécie de seguro protetivo das minorias políticas contra a potencial tirania das 

maiorias circunstanciais, a partir de 1945, em solo americano, a Corte mostrava-se indiferente às 

vicissitudes da Guerra Fria e às violações macartistas às liberdades mais singelas antes de ser 

reinventada sob Warren. Assim, é possível se falar que, ao mesmo tempo em que a experiência 

americana informou paradigmaticamente a crescente hegemônica de ativismo judicial, também foi 

aparentemente por ela ressignificada, num processo retroalimentador. 

 Cumpre destacar a centralidade da Lei Fundamental de Bonn (Grundgesetz für die 

Bundesrepublik Deutschland, em alemão) e a emergência do neoconstitucionalismo nesse 

processo, dado que foi a partir dessa Constituição “provisória44” da Alemanha Ocidental (RFA), 

de 1949, em meio à sua reconstrução sob a batuta do plano Marshall, que se fundariam as bases 

para o desenvolvimento das correntes de legitimação teórica do ativismo judicial, dentre as quais 

se notabilizou, nas últimas décadas, o neoconstitucionalismo (MATTOS, 2006). 

 Retomando a discussão sobre a alta popularidade dos catálogos constitucionais de direitos 

fundamentais e seus órgãos-garantes a meados do século XX, Brandão (2017) aponta a expansão 

das Cortes como resultado da fragilidade revelada na crença europeia nas qualidades racionais e 

morais dos governantes, que se mostrou inepta para a contenção do autoritarismo nazifascista, 

identificando no pós-Segunda Guerra duas tendências muito claras: (1) a “moralização dos textos 

constitucionais” a partir da Lei Fundamental de Bonn, que criara o Tribunal Constitucional Federal 

alemão, com a dignidade da pessoa humana ocupando espaço central nos novos arranjos 

constitucionais, instituindo-se limites materiais (“cláusulas pétreas”) até mesmo para os novos e 

rígidos mecanismos de reforma constitucional;  e (2) a atribuição da curadoria dos direitos 

fundamentais a órgãos contramajoritários, cuja virtude se assentaria justamente na sua não 

constituição por meio do voto popular. 

                                                
44 Sua validade se estenderia apenas até a reunificação da Alemanha, o que só ocorreu mais de quatro décadas depois, 

ocasião em que foi tornada definitiva, sendo, pois, ainda hoje, a Constituição da Alemanha (MATTOS, 2006). 
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 Vale (2007), por seu turno, ao abordar as singularidades do neoconstitucionalismo, 

sistematiza as seguintes características: (1) a predominância de princípios valorativos como elos 

estruturais da ordem constitucional; (2) a utilização da ponderação como método hermenêutico 

prioritário na dissolução de conflitos entre direitos fundamentais; (3) o efeito irradiador da 

Constituição para todas as decisões políticas do Estado e até mesmo para as relações entre 

particulares; (4) o deslocamento da autoridade interpretativa dos estatutos legais do Parlamento 

para o Judiciário; (5) a assunção, por honestidade intelectual, de que Direito e Moral, no limite, se 

comunicam, de modo que a atividade interpretativa é uma atividade inevitavelmente de integração 

da norma pelos valores do intérprete, já que a lei jamais fala por si só.  

 O quadro esquemático a seguir reúne os principais marcos, organizados cronologicamente, 

que caracterizam a segunda onda de judicialização aqui versada: 

Quadro 4 – Linha do tempo dos principais marcos da emergência do ativismo judicial na Europa Ocidental (1945-

1980).  

Fonte: elaboração própria 
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1.3 A TERCEIRA ONDA DE ATIVISMO: A REDEMOCRATIZAÇÃO DA 

AMÉRICA LATINA E DO LESTE EUROPEU E A INDISCRETA EXPERIÊNCIA 

BRASILEIRA 

  

Consoante  a periodização até aqui empregada, Hirschl (2007) e Ginsburg (2008) 

identificam na redemocratização da América Latina, na década de 1980, e da Europa Central e 

Oriental, no início dos anos 90, com a desintegração do bloco soviético, a terceira e mais recente 

onda de ativismo judicial.  

 A queda do bloco soviético, aliás, é apontada por Vallinder (1995) como fator decisivo para 

a pródiga expansão da judicialização após os anos 80, como uma espécie de segundo triunfo (o 

primeiro foi sob a segunda onda, no pós-Segunda Guerra, sob o dirigismo nazista) das instituições 

americanas, na corrida por hegemonia que subjazeu a Guerra Fria. O garantismo liberal novamente 

teria se revelado superior em virtudes, dessa vez em comparação com o dirigismo à esquerda. 

 Evidência aparente dessa expansão hegemônica foi experimentada pela própria URSS, sob 

a glasnost de Gorbachev, que assimilou rapidamente o design jurisstocrático das Cortes e a versátil 

lógica do controle de constitucionalidade, com o estabelecimento do primeiro Comitê Soviético de 

Supervisão Constitucional, em 1989, e, mais tarde, em 1991, do Tribunal Constitucional Russo.  

Entretanto, Thomas (1995) adverte que, em solo russo, há, nos dias de hoje, razoáveis  

obstáculos à judicialização da política, sobretudo ao se levar em conta as persistentes incertezas 

sobre o futuro da Constituição Russa (de 1993), em vista das transições quase-autoritárias que 

frequentemente cercaram o país, deixando sua Corte permanentemente vulnerável. 

 Segundo aponta Thomas (1995), o sistema legal soviético, cuja Corte possuía função 

meramente consultiva e absolutamente secundária, se revelou historicamente refratário a outorgar 

poderes ao Judiciário para rever atos do seu intervencionismo estatista, como via de conservar o 

controle do Estado integralmente sob as mãos do Partido Comunista. O mesmo autor, a propósito, 

aponta igualmente que essa característica – a rejeição ao judicial review –  foi traço comum a todas 
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as experiências nacionais do bloco comunista, por sua franca predileção pela supremacia 

parlamentar, que se confundia, no limite, com a supremacia do próprio partido dirigente.  

 Foi igualmente sob essa conjuntura que, nos anos 1980, a maior parte dos países latino-

americanos fez a transição de regimes autocráticos para a democracia, sob alinhamento com a 

política externa de Reagan, uma vez que a conformação autoritária, sob o declínio do bloco 

soviético, convolou-se de conveniência tática, na Guerra Fria, a embaraço moral para o discurso 

liberalizante dos EUA (TONIAL, 2003). 

 Essa judicialização “tardia”45, descompassada em boa medida da conjuntura de expansão 

judicial no pós-Segunda Guerra, fez com que o Poder Judiciário brasileiro atravessasse os séculos 

XIX e XX praticamente incólume às primeiras ondas de judicialização e, mais que estritamente 

tributária da conjuntura geopolítica subjacente, possui suas bases explicativas igualmente nas 

especificidades contingentes histórico-institucionais do país (BARROSO, 2012). 

 Do ponto de vista histórico, o controle judicial da constitucionalidade (judicial review) foi 

formalmente inaugurado, no Brasil, já sob o advento da Constituição Republicana de 189146, 

inspirada pelos alvissareiros esforços intelectuais de Ruy Barbosa47, apelidado de o “Marshall 

brasileiro” em alusão o icônico chief justice americano, e seu notório fetiche americanista48. Sem 

embargo desse marco mais que centenário, o judicial review, por aqui, enfrentou, além de 

                                                
45 Não pretendo com o termo salientar qualquer viés evolucionista ou de inevitabilidade desse processo. 
46Inicialmente, através do Decreto nº 510, de 1890, que outorgava a Constituição Provisória de 1890, em seus art. 58, 

III, "a" e "b"; do Decreto nº 848 de 1890, que organizou a Justiça Federal, em seu art. 3º; do Regimento Interno do 

Supremo Tribunal Federal, de 1891, em seu art. 15, §2º, "1"; e da Lei nº 221, de 20 de novembro de 1894, que organizou 

a Justiça Federal, em seu art. 13, § 10º (BRASIL, 1894). Mais adiante, passou a constar expressamente da própria 

Constituição de 1891, com a redação que lhe fora dada pela Emenda Constitucional de 3 de setembro de 1926 

(BRASIL, 1891) in verbis: 

“Art 60 - Aos juizes e Tribunaes Federaes: processar e julgar:   

[...] 

§ 1º Das sentenças das justiças dos Estados em última instancia haverá recurso para o Supremo Tribunal 

Federal:(Redação dada pela Emenda Constitucional de 3 de setembro de 1926) 

a) quando se questionar sobre a vigencia ou a validade das leis federaes em face da Constituição e a decisão do Tribunal 
do Estado lhes negar applicação;”.  
47 Em sua célebre obra “Os Actos Inconstitucionaes do Congresso e do Executivo”, Barbosa (1893) confessa 

abertamente sua inspiração na matriz americana do judicial review, celebrando, em algumas passagens de sua obra, o 

icônico case Madison vs. Marbury e a inconteste habilidade política do juiz americano John Marshall.  
48 A Constituição de 1891 foi um plágio inteiramente precário do modelo americano: adotava a República 

presidencialista, o  federalismo, constitucionalizava a separação de poderes e até mesmo batizava a Nação com o nome 

de “Estados Unidos do Brasil”, com uma bandeira bastante similar, não fossem as extravagantes linhas verde e 

amarelas (SLAIBI FILHO, 2016). Rui Barbosa logrou amargar a lição de que uma Constituição descolada dos fatores 

reais de poder, como leciona a célebre conferência de Lassalle (2016, p.28), não passa de uma “mera folha de papel”.  
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hostilidade da conjuntura política, dificuldades adaptativas presumíveis do mimetismo de uma 

experiência própria do common law num país de tradição jurídica completamente distinta, de 

frágeis e incipientes bases jurídico-positivas, de filiação romano-germânica (CONTINENTINO, 

2016).  

 Numa distinção muito prefacial e grosseira, o paradigma do civil law, de tradição romano-

germânica, pode ser compreendido como o sistema jurídico que se organiza preponderantemente 

em torno do direito positivo como fonte predominante do Direito, concebendo o juiz como mero 

intérprete autômato do sentido impresso na lei prescrita pelo Legislador. De outra banda, o 

paradigma da common law, de formação anglo-saxã, articula-se sobretudo em torno dos 

“costumes” e da jurisprudência como fonte jurígena precípua (direito consuetudinário), em que os 

juízes, ao resolverem um caso concreto, reconstroem permanentemente um precedente 

paradigmático que orientará decisões futuras em casos análogos (DIDIER JR.; OLIVEIRA; 

BRAGA, 2013).  

 Como se adiantou, a “importação” levada a efeito, na Constituição da 1ª República, foi a 

do chamado controle difuso de constitucionalidade, de matriz americana, em que todos os juízes e 

tribunais podem, ao julgar um caso concreto sob sua competência, examinar incidentalmente 

(incidenter tantum) a adequação vertical entre as leis que regem a controvérsia e a Constituição. 

Nessa modalidade de controle, vigente até os dias correntes, o juiz declara a invalidade da norma, 

se reputá-la inconstitucional, mas seu veredicto, sem embargo de possibilitar a desconstituição 

retroativa de todos os efeitos produzidos a partir da vigência da lei ilegítima (efeitos ex tunc), 

apenas se adstringe às partes do caso (efeito inter partes), sem projetar repercussões para o conjunto 

da sociedade (efeito erga omnes) (BARROSO, 2012). 

 Ao passo em que, na experiência norte-americana, na doutrina dos precedentes do common 

law, há vinculação automática entre as decisões tomadas por cortes superiores em relação aos 

juízos e cortes subalternas (stare decisis), tal atributo inexiste até os dias de hoje na cultura 

jurisprudencial pátria49, de tradição no civil law. Isso fez com que mesmo as episódicas decisões 

                                                
49 Consoante aponta Donizetti (2015), o Novo Código de Processo Civil (NCPC) avançou na ordem jurídica ao 
contemplar mecanismos análogos ao stare decisis, ao tratar da vinculação das decisões proferidas em “demandas 

repetitivas”. A vinculação se dará em causas frequentemente enfrentadas pelo Judiciário, com vistas à uniformização 

decisória e a conferir estabilidade e segurança jurídica aos julgados. Antes disso, a vinculação aos precedentes do STF  
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de revisão judicial nos primeiros anos da República se perdessem em meio à multiplicidade de 

posições dissonantes sobre casos rigorosamente idênticos (fenômeno comum ainda hoje), pondo 

em questão a própria legitimidade e relevância instrumental do controle judicial incidental da 

constitucionalidade (BARROSO, 2012; SLAIBI FILHO, 2016).  

 Slaibi Filho (2016) ainda destaca a ausência de uma cultura institucional fértil para o 

judicial review como fator decisivo para seu fracasso sob a República Velha,  ao enunciar que os 

juízes de então mostraram-se avessos ao preceituário de controle por serem predominantemente 

egressos do regime imperial, com baixa disposição de se rebelarem contra o decrépito 

establishment que eles próprios integravam, além da completa ausência de deferência das elites 

políticas a essa eventual “rebeldia” judicial.  

 O mesmo autor (SLAIBI FILHO, 2016) chega a rememorar duas vãs tentativas de Rui 

Barbosa para compelir os juízes a exercitarem a revisão das leis. A primeira se deu por ocasião de 

sua mentoria intelectual na redação do regulamento organizador da Justiça Federal, a Lei nº 221, 

de 20 de novembro de 1894, em cujo texto fez inserir (art. 13, § 10º)  a seguinte (inútil) advertência 

(BRASIL, 1894): “Os juízes e tribunaes apreciarão a validade das leis e regulamentos e deixarão 

de applicar aos casos occurrentes as leis manifestamente inconstitucionaes e os regulamentos 

manifestamente incompativeis com as leis ou com a Constituição”. 

 A segunda passagem refere-se à sua insurgência judicial contra ato do então Presidente 

Floriano Peixoto, que, após a renúncia de Deodoro da Fonseca, de quem era Vice, pressionado por 

fazer novas eleições em meio a forte agitação (já que a Constituição não previa sua natural sucessão 

à Presidência), decretara a destituição de todo o generalato insurgente.  Em defesa de políticos, 

militares e até mesmo artistas que foram assediados pela truculência de Floriano, Rui Barbosa 

impetrou o Habeas Corpus nº 300, que foi indeferido por 10 votos a 1, sob a alegação de que a 

Corte não dispunha de competência constitucional para censurar atos do Presidente da República 

(SLAIBI FILHO, 2016; RODRIGUES, 1991; BARBOSA, 1956). Ao que se pode verificar, o 

                                                
se limitava às decisões proferidos nas ações do controle concentrado, além das súmulas vinculantes, criadas mais tarde, 

com a Reforma do Judiciário (2004). Mas ainda há razoável abismo entre a experiência anglo-saxã e a nacional, nessa 

quadra específica da força vinculante dos precedentes. 
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judicial review não desbordava em muito a mente deste notório jurista para efetivamente ocupar o 

plano fático. 

 Com efeito, foi sob Vargas que novos e relevantes arranjos a propósito do controle foram 

formalmente introduzidos no país, tais como a cláusula de reserva de plenário (full bench), a 

viabilidade de o Senado Federal conferir, motu proprio (por resolução), efeitos gerais às decisões 

declaratórias de inconstitucionalidade incidental do Supremo Tribunal Federal e a ação 

concentrada de controle de constitucionalidade interventiva, a primeira do gênero a surgir no país, 

todas ainda vigentes na atual ordem, com algumas contemporizações (BARROSO, 2012; 

MENDES; COELHO; BRANCO, 2010). 

 A cláusula de reserva de plenário (full bench) foi introduzida no art. 179 da Constituição de 

1934, e estatuía que “só por maioria absoluta de votos da totalidade dos seus Juízes, poderão os 

Tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato do Poder Público” (BRASIL, 1934), e tal 

formulação ambicionava tencionar pela colegialidade como mecanismo estabilizador e 

uniformizador do processo decisório das Cortes (MENDES; COELHO; BRANCO, 2010).  

 Objetivava-se, com essa medida, prevenir os desmoralizantes e frequentes desacordos sobre 

temas análogos ou ainda a mudança frívola e casuística da jurisprudência, por conseguinte, 

promovendo a segurança jurídica. Mas essas distorções são fartamente verificáveis ainda nos 

tempos correntes, em vista da ausência de um processo substancioso de produção, sistematização 

e coordenação dos precedentes “jurisprudenciais”50 (RODRIGUEZ, 2013).  

 De outra banda, para conferir efeitos vinculantes e oponíveis contra todos às decisões do 

controle de constitucionalidade prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal,  a Constituição de 1934 

instituiu uma solução intermediária51, em que o Senado Federal poderia promulgar expediente 

                                                
50 As aspas se devem à contradição de se falar em jurisprudência e a verificada predominância de julgamentos 

casuísticos, já que aquele termo pressupõe reiteração e estabilidade de entendimentos, sem que isso, evidentemente, 
importe fixidez absoluta, já que conceitos fatalmente caducam, como bem adverte Rodriguez (2013, p.33). O mesmo 

autor, numa arguta crítica ao modelo decisório das Cortes nacionais, descreve a jurisdição pátria como uma “justiça 

opinativa”, que decide com base em “zonas de autarquia”, isto é, fundada em argumentos de autoridade pinçados 

artificiosamente, como mero mecanismo de reforço a uma visão particular e interessada de Direito e legitimista das 

próprias pretensões decisórias dos julgadores. 
51 Assim dispunha, em seu art. 91, IV (BRASIL,1934): 

Art. 91 - Compete ao Senado Federal: [...] 

IV - suspender a execução, no todo ou em parte, de qualquer lei ou ato, deliberação ou regulamento, quando hajam 

sido declarados inconstitucionais pelo Poder Judiciário;  
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formal (resolução) coarctando os efeitos, no todo ou em parte, da lei declarada inválida pelo STF, 

conferindo-lhe efeitos prospectivos (ex nunc) e gerais (erga omnes).  Segundo leciona Barroso:  

A razão histórica — e técnica — da intervenção do Senado é singelamente 
identificável. No direito norte-americano, de onde se transplantara o modelo de 

controle incidental e difuso, as decisões dos tribunais são vinculantes para os 

demais órgãos judiciais sujeitos à sua competência revisional. Isso é válido 
inclusive, e especialmente, para os julgados da Suprema Corte. Desse modo, o 

juízo de inconstitucionalidade por ela formulado, embora relativo a um caso 

concreto, produz efeitos gerais. Não assim, porém, no caso brasileiro, onde a 
tradição romano-germânica vigorante não atribui eficácia vinculante às decisões 

judiciais, nem mesmo às do Supremo Tribunal. Desse modo, a outorga ao Senado 

Federal de competência para suspender a execução da lei inconstitucional teve por 

motivação atribuir eficácia geral, em face de todos, erga omnes, à decisão 
proferida no caso concreto, cujos efeitos se irradiam, ordinariamente, apenas em 

relação às partes do processo. (BARROSO,2012, p. 154) 

 Já se enunciaram as dificuldades da importação do judicial review americano sem seu 

instrumento efetivador por excelência, o stare decisis, o que, dentre outros fatores, praticamente 

inviabilizou os esforços juristocráticos de Rui Barbosa52. Foi diante dessa debilidade que se 

improvisou tal sorte de solução constitucional conservadora, em que não há qualquer mitigação 

sensível à clássica e rígida tripartição dos Poderes, na medida em que não se conferia ao Poder 

Judiciário a autoridade para anular diretamente as leis que reputasse inconstitucionais, sob a 

compreensão de que somente o poder que instituía as leis (legislador positivo) poderia afastar a sua 

incidência genericamente (legislador negativo), própria do ideário da supremacia das instituições 

majoritárias (supremacy of parliament).  

 Disposições de idêntico teor atravessaram praticamente todas53 as Constituições ou Cartas 

Constitucionais seguintes, sejam elas democráticas ou outorgadas, à única exceção da Carta 

                                                
52 Cunha Júnior (2008, p. 171) sintetiza igualmente o intuito corretivo da medida quanto às distorções iniciais do 

judicial review na experiência brasileira: “Visava-se, com isso, evitar a proliferação de ações judiciais propostas por 

todos aqueles que, igualmente, se sentissem afetados pela lei ou ato inconstitucional e, decerto, prevenir a possibilidade 

de conflitos de decisões – que tanto maculam a segurança jurídica e a certeza do direito – entre os vários órgãos 

judiciários competentes para a realização do controle.” 
53 Confiram-se seus textos, a propósito dessa disposição (BRASIL, 1937; 1946; 1967; 1969; 1988): 

Constituição de 1946: 

Art 64 - incumbe ao Senado Federal suspender a execução, no todo ou em parte, de lei ou decreto declarados 

inconstitucionais por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. 

Carta de 1967: 
Art 45 - Compete ainda privativamente, ao Senado:[...] 

IV - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei ou decreto, declarados inconstitucionais por decisão definitiva 

do Supremo Tribunal Federal; 
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outorgada em 1937 (“Constituição Polaca”), sem que sua previsão tivesse revelado qualquer 

protagonismo do Senado nessa quadra, ao praticamente ignorar o exercício dessa competência, por 

nítido desinteresse em invalidar suas próprias decisões54. 

 Slaib Filho (2016) ainda chama atenção para o fato de que a Constituição de 1934 possuía 

uma curiosa passagem em seu art. 68, segundo o qual seria “vedado ao Poder Judiciário conhecer 

de questões exclusivamente políticas” (BRASIL, 1934), reeditada com idêntico texto na “Polaca”, 

em seu art. 94 (BRASIL, 1937).  

 O desiderato dessa cláusula só poderia repousar na forte crença positivista segundo a qual 

o Direito, mesmo na sua dimensão constitucional, é um processo técnico-jurídico, desprovido de 

qualquer sentido político-discursivo, uma naturalização conceitual formalista que ainda permeia 

fortemente a cultura política e jurídica do país. Nessa concepção, outorga-se ao Poder Judiciário 

uma função obscurantista, de suposta neutralidade, em que o juiz seria um simples operador, que 

convola conflitos (inputs) em “paz social”, mediante o exaramento de uma sentença (output), como 

uma espécie de boca da lei (ius dicere), por meio de um rito pretensamente mecanicista (o processo) 

(RODRIGUEZ, 2013). 

 Mendes, Coelho e Branco (2010) destacam, como inovação mais relevante da Constituição 

de 1934, entretanto, a “representação interventiva”. Tratou-se da primeira ação genérica, inspirada 

na tradição austríaca de controle de constitucionalidade, sob a titularidade do Procurador-Geral da 

República, que deveria ajuizá-la (art. 12, §2º) perante o Supremo Tribunal Federal. Nessa ação, a 

                                                
Carta de 1969 (Emenda à Constituição nº 1, de 1969): 
Art. 42. Compete privativamente ao Senado Federal:[...] 

VII - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei ou decreto, declarados inconstitucionais por decisão definitiva 

do Supremo Tribunal Federal; 

Constituição de 1988: 

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:[...] 

X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo 

Tribunal Federal; 
54 Apresento essa hipótese intuitiva desacompanhado de qualquer levantamento empírico que a valide, apenas calcado 

em minha experiência profissional no Senado Federal, seja por não ter verificado, nesse período, qualquer decisão do 

gênero, seja por considerar tal arranjo institucional improdutivo, já que o Senado não possui incentivos racionais para 

invalidar suas próprias decisões (as leis que editara e foram, após, julgadas inconstitucionais incidentalmente pela 

Suprema Corte), pois se comportaria, a um só tempo, como juiz e parte de uma causa que lhe é cara, em nítido conflito 
de interesse.  Nos anos iniciais da Era Vargas e no período anterior à Constituição de 1988, foram decisivos pra esse 

resultado igualmente o imobilismo do STF no exercício da sua prerrogativa de julgar a validade das leis e no 

acossamento sofrido pelo Senado nas ditaduras que se seguiram.   
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Corte poderia verificar a eventual ocorrência de ofensa aos chamados “princípios sensíveis” 

(especificados no art. 7º,  alíneas “a” a “h”55) após a decretação de lei federal autorizativa da 

intervenção (art. 12, §1º56), de iniciativa do Senado Federal.   Para os autores, esse arranjo era “uma 

fórmula peculiar de composição judicial dos conflitos federativos que condicionava a eficácia da 

lei interventiva à declaração de sua constitucionalidade pelo Supremo Tribunal” (MENDES; 

COELHO; BRANCO, 2010, p.1197).  

 Sem embargo de suas contribuições num plano puramente formal, Vargas e a ambição 

autocrática de seu Estado Novo não permitiram, então, o florescimento de qualquer prática 

juristocrática. Ao contrário, fez inserir, inclusive, na “Polaca”, redigida sob a mentoria intelectual 

do brilhante (e autoritário) jurista Francisco Campos (imantado pela perspectiva schmittiana no 

debate sobre o guardião da Constituição e o governo por aclamação), dispositivo que permitiria ao 

Congresso Nacional, por meio do mesmo quórum e rito de emendamento à Constituição, mediante 

impulsionamento do Presidente da República e suas razões de “interesse nacional de alta monta”, 

superar decisão de nulidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal (legislative override) 

(DEMARCHI, 2015). Trata-se do parágrafo único, do art. 96, da Constituição de 1937, segundo o 

qual, in verbis: 

Art. 96 – [....] 

Parágrafo único - No caso de ser declarada a inconstitucionalidade de uma lei que, 
a juízo do Presidente da República, seja necessária ao bem-estar do povo, à 

promoção ou defesa de interesse nacional de alta monta, poderá o Presidente da 

República submetê-la novamente ao exame do Parlamento: se este a confirmar 

                                                
55 “Art 7º - Compete privativamente aos Estados:  

I - decretar a Constituição e as leis por que se devam reger, respeitados os seguintes princípios:  
a) forma republicana representativa;  

b) independência e coordenação de poderes;  

c) temporariedade das funções eletivas, limitada aos mesmos prazos dos cargos federais correspondentes, e proibida a 

reeleição de Governadores e Prefeitos para o período imediato; 

d) autonomia dos Municípios;  

e) garantias do Poder Judiciário e do Ministério Público locais;  

f) prestação de contas da Administração;  

g) possibilidade de reforma constitucional e competência do Poder Legislativo para decretá-la; [...]”(BRASIL, 1934). 
56 Eis a redação original dos dispositivos que instituíram e regularam a ação interventiva (BRASIL, 1934): 

Art 12 - A União não intervirá em negócios peculiares aos Estados, salvo:[...] 

V - para assegurar a observância dos princípios constitucionais especificados nas letras a a h , do art. 7º, nº I, e a 

execução das leis federais; [...] 
§ 2º - Ocorrendo o primeiro caso do nº V, a intervenção só se efetuará depois que a Corte Suprema, mediante 

provocação do Procurador-Geral da República, tomar conhecimento da lei que a tenha decretado e lhe declarar a 

constitucionalidade.   
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por dois terços de votos em cada uma das Câmaras, ficará sem efeito a decisão do 

Tribunal. (BRASIL, 1937) 

 Em qualquer caso, o dispositivo retro teve pouca repercussão prática, dado que Vargas, na 

mesma Carta Constitucional, dissolveu o Congresso Nacional (art. 17857), sob a promessa de 

convocar novas eleições e um referendo validatório da Carta de 1937, o que jamais ocorreu, 

desincumbindo-lhe de exercitar essa curiosa prerrogativa. No fim, governou por meio de decretos-

leis, amparado no art. 18058 da Lei Fundamental por ele outorgada. Essa desnecessidade do 

acionamento desse mecanismo se deveu igualmente à inviabilidade prática de comportamento 

ativista de uma Suprema Corte em meio a tão centralizadora e violenta ditadura.  

Na prática, a Carta de 1937 não limitou poder algum, posto que Vargas governou 

autocraticamente. Essa natureza de constituição flexível foi inarredável da “Polaca”, que muito 

bem encarna o figurino de constituição semântica na multicitada classificação de Loewenstein 

(1986), como um texto puramente formal, cuja redação nada limita, mas apenas registra os 

desígnios circunstanciais das elites governantes (DEMARCHI, 2015; BRASIL, 1937). 

 O passo relevante seguinte só se deu em plena Ditadura Civil-Militar, sob o advento da 

Emenda (à Constituição de 1946) nº 16, de 1965, que institui a representação genérica59 de 

inconstitucionalidade, de inspiração austríaca, sob jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Nela, 

a lei é confrontada em tese e de modo direto, independente de caso concreto específico, num 

processo “objetivo”, ou seja, sem partes em sentido processual próprio, cujo objetivo seria aferir a 

sua constitucionalidade e, por conseguinte, sua validade no plano jurídico (BARROSO, 2012). 

Assim dispunha o art. 101 da Carta de 1967, com a redação dada pela referida emenda: 

Art 101 - Ao Supremo Tribunal Federal compete: 

I - processar e julgar originariamente: 

[...] 

                                                
57 “Art 178 - São dissolvidos nesta data a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, as Assembléias Legislativas dos 

Estados e as Câmaras Municipais. As eleições ao Parlamento nacional serão marcadas pelo Presidente da República, 

depois de realizado o plebiscito a que se refere o art. 187” (BRASIL, 1937)    
58 “Art 180 - Enquanto não se reunir o Parlamento nacional, o Presidente da República terá o poder de expedir decretos-

leis sobre todas as matérias da competência legislativa da União.” (BRASIL, 1937)    
59 Como dito, a Constituição de 1934 já previra expressamente, como espécie do gênero das ações do controle 

concentrado abstrato, a ação de inconstitucionalidade interventiva, cuja legitimação incumbia, em caráter monopolista, 
igualmente ao Procurador-Geral da República. Assim, esse é o marco que, a rigor, inaugura o modelo austríaco no 

país, embora permitisse apenas o escrutínio constitucional das leis autorizadoras de intervenção federal nos governos 

subnacionais e não das leis em geral (BARROSO, 2012). 
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k) a representação contra inconstitucionalidade de lei ou ato de natureza 

normativa, federal ou estadual, encaminhada pelo Procurador-Geral da República; 
(BRASIL, 1967) 

 Essa ação genérica, equivalente à atual Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), possuía 

como legitimado único o Procurador-Geral da República, um subalterno do Presidente da 

República, por ele nomeado como uma espécie de ministro de Estado60, e não surtiu efeitos 

consideráveis durante o regime autoritário inaugurado em 1964. Ainda assim, importou avanços, 

ainda que predominantemente teóricos, na cultura jurídica nacional, seja por permitir o escrutínio 

direto das leis, no chamado controle concentrado abstrato de constitucionalidade, seja por firmar a 

capacidade da Suprema Corte brasileira para atuar potencialmente como legislador negativo, 

pavimentando o caminho para que o STF afastasse diretamente  a vigência de leis por vício de 

validade61, com efeitos erga omnes e ex tunc, independente da atuação do Senado Federal 

(BARROSO, 2012; BARBOSA, 2012).  

 Barbosa (2012) recorda que o projeto original da Emenda Constitucional nº 16, de 1965, 

previra a possibilidade do STF, motu proprio, conferir efeitos erga omnes às suas decisões em sede 

de representação genérica de inconstitucionalidade, mas que esse dispositivo foi barrado pelo 

Congresso, que manteve a compreensão de que tal sorte de consequência só poderia decorrer de 

resolução suspensiva do Senado Federal. A despeito disso, lembra o autor, o STF, já a meados da 

década de 1970, por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança nº 16.519-DF, firmou 

entendimento de que esses efeitos eram automáticos e desdobráveis de sua própria decisão, ínsitos 

à própria modalidade de controle concentrado abstrato, prescindindo, pois, do consentimento 

senatorial. 

 A representação genérica estava longe de importar repercussão equivalente à atual ADI, 

tendo sido concebida muito mais como um mecanismo uniformizador de decisões divergentes, 

                                                
60 É preciso se ter em conta que o Ministério Público acumulava, antes da Constituição de 1988, as funções 
institucionais da advocacia pública da União e de fiscal da lei (custos legis), um conflito de interesses que, 

evidentemente, comprometia sobremaneira sua autonomia real (MENDES; COELHO; BRANCO, 2010). 
61 A Teoria da Inconstitucionalidade brasileira se afinou com a matriz americana nesse particular, na medida em que 

se consolidou um entendimento majoritário, na doutrina e no STF, no sentido de que a inconstitucionalidade afeta o 

plano da validade da norma jurídica, que deve extrair seu fundamento inequivocamente da norma constitucional. 

Assim, é correto dizer que o ato inconstitucional, embora existente (exarado por autoridade competente), é inválido e, 

portanto, não pode produzir efeitos, devendo os seus eventuais resultados serem desconstituídos retroativamente (ex 

tunc), em sendo possível. A escola kelseniana austríaca, de outra banda, advogou a tese da mera anulabilidade e os 

efeitos puramente prospectivos (ex nunc) da declaração da inconstitucionalidade (BARROSO, 2012). 
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espalhadas país afora, e funcionando, assim, como uma conveniência  centralizadora para o Regime 

(BARBOSA, 2012). A propósito desse fim, seu objeto foi mais tarde expandido, através da Emenda 

Constitucional nº 7, de 13 de abril de 1977, para dispor explicitamente sobre seu cabimento para 

fins de unificação de interpretação de lei ou ato normativo federal ou estadual, na chamada 

“representação interpretativa” (MENDES; COELHO; BRANCO, 2010).  

 Apenas para se ter em mente a independência que detinha o Supremo de então, o Ato 

Institucional nº 2, de 1965, audaciosamente dirigido “à Nação” e paradoxalmente proclamador da 

“manutenção” da Constituição Federal de 1946 que desfigurara, cerca de um mês antes da 

instituição da “representação genérica” retro, em seu art. 6º, alterou de 11 para 16 o número de 

juízes da Corte (BRASIL, 1965). Cuida-se de investida conhecida pela literatura (DA ROS, 2017) 

como court curbing ou método das “maiorias automáticas”, em que políticos instituem tantos 

cargos mais quantos forem necessários à composição da decisão pretendida.  

A tradição positivista mesmo dos ditadores, na experiência nacional, como se vê, é notória, 

como se a edição de atos institucionais ou decretos-leis nunca referendados por um Parlamento 

lhes conferissem algum sentido validatório e dispersivo de seu sentimento de ilegitimidade: a lei, 

concebida aqui como mero expediente burocrático, funcionava como uma espécie mecanismo 

expiatório do pecado original dos insufragados, ao mesmo tempo em que buscava cristalizar a 

infâmia de seu pacto político, institucionalizando-o. 

 Com efeito, é somente sob a égide da Constituição de 1988 que o Brasil experimenta 

finalmente as condições concretas para a expansão do ativismo judicial (BRANDÃO, 2017; 

KOERNER, 2013; MENDES; COELHO; BRANCO, 2010; BARROSO, 2012). Mas, sem embargo 

da assimilação recente do fenômeno, que só se deslindou de forma mais projetada sob a emergência 

dos primeiros anos do século XXI, o país já ocupa posição de destaque, curiosidade e preocupação, 

ao ponto do jurista português José Gomes Canotilho, um dos mais proeminentes constitucionalistas 

vivos, classificar o STF como “muito mais poderoso” que as Cortes Europeias62 e mesmo “mais 

poderoso que o [órgão equivalente ao STF, a Supreme Court] dos Estados Unidos”, aduzindo, com 

                                                
62 Canotilho pareceu, então, esboçar alguma noção de superioridade eurocêntrica, ao, de modo implícito, não conceber 

que uma Corte de um país latino-americano pudesse congregar mais poder e/ou relevância institucional que uma 

análoga europeia ou norte-americana. 
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preocupação e certa perplexidade, que o STF é “o Supremo mais poderoso do mundo” 

(MENDONÇA, 2013).  

 Como se verá, a potência jurisstocrática do Brasil que perturba Canotilho se deve, em boa 

medida, à assimilação simultânea dos modelos americano (difuso incidental) e europeu 

(concentrado abstrato) de escrutínio da legitimidade constitucional das leis, geralmente excludentes 

entre si nas experiências comparadas, o que fez do controle de constitucionalidade brasileiro um 

dos mais complexos e sofisticados do mundo, além da presença de fatores políticos muito 

específicos entre a transição do final do século XX e as primeiras décadas do século XXI. 

 Koerner (2013, p.81) registra que, na década de 90, o constitucionalismo brasileiro era 

polarizado entre positivistas, associados ao regime autoritário, e pós-positivistas, simpáticos às 

reformas liberalizantes, e que, sob os governos de então, predominavam, no STF, juízes oriundos 

do regime anterior, apontando que, “até o início do governo Lula, apenas três ministros — 

Sepúlveda Pertence, Maurício Corrêa e Nelson Jobim — haviam participado ativamente da luta 

pela democratização”. 

 Com esteio em Tate (1995), Brandão (2017, p.153) enumera de modo formidável as 

condições que ambientaram esse salto paradigmático. Aponta, já de partida, que “a Constituição 

de 1988 contém o mais generoso rol de direitos fundamentais63 da história constitucional”, além 

de dispor, desde a Reforma do Judiciário de 2004 (Emenda Constitucional nº 45), de mecanismo 

que incorpora os tratados de Direitos Humanos de que for signatário o Brasil com status de 

supralegalidade e, até mesmo, de norma constitucional, acaso ratificadas pelo Congresso Nacional 

com o mesmo rito64 de deliberação das emendas constitucionais65.  

                                                
63 Apenas no art. 5º, são enunciados nada menos que 79 núcleos de direitos fundamentais, que se desdobram em 

inúmeros outros, além dos direitos sociais (11 outros), trabalhistas (34 outros), e outros tantos espalhados ao longo do 

texto constitucional. Sem prejuízo da prodigalidade formal na profusão destes direitos, o art. 5º, § 4º ainda chega ao 

preciosismo de declarar que “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do 

regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 

parte” (BRASIL, 1988). 
64 “Art. 5º [...] 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa 

do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 

emendas constitucionais.” (BRASIL, 1988). 
65 O único exemplo de tratado incorporado com status de norma constitucional na experiência corrente é a Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 

30 de março de 2007 (BRASIL, 1988). 
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 A Constituição é inaugurada, já no seu art. 1º66, ao dispor sobre os “fundamentos da 

República”, enunciado o caráter simbólico central da “dignidade da pessoa humana”, seguindo a 

tendência moralizante das cartas análogas resultantes da experiência europeia do pós-Segunda 

Guerra (BRANDÃO,2017, p. 70-71). Além disso, proclama, mais adiante, no art. 5º, § 1º, que a 

“as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata” (BRASIL, 

1988). 

 Retomando a lição de Tate (1995), apresentada na introdução deste trabalho, sobre os 

pressupostos para emergência do ativismo judicial, temos que o primeiro deles é a conformação 

democrática. Pois bem, feita a controversa transição conhecida como “Redemocratização”, sob o 

Governo Sarney, o derradeiro representante da agônica Ditadura Civil-Militar, o Brasil passou a 

reunir razoavelmente as características de uma democracia liberal já pouco antes do advento da 

ordem de 1988, ainda que com grandes desafios substantivos na quadra da cidadania 

(CARVALHO, 2015), implementando a primeira das condições estruturais para a crescente de 

ativismo já na década de 80. 

 A propósito do pressuposto da separação dos Poderes para o empoderamento judicial, 

igualmente apontado por Tate (1995), a Constituição de 1988 conferiu-lhes independência e 

harmonia entre si (art. 2º), mas, dessa vez, ultrapassou em muito essa mera declaração generalista, 

que constara de todos os demais textos constitucionais. Outorgou-se real autonomia financeira e 

orçamentária ao Judiciário, que passou a poder enviar, através do Presidente do STF, suas propostas 

orçamentárias ao Executivo, observados apenas os limites estabelecidos na lei de diretrizes 

orçamentárias (art. 99, § 1º), devendo o Executivo repassar-lhe mensalmente, “até o dia 20 de cada 

mês, em duodécimos” (art. 168) suas disponibilidades financeiras respectivas, sob pena de incursão 

“em crime de responsabilidade” (art. 86, inciso VI) (BRASIL, 1988). 

 Veja-se que, sob a ordem de 1988, o Ministério Público igualmente experimentou pródiga 

expansão em sua  autonomia política, financeira e patrimonial. O Parquet teve suas competências 

expandidas, além de ter sido alavancado à condição de instituição permanente, no capítulo "Das 

                                                
66 “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [..] III - a dignidade da pessoa 

humana;”(BRASIL, 1988). 
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funções essenciais à Justiça67", de modo que seus membros passassem a contar com garantias e 

vedações equivalentes à magistratura68. Mais ainda, processou-se sensível expansão de suas 

funções cíveis, na tutela dos direitos transindividuais (MENDES; COELHO; BRANCO, 2010). 

 Quanto à dimensão da instituição de um Corte Constitucional e um amplo catálogo de 

direitos fundamentais também elencada por Tate (1995),  a Lei Fundamental de 1988, além de ter 

conferido “precipuamente” ao STF “a guarda da Constituição” (art. 102, caput), adotou, outrossim, 

um modelo de reforma constitucional típico das constituições super-rígidas69. Seguiu, pois, a 

tendência inaugura pela Lei de Bonn, com a inclusão de cláusulas pétreas (consenso moral mínimo 

“inexpugnável”), cuja extinção não se faria teoricamente viável nem mesmo após atendidos os 

exigentes reclamos do processo de reforma constitucional70 (BRANDÃO, 2017), quais sejam (i) a 

                                                
67 Sob a ordem de 1969, ocupava o mesmo capítulo dedicado ao Poder Executivo e, consoante já se adiantou, 

funcionava como um ministério de Estado, acumulado as inconciliáveis funções de (1) consultoria jurídica e 

representação judicial da União com (2) a de fiscal do governo, funções aquelas que passaram, em 1988, para a 

Advocacia-Geral da União - AGU (MENDES; COELHO; BRANCO, 2010). 
68 Embora já dispusessem destas prerrogativas sob a Carta de 1969 (art.95, §1º), o repugnante e longevo Ato 

Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, por seu art. 6º, suspendera “as garantias constitucionais ou legais de: 
vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade, bem como a de exercício em funções por prazo certo”(BARBOSA, 2012; 

BRASIL, 1968, 1969). 
69 A denominação é atribuída a Moraes (2016, p.41), para quem “a Constituição de 1988 pode ser considerada como 

super-rígida, uma vez que em regra poderá ser alterada por um processo legislativo diferenciado, mas, 

excepcionalmente, em alguns pontos é imutável". De fato, ainda que o indiscreto número atual (em 28/06/2018) de 99 

emendas de reforma e outras 6 emendas de revisão que alteraram seu texto original sugiram certa flexibilidade, nestes 

30 anos de vigência, indubitavelmente seu processo de reforma, mais exigente que o das demais leis, por si só, já 

autoriza seu enquadramento na categoria dogmático- metodológica das constituições rígidas. 
70 “Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; 

II - do Presidente da República; 
III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, 

pela maioria relativa de seus membros. 

§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de 

sítio. 

§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se 

aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros. 

§ 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o 

respectivo número de ordem. 

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 

I - a forma federativa de Estado; 

II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 

III - a separação dos Poderes; 
IV - os direitos e garantias individuais. 

§ 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova 

proposta na mesma sessão legislativa.” (BRASIL, 1988) 
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forma federada, (ii) o direito ao voto, (iii) a independência dos Poderes da República e (iv) as 

liberdades civis fundamentais (BRASIL, 1988). 

 A nova Ordem conferiu ao STF, no tocante ao controle abstrato concentrado, a competência 

para “processar e julgar, originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo federal ou estadual”(ADI, art. 102, I, “a”), além da alvissareira “arguição de 

descumprimento de preceito fundamental” (ADPF, art.102, §1º71), que, duas décadas depois, 

serviria para expandir a censura judicial a praticamente qualquer sorte de “ato do poder público” 

(DIMOULIS; LUNARDI, 2016; BRASIL, 1988). 

 O Constituinte deu um passo enorme ao instituir também, inspirada pelo recurso de amparo 

espanhol72, a inovadora tutela das “omissões inconstitucionais”, que importam reconhecer um 

dever do Estado em legislar: (i) o mandado de injunção (MI, art. 5º, LXXI), assim concebido como 

remédio do controle incidental apto a sanar “a falta de norma regulamentadora torne inviável o 

exercício dos direitos e liberdades constitucionais”; e (ii) a ação direta de inconstitucionalidade por 

omissão (ADO, art. 103, §2º), para, no controle concentrado abstrato, “tornar efetiva norma 

constitucional”, devendo a Corte dar “ciência ao Poder competente para a adoção das providências 

necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias”. Ambas 

repousam sob jurisdição do STF73 (BRASIL, 1988; BARROSO, 2012). 

                                                
71 Constava do parágrafo único na redação original, transformado em § 1º pela Emenda Constitucional nº 3, de 17/03/93 

(BRASIL, 2018) 
72 Previsto nos arts. 53.2, 161, b e 164.1, da Constituição da Espanha (ESPANHA,1978), in verbis: 

“Artículo 53.[...] 
2 Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección 

1.ª del CapítuloSegundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia 

y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será 

aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.[...] 

Artículo 161. 

1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el território español y es competente para conocer:[...] 

b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53, 2, de esta Constitución, 

en los casos y formas que la ley establezca. [...] 

Artículo 164. 

1. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el boletín oficial del Estado con los votos particulares, 

si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno 

contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no 
se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos”. 
73 No caso do mandado de injunção, a competência do STF (art. 102, I, “q”) se verificará apenas “quando a elaboração 

da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos 
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 A Emenda Constitucional nº 3, de 17 de março de 1993, por seu turno, instituiu a “ação 

declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal74” (art. 102, I, “a”, in fine), 

dispondo que “decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal” “produzirão 

eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao 

Poder Executivo”, positivando, enfim, a prerrogativa do Judiciário para atuar como legislador 

negativo motu proprio, com efeitos erga omnes, vinculantes (stare decisis) e ex tunc, referendando 

a jurisprudência já então vintenária da Corte em idêntico sentido, consolidada na década de 70 

(BRASIL, 1988; BRANDÃO, 2017; BARBOSA, 2012). 

 Foi mantida a Representação Interventiva (ADInter., art. 36, §1º), para a decretação da 

intervenção pelo Supremo Tribunal Federal, na hipótese de ofensa aos princípios sensíveis (art. 34, 

VII75)  ou no caso de recusa à execução de lei federal por parte dos governos subnacionais,  

mediante provocação do Procurador-Geral da República, com a novidade de que se faz dispensada 

a apreciação do Congresso Nacional (art. 36, §3º) desta espécie (BRASIL, 1988): julgada a sua 

procedência, o STF comunica o Presidente da República para que esta implemente as providências 

estabelecidas (BARROSO, 2012). 

                                                
Deputados, do Senado Federal, da Mesa de uma dessas Casas Legislativas” ou ainda “do Tribunal de Contas da União, 

de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal” (BRASIL, 1988).  
74 Esta ação prestava-se a evitar a proliferação de entendimentos divergentes sobre a constitucionalidade de uma dada 

lei país afora, já que os juízes não eram vinculados (stare decisis) nem mesmo às decisões proferidas pelo STF, no 

controle difuso, por ocasião do julgamento de recursos extraordinários. Seguindo a tradição predominantemente 

positivista da Corte, na década de 90, não raro o Presidente da República e os demais legitimados (inicialmente apenas 

o Presidente da República, a Mesa da Câmara e do Senado e o Procurador-Geral da República, hoje, são os mesmos 

aptos a ajuizarem as demais ações concentradas) ajuizavam uma ADI com o fim não de obter declaração vinculante 

no sentido da inconstitucionalidade da norma impugnada, mas justo o contrário: para confirmar sua validade 
definitivamente e obrigar os demais tribunais e juízos rebelados a cumprirem tal decisão. Caiu em desuso antes mesmo 

de ter se tornado útil algum dia, posto que exigia a comprovação da controvérsia jurisprudencial para sua 

admissibilidade e essa barreira acabou por incentivar a continuidade do manejo de ADIs para este fim, além de, em 

geral, os legitimados recorrerem à Corte buscando anular leis e não a consolidação de sua aplicação (BARROSO, 

2012, p.258). Assim, foram ajuizadas apenas 52 ADCs até a data de fechamento desta pesquisa (28/06/2018), ao passo 

que, a Corte recebeu, no mesmo período, 5.098 ADIs (dados colhidos em pesquisa ao site do STF).  
75 “Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:[...] 

VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: 

a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático; 

b) direitos da pessoa humana; 

c) autonomia municipal; 

d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta. 
e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de 

transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.” (BRASIL, 

1988) 
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 Manteve-se igualmente o controle difuso incidental e a regra do full bench76 (art. 97), 

facultando a qualquer juízo ou Tribunal, mesmo de ofício, afastar a incidência de lei ou ato que 

reputar inconstitucional num caso concreto sob seu exame, adstringindo seus efeitos às partes 

envolvidas, com o cabimento de apelo da decisão até o STF, através de Recurso Extraordinário 

(art.102, III77). Foi igualmente preservada a necessidade de expedição de resolução do Senado 

Federal para a suspensão erga omnes de leis por ele declaradas inconstitucionais incidentalmente, 

no todo ou em parte, pelo STF (art.52, X78) (BRASIL, 1988). 

 Verificou-se tumultuária proliferação79 desses recursos no âmbito do STF, que, como seu 

nome demasiado sugestivo faz intuir, deveria ser de manejo “extraordinário”. Diante de estoques 

recursais em volumes impraticáveis, houve paralisia decisória da Corte, sem que a imensa maioria 

desses apelos dispusesse de qualquer controvérsia constitucional subjacente, buscando fins 

meramente protelatórios, de adiar o trânsito em julgado. Para superar esse impasse, a Corte se viu 

premida a propor e ver acolhida pelo Constituinte, na Reforma do Judiciário (Emenda 

Constitucional nº 45, de 2004), a exigência de demonstração de “repercussão geral80” como 

requisito de admissibilidade desse expediente, “a fim de que o Tribunal examine a admissão do 

recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros” (art. 102, 

§ 3º) (BRASIL, 1988).  

                                                
76 “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial 

poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” (BRASIL, 1988). 
77 “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

[...] 

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão 

recorrida: 
a) contrariar dispositivo desta Constituição; 

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; 

c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. 

d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.” (BRASIL, 1988). 
78 “Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: [...] 

X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo 

Tribunal Federal;” (BRASIL, 1988) 
79 Foram distribuídos nada menos que 397.397 recuros extraordinários no STF, apenas entre 2000 e 2017 (dado 

coletado no site do próprio Tribunal). 
80 Para efeito da repercussão geral, a legislação que regulamentou o instituto no país, alterou o Código de Processo 

Civil (1973), para considerar sua existência apenas quando a questão constitucional versada no recurso se fizer 

acompanhada de “questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os 
interesses subjetivos da causa” (art. 545-A, §1º, do CPC/1973, com a redação dada pelo art. 2º da Lei nº 11.418, de 19 

de dezembro de 2006) (BRASIL, 2006), a serem demonstradas e decididas em sede de preliminar processual, cuja 

decisão é irrecorrível. 
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  Tal expediente possui inspiração na experiência dos EUA, no chamado writ of certiorari81, 

em que a Corte, por deliberação conjunta de quatro de seus membros (rule of four), seleciona 

livremente os casos que irá julgar: o STF passou, então, a poder escolher, igualmente por decisão 

conjunta de quatro ministros, ao menos, as causas do controle difuso que julgará (BARROSO, 

2012). 

 Para conferir efeitos vinculantes às decisões proferidas em sede de repercussão geral, tendo 

por “objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja 

controvérsia atual [...] que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de 

processos sobre questão idêntica” (art. 103-A, §1º), foi instituída, na mesma ocasião, a súmula 

vinculante, cuja edição cabe ao Supremo Tribunal Federal, “de ofício ou por provocação, mediante 

decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional”. 

Tal verbete passa a ser  dotado de “efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder 

Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal” (art. 

103-A),  a partir de sua publicação na imprensa oficial (BRASIL, 1988; BARROSO, 2012). 

 Para fazer observar os efeitos erga omnes e vinculantes dos precedentes cristalizados nas 

súmulas vinculantes, instituiu-se uma ação – a Reclamação (art. 103-A, § 3º) – que pode ser 

manejada diretamente junto ao STF, pelo interessado. A Corte, constatando o seu descumprimento, 

poderá cassar o ato administrativo ou a decisão judicial rebelada (BRASIL, 1988). Tratou-se de 

um relevante esforço82 de racionalização dos trabalhos da Corte, num fenômeno crescente 

denominado de  “objetivação” ou “abstratização do processo constitucional difuso”, uma marcante 

característica atual dessa modalidade de controle (MENDES, 2004; BARROSO, 2012).  

                                                
81 Com o certiorari, a Corte é capaz de pinçar com absoluta liberdade os casos que pretende julgar, a partir da sua 

própria noção institucional de relevância pública das controvérsias, sendo, pois, assim, um relevante instrumento de 

formação de sua agenda política. 
82 Em conferência ao site do STF, pude verificar a existência de 56 súmulas vinculantes aprovadas no país (em 

28/06/2018). Em qualquer caso, com a expansão da força vinculante dos precedentes, novidade trazida pelo novo 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), é de se esperar que tais mecanismos caiam em 

desuso. Isso porque os meros enunciados das súmulas do STF, em matéria constitucional, e do STJ, em matéria 
infraconstitucional, além das decisões em sede de repercussão geral, ex vi lege do art. 927, III e IV, do novel Código, 

passarão a ser de observância obrigatória por todos os juízes (stare decisis), independente da sua aprovação sob o 

rígido rito constitucional próprio dos verbetes vinculantes (BRASIL, 2015). 
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 Umas das mais relevantes contribuições da novel Constituição, entretanto, foi no sentido de 

expandir vertiginosamente o rol de legitimados para a propositura de ações do controle concentrado 

junto ao STF, rompendo o monopólio que mantivera, até então, o Procurador-Geral da República, 

nos idos da Ditadura, com a representação genérica de 1965 (BRANDÃO, 2017). 

 Com efeito, a Constituição (art. 10383) promoveu alargamento sensível do conjunto de 

legitimados para a provocação do controle concentrado, dentre entes de direito público— 

Presidente da República, mesas das Casas do Congresso, governadores, mesas legislativas 

estaduais e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) — e também entes de 

direito privado — entidades de classe e confederações sindicais de âmbito nacional e partidos 

políticos representados na legislatura nacional (BRASIL, 1988). Trata-se de rol muito mais extenso 

que o comum em outras democracias latino-americanas e europeias, que usualmente conferem 

legitimidade apenas a uma fração considerável dos legislativos nacionais, aos governos 

subnacionais (nas federações) e ao próprio poder Executivo (DA ROS, 2017). 

 Esse feito pavimentou espaço simultaneamente para duas das condições citadas por Tate 

(1995) como necessárias à expansão do ativismo: (1) o uso das Cortes pelas oposições 

parlamentares, na busca de um terceiro turno do processo legislativo do qual fatalmente saem 

vencidas, para preservar um consenso político mínimo das flutuações eleitorais e fazer observar as 

regras do jogo; e (2) pelos grupos de interesse, que identificam nas Cortes uma oportunidade 

estratégica de implementar suas agendas, represadas pela baixa responsividade das instituições 

políticas.  

 Evidenciando empiricamente as condições retro, Vianna, Burgos e Salles (2007), 

examinado as ADIs ajuizadas no STF entre 1988-2005, apontam que, destas, 24,9% foram 

                                                
83 “Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

I - o Presidente da República; 
II - a Mesa do Senado Federal; 

III - a Mesa da Câmara dos Deputados; 

IV a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 45, de 2004) 

V o Governador de Estado ou do Distrito Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

VI - o Procurador-Geral da República; 

VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 

VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; 

IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.” (BRASIL, 1988) 
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impulsionadas por grupos de interesse, notadamente associações empresariais e entes sindicais, 

sobretudo representativos de servidores públicos. Acaso se inclua a Ordem dos Advogados do 

Brasil igualmente nesta categoria, chega-se a 28,7% do total. 

 O mesmo estudo (VIANNA; BURGOS; SALLES, 2007) aponta ainda que os partidos 

ajuizaram 19,8% do total das ADIs, tendo apresentado 65,07% dessas sob o governo FHC e apenas 

15,76% nos primeiros anos do Governo Lula : a esquerda, enquanto oposição durante a maior parte 

do período analisado, ajuizou 56,6% do total dessas ações, ao passo que o centro e a direita, que 

integraram a base governista, apenas outros 7,5%. 

 Por outro lado, o Ministério Público foi responsável por 22,2% das ações do gênero 

ajuizadas, tendo apresentado nada menos que 36,79% delas nos dois primeiros anos do Governo 

Lula e módicos 22,46% em dois mandatos consecutivos do Governo FHC (VIANNA; BURGOS; 

SALLES, 2007), o que denota um maior grau de ativismo do Procurador-Geral justo sob a 

emergência dessa nova coalização, corroborando a tese de Koerner (2012), de que ela incentivara 

e/ou tolerara (até mesmo por falta de opção), o protagonismo judicial e das elites jurídicas do país84.  

  A mesma tendência foi verificada quanto aos governadores que, por sua vez, só podem 

mover ações do gênero em questões eminentemente federativas, que toquem os interesses de seus 

entes subnacionais: representaram 26% do total no período, tendo ajuizado 46,46% delas sob o 

Governo FHC e outras 18,12% apenas nos dois primeiros anos do Governo Lula (VIANNA; 

BURGOS; SALLES, 2007). 

 O quadro a seguir retrata, em apertada síntese, os principais marcos jurídico-positivos que 

foram responsáveis pelo delineamento do atual estado de coisas,  sob o ponto de vista formal, da 

jurisdição constitucional brasileira, ao longo de mais um século, consoante o exposto até aqui: 

 

 

 

 

 

 

                                                
84 Parte desse pacto com as elites jurídicas pode ser representado, por exemplo, na posição de deferência dos Governos 

Lula e Dilma em relação à indicação do Procurador-Geral da República, ao terem sistematicamente referendado para 

o posto o primeiro colocado em lista tríplice formulada por meio de eleições levadas a termo pela entidade sindical 

representativa dos Procuradores da República, a ANPR, ainda que inexistisse qualquer obrigação legal em fazê-lo.  
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Quadro 5 – Quadro sinóptico dos marcos jurídico-positivos do controle de constitucionalidade no Brasil (1890-2018) 

Cronologia constitucional dos mecanismos de controle de constitucionalidade no Brasil 

Constituição de 1891 Inauguração do controle difuso e incidental de constitucionalidade 

segundo o modelo americano (judicial review), sob a titularidade de 

qualquer juízo ou Tribunal. 

Constituição de 1934 Instituição da cláusula de reserva de plenário (full bench), da cláusula de 

exclusão da apreciação judicial de questões políticas (doctrine of political 

question) e da possibilidade de o Senado Federal suspender, com efeitos 

erga omnes e ex nunc, via resolução, leis declaradas inconstitucionais pelo 

STF. 

Inauguração do controle concentrado, de matriz austríaca, com a 

representação interventiva. 

Carta de 1937 Inflexão autoritária com a possibilidade explícita de cassar decisões do 

STF pela via de emenda à Constituição; 

Emenda Constitucional nº 16, de 

1965, à Constituição de 1946 e às 

Cartas de 1967-1969 

Instituição da representação genérica de inconstitucionalidade sob 

monopólio do PGR; 

Constituição de 1988 Ampliação do rol de legitimados para a propositura de ações de controle 

concentrado e conseguinte extinção do monopólio da PGR; 

Ampliação da autonomia político-administrativa dos órgãos do Sistema de 

Justiça; 

Ampliação das modalidades de ações de controle concentrado, inclusive 

para tutelar a omissão no dever constitucional de legislar; 

Ampliação do controle concentrado para quaisquer atos do poder público, 

não necessariamente apenas os normativos, com a ADPF; 

Racionalização do sistema jurisprudencial (stare decisis), com a súmula 

vinculante, a reclamação constitucional e, mais tarde, a vinculação dos 

precedentes em recursos repetitivos.   

Fonte: elaboração própria 

 No tocante  aos fatores políticos e econômicos que ambientaram a judicialização no país, já 

se adiantou que, nos anos 90,  em meio ao ambiente de incertezas que rondava a recém-nascida 

democracia e as desafiadoras crises econômicas que se descortinaram, a Corte adotou uma postura 

de autocontenção prudencial, com uma jurisprudência focada na “estabilização democrática e a 

constituição de um regime liberalizante” (KOERNER, 2012, p.82).  

 Entretanto, no pós-2002, Koerner (2012)  aponta dois fatos muito relevantes para a 

superação deste self-restraint: vários ministros do establishmet conservador se aposentaram e a 

coalização governante, de centro-direita, foi sucedida pela oposição, de centro-esquerda.  Se a 
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década de 90 foi marcada por graves crises econômicas, incentivando contenção judicial, é 

oportuno acrescentar, aqui, um terceiro fator: o país, atravessou, entre 2002 e 2014, o alvissareiro 

boom das commodities, que, em meios à estabilidade fiscal de então, oportunizou um “processo 

generalizado de melhoria no desempenho econômico das economias especializadas na produção e 

exportação de recursos naturais”, permitindo avanços sociais sem pressão considerável sobre os 

interesses das elites conservadoras, na medida em que não impôs medidas redistributivas sensíveis 

(BREDOW; LELIS; CUNHA, 2016, p.696). 

 As consuetudinárias práticas de escolha de ministros do STF e tribunais superiores, 

pautadas na patronagem de políticos influentes e no corporativismo de entidades representativas 

das carreiras jurídicas, foram, então, conciliadas, em parte, com novos critérios de recrutamento, 

baseados no histórico de militância em movimentos sociais e fatores como gênero e raça, buscando-

se, nessa estratégia pluralista, incentivar uma postura pretoriana socialmente engajada 

(KOERNER, 2012).  

 Esse alinhamento do novo ativismo progressista do STF com o Executivo revelou-se  

alvissareiro sobretudo quanto às demandas de minorias políticas historicamente alinhadas à 

coalização lulista, já que essas agendas foram e são sistematicamente represadas por não-decisões 

do conservador Congresso Nacional, rendendo crescente prestígio à Corte, tal qual se verificara na 

já citada transição da New Deal Court para a emblemática Corte de Warren  (KOERNER, 2012). 

 Em todo caso, essa relação entre o Judiciário e os demais poderes revelou-se igualmente 

conflituosa, quando as instituições judiciais, imantadas pelo inédito prestígio de suas decisões 

progressistas, passaram a se investir de agenda própria. Esse protagonismo desbordou, sobretudo, 

na quadra do discurso moralizante anticorrupção e, por consequência, no dirigismo das regras 

eleitorais, pondo fim à postura de contenção em assuntos eleitorais que circundara os Tribunais 

desde Vargas, sendo o seu gatilho o chamado “escândalo do Mensalão” (KOERNER, 2012). 

Esse conjunto de reformas constitucionais e jurisprudenciais levadas a cabo nas três décadas 

passadas turbinou a performance do Supremo Tribunal Federal, notadamente no que concerne ao 

controle concentrado e à objetivação do controle difuso, facultando à Corte crescente coordenação 

e uniformização da jurisprudência constitucional nacionalmente, além de redimensionar seu relevo 

no conjunto das instituições. 
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 É possível especular, de qualquer sorte, que essa crescente de judicialização, ao dar azo a 

estratégias de resistência e contramobilização das elites governantes, momentaneamente 

encilhadas pelo ativismo anticorrupção, enfrente brevemente algum grau de inflexão, seja para a 

autocontenção, ao estilo da New Deal Court, seja para um ativismo de viés conservador, ao estilo 

Lochner, já que a performance das cortes, ao que se viu, é resultado da articulação de fatores 

puramente contingentes, alheios a qualquer sorte de inevitabilidades históricas ou gradualismos 

evolucionistas.  
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2 CAPÍTULO 2: O ATIVISMO JUDICIAL SOB A LENTE DOS SEUS 

TEÓRICOS 

 

O presente capítulo introduzirá panoramicamente parte das correntes teóricas mais 

proeminentes a propósito da judicialização da política, que variam de meros manuais evasivos85 a 

complexos tipos ideais de tomada de decisão judicial, passando por dilemas insuperáveis da 

filosofia política e moral. 

 Inicialmente, serão apresentadas algumas das principais vertentes teóricas dedicadas a 

pensar o dilema da legitimidade democrática do ativismo judicial, que variam do minimalismo ao 

neoconstitucionalismo, notadamente a partir da leitura de clássicos como Thayer (1983), Bickel 

(1962), Kelsen (2013), Ely (2010), Posner (2012), Dworkin (2014) e Waldron (2004).  

 Ao fim, serão esboçadas as lentes teóricas que trasbordam o dilema da legitimidade do 

judicial review para se dedicarem à explicação do empoderamento judicial sob referenciais 

neoinstitucionalistas da escolha racional, a partir das noções como “seguro eleitoral”, em Ginsburg 

(2008), e, sobretudo, de “estratégia preservação hegemônica”, em Hirschl (2007), que orientarão, 

em parte, as conclusões deste trabalho.   

Antes de introduzir parte das principais correntes teóricas que se dedicam à reflexão da 

legitimidade democrática do ativismo judicial, entretanto, referencio relevante diagnóstico mais 

genérico que circunda essa problemática, na linha do apontado por Rodriguez (2013): a 

naturalização na noção de separação de Poderes, “um modelo estilizado que [...] se cristalizou no 

século XIX” (RODRIGUEZ, 2013, p.184). Esse raciocínio essencialista confere a magistrados 

supostamente neutros, do ponto de vista político, a função de meramente subsumir casos concretos 

às leis e fórmulas decisórias pré-consentidas, como se a atividade jurídica se resumisse à “redução 

do novo ao velho” (RODRIGUEZ, 2013, p.120). 

                                                
85 Refiro-me ao thayerismo, que será, adiante, explicitado, como mera advertência de um não fazer interpretativo à 

jurisdição, sem que se adense nas consequências do fazer, propriamente dito. 
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A centralidade da noção de separação de poderes se apoia já nos esforços teóricos esboçados 

em Locke (201186) e, mais tarde, consagrados em Montesquieu (200887), com sua tripartição e 

arranjo de freios e contrapesos, segundo historiciza Bobbio (1997). Em todo caso, Rodriguez 

(2013) aponta que a principal qualidade dessa formulação não repousa no essencialismo das 

funções conferidas a um ou outro poder, ou ainda na necessidade de serem eles apenas três ou dois, 

mas, sim, no ideário de fragmentação racional de competências políticas para a contenção do 

arbítrio, no arranjo de controle recíproco entre departamentos de Estado (checks and balances).  

 Rodriguez (2013) adverte para os riscos desse essencialismo, ao sustentar que o 

normativismo modelar da separação tripartite de poderes88 busca tornar imune à contestação o 

modo pelo qual a gramática institucional dessa configuração específica processa o conflito social, 

corroborando o imobilismo do status quo e dificultando a apropriação social de instituições que 

fatalmente estão em constante processo de ressignificação. A ideia de ativismo judicial “carrega 

consigo uma compreensão limitada do código próprio do direito e, não por último da própria 

Constituição Federal de 1988” (RODRIGUEZ, 2013,p.188), ao se fazer acompanhar de um 

determinismo que confina noções de um Judiciário descolado de qualquer ambiente político 

contingente.  

 O mesmo autor (RODRIGUEZ, 2013), com isso, não propõe soluções radicalistas, de se 

eliminarem as regras do jogo, mas apenas renuncia à compreensão idealista de que essas regras 

possam ser dotadas de qualquer fixidez de sentido a priori, já  que a ambição por segurança jurídica  

perseguida pelo Direito, de cristalizar determinadas configurações contingentes e torná-las imunes 

                                                
86Em seu “Segundo Tratado sobre o Governo Civil”, Locke (2011) teoriza a separação do poder essencialmente em 

apenas dois, “frequentemente separados” (LOCKE, 2011, p.98): o legislativo, que “posto nas mãos de várias pessoas 

que, reunidas, têm o poder de elaborar as leis” e se sujeitar “às leis que fizeram” (LOCKE, 2011, p.98), e o executivo-

federativo, a quem incumbiria “a execução da leis da sociedade dentro dos seus limites” e a “gestão da segurança e do 

interesse da comunidade fora dela” (LOCKE, 2011, p.99). 
87 “Quando, na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura, o Poder Legislativo é reunido ao Executivo, não 

há liberdade. Porque pode temer-se que o mesmo monarca ou mesmo o Senado faça leis tirânicas para executá-las 

tiranicamente. Também não haverá liberdade se o poder de julgar não estiver separado do Legislativo e do Executivo. 

Se estivesse junto com o Legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário: pois o juiz seria 

o legislador. Se estivesse junto com o Executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. Estaria tudo perdido se um 

mesmo homem, ou um mesmo corpo de principais ou nobres, ou do povo, exercesse estes três poderes: o de fazer as 

leis; o de executar as resoluções públicas; e o de julgar os crimes ou as demandas dos particulares.” (MONTESQUIEU, 
2008, p. 67-68). 
88O autor sustenta, inclusive, que esse essencialismo tripartite clássico não possui qualidades transcendentes que o 

tornem insuperável, “algo a ser necessariamente preservado” (RODRIGUEZ, 2013, p.20). 
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ao assédio do tempo e da política, parece ser fatalmente inglória89. Pretende, ao contrário, tornar 

as arenas judiciais igualmente abertas às reivindicações, em lugar de naturalizá-las como “meras 

cadeias de transmissão da vontade do poder” (RODRIGUEZ, 2013, p.216).  

 A perspectiva textualista do positivismo jurídico busca precipuamente neutralizar os riscos 

hermenêuticos associados às particularidades das visões de mundo dos magistrados ao aplicarem a 

lei (RODRIGUEZ, 2013), promovendo o emprego textos legais detalhados e repelindo a 

concretização de princípios de densidade aberta, além de “cientificizar”, em Kelsen90, a 

racionalidade do Direito. Ocorre que leis detalhistas não impediram a criatividade judicial91 e, 

menos ainda, não parece haver qualquer evidência empírica de que textos legais abertos, uma 

tendência do pós-Segunda Guerra, tenham representado hostilidade à expansão do capitalismo e 

da democracia liberal, consoante se expôs no capítulo 1: muito ao contrário.  

 É possível que a perplexidade quanto ao ativismo dos juízes só se desencadeie justo em 

vista da sensível expansão do acesso à justiça promovido nas últimas décadas (ENGELMANN, 

2017), compelindo as Cortes, antes adstritas aos círculos de juízes e das elites, a uma 

democratização da gramática judicialiforme. Antes, juízes falavam para seus iguais; hoje, se pegam 

falando ao outro, que é essencialmente diferente. Essa, de fato, é uma novidade, mas não a 

“interpretação” do sentido das normas em si, que é ínsita ao munus dos magistrados e antes 

repousava acautelada de qualquer disputa política de sentido. O interpretacionismo de “paz de 

cemitério”, que apenas reproduz o status quo, jamais chegou a causar inconvenientes entre as elites 

políticas.  

 A propósito desses supostos riscos hermenêuticos, Streck (2013, p.2), um dos mais 

brilhantes críticos nacionais do neoconstitucionalismo, fez um paralelo jocoso com a mitologia, 

relembrando que Hermes, semideus mensageiro dos deuses na sua interlocução com os homens, 

fez-se mais poderoso que os próprios deuses, já que “nunca se soube o que os deuses-disseram. Só 

                                                
89 O autor, ao tratar de segurança jurídica (conceito a que apelida implicitamente de “quimera” (RODRIGUEZ, 2017, 

p.205), ou ainda de “ideal inatingível” (RODRIGUEZ, 2013, p.206), sustenta que precedente judicial algum resolverá 

com definitude a controvérsia jurídica sobre a qual versa, pois “nunca será ‘a’ [resposta] final, e sim, ‘uma’ resposta 

final e apenas por enquanto”( RODRIGUEZ, 2013, p.217).  
90 O próprio Kelsen admitia haver múltiplas possibilidades de decisão em um único caso, muito embora se esquive de 

avaliar densamente as implicações severas dessa constatação para as abstrações de sua “Teoria pura do Direito”, sendo 

o papel do positivismo jurídico limitar tanto o mais possível as escolhas judiciais (RODRIGUEZ, 2013, p. 204-205). 
91 Ver “gincana legal” (rule seeking), na nota de rodapé nº 37, p.42 (Capítulo 1). 
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se soube o que Hermes disse que os deuses disseram”. Com efeito, nunca se soube o sentido da 

Constituição, mas apenas o que os juízes disseram dela, já que Constituições não falam e, portanto, 

não podem confessar suas intenções reais. 

 A interpretação, em qualquer caso, no fazer dos juízes como bouche de la loi, são 

inescapabilidades do emprego das próprias leis, e, como bem adverte Rodriguez, os juízes, ao fazê-

lo, não agem como “cientistas” dedicados à pureza teorética forjada por Kelsen, mas, sim, como 

agentes políticos. Corroborando essa ideia, convém tomar de empréstimo igualmente a multicitada 

e controversa frase92 do chief justice Charles Evan Hughes (1930-1941): “a Constituição é aquilo 

que os juízes dizem que ela é” (PLATT, 1989). 

 Essa fragilidade dogmática do textualismo encontrou soluções sofisticadas no pós-

positivismo, que, em resumo grosseiro, reforçou a centralidade do processo, como procedimento 

ordenado e racional capaz de confinar minimamente a tomada de decisão judicial, e positivou os 

“princípios gerais do Direito”, distinguindo-os das “normas concretas”. Forjou-se num 

ordenamento jurídico pretensamente coeso e integral, que não admite contradições em seu interior, 

exceto num nível de mera aparência, que poderiam ser dissolvidas pelo emprego de técnicas 

hermenêuticas pré-estabelecidas (BOBBIO, 1995).  

 Essa solução, entretanto, se revela ainda precária, já que “resolve” o “inconveniente” (sob 

a ótica positivista) da textura aberta dos princípios com a sua mera positivação em textos legais, 

como se isso, num passe de mágica, removesse sua perturbadora “insegurança jurídica”, ou melhor, 

sua ausência de fixidez de sentido. Qual o sentido derradeiro de núcleos constitucionais de textura 

aberta como “dignidade da pessoa humana” (art.1º, III, CF), “liberdade”, “igualdade”, 

“propriedade” (art. 5º, caput, CF) ou “ordem pública” (art. 34, III, in fine, CF)? 

 Essa inquietação positivista, em estabelecer, em boa medida, em vão, fronteiras entre a 

Política e o Direito, decorre de um esforço em se despolitizar este último, blindando a pretensiosa 

pureza transcendente de seu “absolutismo conceitual” de seu próprio “caráter contingente e 

mutável”. Isso porque, na modernidade, o legalismo encerra uma noção justamente de 

                                                
92 Fala originalmente veiculada em discurso junto à Câmara de Comércio, em Nova York, a 3 maio 1907, publicada 

no "Addresses and Papers of Charles Evans Hughes", p. 139. No original:“We are under a Constitution, but the 

Constitution is what the judges say it is, and the judiciary is the safeguard of our liberty and of our property under the 

Constitution”. (PLATT, 1989) 
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contraposição à fluidez contingente da Política, segundo a qual “o governo deve ser feito com base 

em leis e não na vontade arbitrária dos homens” (RODRIGUEZ, 2013, p.119 e 123). A este 

propósito, como observa o mesmo autor (RODRIGUEZ, 2013, p.24), a única inevitabilidade parece 

ser  justamente a impossibilidade de haver “palavra final sobre o sentido do direito, sobre o desenho 

do Estado e sobre a função do juiz”.  

   

2.1 ATIVISMO JUDICIAL E LEGITIMAÇÃO DEMOCRÁTICA: ENTRE 

MINIMALISMO E NECONSTITUCIONALISMO 

 

 Consoante se expôs no capítulo 1, o discurso fundador do controle de constitucionalidade 

repousa nas noções retóricas de supremacia da Constituição (Marbury vs. Madison) e da proteção 

de minorias políticas contra a tirania de maiorias ocasionais (pós-Segunda Guerra), com a 

investidura das cortes na guarda desses dois preceitos fundamentais.  

 O raciocínio exposto por Hamilton (HAMILTON; MADISON; JAY, 2003) parece ser 

intuitivo: se um juiz aplicar uma lei incompatível com a Constituição, que lhe é superior, estará 

negando eficácia à Lei Maior, num arranjo subversivo dessa hierarquia. Assim, o Judiciário, por 

“não dispor nem do cofre e nem da espada” (HAMILTON; MADISON; JAY, 2003, p.458), numa 

referência ao Erário e às Forças Armadas, se revelaria o poder mais apropriado para esta tarefa na 

qualidade do locus “menos temível” (“the least dangerous branch”, no original, em inglês), já que 

o Legislador não pode ser juiz e parte, a um só tempo, das leis que edita.  

 Ainda que a formulação pareça razoável, essa nova capacidade institucional do Judiciário 

desperta inúmeras críticas e enérgicas reações por seu caráter intrusivo na vontade de maioria, 

sobretudo por não serem os juízes eleitos e submetidos ao clássico accountability eleitoral e, 

portanto, por sua suposta índole antidemocrática.  É em meio a essa controvérsia que se 

desenvolvem, sobretudo no século XX, as chamadas teorias minimalistas, dedicadas a fundamentar 

parâmetros para autocontenção judicial, seja por seu visível risco democrático, seja pela limitação 

da real capacidade resolutiva que juízes dispõem para tratar de questões políticas complexas 

(CAMPOS, 2014). 
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 Uma das primeiras reflexões seminais93 a respeito da autocontenção se deu na crítica de 

Thayer (1983) ao caráter intrusivo da Corte americana na invalidação das decisões legislativas 

(CAMPOS, 2014). Isso porque, em sua análise, a abundância de cláusulas de textura aberta na 

Constituição daquele país não deveria se prestar a avalizar desmedido controle judicial, mas, sim, 

a legitimar ampla deferência aos poderes democraticamente eleitos, num raciocínio de clareza 

meridiana: se essas cláusulas são genéricas, é de se esperar que o Legislador disponha de várias 

performances decisórias possíveis dentro desses largos limites conceituais, sendo essa 

discricionariedade um atributo especial que o sufrágio presuntivamente lhe confere (THAYER, 

198394).  

 Thayer (198395) defendeu enfaticamente, nessa linha, alta deferência às decisões 

legislativas, que só deveriam ser censuradas pelo Judiciário na hipótese de “erro manifesto”, que 

extrapole as amplas e ambíguas fronteiras semânticas que pululam os textos constitucionais, acima 

de qualquer dúvida razoável, sob pena de se desmoralizar a autoridade da própria instância 

parlamentar e de infantilizá-la, induzindo-o a decionismos irresponsáveis. 

 Posner (2012) aponta que a centralidade desse raciocínio de autocontenção judicial (a 

“Escola de Thayer”) se tornou um verdadeiro “grito de guerra” entre magistrados e acadêmicos na 

primeira metade do século XX, antes de, na atualidade, cair em desgraça. O mesmo autor indica, 

nas suas insuficiências teóricas a respeito de um modelo decisório de controvérsias 

constitucionais96, as motivações para seu declínio, já que o tal “erro grosseiro” thayeriano 

raramente se verifica. O thayeriso passou a ser visto como um mero manual evasivo, cujo fim é a 

contenção judicial acima de qualquer circunstância. 

                                                
93 Campos (2014) sinaliza que sua popularização se deu tendo por conjuntura subjacente à emergência do ativismo 

reacionário da impopular Corte Lochner, tendo em vista seu valor estratégico no embate ideológico que então se 

travara. 
94"[...]the vast and not definable range of legislative power and choice, for that wide margin of considerations which 

address themselves only to the practical judgment of a legislative body." (THAYER,1983, p.8) 
95 “[....] the high deference due to legislative authority. It is supreme in all cases where it is not restrained by the 

constitution ;and as it is the duty of legislators as well as judges to consult this and conform their acts to it, so it should 

be presumed that all their acts do conform to it unjess the contrary is manifest. This confidence is necessary to insure 

due obedience to its authority. If this be frequently questioned, it must tend to diminish the reverence for the laws 

which is essential to the public safety and happiness” (THAYER,1983, p.16). 
96 Isso porque Thayer (1983) apenas sugere deferência ao legislador, mas, de fato, não aponta qualquer método geral 

para orientar a tomada de decisão judicial mesmo diante dos tais tipos ideais do “erro manifesto” (clear mistake). 
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 As vantagens aparentes dessa postura de contenção judicial são sumarizadas por Posner 

(2012): (a) juízes são profissionais competentes, mas não heróis; (b) o escopo constitucional é 

muito amplo e os juízes possuem informações limitadas; (c) não há métodos científicos que 

racionalizem com segurança o processo decisório; (d) as cláusulas constitucionais são antiquadas 

e genéricas demais para serem capazes de orientar soluções concretas na atualidade; (e) há muita 

dificuldade em se arbitrar valores sem mandato eleitoral para tanto; (f) cortes possuem capacidades 

limitadas e suas decisões podem ser desconstituídas por outros órgãos políticos e; (e) decisões 

judiciais podem desencadear reações nada intencionais e bastante imprevisíveis.  

 Ainda que defenda uma postura igualmente minimalista, Posner (2012) rotula de 

ingenuidade o argumento central de Thayer, segundo o qual o ativismo das cortes, ao exercer uma 

espécie de tutela moral sobre os parlamentos, desincentivaria sua responsabilidade com o pacto 

constitucional, ao considerar as capacidades e os incentivos próprios dos legisladores. Ao contrário, 

indica não haver qualquer evidência razoável de que os legisladores seriam mais prudentes e 

deferentes à Constituição acaso as cortes fossem mais comedidas, além de não haver, igualmente, 

qualquer disposição do Judiciário em renunciar ao seu crescente poderio. 

 É posicionando-se igualmente a propósito de Thayer, que Bickel publica97 seu  multicitado 

“The least dangerous branch: The Supreme Court at the bar of politicis98. Para o autor, em 

brevíssimas linhas, o controle de constitucionalidade cria  dificuldade contramajoritária99 (counter-

                                                
97 Publicado originalmente em 1961 (CAMPOS, 2014, p.186). 
98 O título é uma cristalina alusão à passagem de Hamilton, no Federalista nº 78, retrocitada (HAMILTON; MADISON; 

JAY, 2003, p.458). 
99 “The root difficulty is that judicial review is a conter-majoritarian force in our system. There are various ways of 

sliding over this ineluctable reality. Marshall did so when he spoke of enforcing, in behalf of "the people," the limits 

that they have ordained for institutions of a limited government. And it has been done ever since in much the same 

fashion by all too many commentators. Marshall himself followed Hamilton, who in the 78th Federalist denied that 

judicial review implied a superiority of the judicial over the legislative power - denied, in other words, that judicial 

review constituted control by an unrepresentative minority of an elected majority. "It only supposes," Hamilton went 

on, "that the power of the people is superior to both; and that where the will of the legislature, declared in its statutes, 

stands in opposition to that of the people, declared in the Constitution, the judges ought to he governed by the-latter 

rather than the former." But the word "people" so used is an abstraction. Not necessarily a meaningless or a pernicious 

one by any means; always charged with emotion, but nonrepresentational an abstraction obscuring the reality that 

when the Supreme Court declares unconstitutional a legislative act or action of an elected executive, it thwarts a 

legislative act or the action of anelee the will of representatives of the actual people of the here and now; it exercises 
control, not in behalf of the prevailing majority but against it. That, without mystic overtones, is what actually happens. 

It is an altogether different kettle of fish, and it is the reason the charge can be made that judicial review is 

undemocratic.” (BICKEL, 1962, p.16-17). 
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majoritarian difficulty) para o Judiciário quando este, ao anular leis, se opõe à vontade majoritária 

do povo pretensamente vocalizada pelos parlamentos. Os juízes o fazem, entretanto, premidos 

igualmente pela vontade fundacional do próprio povo, em vigilância aos seus consensos morais 

mínimos decantados na Constituição. O Judiciário, não sendo eleito, se legitima pela Constituição, 

como instituição contramajoritária, justamente por seu especial accountability, não sujeito 

imediatamente ao sufrágio, ser útil à curadoria das minorias políticas, para que não sejam 

massacradas pelos arbítrios decisionistas das maiorias ocasionais (BICKEL, 1962). 

 Bickel sugere, em todo caso, contenção prudencial no exercício  dessa função 

contramajoritária e que as Cortes evitem decidir sobre assuntos a respeito dos quais inexistam 

consensos morais mínimos,  por meio de recursos processuais evasivos100 (“virtudes passivas”) 

que, controlando o timing decisório, minoram os riscos de reações adversas às suas decisões 

(CAMPOS, 2014; VICTOR, 2015).  

 Posner (2012101) aponta que, em Bickel, essa contenção possui motivações essencialmente 

táticas, de ordem cautelar e instrumental, e não de deferência ao Legislador, como se verificara na 

linha da filosofia thayeriana. O pensamento bickeliano incentiva uma espécie de elitismo moral, 

para que as Cortes tomem decisões à frente de seu próprio tempo, mas sem que isso possa colocar 

a continuidade de sua atuação em risco (DWORKIN, 2014102).  Bickel avança enormemente, em 

qualquer caso, quando cotejado com o rigoroso self-restraint thayeriano (do “erro manifesto”), na 

medida em que reconhece aos juízes uma função interpretativa substantiva na identificação do que 

                                                
100 Campos (2014), ao dispor sobre o pensamento de Bickel (1962), exemplifica algumas dessas técnicas processuais 

estratégicas escapistas: negar legitimidade ativa ao demandante (standing); alegar falta de maturidade social (ripeness) 

ou ausência de atualidade (mootness) para o enfrentamento da controvérsia; considerar decisões exclusivamente 

políticas insuscetíveis de censura judicial (political question); ou declarar a ausência de relevância social para seu 

julgamento (denial of certiorari). 
101 "[...]Bickel had a higher opinion of legislatures than Holmes, but a lower one than Thayer. He thought legislators 

merely educable, rather than competente [...]For Bickel, then, as for the Federalists, restraint was strictly prudential. 

Bickel, and he hoped the Justices as well, were ahead of public opinion, and so had to maneuver cautiously if their 

views were to become durable constitutional law. The approach diverges from Thayer’s because it rests on a 

patronizing attitude toward legislatures (and the public at large) and assigns a role of moral leadership to the Supreme 

Court." (POSNER,2012, p. 532). 
102"[...]Bickel parece estar testando a política do ativismo no seu próprio terreno, porque considerou que o ativismo 

consistia precisamente na alegação de que os tribunais têm o direito moral de aperfeiçoar o futuro [...]" (DWORKIN, 

2014, p.226). 
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seriam os supostos sentidos transcendentes da Constituição, numa leitura que, embora taticamente 

minimalista, amplia os limites decisórios das Cortes. 

 Kelsen (2013), o maior expoente do positivismo, por seu turno, é responsável por ventilar 

a filosofia minimalista em solo europeu com matizes muito específicos: exclui, de plano, a hipótese 

de um controle difuso incidental103, fundado numa controvérsia social específica, como se faz no 

modelo americano, por entender que esse pano de fundo inevitavelmente contaminaria a 

controvérsia com valores morais particulares dos julgadores.  

 É nessa linha que sugere o controle concentrado abstrato104 como modelo com qualidades 

comparativas pretensamente superiores ao judicial review americano. O autor entende que, ao se 

julgar a lei em tese, num “processo objetivo” e sem partes, os valores dos membros das cortes e 

seus conflitos morais se fariam menos presentes (BRANDÃO, 2017). Evidentemente que o 

processo só é objetivo e as partes, “inexistentes”, num plano  puramente teórico, típico do 

positivismo kelseniano: os interesses em jogo e os atores interessados, embora possam estar 

encobertos sob a capa desse processo “abstrato”, podem ser facilmente identificáveis pelos 

julgadores, em qualquer caso.  

 Kelsen sugere, ainda, que as cortes se dediquem precipuamente a julgar questões 

procedimentais (KELSEN, 2013105), para verificarem se as leis sob seu escrutínio obedeceram as 

regras formais do jogo político (controle de constitucionalidade formal).Em sua visão, o controle 

substantivo (controle material), do conteúdo das normas propriamente dito, dada a alta carga 

axiológica que reclama por parte do intérprete, deve se cingir às liberdades civis mais 

fundamentais, sem as quais se inviabiliza o próprio paradigma do Estado Democrático de Direito.  

                                                
103As linhas distintivas gerais do modelo americano e europeu já foram assinaladas no capítulo anterior, a que remeto 

o leitor.  
104 Idem. 
105 “[...] via de regra, são subtraídos ao controle dos órgãos aplicadores do direito apenas requisitos de 
constitucionalidade bastante específicos, ou seja, os primeiros e mais importantes estágios da formação da lei. A esse 

âmbito pertence particularmente a questão sobre se a lei efetivamente proveio do órgão legislativo, foi devidamente 

aprovada, e atendeu às condições especialíssimas pertinentes à lei constitucional formal” (KELSEN, 2013, p.20-21). 
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 Igualmente adepto do minimalismo, Ely (2010), por seu turno, rechaça a associação 

usualmente feita entre textualismo106 e conservadorismo107, recordando os inconvenientes da 

ativista e conservadora Corte de Lochner, e reforçando as qualidades da subsunção108 como 

mecanismo hermenêutico prioritário para guiar o trabalho das cortes, ainda que se cuide de um 

método com limitações. 

 Ely (2010) sustenta que a aparente qualidade das cortes é justamente seu maior ponto fraco: 

ao anular decisões legislativas, corrigindo-as a bem de uma suposta ordem constitucional 

transcendente, os tribunais o fazem sem qualquer sujeição à responsabilização política, ao menos 

à mais direta, do sufrágio. Nessa linha, sustenta que a atuação contramajoritária não é 

essencialmente boa ou ruim para a democracia. Essa valoração dependerá “dos princípios em que 

se baseia”, sendo necessário conciliar a proteção das minorias políticas sem que isso implique 

“incorrer numa contradição flagrante com o princípio do governo majoritário”. 

 O textualismo, para esse autêntico representante do pós-positivismo, possuiria duas 

“seduções” fundamentais: (1) se adequa mais facilmente à noção vulgarizada de Direito como mera 

subsunção de fatos às normas e (2) não confronta abertamente a democracia como regra da maioria 

(ELY, 2010). Ely (2010, p. 15-17), entretanto, reconhece que o textualismo é um raciocínio “em 

grande parte, falso”, já que a Constituição hospeda conceitos “extremamente indefinidos e abertos” 

em seu texto e essa textura generalista é convidativa109 para que juízes não sufragados 

(unaccountable) as signifiquem com seus próprios valores.   

                                                
106 O autor fala em autocontenção como “interpretacionismo” e, em ativismo interpretativo, como “não 
intepretacionismo” (ELY, 2010). Penso, entretanto, que, para harmonizar sua terminologia com a desenvolvida ao 

longo desta pesquisa e também para conformá-la ao sentindo mais usualmente verificado nos escritos da literatura 

nacional, melhor seria substituir o primeiro termo por “originalismo/textualismo” e o segundo, (este, sim!), por 

“interpretacionismo”, a despeito de se tratar, na espécie, numa manipulação diametral dos termos originalmente 

empregados. É uma opção voltada puramente a não criar confusões ao leitor e a deixar este texto, no todo, mais linear.  
107O autor reconhece, entretanto, que a popularidade dessa corrente teórica, nas décadas de 70/80, derivou da reação 

conservadora ao polêmico caso Roe vs. Wade (1973), em que a Suprema Corte americana pronunciara a legitimidade 

constitucional do direito ao aborto (ELY, 2010) 
108 Subsunção é o mecanismo hermenêutico por excelência do positivismo. Em resumo grosseiro, o juiz, ao julgar um 

caso concreto, aplica a lei genérica que identifica como apta regulá-lo, como num arranjo de chave e fechadura, numa 

mecânica puramente (ou supostamente) procedimental, de (suposta) baixa exigência axiológica por parte do intérprete. 

O magistrado, como um profissional obediente, apenas concretizaria as intenções do Legislador, camuflando as suas 
próprias escolhas, que teoricamente o antecede nessas preferências políticas. 
109 Perfilo a mesma perspectiva de Rodriguez (2013), para quem todas as normas, e não apenas as de textura aberta, ao 

serem aplicadas por magistrados, são necessariamente ventiladas por seus juízos morais: o que varia, evidentemente, 
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 Para prevenir esse “risco hermenêutico”, Ely chega a defender que se considere a hipótese 

de “simplesmente proibir aos tribunais essa atividade” (ELY, 2010, p.54) de interpretação das 

vagas intenções do Constituinte, rechaçando o elitismo moralista das cortes e sua consectária ideia 

de “progresso”, marcante no pensamento bickeliano e, até mesmo, no dworkiano (ELY, 2010). 

Diz, com certa dose de humor, que  seria necessário que os órgãos disciplinares verificassem se 

“um juiz perdeu o juízo”, ao pretender substituir os valores morais do legislador pelos seus próprios 

(ELY, 2010, p.7-8). 

 Defende, de outra banda, um papel contramajoritário muito limitado e específico às cortes, 

na quadra do mercado eleitoral: a moderação do processo eleitoral-representativo, com vistas a 

desbloquear permanentemente os canais de mudança, sustentando que a decisão da maioria 

parlamentar só é disfuncional ao não guardar representação pari passu com os seus representados, 

já que os incumbentes (insiders), em geral, pretendem permanecer em seus postos, frequentemente 

legislando para criar barreiras que os insulem dos desafiantes (outsiders) (ELY, 2010). 

 Os parlamentares, por serem os mais interessados nessa conservação do status quo 

partidista, funcionariam como juízes e partes de seus próprios interesses, sendo oportuno, pois, 

para corrigir a “desconfiança110” que os cerca nessa arena, a arbitragem moderadora por um corpus 

a ele estranho, com fins meramente regulatórios e para se assegurar a competitividade e 

representatividade do sistema eleitoral (ELY, 2010).  

 Para um membro de grupos minoritários, acaso as correções eleitorais não bastem para 

neutralizar as distorções que o vitimam, sendo elas fruto de “mera hostilidade ou recusa 

preconceituosa” (ELY, 2010, p.137), mas, ainda assim, a autêntica vontade de maiorias 

devidamente credenciadas e representadas, o autor defende uma solução controversa e nada 

consentânea de um mundo crescentemente pluralista: “sair daquela comunidade e estabelecer-se 

numa comunidade nova, cujos valores acredite serem mais compatíveis com os seus” (ELY, 2010, 

p. 240), defendo uma espécie de “direito de migrar”, já que supostamente “a escolha dos valores é, 

                                                
é o grau de intensidade com que isso se verifica ou se destaca, conforme o grau de abertura semântica das normas. A 

impressão de ativismo que daí se desbordará será particularmente pronunciada quando divorciada do status quo e dos 

valores hegemônicos. Qualquer pronunciamento judicial não será ativista apenas por ser dotado de valoração do 

julgador em si, mas antes por patrocinar uma valoração que exceda as expectativas do status quo. 
110 Daí o título da sua célebre obra: “Democracia e desconfiança: uma teoria do controle judicial de 

constitucionalidade”. 
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com razão, uma prerrogativa da maioria” (ELY, 2010, p.240).  Ely, ao que se vê, confrontado com 

os desafios mais substantivos da função contramajoritária, simplesmente lhes torce o nariz, 

seguindo sua própria lição em favor do “direito de sair” de quadras com as quais ressente-se 

incompatível. 

Ely (2010), ainda que lave as mãos quanto aos direitos das minorias insulares,  apresenta 

uma trincheira de atuação muito interessante para os Tribunais, ao entroniza-los como árbitros do 

processo eleitoral e reguladores de investidas oligarquizantes do status quo partidista, com vistas à 

preservação da abertura dos canais de participação do mercado eleitoral. Resta verificar se as cortes 

dispõem de real capacidade de enforcement em decisões nesta quadra111, já que os parlamentos 

reúnem um sem número de mecanismos de assédio e de controle político externo para retaliar 

decisões adversas e poderiam ter incentivos razoáveis para acioná-los, quando afrontados na sua 

busca por autopreservação. 

Dworkin, expoente do neoconstitucionalismo, numa crítica radical ao positivismo 

procedimentalista de Ely112 expende relevantes argumentos teóricos que referendariam a 

legitimidade democrática do controle de constitucionalidade, reconhecendo, nas cortes, fóruns por 

excelência da discussão do alcance dos princípios, detentores de uma função moralizante de 

aperfeiçoamento da própria democracia (VICTOR, 2015). 

 Dworkin (2002) aduz que a práxis jurídica é inevitavelmente interpretativa e, desse modo, 

fatalmente uma atividade política, sem que isso deforme, necessariamente, o Direito num mero 

jogo de aparências, de pura militância partidária ou de meras preferências pessoais.   

 O autor reforça  a centralidade do papel da Política na interpretação, de modo a ser 

compreensível que existam posições liberais, conservadoras ou radicais sobre o sentindo 

essencialista de uma constituição ou do que ela deveria vir a ser, citando, para exemplificar seu 

raciocínio, a versátil cláusula da igualdade (equal protection clause), da 14ª emenda à Constituição 

americana (DWORKIN,2002). Como visto no  Capítulo 1, tal cláusula fora ora utilizada para 

                                                
111 No caso brasileiro, os dados que serão apresentados no capítulo seguinte sugerem que esse enforcement possui 

grandes limitações. 
112 O conceito central de “integridade”, que será, mais adiante, brevemente explorado, opõe-se explicitamente ao 

procedimentalismo de Ely (que defende a judicialização apenas de regras elelitorais),  ao considerar que não é possível 

separar direitos entre judicializáveis ou não-judicializáveis, através do que, jocosamente, Dworkin denomina “um teste 

de pedigree” (VICTOR, 2015, p.119). 



89 

 

justificar a segregação racial em espaços públicos, em Plessy vs. Fergusson (1896), e ora para 

rechaçá-la, em Brown vs. Board of Education of Tapeka (1954). 

 Dworkin (2002, p. 549) repele, consciente dessa versatilidade dos textos constitucionais, 

repletos de significantes vazios113, a narrativa de juristas conservadores, que consideram ativistas 

apenas as decisões que, sob a lógica multifacetada de valores como a “igualdade”, por exemplo, 

“inventam” regras em vez de apenas “interpretá-las”. Esse raciocínio é inelutavelmente revelador 

de  predileções políticas, que, na escolha casuística do “melhor” método interpretativo, são 

convenientemente ocultadas, como se encarnassem o sentido essencial da Lei Fundamental.  Veja-

se um matiz muito relevante dessa crítica: Dworkin não rechaça as preferências políticas 

conservadoras em si, que seriam inafastáveis do agir interpretativo de juízes conservadores, mas, 

sim, sua dissimulação sob o manto do textualismo, especulando que o debate seria mais proveitoso 

acaso essas visões de mundo ficassem mais explícitas. 

 Fazendo um modesto contraponto a Dworkin, é preciso se considerar que esse processo 

é de mão-dupla: visões de mundo de todos os espectros buscam acomodar suas preferências em 

disputa sob o manto do sentido “original” do texto constitucional e os juízes, por sua vez, 

igualmente se colocam como árbitros “imparciais” dessa vontade “fundamental”, como se fossem 

sujeitos ocultos nessas operações. Explicitar os interesses em jogo e as visões de mundo, por mais 

democratizante que se revele essa intenção, como se faz mais claramente nas arenas parlamentares, 

muito possivelmente subtrairia a capacidade moderadora das cortes e colocaria seus juízes em 

apuros, já que suas decisões seriam encaradas como puramente partidárias e se desmascararia de 

vez a virtude transcendente da imparcialidade tecnocrática, que é legitimadora por excelência do 

fazer jurisdicional. É, possivelmente, nessa distinção de estratégias decisórias que repouse a 

utilidade tática dos tribunais constitucionais e suas “versáteis” regras constitucionais.  

 Para Dworkin (2014, p.9), “juízes criam um novo direito toda vez que decidem um caso 

importante”, para o qual não há solução jurídica óbvia, de sorte que se discutir se a atividade 

judicante “descobre” (textualismo) ou “inventa” (ativismo) o Direito, é, na verdade, um debate de 

fundo sobre a concordância ou não com a decisão e sua projeção sobre o status quo, seja para 

referendá-lo, seja para conformá-lo a uma nova configuração. Para o autor, desse modo, o ativismo 

                                                
113 Ver nota de rodapé nº 36, na p. 41. 
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é uma consequência inelutável da judicatura, no enfrentamento desses “casos difíceis” – “hard 

cases”: 

Os juízes devem aplicar o direito criado outras instituições: não devem criar um 
novo direito. Isso é o ideal, mas por diversas razões não pode ser plenamente 

concretizado na prática. As leis e as regras do direito costumeiro (common law) 

são quase sempre vagas e devem ser interpretadas antes de se poder aplicá-las a 
novos casos. Além disso, alguns desses casos colocam problemas novos que não 

podem ser decididos nem mesmo se ampliarmos ou reinterpretarmos as regras 

existentes. (DWORKIN,2014, p. 138) 

 O mesmo autor, para justificar seu ponto, formula uma distinção teórica artificiosa entre 

“questão de política” e “questão de princípio”, assim definindo-as, respectivamente, como aquela 

que "estabelece um objetivo a ser alcançado, em geral uma melhoria em algum aspecto econômico, 

político ou social da comunidade" e aquela que, ainda que revel a um dado programa econômico, 

político e social, “é uma exigência de justiça ou equidade ou alguma outra dimensão de 

moralidade"(DWORKIN, 2014, p.36). Dworkin cria, assim, um novo teste de pedigree, apesar de 

ter criticado fórmula análoga no pensamento hartiano114. 

 Assim, o argumento de política " fomenta ou protege algum objetivo coletivo da 

comunidade como um todo", ao passo que os argumentos de princípio "justificam uma decisão 

política, mostrando que a decisão respeita ou garante um direito de um indivíduo ou de um grupo" 

(DWORKIN, 2014, p.129), de modo que essa distinção artificial encerre um antagonismo entre 

indivíduo e comunidade ou entre esfera pública e privada.  

 Dworkin sustenta que os parlamentos podem empregar os dois tipos de argumentos 

(DWORKIN, 2014), embora com predominância das razões de política, ao passo que os tribunais 

devem se adstringir, nos “casos difíceis” (hard cases), às razões de princípio: "as decisões judiciais 

[...] são e devem ser, de maneira característica, gerados (sic115) por [argumentos de] princípios, e 

não por[argumentos de] políticas" (DWORKIN, 2014, p. 132). 

 A legitimação democrática desse ativismo judicial repousa, pois, num outro conceito 

teórico central formulado pelo mesmo autor: a noção moralizante de Direito como “integridade”, 

que, como um princípio moral, deve orientar o Judiciário a conceber os direitos, no limite de suas 

                                                
114 Ver crítica a John Hart Ely, na nota de rodapé nº 112, na p. 88. 
115 Erro da tradução, em português. 
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possibilidades, como um arranjo derivado de um único autor – a “comunidade personificada” –, e 

que, portanto, deve guardar coerência com os princípios da justiça, da equidade e do devido 

processo legal (DWORKIN, 2014).  

 Dworkin (2014) superestima conscientemente as capacidades (e, sobretudo, as virtudes!) 

dos juízes, criando, ele próprio, a alegoria do juiz Hércules, “um jurista de capacidade, sabedoria, 

paciência e sagacidade sobre-humanas", que deve decidir em duas etapas: identificar "o limite 

daquilo que o direito explicitamente exige e, em seguida” exercer “um poder discricionário 

independente para legislar sobre problemas que o direito não alcance" (DWORKIN, 2014, p.195).  

 Para contornar o impasse sobre os riscos democráticos dessa formulação, Dworkin 

formula outra abstração: o poder criativo dos juízes não é livre, devendo ser fundado na “hercúlea” 

identificação da “moralidade política compartilhada na comunidade, em sua história, em sua 

tradição, em suas práticas tradicionais” (VICTOR, 2015). Dworkin, nessa linha, ensina ainda: 

Portanto, os juízes devem às vezes criar um novo direito, seja essa criação 

dissimulada ou explícita. Ao fazê-lo, porém, devem agir como se fossem 
delegados do poder legislativo, promulgando as leis que, em sua opinião os 

legisladores promulgariam caso se vissem diante do problema. (DWORKIN, 

2014, p.138-139) 

 Se é possível ensaiar críticas razoáveis a essa capacidade transcendente esperada dos 

juízes em Dworkin, em qualquer caso se deve ter em mente que se cuida de um modelo teórico, 

com limitações descritivas naturais ínsitas a quaisquer modelos que se levem em conta, e, ademais, 

as capacidades dos parlamentares para vocalizar a volonté générale ou do accountability eleitoral 

para corrigir escolhas políticas desviantes são igualmente superestimadas, tanto ou mais que as 

esperadas do alegórico juiz Hércules. 

 Para finalizar, Dworkin (1984) concebe os direitos como “trunfos116” das minorias contra 

as maiorias, ao ressignificar a ideia de democracia como um jogo, em que, obedecidas as regras, o 

resultado, qualquer que seja, deve ser respeitado. Para o autor, de fato, a democracia constitucional 

se cuida de um jogo com regras que devem ser obedecidas, mas com uma característica específica: 

não é qualquer jogo de força puramente quantitativo, mas um similar ao pôquer, com lances 

                                                
116 “Rights are best understood as trumps over some background justification for political decisions that states a goal 

for the community as a whole.”(DWORKIN, 1984, p.153) 
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qualitativos que podem vencer episodicamente mesmo a quantidade do valor de face das demais 

cartas. Essa alegoria é muito bem didaticamente organizada por Novais (2006, p.17-18): 

A carta de trunfo prevalece sobre as outras, mesmo sobre as de valor facial mais 
elevado; a força da qualidade do trunfo, que lhe é reconhecida segundo as regras 

do jogo, bate a força do número, da quantidade, das cartas dos outros naipes. 

Aplicada ao sistema jurídico de Estado de Direito, e tendo em conta que o outro 
'jogador' é o Estado, já que, primariamente, os direitos fundamentais são posições 

jurídicas individuais face ao Estado, ter um direito fundamental significará, então, 

ter um trunfo contra o Estado, contra o Governo democraticamente legitimado, o 
que, em regime político baseado na regra da maioria, deve significar, a final, que 

ter um direito fundamental é ter um trunfo contra a maioria, mesmo quando esta 

decide segundo os procedimentos democráticos instituídos.  

 Jeremy Waldron (2004), de outro turno, em seu seminal Law and Disagreement, se 

notabilizara ao contestar a separação teórica artificial proposta por Dworkin, entre questões de 

princípios (principles), afetadas prioritariamente aos tribunais e concebidos como trunfos das 

minorias, e questões de política (policies), afetadas exclusivamente aos parlamentos, por entender 

que essa divisão põe a salvo dos “desacordos morais razoáveis” que abundam na sociedade as 

concepções sobre as liberdades fundamentais (BRANDÃO, 2017). Waldron reforça a centralidade 

do papel da política na harmonização democrática desses profundos desacordos, mesmo quanto a 

questões elementares, que povoam o tecido social (VICTOR, 2015). 

 Waldron (2004) não se dedicou à análise de qualquer espécie de desacordo moral, pois as 

divergências ocorrem em todas as formas e dimensões possíveis, inclusive nas questões mais 

frívolas e egoísticas, sendo sua reflexão voltada especificamente aos desacordos ligados à noção 

de justiça.  Nessa linha, formula seu conceito-chave: os “desacordos razoáveis”  (“reasonable 

disagreement”), assim compreendidos como discordâncias filosóficas ou religiosas abrangentes 

sobre o sentido do bem ou visões de mundo sofisticadamente elaboradas a respeito do valor final 

das coisas e da vida numa sociedade pluralista. 

 A qualidade (transcendente) desses desacordos “razoáveis” é que eles são descolados da 

noção maniqueísta de certo vs. errado, pois, na filosofia política de Waldron (2004), percepções 

particulares sobre justiça não se confundem com concepções particulares sobre o sentido do bem: 

são apenas soluções em disputa para os vários problemas que o desacordo sobre o sentido do bem 

desperta na sociedade. Em outras palavras, a rivalidade entre concepções concorrentes sobre justiça 

é independente da rivalidade de concepções concorrentes sobre o sentido do bem. 
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 Na primeira parte de sua magna opus117, pressupondo que o exercício de autoridade carece 

de elemento justificador que considere a inarredável diversidade de visões de mundo, ao se dedicar 

à reflexão sobre o modo pelo qual se dá esse  processo legitimador, Waldron (2004) retoma os 

fundamentos fulcrais da democracia representativa, ao dispor sobre a o Parlamento como o locus 

por excelência para a construção de soluções ("consensos sobrepostos") que vinculem toda a 

sociedade, ainda que uma parcela considerável de atores possa divergir quanto a essas decisões 

(embora devam cumpri-las!). 

 Waldron (2004) rechaça que a Justiça possa se investir de qualquer concepção particular da 

noção do bem, como o faz ao invalidar leis. Ao contrário, o Poder Judiciário deveria ser informado 

por uma concepção livre desses particularismos, destinada a assimilar os termos de um "consenso 

sobreposto" resultante das múltiplas concepções éticas e religiosas que disputam entre si 

preferência dos membros da comunidade politicamente organizada.  É por essa razão, diante de 

tamanha diversidade de visões razoáveis de mundo, que não se revelaria adequado submeter esses 

“consensos sobrepostos”, paridos através da deliberação parlamentar, à censura judicial, exercida 

à revelia da outorga de qualquer mandato popular.  

 A reflexão de Waldron (2004), como se vê, revela tensões com os argumentos de Dworkin 

e sua defesa enfática do controle judicial de constitucionalidade.  Waldron concorda (1) haver uma 

conexão relevante entre direitos fundamentais e democracia, (2) que esses direitos são condições 

que impactam qualitativamente a legitimidade da decisão majoritária e (3) que, se há enormes 

desacordos morais sobre o próprio processo decisório democrático, a regra da maioria pode ser 

igualmente contestada. O autor insurge-se, entretanto, contra a visão dworkiana, dentre outras 

razões, por considerar que (1) a legitimidade do judicial review para resolver desacordos morais 

relevantes é, com mais razão ainda que a regra da maioria, bastante questionável; (2) não há 

evidência que autorize supor que o judicial review qualifique o processo deliberativo; (3) a intuição 

de que o judicial review fez qualquer sociedade mais justa do que teria sido na sua ausência é uma 

pergunta que jamais terá resposta; e (4) ainda que se acerte e se qualifique a democracia, há sempre 

uma perda democrática inescapável quando uma visão particular de justiça é imposta por uma 

instituição “não democrática”, referindo-se ao Judiciário como tal.  

                                                
117 A já citada “Law and disagreement” (2004). 
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2.2 ATIVISMO JUDICIAL: UM ARRANJO ESTRATÉGICO DAS ELITES 

POLÍTICAS? 

 

 Se as correntes teóricas supracitadas se dedicaram à reflexão filosófica a propósito do 

elemento legitimador do judicial review, abordando o processo decisório de modo precipuamente 

tangencial, como necessidade para explicitar suas consequências, os teóricos a seguir apresentados, 

Tom Ginsburg e Ran Hirschl, ultrapassam essa barreira fazendo justo o contrário: dedicam a 

centralidade de suas formulações ao processo decisório e suas motivações estratégicas, em que a 

discussão sobre a legitimidade figura apenas num nível puramente reflexo.  

 Suas lentes teóricas, desse modo, serão sobejamente úteis a esta pesquisa, que se dedica a 

explorar os padrões interativos entre o Poder Legislativo e o Supremo Tribunal Federal a propósito 

do empoderamento judicial, para identificar suas potenciais tensões e/ou concessões tácitas e 

recíprocas. 

 Indo ao ponto, Tom Ginsburg (2008), professor de Direito Internacional e Ciência Política 

da  Universidade de Chicago, ao estudar a expansão judicial em países asiáticos, corrobora a 

intuitiva impressão de que o judicial review se tornou uma gramática institucional global, ao menos 

num nível formal, se espalhando para quase todas as democracias e mesmo para regimes 

autoritários. 

 Aponta, igualmente, na linha do exposto ao longo do capítulo 1, que as teorias tradicionais 

sobre essa expansão do ativismo se fiam fortemente na lógica moralizante e na noção de 

modernidade carreada pelo ideário dos Direitos Humanos, no pós-Segunda Guerra, catalisada por 

organismos internacionais e pela conseguinte profusão de constituições escritas e rígidas.    

 Adverte, entretanto, que a compreensão desse fenômeno dentro de um contexto puramente 

transnacional e sob a ótica dos direitos fundamentais enfrenta limitações. Para o autor, ainda que 

se reconheça o papel dos direitos na expansão do papel das cortes, essa explicação é demasiada 

idealista e incapaz de, isoladamente, explicar os padrões de profusão desses específicos arranjos 

institucionais (GINSBURG, 2008).  
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 A expansão transnacional da democracia liberal, que tem na incerteza eleitoral sua pedra de 

toque, teria ameaçado grupos hegemônicos, e estariam, aí, as pistas para se compreender a 

popularidade das cortes, nas décadas finais do século passado. Sugere o autor, numa abordagem 

(aparentemente) neoinstitucionalista118 (da escolha racional), buscar-se, portanto, nas 

multifacetadas configurações domésticas (e não estritamente nas articulações transnacionais) um 

melhor horizonte explicativo para a vulgarização do judicial review (GINSBURG, 2008). 

 Para o autor, a dispersão de poder entre vários atores políticos, encetada pela expansão da 

própria democracia, reclamou um árbitro moderador para as inevitáveis disputas que daí decorrem: 

essa seria a justificação central para a emergência das cortes, como fóruns mediadores da alocação 

do próprio poder (GINSBURG, 2008). 

 Sob sua lente teórica (GINSBURG, 2008), o judicial review é uma solução para a crescente 

incerteza eleitoral: as elites políticas, inseguras sobre sua permanência no poder, enxergam nas 

cortes um  árbitro útil para contestar governos (presentes e futuros), como uma espécie de “seguro 

político” (“political ensurance”) contra a lógica do “winner take(s) all”, ou seja, contra os riscos 

de  que derrotas eleitorais viabilizem a ascensão predatória de outras facções.  

A contrario sensu, apenas partidos hegemônicos confortados por maiorias duradouras e 

blindados de contingências político-eleitorais (eles existem?), seriam potencialmente refratários a 

essa gramática institucional, de modo que a performance das cortes seja circunscrita pela dimensão 

desse “seguro eleitoral”. Assim, quanto menos hegemônicas as facções, maior o grau de ativismo, 

numa relação inversa de proporcionalidade (GINSBURG, 2008). 

 Ginsburg (2008) exemplifica evidência que reforça a noção de judicialização como um 

seguro de preservação hegemônica no fortalecimento da Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

no México, a meados da década de 90, nos anos finais do governo do outrora hegemônico Partido 

Revolucionário Institucional-PRI, que governara o país entre 1929 e 2000119.  

                                                
118 E, evidentemente, aceitando suas noções centrais, de que “as instituições importam” e que “suas configurações não 

são aleatórias”, além das generalizações e inevitabilidades que essa corrente teórica fatalmente encerra.  
119 A propósito do mesmo processo, Hirschl (2007) também assinala a adesão do país ao NAFTA, sob a batuta do PRI, 

como parte da estratégia para vincular os futuros governos mexicanos às suas políticas de abertura econômica. 
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 Gisburg aponta que a conjuntura do caso Marbury vs. Madisson remonta exatamente essa 

estratégia: os federalistas, derrotados, vislumbravam, no aparelhamento do Judiciário, um meio de 

“preservar” a arquitetura constitucional recém-estabelecida contra os supostos desvarios 

republicanos e confederados de Jefferson (GINSBURG, 2008). 

 Para Ginsburg (2008), mesmo facções recém-investidas no governo podem enxergar 

vantagens nesse seguro judicial, já que não possuem certeza  alguma sobre sua continuidade, 

reduzindo os custos das transições eleitorais. Assim,  as cortes teriam suas decisões respeitadas 

seja pelas elites que estão dentro do governo (incumbentes), seja pelas que estão fora (desafiantes), 

de modo que a judicialização não seria mero produto da democracia liberal, mas  igualmente 

generativa desse próprio regime (democrático-liberal), ao mitigar o risco intrínseco às facções120. 

A atuação das cortes, aqui, seria uma atividade eminentemente transacional. 

 A judicialização pode servir igualmente ao gosto dos regimes autoritários, sem, por 

evidente, guardar qualquer conexão com a lógica dos direitos fundamentais: nesse caso, seria um 

meio útil para o assédio às oposições, para igualmente neutralizar incertezas político-eleitorais. O 

autor cita, como ilustrativa dessa hipótese, a atuação do Conselho dos Guardiães do Irã, corte 

política que supervisiona a conformidade das leis com a Constituição e, sobretudo, com os 

costumes islâmicos naquele país, que solapou sistematicamente decisões liberalizantes do 

parlamento respectivo (GINSBURG, 2008).    

 É possível se especular, como exemplificador desse mesmo uso, o caso do Tribunal 

Supremo de Justicia (TSJ) venezuelano, que cassou ultra vires as funções do Parlamento daquele 

país, por sua crescente insurgência contra o Governo, que fora insulado por sucessivas crises 

econômicas e políticas.  Em qualquer caso, regimes autocráticos não precisam de Tribunais para 

tanto: sendo uma mera questão de força, pouco importa o executor desses malfazejos, ainda que se 

deva admitir que a processualística judicialiforme possa conferir um verniz menos intrusivo para 

decisões arbitrárias, sofisticando seu discurso autoritário.  

                                                
120 Vale repisar a lição de Hamilton, no paper nº 16, em que, ao tratar do risco faccioso (madisoniano) dos partidos 
governistas aniquilarem as facções opositoras, sustentara que “se os juízes não conspirarem com a legislatura, hão de 

declarar que as decisões da maioria são contrárias à lei do país, inconstitucionais e nulas”  (HAMILTON; MADISON; 

JAY, 2003, p.102). 
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 Ginsburg (2008) expende um argumento central121 para desmobilizar a impressão intuitiva 

de que tribunais, por não serem sufragados, estariam a salvo de qualquer modalidade de 

accountability: tribunais operam dentro de restrições políticas e essas restrições são contingentes.  

Apenas para exemplificar uma dessas restrições, cite-se a capacidade de reação que governos fortes 

podem esboçar contra decisões judiciais adversas, tais como alterações no rito de nomeações de 

juízes ou do seu processo decisório122 (court-curbing), reedição das leis cassadas (legislative 

override), constrições orçamentárias, destituição de juízes (impeachment), dentre outras medidas, 

que serão detidamente exploradas no Capítulo 3. 

 Em sentido oposto, cortes podem ser mais intrusivas diante de governos debilitados, desde 

que possuam apoio público para tanto. Essa simpatia popular pode ser conquistada a partir da 

promoção do ideário contramajoritário dos direitos e da expansão do acesso às cortes para a 

resolução dessas demandas represadas pelas demais instâncias (GINSBURG, 2008).  Essa 

estratégia foi muito bem administrada, por exemplo, pela Corte de Warren em contraponto à 

impopularidade da Era Lochner, ou, ainda, pelo próprio STF brasileiro, na expansão de seu 

ativismo liberalizante na quadra dos direitos fundamentais e no enfrentamento episódico e pontual 

de escândalos de corrupção que envolveram a classe política, por exemplo. 

Resta especular se a imprevisibilidade do processo eleitoral realmente é um constraint 

suficientemente persuasivo ao ponto de incentivar a autocontenção das coalizões governantes, 

como se, ao renunciarem a um projeto hegemônico, preservassem a sua existência indefinidamente. 

A linha apontada por Gisnburg, em sua teoria do seguro eleitoral, guarda perfeita sintonia com o 

adágio popular segundo o qual “mais vale um pássaro na mão do que dois voando”. 

 O cientista político canadense Ran Hirschl (2007), por seu turno, com alguma proximidade 

de diagnóstico com Ginsburg (2008), dedica-se ao estudo da recente judicialização em países da 

                                                
121 Esse argumento é central para esta pesquisa será melhor explorado no capítulo seguinte, ao se detalhar a 

metodologia a ser empregada. 
122 O método das maiorias automáticas é exemplificador desse mecanismo, por exemplo: consiste em nomear tantos 

juízes mais quantos se fizerem necessários para que a coalizão governista consiga impor suas preferências em face de 

decisões adversas do Judiciário, manipulando o placar decisório por via de alteração dos assentos. Ver, no capítulo 1, 
a reação enérgica de Roosevelt à Corte Lochner, ou, ainda, a elevação de 11 para 16 cadeiras na composição do STF, 

em meio aos primeiros anos da Ditadura Civil-Militar (SCHWARTZ, 1993; BARBOSA, 2012; DA ROS, 2017; 

BRASIL, 1965). 
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common law, como o Canadá, Israel, Nova Zelândia e África do Sul, antes fieis ao estilo 

parlamentar de Westminster123. Para ele,  a judicialização é uma estratégia adotada precipuamente 

por elites decadentes, que, antevendo a inevitável perda de poder, confiam aos tribunais a função 

de garantidor das regras de barganhas de poder cristalizadas nas constituições e nas leis.   

 Para o mesmo autor (HIRSCHL, 2007), a abordagem neoconstitucionalista é essencialista 

e até mesmo evolucionista, por reforçar as inevitabilidades históricas de uma perspectiva particular 

de “progresso” humano, em que  se associa  uma determinada conformação institucional à 

passagem de um estágio socioeconômico mais “primário” a um outro, “superior”. 

 Hirschl (2007) aponta que a abordagem acadêmica mainstream, segundo a qual a 

constitucionalização dos Direitos Humanos e o judicial review seriam indiciárias de uma genuína 

maturidade democrática e compromisso com uma noção universalista de direitos, é essencialmente 

problemática. Isso porque não restou claro se esse ideário reflete efetivamente um compromisso 

substantivo das elites com as liberdades civis básicas de todos, sobretudo ao se ter em vista o 

seletivo e heterogêneo emprego das cortes nas diversas experiências nacionais que as adotaram, 

inclusive na paradoxal legitimação do autoritarismo.  

 Para o autor (HIRSCHL, 2007, p.75), a constitucionalização dos direitos e o fortalecimento 

do controle judicial são idealizados como uma decorrência voluntarista da superação moral dos 

horrores do Nazismo, como a “maior prova do triunfo da democracia em nossos tempos” (“the 

greatest proof of democracy's triumph”, no original, em inglês). Esse arranjo transcendente 

operaria em favor de uma cultura de valorização dos Direitos Humanos, refletindo as virtudes 

superlativas de uma nova “democracia constitucional”, em que os indivíduos estariam 

supostamente acautelados da tirania das maiorias flutuantes. 

 Hirschl (2007) é cético sobre as intenções da jurisdição constitucional. Sugere que tal 

tendência dificilmente decorre de um compromisso genuíno das elites com a democracia, com a 

justiça social ou com os direitos fundamentais, mas, antes, é ocultadora de uma interação 

estratégica entre representantes do judiciário, do poder econômico e grupos políticos decadentes, 

                                                
123 Consoante já se expôs, esse “estilo” refere-se à noção de supremacia parlamentar, em rechaço à noção de supremacia 

Constitucional e, por via de consequência, em parte, das próprias cortes. 
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que, ao passo em que professam publicamente os valores superlativos da democracia num nível 

puramente retórico, por meio da “juristocracia124”, blindam seus interesses de agitações políticas 

engendradas nas flutuações eleitorais. 

 Na compreensão de Hirschl (2007), é esse verniz ideológico, de “guardiã” de catálogos de 

direitos fundamentais e de constituições escritas e rígidas povoada por valores de textura aberta, 

que encobre a intuitiva feição antidemocrática das cortes constitucionais, formadas por juízes não 

eleitos. Esse label humanista tornaria a jurisdição constitucional uma inevitabilidade para o 

escorreito funcionamento da democracia, diante do declínio geral da confiança no dirigismo estatal 

e a conseguinte necessidade de instituição de mecanismos “contramajoritários”, a que o autor rotula 

de “disfarce” (“counter-majoritarian guise”, no original, em inglês).   

 Isso porque as “minorias políticas”  que tiveram seu acesso às Cortes promovido e ampliado 

seriam, para o autor, “minorias” muito específicas (“well-organized minority groups”, no original, 

em inglês): os grupos organizados de interesse, que passaram a dispor de privilegiados mecanismos 

de veto em relação às legislaturas democraticamente eleitas (HIRSCHL, 2007, p.78). 

 Hisrchl (2007) inicia sua análise, à similaridade de Ginsburg (2008), igualmente a partir 

dos “modelos de economia institucional”, do neoinstitucionalismo: mas não para afirmar as suas 

inevitabilidades125, mas justo o contrário, para tecer uma crítica feroz e arguta ao empoderamento 

judicial, com alguma aproximação teórica do marxismo126.  

 No referencial neoinstitucionalista, duas pré-condições são apontadas como essenciais para 

o desenvolvimento econômico capitalista: a tão falada “segurança jurídica” e  um regime legal 

protetivo do direito de propriedade e da liberdade de contrato. O “entrincheiramento” desses 

                                                
124 Neologismo que cria para rotular a tecnocracia judiciária levada a termo por meio do judicial review. 
125 Ao menos não o faz quanto às inevitabilidades comumente informadoras do judicial review e sua noção subjacente 

de progresso. Em algum nível, Hirschl termina por construir um determinismo alternativo, essencialmente diverso 
daquele: o de que as cortes são instrumentos de reprodução hegemônica dos interesses das elites, em que o discurso 

dos direitos é absolutamente secundado. Observo que o Direito é, em si, como um todo, objeto de idêntica 

desconfiança, com alguma frequência, nas críticas mais pronunciadas, ao ser encarado como um mecanismo de 

dominação e de cristalização das preferenciais das elites políticas. O potencial emancipatório do Direito e dos direitos, 

em qualquer caso, se cuida de discussão de fundo que naturalmente não possui resposta derradeira e sobre a qual é 

preciso, igualmente, tomar partido e assumir seus custos. 
126 Considero, pessoalmente, que a abordagem institucionalista não é incompatível, em termos metodológicos, com a 

abordagem marxista, exceto numa dimensão essencialmente ideológica, de engajamento político em projetos de 

sociedade muito distintos. Em certo sentido, ambas são dotadas das mesmas inevitabilidades e predições universalistas.  
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direitos nas Constituições e  a sua supervisão por um árbitro menos sujeito às mudanças 

circunstanciais da política seriam meios de elevar a credibilidade de um país, aumentando a 

capacidade de sua burocracia em cumprir contratos, elevando a confiança de investidores e 

aumentando a produção e inovação. Nessa abordagem utilitarista, a expansão do judicial review é 

vista como meio assecuratório desses compromissos (HISCHL, 2007). 

 Hirschl (2007) propõe uma reflexão crítica sobre o empoderamento judicial ao apresentar 

sua tese da estratégia da preservação hegemônica, sustentando ser necessário considerar os 

interesses e incentivos das elites para que tenham se mostrado deferentes à intrusão judicial. Para 

esboçar seu modelo, formula quatro premissas razoáveis sobre o processo de expansão do poder 

das cortes, a saber:  

I. Esse fenômeno não é imune às disputas sociais, políticas e econômicas que circundam um 

dado sistema político e não pode ser entendido isoladamente delas; 

II. Ao se analisarem as origens políticas da expansão judicial é importante que se 

conjecturarem também os eventos que não ocorreram e o porquê de as elites não terem se 

comportado de modo alternativo;  

III. As instituições (políticas e judiciais) distribuem recursos de modo assimétrico, 

privilegiando alguns grupos e indivíduos em detrimento de outros: mantidas as demais 

condições, as elites (incluídos os juízes) tendem a favorecer a si mesmas na distribuição de 

benefícios; 

IV. Se o judicial review ativamente limita o poder das elites, sua aceitação espontânea seria 

pouco provável: se as  elites não só pavimentaram o caminho das reformas que viabilizaram 

a expansão da judicialização, como também frequentemente não bloqueiam sua intrusão, 

seria mais razoável supor, portanto, se tratar de um processo, em algum grau, 

voluntariamente incentivado e consentido, capaz, portanto, de algum modo, de acomodar 

suas preferências e interesses.  

 O autor (HIRSCHL, 2007)  assume que as elites podem ter ganhos com a judicialização da 

política: a delegação de autoridade, por exemplo, pode ser um meio eficaz de reduzir os custos da 

tomada de decisão, transferindo suas responsabilidades e riscos inerentes, sobretudo em disputas 
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indesejáveis que impõem dilemas políticos. A delegação pode, igualmente, ser útil ao encobrir o 

caráter político e contingente das escolhas pretorianas sob seu discurso transcendente de 

neutralidade e profissionalismo tecnocrático: é a valorização superlativa da “técnica” sobre a 

“política”, como se aquela não fosse uma modalidade particular desta. 

 Hirschl (2007), embora reconheça que seu argumento de delegação espontânea é 

contraintuitivo, enumera outros processos subjacentes análogos de esvaziamento parlamentar e 

empoderamento de agências semiautônomas, como as agências reguladoras e os bancos centrais, 

como exemplificadores dessa mesma articulação estratégica. 

 Esse blame-shifting127, ao mesmo tempo que preserva os parlamentos de assuntos 

demasiado impopulares, permite o encobrimento dessas escolhas essencialmente políticas 

diuturnamente sob uma roupagem de uma racionalidade transcendente, com gramáticas 

institucionais decisórias recheadas de inevitabilidades e bloqueadas de contestação. Qualquer 

decisão que não seja a “técnica” é, nessas arenas, impensável ou um equívoco profundo, ainda que 

a tecnocracia oculte profundas e inescapáveis predileções do gerencialismo liberal.   

 O autor (HIRSCHL, 2007) sustenta, ademais, que os políticos podem encontrar outra forte 

motivação compensatória para deliberadamente imporem limitações à sua própria autoridade, com 

o empoderamento judicial:  a possibilidade de limitarem igualmente seus oponentes, com ainda 

mais força, preservando sua vantagem tática. 

 Hirschl (2007) aponta que, na tese do “seguro eleitoral” de Ginsburg (2008), o papel do 

judiciário seria aumentar a durabilidade das leis/contratos durante as transições políticas, 

protegendo os interesses do status quo, tornando suas alterações mais dificultosas e onerosas, sendo 

o empoderamento judicial correlacionado, portanto, com a competitividade do sistema partidário. 

Sustenta, entretanto, que essa explicação, embora útil à compreensão da expansão judicial, 

especialmente em épocas de transição política, não permite um entendimento completo da questão, 

por confinar a política puramente à economia eleitoral, num reducionismo enganoso  

                                                
127 Tomo o termo de empréstimo de Melo (2003), para quem, ao estudar a delegação de poder dos parlamentos às 

agências reguladoras semiautônomas, o blame shifting é uma estratégia evasiva das elites políticas, que buscam se 

poupar de contestação e da impopularidade de decisões liberalizantes,  imantando-as sob o discurso legitimador da 

tecnocracia.  
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 Para o autor (HIRSCHL, 2007), a hegemonia das elites políticas, em meio a um cenário de 

fragmentação, tem sido constantemente desafiada por visões de mundo, crenças e preferências 

“alternativas”. Essas disputas sutis e complexas não podem ser facilmente reduzidas a uma visão 

unívoca ou ser controladas por políticos avessos ao risco da incerteza eleitoral. Mais ainda, do 

ponto de vista analítico, há pelo menos dois cenários explicativos distintos para se escrutinar o 

empoderamento judicial: 

I. um ambiente de incerteza sistêmica e imprevisibilidade, como na maioria das transições 

negociadas de regimes autoritários para regimes democráticos, em que o empoderamento 

judicial é visto como um tipo de seguro para um ambiente contratual imprevisível, 

compatível com as formulações de Ginsburg (2008);  

II. um cenário totalmente distinto, não necessariamente ligado a qualquer transição ou 

mudança de regime, pelo qual as elites hegemônicas, pouco ameaçadas, voluntariamente 

incentivam o empoderamento judicial na tentativa de consolidar ou "travar" suas 

preferências políticas contra a crescente influência de grupos historicamente alijados de 

representação em arenas majoritárias. 

 Propõe, assim, que, ainda que se deva levar em conta a fragmentação política, deve-se 

transbordar em muito a mera contingência da “economia eleitoral” e suas transições partidárias, 

abordando-se também a agência e o papel das elites nesse processo. 

É diante desse diagnóstico que apresenta  a sua tese da "preservação hegemônica", 

sugerindo que o empoderamento judicial pode ser melhor entendido como o subproduto de uma 

interação estratégica entre três grupos-chave: (1) elites políticas ameaçadas, que buscam preservar 

ou reforçar sua hegemonia política blindando o processo deliberativo das vicissitudes da política 

democrática (compatível com o modelo de Ginsburg); (2) elites econômicas, que enxergam na 

constitucionalização da propriedade e da livre iniciativa para contratar meios para promover a 

agenda neoliberal de mercados abertos, desregulamentação econômica e Estado-mínimo;  e (3) 

elites judiciais, que buscam melhorar sua influência política e reputação internacional (HIRSCHL, 

2007).  
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 Na interação desses três grupos de atores,  ainda que as demandas por reformas emanem de 

múltiplos grupos sociais, as elites hegemônicas possuem um poder amplo de veto, bloqueando ou 

anulando mudanças que transbordem suas expectativas, que estão estrategicamente 

“entrincheiradas” na Constituição (“constitutional entrenchment”, no original, em inglês), no caso 

episódico de enfrentem revezes nas arenas majoritárias (HIRSCHL, 2007, p.90).  

 Essa contraintuitiva auto-limitação estratégica levada a efeito pelo empoderamento judicial 

depende da articulação de três condições: (i) o Judiciário ser dotado de uma razoável reputação 

pública de profissionalismo, imparcialidade política e retidão;  (ii) as nomeações serem mediadas 

em grande parte pelas elites políticas hegemônicas, notadamente nas instâncias superiores; (iii) a 

jurisprudência constitucional ser capaz de espelhar previsivelmente as propensões culturais e as 

preferências políticas dessas elites (HIRSCHL, 2007). Satisfeitas essas condições, o 

empoderamento judicial pode fornecer um ferramental eficiente para o “entrincheiramento” das 

preferências das elites (HIRSCHL, 2007). 

 Seriam esses incentivos conjunturais hobesianos, para o autor (HIRSCHL, 2007), postos 

em marcha sob o globalismo, os efetivos impulsionadores da judicialização e da 

constitucionalização de direitos, e não qualquer sorte de desígnios altruístas de políticos 

supostamente compromissados com uma gramática transcendente e “universalista” dos Direitos 

Humanos. Hirschl (2007, p.91) fala em um “enclave hegemônico”, para que as elites promovam 

sua agenda de cosmopolitismo relativo128, livre-mercado, igualdade formal perante a lei e 

autonomia individual “ao estilo lockeano”, cuja filosofia de proteção das “liberdades civis” e da 

esfera privada ocupa a centralidade das preferências ideológicas dos juízes. 

 Nessa linha, os governos democráticos recém-estabelecidos no pós-Segunda Guerra teriam 

se compromissado com os regimes internacionais  protetivos de Direitos Humanos, que, não raro, 

observam episódica e seletivamente, como um meio de “blindar” seus arranjos institucionais de 

poder contra futuras ameaças, tidas por “antidemocráticas” (HIRSCHL, 2007). 

                                                
128 Ver Bauman (1999) in: Globalização: as consequências humanas, a propósito desse cosmopolitismo globalista 

“relativo” e sua elucidativa bipartição dos fluxos migratórios entre alegóricos grupos de “turistas” e “vagabundos”, 

consoante sejam materialmente abastados ou migrem premidos por condições de miserabilidade e encontrem, 

respectivamente, fronteiras abertas ou fechadas nesse processo. 
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 Hirschl (2007) aponta, em relação a organismos como o Banco Mundial, a Organização 

Mundial do Comércio (OMC) e o Fundo Monetário Internacional (FMI), vestígios indiciários dessa 

articulação hegemônica estratégica. Cita, por exemplo, o incentivo que fazem à adoção de arranjos 

institucionais rígidos como sinônimos de otimizadores de mercados ou do crescimento econômico 

sustentável, ou, ainda, a exigência que impõem de incorporação ao direito doméstico de parte 

dessas regras internacionais (sobretudo as atinentes ao livre mercado global e à política monetária) 

como pré-condição para o ingresso de novos membros aos seus fóruns. 

 A adoção de catálogos de direitos fundamentais numa constituição rígida e o 

estabelecimento de alguma modalidade de controle de constitucionalidade sob a titularidade de 

cortes judicialiformes podem, aponta Hirschl (2007), ser indiciárias dessa submissão de governos 

nacionais, na busca por “credibilidade” e por prevenir “fuga de capitais”, às práticas econômicas e 

institucionais impostas129 por organismos supranacionais, na conformação de um projeto político 

hegemônico que faz da conjugação do neoliberalismo e da democracia liberal  o único modelo de 

desenvolvimento “possível”. 

 Hirschl (2007), com razão, aponta que os juízes tendem a decidir estrategicamente de modo 

a minimizar as chances de sofrerem “invertidas” nas suas decisões. Acaso vislumbrem risco de 

reversão por outros Poderes, adequarão suas decisões e também suas “preferências”, a priori, para 

minimizarem esse risco. Destaca, ainda, que os juízes, profissionais competentes que costumam 

ser, buscam manter ou alavancar suas posições e prestígio em relação ao conjunto das instituições 

nacionais e, até mesmo, em nível internacional, aumentando seu poder simbólico por meio de 

alinhamento ao discurso hegemônico da democracia liberal e do “ideário dos direitos”. As cortes 

fazem, não raro, das mudanças políticas conjunturais ou lacunas institucionais um trampolim para 

a promoção de uma agenda própria.  

 Hirschl (2007) vai direto ao ponto: o poder das cortes não cai do céu, mas, antes, é feito sob 

a forja da Política, e o principal catalisador desse processo é, em sua visão, a articulação estratégica 

de grupos políticos hegemônicos ameaçadas pelo disputado “mercado eleitoral”, corporações que 

                                                
129Refiro-me à contingência de países emergentes ou em desenvolvimento que dependem fortemente de financimento 

externo e investimentos sob controle desses fóruns transnacionais, e que, desse modo, não possuem muita margem de 

escolha a não ser aceder a essas exigências, como diz Hirschl, “emulando seus arranjos constitucionais” (2007, p.94). 
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buscam “entrincheirar” sua gramática mercadológica e juízes abertos a essas intenções, motivados 

pelo potencial de alavancagem de seu prestígio e status e, até mesmo, de promoção de uma agenda 

própria, que mutuamente reforçam, quando há convergência de interesses, seus ganhos recíprocos.  

 Ilustra (HIRSCHL, 2007) essa falta de “romantismo” do empoderamento judicial no caso 

da África do Sul, em que as elites partidárias se faziam absolutamente avessas à noção de um 

catálogo constitucional de direitos sob o regime do Apartheid, mas, premidos pela derrocada desse 

regime de segregação, rapidamente cuidaram em adotar a gramática dos direitos fundamentais e 

sua lógica “contramajoritária” como meio de preservar seus interesses, sobretudo os direitos de 

propriedade e as controversas expropriações pró-brancos antes levadas a efeito, em meio à 

transição que potencialmente ameaçaria suas maiorias parlamentares brancas antes inabaláveis. 

 Rememora (HIRSCHL, 2007) igualmente o caso do Reino Unido, que, embora avesso até 

hoje às imposições “juristocráticas” da Corte Europeia, promoveu entusiasticamente o 

fortalecimento da lógica do judicial review em ex-colônias africanas recém-emancipadas, como 

meio de “entrincheirar” os direitos das “minorias” que persistentemente as governaram até então, 

citando os casos de Gana (1957), da Nigéria (1959) e do Quênia (1960).  

 Aponta ainda, para corroborar sua tese, arranjos análogos nas experiências de vários outros 

países, seja nas transições democráticas de ex-ditaduras – Espanha , Portugal, Grécia, Argentina, 

Brasil – seja na descolonização de países africanos e asiáticos – Hong Kong, Vietnã, Egito –  , seja,  

até mesmo, nas recentes transformações experimentadas por países desenvolvidos do common law 

antes seguidores inabaláveis da supremacia parlamentar ao estilo de Westminster – Israel, Nova 

Zelândia, Reino Unido, Canadá e Austrália.  Em todos esses países, o empoderamento judicial teria 

se revelado uma estratégia de promoção hegemônica do liberalismo globalista, voltada a isolar 

certas preferências políticas das pressões populares (HIRSCHL, 2007). 

 Hirschl (2007) adverte sobre os riscos do “progressismo” das hoje populares cortes 

constitucionais e das reformas constitucionais com fins “humanitários” que foram levadas a cabo 

para as empoderar.   Em sua visão, a vulgarização desse arranjo, que se deu como um rastilho de 

pólvora nas últimas três décadas, foi ambientada em meio à crescente pressão popular por 
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representatividade, à expansão vertiginosa do direito ao sufrágio130 (com a remoção das barreiras 

censitárias, raciais ou de  gênero  desta quadra), à elevação dos níveis educacionais gerais e à 

emergência de vastas, plurais e originais agendas políticas. Essas mudanças alteraram radicalmente 

a gramática procedimental das elites e ameaçaram suas maiorias parlamentares, antes imunes a 

essas agitações. 

 Hirschl (2007), por fim, conclui que a “juristocracia”, tal como um dos mais marcantes 

processos transformadores dos sécs. XX-XXI,  seria “um testamento sombrio” da verdadeira 

natureza dos regimes constitucionais hodiernos, pois, nesse arranjo de preservação hegemônica, ao 

mesmo tempo em que as elites sequestram deliberadamente dos parlamentos (e de seus crescentes 

e versáteis eleitorados) a tomada de decisão em assuntos centrais para a Política, podem, ainda 

assim, professar sua reverência retórica à “vontade do povo”, conservando-os como meros fóruns 

para assuntos que não lhes imponham maiores riscos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
130 Não é demais lembrar que, mesmo sob a emergência da Constituição de 1946, de feição democrática, o sufrágio, 

no Brasil, era um processo francamente excludente, prestigiando apenas os alfabetizados. Em 1950, de uma população 

estimada de 51.944.397 brasileiros (IBGE, 2000), apenas 7.898.707 (BRASIL, 2018, em cálculo próprio, a partir dos 

dados eleitorais) estavam credenciados ao voto (ou menos de 15% da população do país). Os brasileiros analfabetos 

eram privados da cidadania ativa (votar) até a emergência da Emenda Constitucional nº 25 (à Constituição de 1967), 

em 1985, que tornou seu voto facultativo. Em qualquer caso, até hoje, ainda lhes é negada a cidadania passiva (ser 

votado), mesmo sob a Constituição “Cidadã” de 1988, sem qualquer pudor de se sustentar essa lógica capacitária ainda 

nos dias de hoje (BRASIL, 1967,1988). 
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CAPÍTULO 3: O ATIVISMO JUDICIAL EM NÚMEROS: CONFLITO 

ENTRE OS PODERES? 

 

Na linha do já ensaiado nos capítulos anteriores, contribuíram para o empoderamento global 

do poder judiciário, sobretudo nas últimas três décadas, a difusão hegemônica da democracia 

liberal e a proliferação de organismos internacionais e seus mecanismos multilaterais de interação. 

Concorreram para esse estado de coisas igualmente a vulgarização do design de tripartição de 

poderes, a proliferação de declarações formais de direitos fundamentais, o uso das cortes por grupos 

de pressão e oposições parlamentares, a crise do dirigismo estatal, a inefetividade das instituições 

majoritárias (e, por outro lado, a maior responsividade decisória dos magistrados), além de 

inusitados arranjos tácitos e estratégicos de delegação de poder, apenas para citar parte dessas 

circunstâncias. 

O Brasil só dispôs potencialmente dessas condições após o advento da Constituição de 

1988, um processo que foi especialmente retardado pelas frequentes rupturas autoritárias que 

experimentara ao longo do século XX, que inviabilizaram qualquer performance mais indiscreta 

das cortes nas decisões políticas relevantes. Some-se a esse fator a ausência de rigidez de parte das 

constituições pregressas, o caráter meramente proclamatório dos direitos fundamentais nelas 

veiculados, a completa ausência de vinculação e coordenação das decisões das Cortes superiores 

em relação aos juízos subalternos (stare decisis), o famigerado monopólio das ações do controle 

concentrado sob a agência do Procurador-Geral da República (até muito pouco, um vassalo 

obediente de sua autoridade nomeante, o Presidente da República), além da hipertrofia do Poder 

Executivo.  

 Em todo caso, se os elementos de forma que condicionam o ativismo judicial se verificavam 

já sob a emergência da ordem de 1988, os elementos políticos e econômicos que engatilharam seu 

desenvolvimento profícuo só sobrevieram sob o Governo Lula, em vista da superação das 

sucessivas crises que marcaram a primeira década da jovem democracia e de sua franca postura de 

deferência e até mesmo de incentivo deliberado ao ativismo das elites judiciais.  Mas ainda, as 

elites judiciais e seu ativismo se colocaram como um contrapeso à transição para uma coalização 

de centro-esquerda, como meio de mitigar seus eventuais resultados adversos para o status quo. 
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 O modelo de revisão judicial pátrio combina características tanto do modelo americano 

(difuso incidental), quanto do modelo austríaco (concentrado abstrato), tornando-se um dos mais 

complexos e versáteis do mundo e, desatados os nós institucionais supramencionados, fermentou-

se, na experiência nacional, uma Corte com poderes aparentemente extravagantes, que moderou 

decisivamente (ou até mesmo agravou, mas sempre se fazendo presente) inúmeros impasses da 

vida pública nacional.  

 O presente trabalho se voltará, segundo já se pode oportunamente introduzir, a explorar 

potenciais tensões entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à 

invalidação de atos daquele por parte deste, na esteira do controle concentrado da 

constitucionalidade sobretudo de leis federais.  

 Pretendo, neste capítulo, colaborar modestamente com a discussão de aspectos da 

judicialização ainda pouco explorados pela literatura nacional, sobretudo quanto à verificação de 

padrões estratégicos de interações menos intuitivos que os supracitados, tais como o grau de 

delegação tácita e proposital de competência decisória das instituições majoritárias para o 

judiciário, assim como as “falhas” nesse arranjo interativo, que resultam em articulações de 

contramobilização e sensível grau de insurgência do Legislador (ativismo legislativo131). 

 Pretendo, igualmente, aclarar alguns dos mecanismos de accountability que constrangem 

fortemente as decisões dos juízes, já que, apenas num nível de mera aparência, observadores desse 

sistema perito132 sugerem que o risco democrático das cortes se assenta justo na ausência de 

mecanismos de responsabilização decisória, já que seus membros estariam liberados de quaisquer 

constraints.  

Pontuo, em reiteração, que essa fachada de independência, neutralidade e insubmissão a 

interesses outros que não o de mera implementação de um direito transcendente, acima de 

quaisquer valores pessoais do julgador, se faz igualmente útil ao discurso legitimador da própria 

autoridade dos magistrados, que frequentemente se socorrem de expedientes tecnocráticos para 

                                                
131 Descabe falar em ativismo legislativo no cumprimento da função de legislar, já que essa é a missão presuntiva dos 

Parlamentos. Uso o termo para me referir, entretanto, à rebeldia parlamentar fomentada em contramobilização a 

decisões judiciais, em que a impulsão do processo legislativo se dá predominantemente em reação a essa contingência. 
132 Tomo tal celebrado conceito de empréstimo de Giddens (2002, p.35), para quem se cuidam de “sistemas de 

excelência técnica ou competência profissional que organizam grandes áreas dos ambientes material e social em que 

vivemos hoje”. 
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despolitizar e encobrir a natureza das escolhas por eles levadas a cabo no curso de sua tomada de 

decisão.  

 Buscarei avaliar, igualmente, o caráter de decisões proferidas no judicial review, para 

escrutinar sua índole alegadamente contramajoritária, a serviço efetivo de minorias 

subrepresentadas e vulneráveis, bem como identificar os atores que foram bem-sucedidos ao se 

servirem da Suprema Corte brasileira para a implementação de suas agendas, na tentativa de 

delinear muito panoramicamente alguns padrões interativos desse processo decisório.  

 Para principiar algumas hipóteses singelas a propósito desses objetivos, como já adiantado, 

a presente pesquisa exploratória buscará identificar os mecanismos de contramobilização 

parlamentar postos em marcha em reação às decisões do Supremo Tribunal Federal, adotando como 

marco temporal o pródigo período compreendido entre os anos 2000 e os dias atuais133, e, para 

tanto, assumirei pessoalmente como razoáveis as seguintes premissas: 

I – Os tribunais são fartamente informados pela conjuntura social, econômica e política que os 

subjazem no processo de tomada de decisão: assumir o contrário, em socorro da naturalização do 

discurso de neutralidade judicial, implicaria, além de superestimar as virtudes dos julgadores, fazer 

vista grossa a decionismos puramente contingentes levados a termo, além de ignorar as 

potencialidades e limitações de sua atuação; 

II – Acaso o parlamento, detentor de inúmeros mecanismos de conformação/assédio às preferências 

dos magistrados, ao ser confrontado por decisões judiciais adversas, ainda assim, não reaja em 

algum nível, é necessário especular em que grau a decisão desafiada pelas cortes representa uma 

autêntica preferência do legislador; 

III – Verificado o grau de conflitividade que circunda a intrusão judicial do Supremo Tribunal em 

desprestígio do Congresso Nacional, acaso não detectada razoável rebeldia legislativa, se suporá 

que o Parlamento assume uma postura de deferência compatível com  a hipótese de delegação 

tácita134. De outra banda, identificado sensível grau de insurgência do Legislador (ativismo 

                                                
133 O período de análise é o compreendido entre 01/01/2000 e 06/07/2018. 
134 Condição estrutural para o empoderamento judicial apontada por Tate (1995), já apresentada na Introdução deste 

trabalho e ao longo dos capítulos antecendentes. 



110 

 

legislativo), ainda que se verifique disposição decisória por parte dos juízes (ativismo judicial), não 

será razoável intuir esse consentimento. 

Apresentados o problema de pesquisa e as premissas, cumpre detalhar quais os mecanismos 

serão empregados nesta empreitada. Passarei, pois, a essa tarefa. 

No diagnóstico das reações do Congresso Nacional às decisões do Supremo Tribunal, no 

exercício da chamada jurisdição constitucional, considerarei apenas as decisões da Corte proferidas 

em sede de controle concentrado abstrato. Essa escolha justifica-se tendo em vista que, nessas 

ações, em que a norma é contestada em tese, acaso julgadas procedentes as impugnações, processa-

se o descarte anulatório da lei independente de atuação legislativa adicional135. Ademais, 

considerarei que apenas as decisões colegiadas são capazes de representar integralmente a 

institucionalmente do próprio Tribunal, pois que apartadas do decisionismo faccioso e monocrático 

de seus membros, isoladamente considerados.  

Evidentemente que o controle difuso, notadamente após o advento de potentes instrumentos 

de objetivação e coordenação, tais como a repercussão geral, a súmula vinculante, a reclamação e, 

mais recentemente, a força vinculante dos precedentes (no novo Código de Processo Civil,  

BRASIL, 2015), revela instigante potencial para esvaziar, com efeitos erga omnes, decisões 

legislativas, mas dele não decorreria (ainda) a invalidação imediata dos diplomas legais, o que 

ainda reclamaria atuação suspensiva da norma inquinada por parte do Senado Federal, na forma do 

art. 52, X, da Lei Fundamental.   

É questão de tempo para que essa barreira seja definitivamente rompida e o STF já vem 

sinalizando essa pretensão, aliás, a par de exemplo do que se intentou nos autos da Reclamação nº 

4.335, sob relatoria do Gilmar Mendes, em que o referido magistrado artificiosamente sustentara a 

mutação constitucional no art. 52, X, da CF, reconhecendo ao Senado Federal um papel puramente 

declaratório de uma consequência jurídica invalidatória que decorreria direta e automaticamente 

da própria decisão plenária da Corte. Embora essa tentativa tenha sido vencida naquela ocasião, a 

Corte parece novamente sinalizar essa compreensão tendo em vista o ventilado na medida cautelar 

                                                
135No chamado “controle difuso”, a decisão pela inconstitucionalidade por parte do STF ainda reclama, em tese, 

atuação aditiva do Senado Federal, para que este, por meio de resolução, suspenda, em definitivo, a norma eivada de 

vício.  
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monocrática concedida nos autos das ADIs nº 3406 e 3470,  da lavra da Ministra Rosa Weber, em 

novembro de 2017, na linha da chamada “objetivação do controle difuso”.  

Em qualquer caso, a recenticidade do fenômeno da “objetivação” não permitiria conclusões 

exploratórias informadoras de alguma eventual tendência interativa entre os Poderes que ora se 

pretende travar, dada a limitação que seus dados imporiam ao corpus da pesquisa. 

Inequívoco que um potencial conflitivo enorme a rondar as relações entre STF e o 

Congresso Nacional diz respeito à jurisdição criminal de atos de parlamentares federais, de modo 

que a detecção desse grau conflitivo passaria necessariamente por considerar classes processuais 

tais como ações penais e habeas corpus  (além dos expedientes deles derivados, tais como 

embargos, agravos, atos de execução, etc.). Ainda assim, esse conflito deriva precipuamente da 

acumulação, pela Corte pátria, das funções de cúpula judicial (que a tornam uma espécie de júri 

criminal de políticos) e de corte constitucional, e, para o presente estudo, por questões de 

enquadramento, só se fazem relevantes suas competências atinentes ao judicial review 

propriamente dito. Ademais, considerarei que a eventual delinquência de um membro do 

parlamento não merece ser confundida com a missão institucional da Casa a que seja ligado.  

Assim, serão analisadas todas as ações do controle concentrado julgadas definitivamente 

no mérito136 durante o recorte temporal da pesquisa. Portanto, serão consideradas apenas as 

seguintes classes processuais: as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs), as Ações 

Declaratórios de Constitucionalidade (ADCs), as Arguições de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPFs) as Ações Diretas de Inconstitucionalidade por Omissão (ADOs). No 

levantamento desses dados, a fonte exclusiva será o próprio STF, tendo em vista que todo o acervo 

de ações do controle concentrado pós-1988 encontra-se digitalizado e disponível para livre consulta 

em seu sítio eletrônico137. 

 No tocante à definição do recorte temporal, a presente pesquisa se dedica a analisar apenas 

as decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas nas classes processuais supracitadas no 

                                                
136 Excluídas as medidas cautelares nelas proferidas, já que não implicam a anulação de leis, mas, no máximo, a sua 

suspensão temporária, até a decisão final de mérito. 
137 http://portal.stf.jus.br/ 
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período compreendido entre 01/01/2000 a 06/07/2018, num interstício contínuo de quase dezoito 

anos.  

 Conforme já se ventilou na parte final do Capítulo 1, a justificação para o marco temporal 

inicial ora eleito relaciona-se à circunstância de a judicialização ter se notabilizado no país apenas 

mais modernamente, sobretudo no pós anos 2000, em vista da já exaustivamente citada postura de 

deferência franqueada às elites judiciais pelo Governo Lula, consoante apontamentos de Koerner 

(2013). Além desse fator, concorreram para esse evento “tardio”138 outros óbices institucionais 

destravados já sob a emergência da Constituição de 1988 e, mais tarde, sob a égide da Reforma do 

Poder Judiciário, em 2004.    

Já que ora se pretendem examinar as contramobilizações do Congresso Nacional à 

invalidação judicial de suas próprias decisões, só serão consideradas “reações” as medidas 

correlatas às ações do controle concentrado que invalidaram no todo ou em parte, ainda que sem 

pronúncia de nulidade139,atos que foram submetidos à deliberação daquele órgão parlamentar, 

descartadas as invalidações de atos exclusivos dos demais Poderes e também dos governos 

subnacionais.   

 Mais ainda, quanto a definir o que será metodologicamente entendido por reação 

parlamentar, adotarei um conceito amplo: qualquer medida definitiva avalizada por deliberação do 

Congresso Nacional, ou de suas Casas, isoladamente, cujo desencadeamento presuntivamente se 

correlacione a uma decisão judicial adversa por parte do STF, com o propósito de superá-la, no 

todo ou em parte. Nessa linha, uma medida provisória pode ser reconhecida como uma reação 

parlamentar desde que convertida em lei pelo Congresso140, ao passo que um simples 

pronunciamento parlamentar ou a mera propositura de projeto de lei não levada a termo final 

                                                
138 Não se trata, aqui, de expender juízo de valor sobre o timing dessa “inovação” no plano doméstico, já que não se 

assumirá que se cuida de uma inevitabilidade ou de uma condição para o “progresso”. 
139 Trata-se de versátil técnica decisória por meio da qual a Corte declara a inconstitucionalidade do ato impugnado, 

mas conserva seus efeitos consolidados, modulando os impactos da decisão apenas prospectivamente (ex nunc) ou, 

ainda, para um termo futuro  (pro futuro) a ser por ela fixado, para equacionar a transição da decisão, teoricamente a 

par da envergadura de suas repercussões.  Vale reiterar que a regra geral é que todos os efeitos da norma invalidada 
sejam desconstituídos retroativamente (ex nunc). 
140 Não tivesse sido convertida em lei, não se poderia falar em anulação de um ato do Congresso Nacional, mas, sim, 

de um mero ato do Poder Executivo. 
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(conversão em lei), não.  As fontes de dados, nessa definição, serão os sítios eletrônicos da Câmara 

dos Deputados141, do Senado Federal142, do Congresso Nacional143 e do Palácio do Planalto144. 

 Para fins de enquadramento de uma medida legislativa como reação, será característica 

frequente que o seu exaramento se dê após a proclamação do resultado do julgamento (não 

necessariamente após a publicação do respectivo acórdão ou decisão em meio oficial145), além de 

ser condição necessária que a matéria do ato legislativo guarde correlação com a causa decidida, 

no sentido de modificar seus resultados, alcance ou, ainda, de pretender fazê-lo.  

 Ainda assim, admitir-se-á excepcionalmente reações parlamentares preventivas, anteriores 

à própria decisão da Corte, no sentido de constranger seus contornos potencialmente adversos, na 

limitada hipótese dessa reação prévia ser dotada de ampla repercussão na Imprensa convencional 

de grande circulação146 e ser desse modo enquadrada (como uma manifesta tentativa de 

constrangimento prévio da decisão). Esse filtro metodológico, mediado pela repercussão na 

Imprensa, servirá a dois fins: (1) desonerar a pesquisa da necessidade de se perscrutar reações 

prévias excessivamente sutis, cuja detecção é demasiado dificultosa ou até mesmo improvável por 

esta via, e (2) atenuar qualquer tendência excessiva de enviesamento na seleção dos eventos.  

 As reações parlamentares serão classificadas nas seguintes categorias de análise, delineadas 

a partir dos principais mecanismos constitucionalmente previstos para o controle parlamentar da 

atividade judicial ou dos expedientes politicamente aptos a viabilizar esse assédio, que serão 

melhor definidas na sequência: 

I. Desobediência ou ameaça de desobediência à decisão; 

II. Impeachment de magistrados; 

                                                
141 http://www2.camara.leg.br/ 
142 https://www12.senado.leg.br/hpsenado 
143 https://www.congressonacional.leg.br/ 
144 http://www4.planalto.gov.br/legislacao/ 
145 O timing desse processo depende inteiramente do relator, de modo que, em havendo desídia processual, pode haver 

um retardamento enorme para a publicação do acórdão na imprensa oficial. Em todo caso, os impactos dessas decisões 

são imediatamente desdobrados, diante da sua repercussão na imprensa comum. 
146 Considerarei, para esse fim, os sítios eletrônicos ligados aos seguintes grupos corporativos de mídia: Globo, SBT , 

Abril, Folha, Record, Bandeirantes, RBS, OESP e Diários Associados, por meio de busca textual por palavras-chave 

ligadas ao tema em julgamento no STF. 
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III. Verticalização de lei infraconstitucional ou sequestro do parâmetro de controle; 

IV. Legislative override ou reedição, no todo ou em parte, da norma invalidada;  

V. Adaptação evolutiva; 

VI. Constrição de recursos orçamentários; e 

VII. Court-curbing ou alteração de competência, rito processual ou modo de recrutamento ou 

remoção dos juízes; 

 Impende registrar que uma mesma decisão pode gerar duas ou mais modalidades de reação. 

Nessa hipótese, serão todas elas consideradas na contabilização. É factível também que algumas 

das decisões selecionadas não desdobrem quaisquer medidas reativas do Parlamento, conservando 

a integralidade de seus efeitos até os dias de hoje. Nesse caso, considerarei tal decisão como 

classificada numa nova categoria indicativa de tal ausência (VIII - Não provocou superação 

parlamentar). 

  A partir desta categorização, creio serem possíveis conclusões prefaciais sobre os padrões 

interativos mais usuais entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, no que concerne 

à conflitividade potencial decorrente do exercício da jurisdição constitucional, de modo que essas 

conclusões permitam modestamente evidenciar os custos decisórios147 associados ao judicial 

review. 

 Um desses maiores custos para um Tribunal é sofrer uma invertida: ver suas decisões 

reduzidas a um mero pedaço de papel, desprovido de qualquer força vinculante, sem que seja 

observada por parte de destinatários, seja no descumprimento de uma ordem judicial propriamente 

dito, seja na sinalização de que a decisão não será implementada. Além de desprestígio particular 

para o juiz que tomou tal decisão, há um enfraquecimento imediato do próprio Tribunal, quando 

ele se mostra incapaz de conduzir a execução forçada de seu decisum.  

                                                
147 Assumindo que a vitaliciedade e a colegialidade confinem algum grau de independência judicial, ainda assim é 
razoável considerar que, ao menos em decisões de alta repercussão política, subsistam elevados custos associados às 

possibilidades decisórias dos magistrados.  O Direito, nessas ocasiões, mostra-se potencialmente incapaz de conformar 

a Política, sendo, ao contrário, por ela sobremodo conformado. 
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 O descumprimento de uma ordem judicial pode ser mais imediato e explícito148 ou 

diferido149, na hipótese do órgão a que se endereça o mandado judicial impor deliberadamente 

limitações ao seu célere implemento, esvaziando seu alcance, ou até mesmo diante da franca e real 

impossibilidade de se levar o decisum a termo, para o caso extremo de decisões judiciais 

teratológicas. Nas duas hipóteses, espera-se que o agente rebelado tenha capacidade política de se 

pôr a salvo das penalidades gravosas que essa medida importa. Esses mesmos atores, pela 

envergadura que ostentam, podem, inclusive, prenunciar a possibilidade de descumprimento150 da 

decisão, na tentativa de constranger o Tribunal, que poderá fazer o cálculo estratégico segundo o 

qual um recuo é preferível à potencial invertida e à sua conseguinte desmoralização151. 

 De igual modo, no limite, uma decisão que ocasione forte resistência do Parlamento pode 

até mesmo conduzir o magistrado da Suprema Corte que a proferiu à sua remoção forçada do cargo, 

por meio de um processo de impeachment, junto ao Senado Federal. É que o processo de 

impeachment, ainda que possua forma de processo judicial, viabilizando amplo direito de defesa e 

o devido processo legal, no mérito, comporta um juízo puramente político (political question), 

insuscetível de qualquer revisão posterior quando ao exame e valoração de fatos e provas 

subjacentes, com tipos legais abertos o suficiente para agasalharem qualquer espécie de 

                                                
148 Exemplo desse descumprimento explícito foi o episódio em que o Senado Federal se rebelou contra decreto cautelar 

monocrático do Ministro Marco Aurélio, que determinara o afastamento do então Presidente Renan Calheiros da 

Presidência do Senado Federal, em vista de este investir a condição de substituto eventual da Presidência e ter se 

tornado réu em ação penal. A decisão não só foi confrontada abertamente, como conduziu a Corte, por meio de sua 

Presidência, à costura de uma saída para resolver o impasse, cassando a liminar em poucas horas, apesar dos 

fundamentos desta terem se baseado em maioria folgada anteriormente formada no próprio Tribunal nos autos da 

ADPF nº 402. 
149 Exemplo dessa modalidade de descumprimento pode ser depreendida na controvérsia da liberação de recursos do 
Fundo Penitenciário Nacional (Funpen). Em apertada síntese, na medida cautelar plenária deferida nos autos da ADPF 

nº 347, em que se debatia o estado de coisas do sistema prisional, manifestamente violador da dignidade da pessoa 

humana e, nessa linha, ofensivo à ordem constitucional, o STF determinou ao Executivo que descontigenciasse os 

recursos do Funpen, para mitigar essas desumanidades. Ocorre que o Presidente da República, ainda assim, editou 

medida provisória ( MP nº 755/2016) realocando pouco mais de R$ 700 milhões de reais desse fundo para outro, o 

Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), inviabilizando, pois, o cumprimento adequado do mandado judicial 

(GALLI, 2017). 
150 Exemplo dessa hipótese, de anúncio de descumprimento preventivo, foi verificada nos autos da ADI nº 5526, 

pautada às pressas após o Senado ameaçar cassar, à revelia de qualquer previsão constitucional autorizativa nesse 

sentido, o decreto cautelar (Ação Cautelar - AC nº 4327) imposto ao senador Aécio Neves da Cunha (PSDB-MG) pela 

Primeira Turma do STF, que o afastava do mandato e impunha o seu recolhimento noturno. Na referida Ação Direta, 

rompendo a tradição jurisprudencial trintenária de interpretação restritiva das prerrogativas parlamentares, a Corte 
decidiu pela viabilidade da deliberação suspensiva pretendida pelo Senado, apenas se adiantando de modo 

condescendente ao que já estava colocado pelas facções senatoriais insurgentes e ciosas de sua autopreservação. 
151 Tal qual fizera, aliás, o pai-fundador do judicial review no caso Marbury vs. Madison, o juiz Marshall. 
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comportamento. Basta haver ânimo político do Presidente do Senado Federal, para admitir uma 

denúncia popular (que pode ser convenientemente arranjada), e de larga maioria daquela Casa (54 

votos ou 2/3 da sua composição), para se impor a perda do cargo e/ou a suspensão dos direitos 

políticos, submetendo, assim, um juiz da Suprema Corte à degola improvisada.  

 Embora o Senado brasileiro detenha a competência152 para julgar ministros do STF e dos 

demais Tribunais Superiores por crimes de responsabilidade, a mesma competência, quanto aos 

desembargadores dos tribunais da União e dos governos estaduais (incluído o DF) é conferida ao 

Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, a, CF153). De modo análogo, a prerrogativa de julgar o 

impeachment de juízes de instâncias ordinárias da União cumpre aos tribunais regionais federais 

(art. 108, I, a, CF154), e, quanto os juízes estaduais, incumbe aos tribunais estaduais respectivos 

(art. 96, III, CF155). Pecou o Constituinte ao outorgar ao próprio Judiciário a prerrogativa de 

disciplinar, sob o regime político dos crimes de responsabilidade, a esmagadora maioria de seus 

juízes, já que o esprit de corps embaraça enormemente a viabilidade concreta desse controle 

político absolutamente consentâneo da lógica democrática. 

 Embora inédito no Brasil, nos EUA, já em meio à citada polêmica dos midnight judges, 

intentou-se a remoção do juiz Samuel Chase (entre 1804-1805), que, embora aprovada na Câmara 

dos Representantes,  não foi exitosa no Senado (SOUTO, 2015). Movimentos similares foram 

opostos contra os juízes William O. Douglas (por duas vezes, em 1953 e 1970) e Abe Fortas (em 

                                                
152 "Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:[...] 

II -  processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do 

Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes 

de responsabilidade; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)" (BRASIL, 1988) 
153 “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 

I - processar e julgar, originariamente: 

a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os 

desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos 

Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, 

os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem 

perante tribunais;” (BRASIL, 1988) 
154 “Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais: 

I - processar e julgar, originariamente: 

a) os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes 

comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça 

Eleitoral;” (BRASIL, 1988) 
155 “Art. 96. Compete privativamente: [...]  

III - aos Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como os membros do 

Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.” 

(BRASIL, 1988) 
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1969; acabou se demitindo antes do processo ser deflagrado). Nenhum processo foi ultimado contra 

juízes da Suprema Corte, entretanto (EPSTEIN et al., 2015).  

 Já quanto aos juízes dos circuitos federais (parcialmente equivalentes aos Tribunais 

Regionais Federais – TRFs e ao Superior Tribunal de Justiça – STJ brasileiros), foram 15 investidas 

totais, em que o Senado americano efetivamente removeu 8 juízes (EUA, 2018a): John Pickering 

(1804), West H. Humphreys (1862), Robert W. Archbald (1913), Halsted L. Ritter (1936), Harry 

E. Claiborne (1986), Alcee L. Hastings (1989) G. Thomas Porteous Jr. (2010). 

 O descumprimento de decisões e o impeachment de magistrados, embora sejam as 

manifestações mais violentas da tensão entre Judiciário e Legislativo, não subsumem todas as 

formas de reação política aos avanços não-consentidos do judicial review, que rotineiramente se 

revelam sob formas muito mais sutis.  

Ao se verificar, por exemplo, que uma dada norma ou ato infraconstitucional foi declarado 

inconstitucional, acaso a medida atacada derive de razoável consenso entre os atores políticos, e, 

por isso mesmo, seja capaz de aglutinar supermaiorias em seu entorno, o Parlamento pode (1) 

reorganizar-se para “constitucionalizá-la156”, verticalizando sua hierarquia sob a forma de emenda 

à Constituição. Por outro lado, pode-se (2) cogitar a supressão do próprio parâmetro constitucional 

que fora utilizado para fundamentar a declaração da inconstitucionalidade, a um só tempo, 

suprimindo-se do texto constitucional, via emenda, o dispositivo paradigmático de controle e 

repristinando-se ou reeditando-se a lei declarada inconstitucional. Esse evento reativo, 

instrumentalizado por meio de reformas constitucionais, para fins deste trabalho, será denominado 

“verticalização de lei infraconstitucional (1) e/ou sequestro do parâmetro de controle (2)”.  

 É ilustrativo da verticalização, por exemplo, a promulgação da Emenda Constitucional nº 

97, de 4 de outubro de 2017, que constitucionalizou a cláusula de desempenho partidário, anos 

                                                
156 Uso as aspas tendo em vista que tal regulamento, além de não ser materialmente próprio de textos constitucionais, 

poderá ser sucessiva e igualmente repelido pela Corte, acaso vulnere o rito de reforma constitucional ou se mostre 

tendente a abolir o núcleo essencial das cláusulas pétreas, que são pretensamente intangíveis ao poder constituinte 
derivado. Nesses casos, surge o curioso fenômeno das “normas constitucionais” inconstitucionais, que, embora 

integrem o chamado bloco de constitucionalidade, são com ele incompatíveis, carecendo, pois, de elemento de validade 

e podendo, portanto, ser declaradas nulas.  
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após a Corte ter proferido decisão anulatória de instrumento análogo, previsto na Lei nº 9.096, de 

19 de setembro de 1995, por ocasião do julgamento da ADI nº 1351. 

 Por outro lado, pode-se cogitar a reedição da lei infraconstitucional anulada pela Corte sob 

o mesmo status de lei infraconstitucional, sem sua verticalização, já que o Congresso Nacional, 

sendo um Poder independente, não se subordina às decisões anulatórias da Corte157, podendo 

sempre legislar com ampla liberdade. Por evidente, reeditar pura e simplesmente o texto anulado 

carece de incentivos racionais, já que a segunda lei, no afã de superar a decisão da Corte, 

possivelmente teria o mesmo desfecho de sua antecessora. Nesse caso, três hipóteses reativas são 

possíveis: 

I. Reeditar pura e simplesmente a lei anulada, no todo ou em parte, e aguardar, com essa 

teimosia institucional, pelo seu potencial novo desfecho igualmente anulatório; 

II. Reeditar a lei anteriormente anulada, no todo ou em parte, com alterações parciais, para: 

a. Dissimular a tentativa de burla à decisão judicial, sem qualquer adaptação 

substantiva que acomode a compreensão da Suprema Corte sobre a matéria; 

b. Moderar as balizas legais anuladas pela decisão judicial anterior, acomodando as 

preferências da Corte sobre a matéria, de sorte que a regulação pretendida não se 

revele inconstitucional per se, mas apenas os parâmetros anteriormente empregados 

sejam desarrazoados ou desproporcionais. 

 Denominarei as hipóteses I e II-a, na linha da experiência comparada, de legislative override 

(STEPHANOPOULOS158, 2005), ao passo que batizarei, para fins puramente metodológicos, a 

                                                
157 Refiro-me à instituição como um todo, ao manifestar sua decisão enquanto tal. Evidentemente se espera que seus 

órgãos fracionários e membros, isoladamente, se submetam à autoridade dos decretos judiciais, de qualquer juízo que 

seja, cabendo-lhes presuntivamente recorrer de decisões extravagantes, mas sem descumpri-las. Não há que se falar, 
portanto, em independência do Parlamento para descumprir ordem judicial, mas, sim, apenas e tão somente, em 

liberdade para legislar. 
158 O autor (STEPHANOPOULOS, 2005) emprega o conceito de legislative override ao se referir às democracias ao 

estilo de Westminster, em que os decretos das suas (recentes) cortes constitucionais não possuem, via de regra, força 

vinculante, podendo o Parlamento manter a lei censurada. Em qualquer caso, a despeito da notável distinção entre tais 

arranjos e o caso pátrio, penso que o raciocínio central da estratégia é o mesmo: conservar a eficácia da lei censurada, 

embora essa medida, por aqui, possivelmente vá resultar em novo desfecho anulatório, o que não ocorre, a par de 

exemplo, no Canadá, em que, por meio de sua chamada “cláusula de não obstante” (notwithstanding clause), seu 

Parlamento pode ignorar a decisão judiciais sem maiores consequências. 
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hipótese II-b de “adaptação evolutiva”, à guisa dos salutares diálogos institucionais travados entre 

a Corte o e o Parlamento. Ressalte-se que, na adaptação evolutiva, a temática de lei anteriormente 

anulada é reeditada por meio de nova lei infraconstitucional, mas com a assimilação das restrições 

impostas pela Corte por ocasião do enfrentamento da inconstitucionalidade da norma anteriormente 

anulada: não se trata, pois, de mera rebeldia, mas de uma autêntico processo deliberativo de 

concertação entre os Poderes. 

À hipótese de “adaptação evolutiva”, uma reação autenticamente construtiva, pois que 

desembaraçada de qualquer viés retaliatório, adicionarei as hipóteses em que declarada a mora no 

dever constitucional de legislar, pela Corte, o Parlamento assente positivamente, deflagrando o 

processo legislativo faltoso para colmatar a lacuna legal identificada.  

 Exemplo da hipótese II-a (legislative override), por outro lado, é o caso do voto impresso. 

O Congresso, através do art. 5º da Lei nº 12.034, de 29 de setembro de 2009, procedeu à primeira 

tentativa de tornar obrigatória a impressão identificada do voto, tendo a Corte anulado tal norma, 

por a entender incompatível com o preceito fundamental do sigilo do voto, nos autos da ADI nº 

4543. Mais tarde, o Legislador reeditou o texto anulado com proximidade de sentido, por meio da 

Lei 13.165, de 29 de setembro de 2015, tendo sido esta igualmente censurada pelo Judiciário, por 

ocasião do deferimento de medida cautelar suspensiva de seu comando, até o julgamento de mérito, 

nos autos da ADI nº 5.889, em junho de 2018. O quadro abaixo põe em contraste os textos 

reeditados dessa tentativa (até agora) malsucedida de legislative override:  

Quadro 6 – Tentativa de legislative override na imposição do voto impresso: reação parlamentar e contrarreação 

judicial. 

 Voto impresso 

Tentativas 

do legislador 

1ª tentativa – Lei nº 12.034, de 29 de setembro 

de 2009; 

 

Texto impugnado: 
Art. 5º  Fica criado, a partir das eleições de 

2014, inclusive, o voto impresso conferido pelo 

eleitor, garantido o total sigilo do voto e 

observadas as seguintes regras:  

[...] 

§ 2º  Após a confirmação final do voto pelo 

eleitor, a urna eletrônica imprimirá um número 

único de identificação do voto associado à sua 

própria assinatura digital.  

§ 3º  O voto deverá ser depositado de forma 

automática, sem contato manual do eleitor, em 
local previamente lacrado.  

2 ª tentativa – Lei nº 13.165, de 29 de setembro 

de 2015 

 

Texto impugnado: 
Art. 59-A.  No processo de votação eletrônica, a 

urna imprimirá o registro de cada voto, que será 

depositado, de forma automática e sem contato 

manual do eleitor, em local previamente lacrado 

Parágrafo único.  O processo de votação não será 

concluído até que o eleitor confirme a 

correspondência entre o teor de seu voto e o 

registro impresso e exibido pela urna eletrônica.   
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Desfecho 

judicial 

Anulada definitivamente nos autos da ADI nº 

4543, em 06/11/2013 

Suspensa liminarmente nos autos da ADI nº 

4543, em 06/06/2018 

Fontes: STF e Palácio do Planalto. Nota: dados trabalhados pelo autor. 

 Exemplo da hipótese II-b, de “adaptação evolutiva”, por outro lado, foi o caso da ADI nº 

2588, em que o STF declarara inconstitucional, em 10 de abril de 2013, a incidência de imposto de 

renda sobre participação de empresa controladora ou coligada nacional nos lucros auferidos por 

pessoa jurídica por ela controlada ou coligada sediada no exterior, ressalvando sua incidência, para 

aplicá-la apenas às empresas sediadas em paraísos fiscais (ao conferir interpretação conforme a 

Constituição ao art. 74, da MP 2.158-35, de 24 de agosto de 2001). O Congresso recepcionou 

positivamente a ressalva da Corte, positivando-a integralmente por meio da Lei nº 12.973, de 13 

de maio de 2014.  

 Outro mecanismo reativo pode se dar pelo que denominarei “constrição de recursos” do 

Poder Judiciário. Ainda que a Constituição assegure, na linha do exposto na parte final do Capítulo 

1, autonomia ao Judiciário para  a formulação de sua proposta orçamentária e de sua organização 

administrativa e de pessoal (criação de cargos, varas e tribunais), através da reserva de iniciativa 

do processo legislativo respectivo, o processo de deliberação, por motivos evidentes e 

absolutamente justificáveis, permanece sob a alçada do Legislativo (deliberação das leis) e do 

Executivo (sanção ou veto). No limite, essa configuração pode exercer uma forma indireta de 

controle de decisões judiciais, mas devo adiantar que a maior agência nessa quadra se revelou 

paradoxalmente sob a batuta do Poder Executivo, que já tentara constringir o orçamento do 

Judiciário159, mas foi alvo de contrarreação corretiva. 

 Por derradeiro, cumpre detalhar o escopo da categoria que representará, nesta pesquisa, 

parte do que a literatura  (DA ROS, 2017; RENSTROM, 1991) denomina de court curbing160, aqui 

                                                
159 O Executivo, após consolidar as propostas de orçamentos anuais dos Poderes para 2015, remetendo-as ao Congresso 

Nacional, em 2014, ajustou esses orçamentos, reduzindo os reajustes dos servidores do Judiciário e do Ministério 

Público sob a alegação de contenção do déficit fiscal. Em mandado de segurança impetrado contra a medida (MS nº 

33.186), entretanto, a PGR logrou reverter o quadro, através de liminar concedida pela Ministra Rosa Weber, que 

determinou o reestabelecimento dos valores anteriores, sob a compreensão de que, ainda que o Congresso pudesse 

soberanamente não aquiescer com tais propostas, descabe ao Executivo realizar qualquer filtro prévio, acaso a medida 

esteja compatível com os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, em socorro da independência dos Poderes 
(BRASIL, 2014). 
160 O The American law dictionary assim define, de modo amplíssimo, esse processo político de assédio ao Judiciário, 

verbis: 
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empregada em termos mais restritivos, como o processo de insurgência parlamentar por meio do 

qual são alterados os processos decisórios da Suprema Corte, os ritos de recrutamento e remoção 

dos seus juízes ou, até mesmo, alterada a sua competência constitucional, usualmente levado a 

termo por meio de reformas constitucionais de legitimidade duvidosa, mas também por meio de 

leis infraconstitucionais, como meios para conformar a tomada de decisão judicial ou reverter 

decisões específicas, proferidas no bojo do judicial review.  O desencadeamento desses processos 

pode alterar drasticamente o funcionamento do Tribunal. 

 A alteração de competência da corte diz respeito à definição do seu escopo de atuação, para 

limitar suas fronteiras de sua atuação ou até mesmo para as expandir vertiginosamente, a níveis 

comprometedores de seu funcionamento operacional, levando-a a paralisias decisórias.  

A alteração dos mecanismos de recrutamento dos juízes, por outro lado, pode repercutir 

diretamente na  performance dos magistrados, sobretudo se alinhada a mecanismos mais potentes 

de assédio, tais como remoções compulsórias por decurso de tempo de serviço prestado ou por 

redução da idade-limite para aposentação.   

Por fim, a alteração do processo decisório, por outro lado, consiste  na modificação no modo 

pelo qual o Tribunal produz seus veredictos, a exemplo da elevação das maiorias exigidas para a 

pronúncia de nulidade de normas inconstitucionais, da limitação ao poder de modular efeitos 

decisórios, da restrição das técnicas hermenêuticas disponíveis, da supressão de atos do escopo da 

apreciação judicial (exclusion clause), da constrição dos poderes monocráticos dos relatores, etc.   

 São exemplos dessa perigosa e geralmente antidemocrática tática o já citado "court-packing 

plan" (1937) de Roosevelt, em retaliação ao ativismo conservador da Corte Lochner 

                                                
“Efforts directed at constraining the influence of courts. Court “curbing” occurs because the courts make decisions 

that disturb other public officials or the public. If court decisions are sufficiently disturbing, one or another “curbing” 

initiatives may result. The courts [...]are vulnerable to these initiatives because they are linked in a variety of ways to 

the other branches. The initiatives have two objectives. One is to apply enough political pressure to bring about a 
change in decisional behavior. The other, more extreme objective is to make structural adjustments to judicial 

institutions. These adjustments may keep the courts from being able to render certain kinds of decisions at all. Policy 

directions of the courts can generally be kept in check through the normal processes of judicial selection. Beyond that, 

the Congress determines the jurisdiction and size of federal courts. This is true even for the Supreme Court, where 

Congress has the authority to regulate or otherwise make exceptions to the Court’s appellate jurisdiction. These are 

potentially very effective court “curbing” methods. Moreover, the executive and legislative branches are often critical 

in securing compliance with court rulings. Finally, courts can be constrained by actions taken to directly nullify 

particular decisions. This often takes the form of statutory reversal, but the constitutional amendment process may be 

accessed for this purpose as well” (RENSTROM, 1991).  
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(SCHWARTZ, 1993). No caso do Brasil, cite-se a elevação de 11 para 16 cadeiras na composição 

do STF e aposentação compulsória de seus membros por mera ordem executiva, em meio aos 

primeiros anos da Ditadura Civil-Militar, levados a termo por meio do Ato Institucional nº 2, de 

1965, para a criação de maiorias automáticas pró-regime (BARBOSA, 2012; DA ROS, 2017; 

BRASIL, 1965). 

 Todos esses mecanismos revelam o delicado e frágil equilíbrio que circunda a decisão de 

um tribunal ou juízo constitucional ao se insurgem contra decisões majoritárias e podem fornecer 

uma janela de oportunidade na descrição do processo decisório dos tribunais constitucionais. 

 

3.1 OS RESULTADOS DA PESQUISA: HÁ FOGO E FÚRIA NA PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES? 

  

Apresentadas as premissas e as descrições metodológicas, passarei a detalhar os dados 

examinados, bem como as conclusões prefaciais que podem deles se desdobrar, buscando 

dimensionar quantitativamente a animosidade de circunda a praça dos Três Poderes e o próprio de 

ativismo judicial do STF, além do grau e da eficácia dos mecanismos de contramobilização do 

Parlamento nacional.  

 O universo total de ações pesquisadas é de 3.270 processos, que experimentaram, no 

período apurado (de 01/01/2000 e 06/07/2018), algum desfecho decisório, que pode ser, além do 

julgamento pela procedência do pedido, o arquivamento peremptório161 (por falta de legitimidade 

processual, inviabilidade jurídica dos pedidos, inépcia da petição inicial, ausência de documentos 

instrutórios indispensáveis162, incompetência do juízo, etc.), a improcedência, a extinção sem 

                                                
161 Ocorre quando o relator monocraticamente (ou o Plenário, na hipótese de apreciar recurso desafiando essa decisão, 

em sede de agravo regimental), ao analisar os requisitos processuais da petição inicial, nega trânsito à ação, 

determinando seu arquivamento.  
162 Apenas para exemplificar, é obrigatório anexar, além da procuração, os atos constitutivos de organizações privadas, 

eventuais atas de eleição dos representantes estatutários destas,  e, principalmente, o texto integral da norma 

impugnada. 
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resolução de mérito por perda superveniente de objeto163, dentre outros, distribuídos pelas  classes 

processuais e com as frequências respectivas seguintes: 

Tabela 1  – Distribuição das classes processuais de ações do controle concentrado que foram julgadas com decisão 

final por parte do Supremo Tribunal Federal, entre 01/01/2000 e 06/07/2018: 

 

Classes processuais Frequência % 

Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 2943 90 

Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão – ADO 46164 1,40 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental -ADPF 256 7,83 

Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 25 0,77 

TOTAL 3270 100 

Fonte: STF.  Nota: dados trabalhados pelo autor. 
 

 Consoante se expôs no Capítulo 1, os legitimados para ajuizar ações do controle 

concentrado são entes de direito público (Presidente da República, mesas do Senado, da Câmara e 

das assembleias estaduais165, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil-CFOAB e governadores) e de direito privado (partidos políticos com 

representação no Congresso Nacional e confederações sindicais ou entidades de classe/categoria 

econômica de âmbito nacional).  

 Para fins metodológicos, distribuirei as confederações sindicais e entidades de classe 

nacionais em duas categorias distintas, conforme se voltem à defesa de corporações empresariais 

(doravante mencionadas por “Entidade de classe/sindicais – EMPRESÁRIOS”) ou de categorias 

                                                
163 Ocorre quando o ato que é objeto da impugnação é revogado (ou extinto de qualquer modo) entre o ajuizamento do 

processo e a decisão definitiva do julgador. Nestes casos, a jurisprudência da Corte é no sentido de extinguir o feito 

sem pronunciar qualquer decisão de mérito, mesmo em relação a atos/fatos já eventualmente consolidados, que poderão 

ser objeto de impugnação apenas pela via do controle incidental difuso, perante qualquer juízo ou Tribunal 

competentes.  
164 Tecnicamente, a Corte julgou, no período, apenas 19 ações classificadas sob a categoria processual de ADOs, mas 
conheceu 27 ADIs com o fim de pronunciar a omissão de diversos departamentos estatais (principalmente em casos 

de omissão parcial, em que, embora haja a norma, ela não contempla todos os que, juridicamente iguais, mereciam 

uniforme tratamento), de modo que, para fins puramente metodológicos, resolvi reunir todas essas ações sob a mesma 

rubrica (de ADOs), por considerar a identidade de propósitos guardada entre elas. Ressalto que, por ocasião da 

autuação dessas ações do controle concentrado, acaso o legitimado ativo se equivoque na classificação do tipo 

processual adequado ao fim perscrutado, a Corte pode, ainda assim, na linha de sua jurisprudência firme (ver ADI 

4.180-MC, rel. min. Cezar Peluso, j. 10-3-2010, P, DJE de 27-8-2010), conhecer dos autos sob o rito de classes 

processuais diversas, dada a fungibilidade relativa que as ações do controle concentrado guardam entre si.  
165 Incluída a Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF. 
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de trabalhares, incluído o funcionalismo (doravante mencionadas por “Entidade de classe/sindicais 

- ASSALARIADOS”). 

 Tal divisão visa, ao final, aferir se há alguma tendência genérica de deferência da Corte a 

pedidos de um ou outro grupo de interesse, a partir da análise puramente numérica da sua 

recorrência dentre as ações julgadas procedentes. Isso porque, mais que considerar a frequência 

total dos atores litigantes por ocasião do mero ajuizamento dessas ações genericamente como 

evidência de abertura da Corte a esses grupos, parece-me sobremodo relevante considerar quais 

desses atores foram mais frequentemente exitosos em seus pleitos. 

 Tal distinção é tributária da compreensão de que interesses (usualmente antagônicos e 

excludentes entre si) de corporações representativas de trabalhadores e de corporações 

representativas de empresas não merecem ser tratados com indistinção, sob a mera rubrica de 

“grupos de interesse”, sob pena de se comprometer em demasia as enormes clivagens que essa 

categoria pode encobrir.  

Devo assinalar, em todo caso, a precariedade residual dessas categorizações, mesmo após 

processada a bipartição ora proposta, já que remanescem enormes distinções entre os atores 

agrupados no seio de cada uma dessas duas categorias. Apenas a par de exemplo, cite-se a inclusão 

de entes representativos de trabalhadores da iniciativa privada e agentes públicos (servidores 

públicos, empregados públicos e demais agentes), ou, ainda, de associações de magistrados e de 

trabalhadores rurais, todos no mesmo grupo (“Entidade de classe/sindicais - ASSALARIADOS”), 

de modo que essa categorização não é inteiramente capaz de assimilar as tensões de classe que a 

informam. 

 Considerei ainda uma terceira categoria, denominada doravante por “outros”, que 

compreende atores não legitimados para o ajuizamento dessas ações do controle concentrado 

perante o STF, tais como pessoas naturais, associações, diretórios partidários subnacionais, 

prefeitos, parlamentos municipais, etc. 

 Feitas essas considerações, verificou-se a seguinte distribuição, por autoria, nas ações 

decididas pela Corte, no período em exame: 
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Tabela 2 – Distribuição de categoria de autor segundo a classe processual das ações do controle concentrado julgadas 

pelo STF, entre 01/01/2000 e 06/07/2018: 

Fonte: STF. Nota: dados trabalhados pelo autor. 

 Como se pode depreender da Tabela 2, os players que mais buscam a tutela da Corte são os 

grupos organizados de interesse (entidades sindicais e de classe, representativas de corporações 

empresariais ou de trabalhadores, incluída a OAB), os partidos políticos, os governadores e a 

Procuradoria-Geral da República.  

 ADI ADO ADPF ADC GERAL % 

Assembleia dos estados/CLDF 32 2 1 0 35 1,07 

CFOAB 153 2 3 3 161 4,92 

Entidade de classe/sindicais – 

EMPRESÁRIOS 

283 1 31 3 318 9,72 

Entidade de classe/sindicais – 

ASSALARIADOS 

493 6 53 2 554 16,95 

Governadores 775 4 27 3 809 24,75 

Mesas da Câmara e Senado 2 0 0 3 5 0,15 

Partidos políticos 538 29 73 4 644 19,7 

PGR 598 1 17 1 617 18,87 

Presidente da República 3 0 3 4 10 0,3 

Outros 66 1 48 2 117 3,57 

TOTAL 2943 46 256 25 3270 100 

Classe processual 

Autor
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 Desse universo total pesquisado, apenas 1004 ações, ou 30,70%166 do total, foram julgadas 

procedentes, no todo ou em parte167, ainda que sem a pronúncia de nulidade (doravante, 

mencionarei apenas “procedente” para identificar todas essas generalidades168), com a seguinte 

distribuição, por classe processual: 

Gráfico 1 – Distribuição das classes processuais de ações do controle concentrado que foram julgadas procedentes, no 

todo ou em parte, ainda que sem pronúncia de nulidade, pelo Supremo Tribunal Federal, entre 01/01/2000 e 

06/07/2018: 

 
Fonte: STF.  Nota: dados trabalhados pelo autor169. 

                                                
166 Percentual calculado em relação ao universo total de ações decididas definitivamente – 3.270 processos -, 

arredondando-se para as duas primeiras casas decimais.  
167 Julgar “procedente no todo” não significa a invalidação de uma lei por completo, mas apenas que os pedidos do 

demandante foram integralmente acolhidos pela Corte, ao passo em que “procedência em parte” significa que uma 

parcela dos pedidos, ainda que mínima, não foi acolhida pelo juízo, tendo sido o demandante sucumbente nessa fração.  

Por outro lado, declaração parcial de inconstitucionalidade significa fustigar apenas uma parte dos dispositivos de um 

ato do poder público. A declaração integral, contrario sensu, ocasiona a invalidação completa do seu texto. 
168 Isso porque o que interessa ao vertente estudo é anulação de atos parlamentares em si, qualquer que seja a sua 

extensão, para fins de se verificar o nível de conflito entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal.  
169 Foram julgadas procedentes, na verdade, duas ADCs, mas uma delas (a nº 42) foi apensada a outras ADIs (as nºs 

4901, 4902 , 4903 , 4937 e 5020), que versavam sobre idêntico objeto, tendo sido julgadas em conjunto. Para evitar 

contagem dobrada, considerei apenas a ADI 4901, por ser a mais antiga (autuada em 21/01/2013). 
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 As ADIs podem ter por objeto170 de impugnação, além de atos normativos primários171 

federais e estaduais, os atos normativos infralegais autônomos172 federais e estaduais, desde que 

todos sejam posteriores173 à promulgação da Constituição de 1988 (5 de outubro de 1988). Nessa 

linha, verificou-se a seguinte distribuição, conforme a natureza (ato normativo primário ou atos 

infralegais autônomos174) e origem (União ou governos estaduais e do DF) dos atos impugnados, 

dentre as ações do gênero julgadas procedentes no período em exame: 61 atos normativos primários 

                                                
170 “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

I - processar e julgar, originariamente: 
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de 

constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;” (BRASIL, 1988). 
171Refiro-me aos atos que se inserem no bojo do processo legislativo do Congresso Nacional e de suas Casas, isolada 

ou conjugadamente, em sessão conjunta ou não, por força do que dispõe o art. 59 da Constituição, in verbis: 

“Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de: 

I - emendas à Constituição; 

II - leis complementares; 

III - leis ordinárias;/ 

IV - leis delegadas; 

V - medidas provisórias; 

VI - decretos legislativos; 

VII - resoluções.” (BRASIL, 1988). 
Essa denominação pode ser igualmente aplicada aos estados-membros e ao DF, aos atos derivados de seus processos 

legislativos respectivos. 

Esses atos, para que possam ser impugnados por meio de ADI, devem se revestir de caráter normativo propriamente 

dito, dotados de generalidade, abstração e impessoalidade, sendo inviável a submissão a esta espécie excepcional de 

controle das chamadas “leis de efeitos concretos”, que, ainda que aprovadas sob a forma descrita nos incisos II a VII 

do art. 60 retro, mais se aproximam de atos administrativos, como, por exemplo, as leis orçamentárias (via de regra), 

os decretos legislativos de concessão de radiodifusão, as resoluções senatoriais autorizativas de empréstimos 

internacionais, etc. 
172 Desde que esses atos normativos (geralmente decretos presidenciais) regulem primária e genericamente matérias 

sob competência da União, sem que haja qualquer lei dispondo a respeito do mesmo objeto. Caso haja norma primária 

(geralmente lei) regulando a matéria e o ato normativo, ao regulamentá-la, apenas desborde dos limites de 
complementação, inovando na ordem jurídica, descabe, na linha da jurisprudência da Corte (ver ADI nº 2862, Rel. 

Min. Cármen Lúcia, DJ de 9/5/08), impugnação via ADI, devendo, na espécie, haver mero controle de legalidade, 

perante a Corte ou juízo ordinários competentes.  
173 Isso porque a Corte entende que a inconstitucionalidade é fenômeno jurídico congênito, que surge desde a edição 

do ato ilegítimo, em contraste apenas com a Constituição de regência de seu próprio tempo. Acaso a norma editada 

seja anterior à nova ordem constitucional (“direito pré-constitucional”) e com ela contraste, não há que se falar em 

“inconstitucionalidade superveniente”, mas tão somente em não recepção ou, ainda, em revogação tácita de norma 

inferior por norma superior subsequente. Por esta razão, a Corte decidiu se concentrar na guarda da atual Constituição 

(que é a atribuição que lhe é conferida  pelo seu art. 102, caput). A análise de direito pré-constitucional em face de 

normas constitucionais de seu próprio tempo só pode ser feita através do controle incidental difuso. Mais ainda: o 

controle de direito pré-constitucional em face da atual Constituição só pode ser feito de modo excepcional, por meio 

de ADPF, para verificar a recepção ou não destas normas e não a sua inconstitucionalidade em si.  
174 No caso dos entes subnacionais (estados-membros e DF), que desbordam o escopo desta pesquisa, aglutinei, no 

mesmo campo (considerando apenas a origem da norma impugnada), atos normativos primários e infralegais 

autônomos, já que explorar essa clivagem não possui relevância para o objeto de estudo. 
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federais; 29 atos normativos infralegais autônomos federais; e 880 atos normativos (primários e 

infralegais autônomos) estaduais e/ou distritais. O gráfico a seguir ilustra essa disposição: 

Gráfico 2 – Distribuição das ADIs julgadas procedentes pelo STF, entre 01/01/2000 e 06/07/2018, conforme natureza 

do ato anulado (primário ou infralegal autônomo) e origem (União ou estados-membros e DF): 

 
Fonte: STF.  Nota: dados trabalhados pelo autor175 

 Ao que se vê, a Suprema Corte é sobremodo ativista quanto ao direito subnacional: para 

cada norma federal anulada, verificou-se, no mesmo período, a anulação de outros quase dez 176 

atos normativos estaduais e/ou distritais177. Um menor grau de intrusão no nível federal pode ser 

explicado, dentre outras hipóteses, pelo maior risco de retaliação que esse nível federativo cupular 

pode impor à Corte, elevando os custos dessas decisões. Com efeito, a maior parte dos mecanismos 

                                                
175 Desconsiderei dessa contagem as ADIs julgadas procedentes (1) que foram conhecidas com o fim de declarar a 

omissão normativa (que foram consideradas como ADOs, na forma explicitada na nota de rodapé nº 164, na p. 123), 

bem como (2) as que foram apensadas entre si e julgadas em conjunto, por identidade de objeto. Enquadram-se na 
primeira categoria as ADIs nºs 1516, 2061, 2481, 2486, 2490, 2491, 2492, 2493, 2496, 2497, 2498, 2503, 2504, 2506, 

2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2517, 2518, 2519, 2520, 2524, 2525 e 3682. Amoldam-se à segunda categoria as 

ADIs nºs 394 (apensada à 173); 1354 (apensada à 1351); 1987, 2727 e 3243 (apensadas à 875); 2568 (apensada à 

2556); 2860 (apensada à 2797); 3742 e 3743 (apensadas à 3741); 4795 (apensada à 4430); 4902, 4903, 4937 e 5020 

(apensadas à 4901); e 5777 (apensada à 5487). 
176 O valor exato é 9,78, arredondando-se para cima a segunda casa decimal.  
177 Evidentemente que os ente subnacionais, em maior número, produzem potencialmente mais normas, mas isso, por 

si só, não é capaz de justificar essa discrepância, já que essas normas também são submetidas ao controle dos Tribunais 

Estaduais, que realizam a sua análise de compatibilidade também com as constituições estaduais. 
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de superação às decisões da Corte e dos constraints para a conformação de suas decisões situam-

se sob a alçada do Congresso Nacional e não dos estados-membros.  

 Uma hipótese explicativa subsidiária que cumpre trazer à baila diz respeito às 

singularidades do federalismo brasileiro e sua tendência centrípeta (hold-together federalism). 

Com a centralização, na União, da competência para legislar sobre áreas do Direito vagas o 

suficiente para agasalharem toda sorte de temas, tais como a competência privativa para legislar 

sobre Direito Civil, por exemplo, não é difícil, por parte de leis estaduais, cogitar-se desbordamento 

dos rígidos limites constitucionalmente impostos ao condomínio federativo, o que resultaria na 

inconstitucionalidade formal desses atos.  

 Aliás, nada obstante o Constituinte confira a chamada “competência residual” aos estados-

membros, competindo-lhe tudo o mais que, por exclusão, não competir à União e aos municípios 

(o que sugere uma enganosa vasta área de discricionariedade ao leitor apressado dessa previsão 

textual178), em vista da amplitude e generalidade das competências taxativamente outorgadas 

sobretudo ao plano federal, subsiste pouca margem de protagonismo legislativo aos governos 

regionais. 

 A predominância da anulação de leis estaduais pode ser decorrência igualmente da própria 

litigiosidade deslindada entre os estados-membros, como desdobramento do conflito fiscal 

instalado entre estes na competição por investimentos do setor empresarial.  Evidência que 

corroboraria essa hipótese é a alta taxa de impulsionamento da fiscalização abstrata de leis pelos 

próprios governadores, responsáveis por ¼ das ações de controle concentrado ajuizadas junto ao 

STF no período (confira-se a Tabela 2). 

 Uma hipótese explicativa derradeira para esses dados situa-se no plano qualitativo, acaso 

se vislumbre que a legislação nacional  disponha de atributos conformadores superiores aos 

eventualmente verificados no nível dos governos regionais, tais como staff altamente 

especializado, maior vigilância da “opinião pública” (mídia), maior número de interesses em 

disputa e, por conseguinte, de players envolvidos, etc.  

                                                
178 “Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios 

desta Constituição. 

§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.” (BRASIL, 1988) 
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 As ações diretas de inconstitucionalidade por omissão (ADOs), a seu turno, podem atacar 

omissões no dever constitucional de legislar de entes federais (Presidência da República e órgãos 

da Administração, além do Congresso Nacional) e entes subnacionais regionais (estados-membros 

e DF, por suas administrações, chefes do Executivo ou parlamentos). Na hipótese de se julgar 

procedente o pedido, a Corte tem usualmente se limitado a declarar a mora em legislar ou em 

impulsionar o processo legislativo (postura “não concretista179”), no caso dos parlamentos e dos 

chefes do Executivo, sem substituí-los diretamente nessa decisão, por meio das chamadas 

“sentenças aditivas”, que criem efetivamente o regramento para a lacuna sindicada. A Corte pode, 

ainda, no caso de omissões atribuíveis aos órgãos da Administração Pública, determinar o 

suprimento da lacuna em até 30 dias, na forma do que é textualmente preconizado pelo art. 103, § 

2º, da Constituição180. 

 Incluídas as ADIs conhecidas como ADOs, por fungibilidade processual181, foram julgadas 

procedentes apenas 28 ações dessa classe processual, das quais apenas 3 voltam-se a omissões 

federais, sendo uma omissão presidencial em impulsionar processo legislativo sob sua iniciativa 

reservada e duas omissões propriamente atribuíveis ao Congresso Nacional. Apenas essas duas 

últimas se inserem no escopo desta pesquisa182. Foram ainda identificadas 25 ADOs julgadas 

procedentes contra omissões estaduais, geralmente atinentes à mora dos governadores em remeter 

às respectivas assembleias legislativas os projetos de lei de revisão geral da remuneração do 

funcionalismo. 

                                                
179 O termo “não concretista”, em que a Corte limita-se a declarar a mora em legislar, é usado em oposição à postura 

decisória “concretista”, em que a Corte, ao reputar existente a lacuna legislativa derivada de omissão no dever 

constitucional de legislar, cria a norma diretamente (por meio das chamadas sentenças aditivas, geralmente) ou 

determina a aplicação de outra já existente, por analogia. Há ainda a postura decisória intermediária, chamada de 

“semiconcretista”, em que a Corte abre prazo para a suplantação da lacuna por parte do Poder omisso, ao final do qual, 

nada tendo sido feito, determina a aplicação de norma pretoriana, de sua própria criação.  
180“Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)[...] 

§ 2º Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada 

ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, 
para fazê-lo em trinta dias.” (BRASIL, 1988). 
181 Ver nota de rodapé nº 164, na p. 123. 
182 Tratam-se da ADI nº 3682 (conhecida como ADO, por fungibilidade) e da ADO nº 25. 
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 As ADPFs, de outro giro, voltam-se genericamente a “atos do poder público”183, 

omissivos184 ou comissivos, de modo repressivo e, até mesmo, preventivo, antes da existência do 

ato propriamente dito, desde que haja fundado receio de sua ocorrência lesiva, contra os quais não 

sejam cabíveis outras ações do controle concentrado (princípio da subsidiariedade185), inclusive 

leis municipais, decisões judiciais e direito pré-constitucional186, não se cingindo a atos de índole 

estritamente normativa187. Consoante já se adiantou no capítulo 1, cuida-se da mais versátil e 

potente ação do controle concentrado, justamente diante da vastidão de escopo por ela comportada, 

que permite a atuação intrusiva do STF contra praticamente toda sorte de atos de agentes públicos 

de quaisquer níveis federativos. 

 Dentre as 17 ADPFs julgadas procedentes no período em exame, 11 se voltaram a atos do 

poder público federal; 4, a atos estaduais; e apenas 2, a atos municipais. Dos atos do poder público 

federal, 2 são de autoria do Poder Judiciário da União, 3 de autoria do Poder Executivo Federal e 

apenas 5 foram efetivamente submetidos ao crivo do Congresso Nacional, de modo que só estes 

últimos interessam à presente pesquisa. 

 Quanto às ADCs, além de reiterar seu desuso na Corte, é oportuno salientar que só podem 

ter por objeto atos normativos (primários ou infralegais autônomos) federais188. Busca-se, com seu 

ajuizamento, confirmar a constitucionalidade de normas, para evitar dissenso jurisprudencial, como 

                                                
183 “Art. 1º A argüição prevista no § 1º do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal 

Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público. 

Parágrafo único. Caberá também argüição de descumprimento de preceito fundamental: 

I - quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou 
municipal, incluídos os anteriores à Constituição; 

Art. 4º [...] § 1º Não será admitida argüição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro 

meio eficaz de sanar a lesividade” (BRASIL, 1999) 
184Quaisquer omissões do poder público outras, excluídas as omissões derivadas do dever constitucionalmente imposto 

de legislar, que são objeto próprio das ADOs. 
185 Esse princípio, na prática, tem permitido à Corte amplo decisionismo casuístico na escolha do que pretende ou não 

julgar, diante da textura aberta desse critério, segundo o qual “Não será admitida arguição de descumprimento de 

preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade” (BRASIL, 1999). 
186 Ver nota de rodapé nº 173, na p. 127. 
187 Sendo cabível contra qualquer ato do poder público, desde de que atendido o princípio da subsidiariedade, não é 

indispensável que se trate de ato estritamente normativo, podendo ser ajuizada em face de atos de efeitos concretos. 
188 “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - 
processar e julgar, originariamente: 

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de 

constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;” (BRASIL, 1988). 
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um mecanismo de coordenação judicial, já que seu pronunciamento vincula todas as instâncias 

judiciais subalternas e os órgãos da Administração Pública.   

 Ainda assim, a referida ação possui efeito processual ambivalente, podendo, do seu 

decisum, derivar tanto a pretendida confirmação da constitucionalidade, quanto a declaração da 

sua invalidade. Assim, se uma ADC é julgada procedente, a constitucionalidade da norma 

impugnada é confirmada, ao passo que sua procedência em parte ou improcedência resultarão na 

sua invalidação. Veja-se que ela possui “sinal trocado189” em comparação às igualmente 

ambivalentes ADI/ADPF, que, caso julgadas procedentes ou procedentes em parte, resultarão na 

invalidação da norma, e, caso julgadas improcedentes, resultarão na confirmação de sua presunção 

de constitucionalidade. 

 Trazido à baila essa ambivalência, para fins puramente metodológicos e com vistas a nivelar 

esse “sinal trocado” da ADC em face da terminologia aplicada às demais ações do controle 

concentrado, ao longo desta pesquisa, optarei por considerar “procedentes” as ADCs que anularam 

normas (embora o correto fosse falar em “improcedêcia” ou “procedência parcial”), numa inversão 

proposital desse termo, por reputar que esse “nivelamento” facilitará a compreensão geral do leitor 

das tabelas adiante apresentadas. 

 Feitas essas considerações a propósito da ADC, descabe cogitar a existência de qualquer 

ação do gênero em face de leis e atos normativos estaduais190 e verificou-se uma única191 ADC 

julgada procedente, para fins de declarar a nulidade de atos ou decisões192 do Congresso Nacional. 

A tabela abaixo evidencia a distribuição de todas as ações do controle concentrado 

exclusivamente voltadas a atos do Congresso Nacional exitosas (julgadas procedentes, no todo ou 

em parte, ainda que sem pronúncia de nulidade), segundo os autores respectivos: 

                                                
189Tomo de empréstimo tal expressão, que é corrente na doutrina jurídica nacional, para fins de identificar essa 

ambivalência. 
190 Que igualmente, acaso existissem, não interessariam ao escopo desta pesquisa, que se volta apenas aos atos 

normativos federais. 
191 Na verdade, foram verificadas duas ADCs (nºs 33 e 42), mas a segunda foi desconsiderada por ter sido apensada às 

ADIs nºs 4901, 4902 , 4903 , 4937 e 5020, todas julgadas em conjunto, para se evitar a contagem dobrada do mesmo 

evento. 
192 Incluo nesse conceito a própria declaração da mora constitucional no dever de legislar, por entender que a paralisia 

(não decisão) do Congresso Nacional é igualmente uma decisão parlamentar. 
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Tabela 3 – Distribuição de espécie de autor segundo a classe processual das ações do controle concentrado contra 

atos e decisões do Congresso Nacional, julgadas procedentes, entre 01/01/2000 e 06/07/2018: 

 ADI 

 

 

 
 

ADO ADPF ADC Frequência 

de êxito 

% 

Assembleia dos 

estados/CLDF 

0 1 0 0 1 1,45 

CFOAB 7 0 0 0 7 10,14 

Entidade de classe/sindicais 

– EMPRESÁRIOS 

13 0 1 0 14 20,29 

Entidade de classe/sindicais 

– ASSALARIADOS 

3 0 1 0 4 5,8 

Governadores 3 1 0 0 4 5,8 

Mesas da Câmara e Senado 0 0 0 1 1 1,45 

Partidos políticos 15 0 2 0 17 24,64 

PGR 20 0 1 0 21 30,43 

Presidente da República 0 0 0 0 0 0 

Outros 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 61 2 5 1 69 100 

Fonte: STF. Nota: dados trabalhados pelo autor. 

Verifica-se que, dentre os autores que foram exitosos nas impugnações constitucionais de 

atos do Congresso Nacional, os mais bem-sucedidos193 foram, nessa ordem, a Procuradoria-Geral 

da República (30,43%), os partidos políticos (24,64%), os grupos de interesse empresariais 

(20,29%) e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (10,45%). 

A taxa de sucesso da Procuradoria-Geral da República evidencia algum grau de 

alinhamento das elites jurídicas na compreensão dos temas constitucionais controvertidos sob o 

exame da Corte. Responsável por 18,87% de todas as ações do controle concentrado, a PGR foi 

titular de 30,43% das ações julgadas procedentes em face de leis federais, uma altíssima taxa de 

                                                
193 Sugiro o contraste dessa tabela com a Tabela 2, que distribui as autorias das ações concentradas como um todo, no 

mesmo período. 

Classe processual 

Autor 
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sucesso, quando comparada aos demais autores. Esse alinhamento é reforçado pela posição de 

neutralidade relativa que informa tanto a atuação da Corte, quando da PGR: embora suas ações se 

invistam de escolhas políticas específicas, em princípio, não são orientadas pelos mesmos 

incentivos político-partidários, federativos ou de classe que mobilizam os demais atores.  

A hipótese de alinhamento ideológico das elites judiciais (membros do STF e PGR) é 

reforçada igualmente pela igualmente alta taxa de sucesso do Conselho Federal da OAB: 

responsável por apenas 4,92% do estoque total de ações do controle concentrado ajuizadas no 

período, a OAB é titular de 10,14% das ações julgadas procedentes contra leis federais. 

 Inúmeros fatores podem justificar esse alinhamento ideológico hegemônico das elites 

judiciais, tais como a formação jurídica comum, as origens sociais compartilhadas e a convergência 

de interesses, e ele parece ser evidência, em algum nível, de que o Direito brasileiro não é um mero 

jogo de aparências, ao revelar algum grau de institucionalização e coesão na compreensão da práxis 

jurídica, ao arrepio da impressão de insegurança jurídica que a pluralidade interpretativa desse 

grupo de tecnocratas pode inicialmente sugerir. 

Os partidos políticos foram responsáveis por 19,7% das ações ajuizadas no período e são 

titulares de 24,64% das ações exitosas contra leis federais. Esses dados evidenciam que o conjunto 

dos partidos políticos brasileiros enxergam na Corte uma janela de oportunidade para uma espécie 

de terceiro-turno das votações legislativas, como meio para contornar derrotas no processo político-

deliberativo e reforçam a tese de seguro-eleitoral de Ginsburg, ao revelar que são frações dos foros 

da própria política majoritária os responsáveis, em parte, pelo empoderamento judicial. 

Considerando-se um singelíssimo agrupamento apenas em apenas dois espectros 

ideológicos (esquerda/centro-esquerda e centro-direita/direita), nas ações retro (julgadas 

procedentes contra atos do Congresso Nacional) cujos demandantes eram partidos políticos, 

durante o período abrangido pela pesquisa (entre 01/01/2000 e 06/07/2018), 11 foram ajuizadas 

por partidos de esquerda/centro-esquerda (PT, PCdoB, PDT, PSOL, PSB), sendo que apenas 4 

foram apresentadas por partidos de direita/centro-direita (PTB, PHS, PSC, PP).  
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Embora os governadores (24,75%) e mesas dos parlamentos estaduais (1,07%), na defesa 

dos interesses dos entes federados por eles representados194, sejam responsáveis por um quarto do 

total de ações ajuizadas no período, em relação ao universo total das ações procedentes em face de 

atos do Congresso, representam apenas 7,25% do total. De outra banda, reforçando empiricamente 

evidência de baixa deferência da Corte aos representantes dos governos subnacionais, 91% dos 

atos anulados pelo STF são oriundos desses mesmos entes federados. 

A baixa representatividade (1,45%) da Presidência da República e das Mesas das Casas do 

Congresso Nacional, no universo das ações julgadas procedentes, possui uma explicação 

autoevidente: como atores responsáveis pelas decisões majoritárias, não lhes resta considerável 

interesse na anulação dos próprios atos. Observe-se que essa frequência é igualmente baixa quando 

considerado o volume total de ações ajuizadas, incluídas as com desfecho pela improcedência: 

representaram apenas 0,45% do universo total.  

Por fim, os grupos empresariais foram responsáveis por 9,72% do total de ações ajuizadas 

no período e são titulares de 20,29% das ações exitosas contra leis federais, ao passo que os grupos 

de trabalhadores/funcionalismo foram responsáveis por 16,95% do total e figuram como titulares 

de apenas 5,8% das ações exitosas contra atos de mesma natureza. 

Essa correlação, mais do que evidenciadora de deferência da Corte a interesses das elites 

econômicas, pode ser igualmente confirmadora do diagnóstico de Hirschl (2007): esses grupos 

foram exitosos em entrincheirar seus interesses na Carta Constitucional, pondo-se a salvo das 

flutuações do processo legislativo ordinário, já que seus interesses relacionam-se muito mais a um 

não agir do Estado (não intervenção no domínio econômico) do que, propriamente, a uma prestação 

positiva, como é o caso dos direitos sociais em geral (de interesse das classes trabalhadoras), que 

reclamam um agir positivo. 

 Os direitos fundamentais, em geral, nas constituições rígidas pós-Lei Fundamental de Bonn 

(1949), costumam ser dotados de status de superioridade que desborda até mesmo a hierarquia das 

demais normas constitucionais, numa espécie de supraconstitucionalidade. É prática corrente, nas 

                                                
194 Na qualidade de autores com legitimidade processual limitada, é requisito demonstrar o interesse especial do ente 

federado respectivo em agir, para que o STF conheça das ações por eles ajuizadas. Do contrário, a Corte negará 

seguimento às ações, por carência de legitimidade ativa ad causam. 
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constituições contemporâneas, que estes direitos estejam a salvo até mesmo dos exigentes 

processos de reforma constitucional, protegidos como “cláusulas pétreas”: sob esse pretexto de 

imutabilidade aparente que daí se seguiria é que se fundaria a própria preservação dos interesses 

das “minorias” (BRANDÃO, 2017).  

 Como se vê, há prerrogativas que se agasalham indevidamente sob o figurino dos direitos 

fundamentais, assim como há “minorias” que estão longe de revelar qualquer vulnerabilidade 

própria da subrepresentação parlamentar: nesse caso, as cortes se colocam como sentinelas de 

interesses das elites e não de minorias insulares propriamente ditas, fazendo da função 

contramajoritária de legislador negativo o que Hirschl chama de “disfarce” estratégico (2007, p. 

77).   

Neste compasso, a jurisdição constitucional, longe de se prestar à curadoria de grupos 

vulneráveis, se volta a subtrair do próprio processo deliberativo democrático o interesse nuclear 

das elites mais que bem-representados nos parlamentos, usualmente articulando-se sob o manto 

discursivo da “segurança jurídica”, do direito fundamental à “propriedade privada” e da “liberdade 

de contrato”.  E desse modo que, na linha do esboçado por Hirschl (2007), a constitucionalização 

se torna um ferramental capaz de “entrincheirar” as preferências das elites. 

 A par dessa estratégia, confira-se, por exemplo, na experiência nacional, a impossibilidade 

de anulação de dotações orçamentárias destinadas ao pagamento dos serviços da dívida pública via 

emenda parlamentar (art. 166, §3º, II, “b”, CF195), ou, ainda, a exigência de lei complementar (que 

reclama maioria absoluta e votação nominal para sua aprovação) para a imposição de impostos 

progressivos sobre grandes fortunas, a despeito de se exigir simples leis ordinárias ou, até mesmo, 

                                                
195“Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos 

créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.[...] 

§ 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas 

caso:[...] 
II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que 

incidam sobre:[...] 

b) serviço da dívida;” (BRASIL, 1988). 
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medidas provisórias e meros decretos presidenciais196 para a fixação e/ou majoração de tributos 

regressivos sob o consumo das famílias (art. 153, VII, CF197). 

Retornando aos achados da pesquisa, as ações acima (ADIs, ADOs, ADPFs e ADCs), que 

foram julgadas procedentes pelo STF, para anular atos do Congresso Nacional, tiveram a seguinte 

distribuição segundo o tema de fundo nelas prioritariamente abordado: 

Gráfico 3 – Frequência absoluta das áreas temáticas centrais que foram pano de fundo das ações julgadas procedentes 
pelo STF para fins de invalidar atos do Congresso Nacional no período de 01/01/2000 e 06/07/2018. 

 
Fonte: STF. Nota: dados trabalhados pelo autor. 

                                                
196 A este respeito, vide o caso da contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de 
importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível (Cide-

combustíveis). Nos termos do art. 177, §4º, I, “b”, da CF, o Presidente da República pode elevar sua alíquota por mero 

decreto, desde que dentro das largas margens legalmente autorizadas. Nesses reajustes pela via de mero ato unilateral 

extraparlamentar, afeta-se toda a cadeia de consumo, onerando-se sobejamente sobretudo os mais pobres, cuja renda 

destina-se fundamentalmente à subsistência. 
197 “Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:[...] 

VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.” (BRASIL, 1988). 

Como se sabe, o Congresso jamais esboçou qualquer intenção de efetivamente legislar a esse respeito. 
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Ao que se vê, a Corte foi particularmente intrusiva em ações do Congresso Nacional 

atinentes ao mercado eleitoral, aos direitos fundamentais e ao poder de tributar. 

É igualmente possível verificar se essas decisões anulatórias se revestam de caráter 

contramajoritário em sentido próprio, de defesa de minorias políticas subrepresentadas no 

Congresso Nacional, que é a motivação legitimadora por excelência para a intrusão judicial em 

decisões políticas do Legislativo.  

Para esse fim, considerei como “manifestamente contramajoritárias” decisões judiciais que 

satisfaçam ao menos um dos critérios a seguir: (i) anulem atos legislativos por sua clara ofensa às 

liberdades civis básicas de grupos subrepresentadas no Parlamento; e/ou (ii) anulem atos 

legislativos com vistas a moderar economia eleitoral, para fins de manter o processo democrático 

aberto, removendo barreiras criadas pelos incumbentes e maiorias parlamentares com o fim 

explícito de se isolarem dos desafiantes e das oposições, na captação do sufrágio. Para que sejam 

açambarcadas por essa descrição (“manifestamente contramajoritária”), essa natureza deve ser 

evidenciada primo icto oculi, ou seja de modo manifesto e acima de qualquer dúvida razoável, num 

sumário compulsar da matéria. Evidentemente que esse critério não neutraliza o elemento 

interpretativo (o que não se revela possível em nenhuma instância) dessa análise, mas, ao menos, 

eleva as barreiras para que a referida atividade classificatória seja levada a termo. 

Assim, uma decisão judicial que invalida tratamento legal preconceituoso dispensado a 

casais homossexuais, assentando a validade jurídica de suas uniões estáveis em sintonia com o 

idêntico tratamento conferido aos casais heterossexuais, ou que rechaça incidência do tipo penal 

de “apologia a crime198” em manifestações pró-legalização de drogas, assentando a ampla liberdade 

de expressão e do direito de reunião para fins pacíficos, por exemplo, são decisões que promovem 

as liberdades civis fundamentais de grupos com baixa ressonância no Parlamento, em 

contraposição ao arbítrio legislativo, encerrando manifesta natureza de decisão contramajoritária.  

De igual sorte, decisões que invalidam o financiamento empresarial de campanhas, por 

considerar as balizas legais que o regulam desproporcionais e violadoras da livre concorrência 

                                                
198 Segundo o art. 287 do Código Penal (Decreto Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940), tal crime consiste em 

“Fazer, publicamente, apologia de fato criminoso ou de autor de crime”, com pena de “detenção, de três a seis meses, 

ou multa” (BRASIL, 1940). 
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eleitoral, com o intuito de mitigar os impactos do poder econômico nos pleitos, ou, ainda, que 

invalidam leis que buscam desbaratar greis partidárias minoritárias são decisões que igualmente se 

investem de índole “manifestamente contramajoritária”. 

A contrario sensu, decisões judiciais que vedam a incidência de tributos sobre holdings 

empresariais, que limitam a incidência de tributos sobre renda de pessoas jurídicas ou que 

restringem a atuação do advogado em sustentações orais em cortes judiciais, ainda que amparadas 

em disposição formalmente199 constitucional, não ostentam índole manifestamente 

contramajoritária, pois não tutelam o interesse de grupos subrepresentados ou minorais insulares. 

Feitos esses esclarecimentos metodológicos que guiarão essa análise essencialmente 

valorativa, pondo-se em perspectiva as matérias constantes dos atos do Congresso Nacional 

anulados pela Corte em sede de ações do controle concentrado no período em análise, identifico o 

cumprimento de função manifestamente contramajoritária em apenas 33% dos eventos, consoante 

o gráfico a seguir: 

Gráfico 4 – Frequência porcentual do cumprimento de função manifestamente contramajoritária nas decisões do STF 

invalidatórias de atos do Congresso Nacional, no período de 01/01/2000 e 06/07/2018: 

 
Fonte: STF. Nota: dados trabalhados pelo autor. 

                                                
199 Faço uso do termo “formalmente” em oposição ao termo “materialmente”, com pequena aproximação de sentido 

com a clássica divisão de Schmitt (2008, p. 37) entre normas da Constituição e leis constitucionais, por compreender 

pessoalmente que disposições dessa natureza não possuem natureza constitucional substantiva (organização dos 

poderes e direitos fundamentais), mais parecendo se cuidar, na espécie, dos “entrincheiramentos” de interesses das 

elites políticas a que Hirschl (2007) se refere, descritos ao fim do Capítulo 2.  

33%

67%

Índole contramajoritária das decisões

Manifestamente perceptível Prefacialmenete imperceptível
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 Noutra perspectiva, um índice que poderia revelar uma das dimensões do “ativismo 

judicial” da Suprema Corte brasileira poderia ser calculado à razão entre o número de atos por ela 

anulados e o número total de atos legislativos primários editados no mesmo período, para 

dimensionar, num nível puramente quantitativo, seu exercício da função de “legislador negativo”.  

Chamarei esse índice de “taxa de censura judicial” e, para fins de calculá-la quanto aos atos do 

Congresso Nacional, apresentarei, no quadro abaixo, os estoques totais das espécies legislativas 

primárias editadas durante o recorte temporal desta pesquisa: 

Quadro 7 – Volume de atos legislativos primários editados entre 01/01/2000 e 06/07/2018: 

Espécie normativa primária federal 

 

Frequência 

Emendas (de reforma200) à Constituição 74 

Leis complementares 58 

Leis ordinárias 3736 

Leis delegadas 0 

Resoluções do Senado Federal 
877201 

Resoluções da Câmara dos Deputados 
157202 

Resoluções do Congresso Nacional 30 

Decretos Legislativos 
215203 

Medidas provisórias 
50204 

                                                
200Refiro-me às emendas que obedecem ao rito solene do art.60 da Constituição, que é o mecanismo por excelência de 

alteração de seu texto, para distingui-las das emendas de revisão (apenas 6, no total), editadas pontualmente, apenas 

em 1994, na forma do art. 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.  
201 A maior parte destes atos não possui efeitos propriamente normativos (impessoalidade, generalidade, abstração) e 

não são voltados a atores externos aos Corpos Legislativos (Câmara dos Deputados, Senado Federal e Congresso 

Nacional), mas, antes, revestem natureza de atos tipicamente administrativos, com efeitos concretos e/ou voltados à 

sua organização interna. Em qualquer caso, todos ostentam mesma hierarquia de norma primária, submetidos 

diretamente à Constituição, sem qualquer submissão, nos limites de suas competências, às demais normas primárias 

(exceto às Emendas à Constituição, que integram o chamado bloco de constitucionalidade, ou seja, a própria Lei 

Fundamental). 
202 Ver nota de rodapé nº 201, retro. 
203 Ver nota de rodapé nº 201, retro. 
204 Foram, na verdade, editadas 2.446 Medidas Provisórias (MPs) no período em questão. Entretanto, optei por não 

referenciar todas elas nesse campo, para evitar recontagem na linha atinente à soma total, já que todas as Medidas 
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TOTAL: 5197 

Fonte: Câmara dos Deputados, Senado Federal e Palácio do Planalto. Nota: dados trabalhados pelo autor. 

 

 Descontadas as duas declarações de omissão levadas a efeito pela Corte (já que não é 

razoável205 considerá-las nesse índice) dos atos legislativos do Congresso Nacional por ela 

anulados (constantes do quadro 7), remanescem, ainda, 67 eventos anulatórios de atos normativos 

primários federais.  

 Por outro lado, cumpre igualmente deduzir do total evidenciado no quadro 7 as Medidas 

Provisórias não apreciadas pelo Congresso Nacional no período, já que se busca identificar a taxa 

de nulidade apenas e tão somente quanto a atos legislativos submetidos ao referendo parlamentar, 

reduzindo o número total de atos editados pelo Congresso a 5.147. Desse modo, contrastando-se 

os 67 eventos de anulação aos 5.147 atos legislativos editados pelo Congresso Nacional no mesmo 

período, chega-se a uma taxa de censura judicial na monta de discretos 1,30%. 

 Um modo alternativo de calcular esse nível de intrusão judicial poderia desconsiderar as 

resoluções da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e os decretos legislativos do Congresso, 

já que, mesmo quando possuem caráter propriamente normativo, o que não é usual, sua disciplina 

cogente costuma, ainda assim, cingir-se às fronteiras doméstica daqueles corpos legislativos. 

Assim, descontadas as medidas provisórias e as normas internas das Casas do Congresso, 

remanescem apenas 3.898 atos congressuais potencialmente normativos. Nesse cenário, a taxa de 

censura judicial se elevaria ao importe ainda módico de 1,72%. 

 À guisa exclusivamente dessa taxa, não é possível vislumbrar empiricamente a dimensão 

intuitiva de ativismo judicial em demasia, que usualmente se credita ao Supremo Tribunal Federal. 

                                                
Provisórias convertidas em lei pelo Congresso Nacional já constam do número total de leis ordinárias apontadas na 
mesma tabela. Enumerei apenas 50 MPs anteriores à disciplina restritiva da Emenda Constitucional (EC) n.º 32, de 11 

de setembro de 2001, já que a vigência desses atos executivos provisórios fora eternizada por força de disposição 

transitória do referido novel regime constitucional retro, até que o Congresso pudesse, enfim, apreciá-las, o que, jamais 

ocorreu, resultando na protração indefinida de seus efeitos no tempo. 
205 Isso porque o índice volta-se ao dimensionamento quantitativo do exercício da função de legislador negativo por 

parte da Corte, isto é, da recorrência com que anula atos legislativos (comissivos) do Congresso Nacional (o legislador 

positivo), sendo indiferente, nessa senda, a mera declaração de mora em legislar, já que dela não resulta a anulação 

imediata de qualquer ato legislativo. Em outras palavras: não se anula uma “omissão”, mas apenas se reconhece a sua 

existência. 
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Ao contrário, sua atuação como legislador negativo é nitidamente pequena em relação a atos do 

Congresso Nacional. 

 Por fim, examinando as ações de controle concentrado julgadas procedentes, no período de 

análise, pelo STF, contra atos primários do Congresso Nacional, em vista das categorias de reação 

parlamentar de análise enumeradas nesta pesquisa, chega-se à seguinte distribuição e frequência, 

segundo a ocorrência de tais eventos: 

Quadro 8 – Descrição da recorrência de reações parlamentares do Congresso Nacional tendentes à superação de 

decisões do STF anulatórias de atos legislativos federais primários, entre 01/01/2000 e 06/07/2018: 

Descrição da modalidade de reação parlamentar Frequência absoluta % 

Desobediência ou ameaça de desobediência  1 1,45 

Impeachment de magistrados 0 0 

Verticalização de lei ou sequestro do parâmetro de controle  1 1,45 

Legislative override  4 5,8 

Adaptação evolutiva  6 8,70 

Constrição de recursos orçamentários 0 0 

 Court-curbing 0 0 

Não houve superação da decisão judicial 57 82,60 

TOTAL 69 100 

Fontes: Senado Federal, Câmara dos Deputados, Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal. 

Nota: dados trabalhados pelo autor. 

 Ao se examinarem os achados da presente pesquisa exploratória, verifica-se um baixo grau 

de conflitividade na atividade de supervisão dos atos do Congresso Nacional, por parte do Supremo 

Tribunal Federal, no bojo do controle concentrado de constitucionalidade, mesmo diante do arsenal 

de constraints que aquele dispõe: em 82,60% das leis federais anuladas pelo STF, os efeitos de sua 

decisão são integralmente acatados ainda nos dias de hoje, sem qualquer reparo por parte do 

Legislador.  

 A par de considerar a “adaptação evolutiva” uma reação parlamentar com mais razão ainda 

reveladora de deferência por parte do Congresso a essas decisões, já que este se mobiliza 

positivamente para assimilar as preferências decisórias do Tribunal, o STF foi integralmente bem-

sucedido em impor suas preferências, sem maior resistência, em 91,30% dos eventos. Mesmo em 
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decisões que sofriam bastante hostilidade parlamentar, tais como as uniões estáveis homoafetivas, 

a liberdade de manifestação nas marchas da maconha, aborto de fetos anencefálicos e registro civil 

de nome social de transgêneros, por exemplo, não houve qualquer retaliação parlamentar efetiva. 

 A ausência de conflitividade verificada reforça a hipótese de Tate (1995, p. 28-36), na 

medida em que não foi detectada razoável rebeldia legislativa e essa postura de deferência 

legislativa é compatível com (1) a hipótese de delegação tácita, além de ser reveladora, igualmente, 

(2) de alguma disposição decisória por parte dos juízes da Corte.  

 Por outro lado, as insurgências do Legislador se situaram num gênero muito específico de 

decisões judiciais: as que implicavam restrições de prerrogativas parlamentares e as que removiam 

barreiras impostas ao processo eleitoral pelas maiorias parlamentares.  

 O episódio mais grave de insurgência, em que o Senado Federal abertamente sinalizou 

desobedecer a decisão da Corte, caso ela fosse mantida, se verificou no episódio de suspensão 

cautelar do mandato de um de seus membros. A ADI nº 5526 foi pautada às pressas após o Senado 

ameaçar cassar, à revelia de qualquer previsão constitucional expressamente autorizativa nesse 

sentido, o decreto cautelar (Ação Cautelar - AC nº 4327) imposto ao senador Aécio Neves da Cunha 

(PSDB-MG) pela Primeira Turma do STF, que o afastara do mandato e impusera o seu 

recolhimento noturno.  

 Na referida Ação Direta, rompendo a tradição jurisprudencial trintenária de interpretação 

restritiva das prerrogativas parlamentares, a Corte decidiu pela viabilidade da deliberação 

suspensiva pretendida pelo Senado, dando interpretação ampliada a dispositivo constitucional206 

que prevê a deliberação parlamentar suspensiva estritamente no caso de decreto prisional expedido 

em função de flagrante delito de crime inafiançável. Nesse episódio, a Corte apenas se adiantou, 

de modo condescendente, ao que já estava colocado pelas facções senatoriais insurgentes, em meio 

a um Senado quase integralmente conflagrado a serviço da preservação de seus membros. 

                                                
206 “Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e 

votos.[...] 

§ 2º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante 

de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, 

pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.” (BRASIL, 1988). 
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 Todas as demais contramobilizações do Congresso Nacional (legislative override e 

verticalização da norma infraconstitucional) se prestaram a preservar privilégios de seus 

representantes e/ou a bloquear a competitividade do processo eleitoral. Os episódios de legislative 

override verificados foram os seguintes: 

I. A edição da Lei nº 13.165, de 29 de setembro de 2015, que instituiu a possibilidade de 

doações eleitorais ocultas de empresas (vetada pela Presidência da República, por meio da 

Mensagem nº 358, de 29 de setembro de 2015) e de pessoas físicas207, em reação à proibição 

do financiamento empresarial208 nos autos da ADI nº 4650; 

II. A edição da Lei nº 12.875209, de 30 de outubro de 2013, limitando o acesso proporcional 

ao direito de antena por parte de partidos novos, consoante proporção de deputados 

trânsfugas que migrarem para essas legendas, após o STF ter anulado lei (nº 9.504, de 30 

de setembro de 1997) em idêntico sentido, nos autos da ADI nº 4430; 

III. A edição da Lei nº 13.107, de 24 de março de 2015210, que limitou o acesso ao fundo 

partidário e ao direito de antena às novas legendas recém-criadas, no caso de migrações 

partidárias de parlamentares trânsfugas, após o STF ter anulado leis (nº 9.504, de 30 de 

setembro de 1997, e nº 12.875, de 30 de outubro de 2013) em idêntico sentido, nos autos 

das ADI nº 4430 e 5105; 

IV. A edição da Lei nº 13.165, de 29 de setembro de 2015211, impondo a obrigatoriedade do 

voto impresso, após a Corte ter anulado lei (nº 12.034, de 29 de setembro de 2009) em 

idêntico sentido, nos autos da ADI nº 4543. 

 Uma característica notável dessas tentativas, de superação legislativa de decisão judicial 

pela via de mera reedição de lei infraconstitucional em idêntico sentido da norma anteriormente 

                                                
207 Essa tentativa, mais tarde, em março de 2018, foi igualmente barrada pelo STF, na ADI nº 5494. 
208 A Câmara, sob a controversa condução do Presidente Eduardo Cosentino da Cunha, também aprovou a PEC 182/07, 

com mesmo objetivo, mas o Senado vetou tal tentativa. 
209 Essa lei seria novamente anulada por nova decisão da Corte (ADI nº 5105), que, por sua vez, seria novamente 

superada sob a égide da Lei nº 13.107, de 24 de março de 2015.  
210 Essa nova tentativa foi igualmente alvo de nova ação direta: a ADI nº 5.922, ainda sem julgamento de mérito, mas 
que já suspendeu seus efeitos liminarmente. 
211 A medida, no entanto, foi novamente suspensa cautelarmente pela Suprema Corte, através da ADI 5.889, em junho 

de 2018 
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anulada, é que a Corte novamente cassou todas as contramobilizações reativas, seja no julgamento 

de mérito, seja por meio de suspensão liminar. Não se cuida, portanto, de mecanismo eficaz para 

viabilizar a burla decisória e, nem mesmo, para causar qualquer sorte de constrangimento ao 

Tribunal. Isso se explica pela fragilidade de medida, levada adiante por maiorias parlamentares 

geralmente precárias212 e possivelmente cônscias da debilidade do estratagema, já que as razões da 

inconstitucionalidade remanescem e permitem, sem grandes dificuldades ou ônus políticos, nova 

intervenção censora do Judiciário. 

 O único episódio verificado, por outro lado, à guisa da metodologia e enquadramento ora 

propostos, de superação legislativa de anulação judicial de lei federal encetado pela via da 

verticalização da lei infraconstitucional foi a promulgação da Emenda Constitucional nº 97, de 4 

de outubro de 2017, que superou a decisão anulatória de cláusula de desempenho partidário e 

funcionamento parlamentar prevista na Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, proferida nos 

autos da ADI nº 1351. 

 Diversamente dos episódios de legislative override, a contramobilização levada a termo por 

meio da verticalização da lei infraconstitucional foi bem-sucedida até o presente momento (apesar 

de sua recenticidade), se revelando um estratagema mais efetivo para dissuadir a Corte de novas 

decisões intrusivas.  

A dificuldade adicional mais explícita imposta pela verticalização é que a norma outrora 

inconstitucional passa a integrar o bloco de constitucionalidade, servindo de parâmetro para o 

próprio exercício do judicial review. Nessas hipóteses, de manifestação do poder constituinte 

derivado, a performance censora só poderia se limitar à verificação da regularidade do processo 

legislativo respectivo ou à eventual tentativa de extinção de cláusulas pétreas, de modo a possuir 

fronteiras sobremaneira limitadas em comparação à declaração de nulidade anterior. 

 Por outro lado, a dificuldade menos explícita, que em nada se relaciona com a pura 

dogmática do controle, liga-se ao próprio risco ínsito em se desafiarem as supermaiorias 

parlamentares que se revelam por ocasião da promulgação de emendas constitucionais. O risco de 

                                                
212 Leis ordinárias são aprovadas por mera maioria simples, desde que, nessas deliberações, se registre a presença de 

maioria absoluta, que teoricamente podem variar, numericamente, de um único parlamentar à totalidade dos membros 

de cada Casa (com mais frequência, representam algo em torno da terça parte de cada uma das Casas). 



146 

 

contramobilização mais enérgica, tal como o descumprimento, o court-curbing e até mesmo o 

impeachment de magistrados, é potencialmente mais pronunciado nesses episódios, já que a medida 

é possivelmente reveladora de um razoável consenso dentre as elites parlamentares. 

 No que diz respeito à limitação de privilégios da classe política e de mediação de regras 

eleitorais conservadoras do status quo partidista, a Corte foi alvo de frequentes reações 

parlamentares, mas foi capaz, ainda assim, de manter suas preferências na maior parte desses 

eventos, ao rechaçar todas as tentativas de legislative override levadas a termo, em vista da já citada 

precariedade dessa retaliação, logrando sucesso na implementação de 97,10% de suas decisões 

proferidas em sede de controle concentrado. 

 Suas maiores vulnerabilidades se situam justamente no que diz respeito aos privilégios das 

elites parlamentares, que, irradiadas pelo espírito de corpo, não hesitaram em acionar sua toolbox 

de controle, podendo levar o conflito entre Poderes a temperaturas inimagináveis, tensionado a 

própria estabilidade do sistema constitucional. Nessas situações-limite, a Corte brasileira seguiu à 

risca as prudenciais virtudes passivas da contenção estratégica sugeridas pelo manual bickeliano 

(citadas no Capítulo 2). 

 A dimensão enérgica de episódicas estratégias parlamentares de contramobilização, no 

entanto, mesmo em meio a um cenário de enfraquecimento do prestígio institucional do Congresso, 

revelou-se sobremaneira potente, em reforço à lição de Hamilton de que o Poder Judiciário possui 

uma capacidade bastante limitada para desafiar os demais Poderes no que lhes for de central 

interesse.  

 Nessa linha, é sobremodo difícil especular que o ativismo judicial se fermente à revelia de 

postura de bastante deferência do Legislador, em agendas que não lhe são autenticamente caras, já 

que este não sinaliza qualquer pretensão de renunciar aos privilégios e às regras conservativas de 

seu status, que o põem a salvo do assédio de projetos políticos alternativos na disputa eleitoral. 

 A Corte brasileira, por outro lado, exerce de modo muito tímido a vocação contramajoritária 

que alardeia com pompa ser sua razão de existir, ainda que a promoção das liberdades civis, até 

aqui, não tenha se revelado ensejadora de tensões sensíveis com os demais Poderes. É possível que 

esse baixo grau de conflito decorra inclusive dessa modestíssima atuação, mas é possível, 
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igualmente, que essas agendas das liberdades negativas, que impõem um dever de abstenção do 

Estado em face do indivíduo, não sejam objeto central das autênticas preferências parlamentares, 

já que não importam quaisquer ônus redistributivos, próprios das liberdades positivas. 

 E a Corte pátria não sinaliza qualquer intenção de se adensar no delicado e perigoso terreno 

das políticas redistributivas, que já custaram frequentes rupturas políticas ao país em vista do 

conservadorismo das elites políticas nacionais. Mais ainda, não parece se cuidar efetivamente de 

sua missão institucional, que é fartamente orientada à promoção de liberdades puramente negativas, 

como uma sentinela dedicada à tarefa de supervisionar o dirigismo estatal. No mais das vezes, 

quando fora confrontada com as omissões do Estado, reivindicando-se um agir positivo, limitou-

se à mera declaração de mora, sem qualquer adjudicação injuntiva. 

 Ainda assim, esse label liberal e progressista, somado ao combate à corrupção, são decisivos 

para o processo de legitimação da autoridade da Corte, como um plus justificador de seu pecado 

original, de seu status de insufragada. O assédio à classe política, por meio da jurisdição criminal, 

na busca por protagonismo e agenda própria, entretanto, tem descortinado profundos desafios à 

autoridade decisória do Tribunal e esse custo pode ser central na sua decisão estratégica recente de 

se desincumbir de boa parte desse pesado fardo, ao limitar o alcance do foro privilegiado de 

políticos. Um dilema adicional que daí possivelmente se seguirá será a capacidade de enforcement 

que juízos criminais subalternos demonstrarão, numa quadra tão explosiva. 

 Oportunamente, é necessário que se problematize a própria amplitude do fenômeno do 

ativismo judicial na experiência nacional, já que a Corte mostrou ampla deferência ao legislador 

nacional (embora não o tenha feito em relação aos parlamentos regionais) e o volume de leis 

federais declaradas nulas é sobremaneira limitado, de modo que talvez haja muito mais uma 

sensação de ativismo que um efetivo ativismo em dimensões imoderadas. 

  Esse superdimensionamento do ativismo, na experiência nacional, pode derivar de uma 

crítica profundamente conservadora, que comodamente oculta suas visões de mundo sob as vastas 

e precárias fronteiras de um texto constitucional que pouco é capaz de falar por si só, já que, muito 

mais do que pela intrusão judicial no poder de tributar do Estado, pela moderação das barreiras ao 
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livre-mercado e pela garantia de privilégios corporativos213, essa “sensação de ativismo” parece ser 

ventilada, com mais frequência, por questões predominantemente atinentes às agendas das políticas 

afirmativas e dos costumes214. 

  

                                                
213 Enumero esses temas apenas para citar as intervenções mais frequentes da Corte Consitucional pátria. 
214 Apenas para citar, exemplifico o caso da união estável de casais homoafetivos, das cotas raciais, da exclusão da 

ilicitude do crime de aborto para fetos inviáveis e questões atinentes ao uso e defesa da liberalização de tóxicos. 
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CONCLUSÃO 

  

Ao que se viu, a discussão sobre a legitimidade democrática do judicial review é um 

potente e insolúvel dilema de filosofia política e moral. Não há “resposta” que possa deixar de 

assumir as potenciais consequências indesejáveis e ínsitas à assunção de um ou outro lado da 

controvérsia, como seus custos inafastáveis. É preciso, ao se escrutinar a justificação desse 

processo intrusivo, tomar partido. Nessa etapa final, farei muito modestamente isso. 

Além de encobrir uma perspectiva moralizante e de progresso sob o discurso transcendental 

de neutralidade e de se fiar em capacidades e virtudes superdimensionadas de uma judicatura à 

moda do Hércules de Dworkin, essa dissensão, de outra banda, igualmente superestima as 

potencialidades dos legisladores e da própria democracia liberal. Muito possivelmente, nem as 

togas, nem os parlatórios possuam qualquer capacidade emancipatória intrínseca e a priori, como 

elos do mesmo establishment e povoados pelas mesmas elites. 

O ativismo judicial é um termo polissêmico, possuidor de significados tão múltiplos quanto 

incapazes de descrever com exatidão qualquer processo político específico. Seu emprego, 

entretanto, geralmente pejorativo e preditor de uma inconformidade, uma deformação, deriva 

usualmente de uma concepção naturalizada de um específico design tripartite de poderes. Nesse 

absolutismo conceitual, o julgador é um mero reprodutor de práticas institucionais previamente 

consentidas pelo legislador, com departamentos de Estado adstritos e leais a essas precárias e 

cinzentas fronteiras performáticas, como se o poder pudesse se cristalizar de algum modo. 

Nesse contexto, a “impressão de ativismo”, com muito mais frequência, pode revelar mais 

um desbordamento de expectativas que uma deformação hermenêutica em si, de modo que o 

“textualismo” não difere do “ativismo” em razão de uma indissociável, em algum nível, cisão entre 

decifrar um sentido autêntico qualquer da norma em oposição às preferências morais do julgador e 

seus malabarismos argumentativos para as dissimular, mas, sim, pela ruptura, em algum grau, de 

expectativas: uma decisão judicial será “ativista”, via de regra, consoante extravase as fronteiras 

de um sentido particular de Constituição levado em conta. Assim, não se cuida, de todo modo, de 

uma condição necessariamente “progressista” ou “reacionária”, “originalista” ou 
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“interpretacionista”, mas, sim, de contrariar expectativas, de quem quer que seja, não 

necessariamente de grupos privilegiados. 

Hirschl (2007) tem razão ao enunciar que as democracias liberais nunca foram tão “abertas” 

como hoje, expandindo o direito ao voto (cidadania ativa) a níveis antes impensáveis e dele 

removendo as abjetas barreiras capacitarias da propriedade, do gênero ou da raça/etnia, mas essas 

barreiras ainda abundam no nível da cidadania passiva, no potencial real de ser votado, e sua 

intuição sobre a capacidade de mobilização popular para a participação do processo deliberativo 

parlamentar parece considerar uma topografia muito específica: a dos países ditos desenvolvidos.  

O autor (HIRSCHL, 2007) parece, ainda, desprezar as barreiras eleitorais e os custos que o 

establishment impõe a projetos políticos alternativos, como se a mera expansão do voto fosse 

garantidora, por si só, de um efetivo accountability eleitoral e de uma concorrência equilibrada do 

mercado pluralista de ideias e dos desacordos morais. 

A gramática institucional do Parlamento brasileiro, por exemplo, é densamente povoada 

por filtros bastante eficazes em conter ou atenuar as pressões populares, tais como os requisitos de 

elegibilidade, a exigência de filiação e endosso convencional de agremiações partidárias com 

processos entumecidos de práticas oligárquicas e revéis a qualquer sorte de democracia interna, a 

distribuição assimétrica de recursos críticos para o sucesso eleitoral (sobretudo o financiamento), 

etc. Isso, apenas para citar o processo eleitoral em si. Remanescem, ainda, inúmeros outros filtros 

no nível das composições necessárias para se atingirem as maiorias demandadas para levar a termo 

processos de mudança estrutural.  

 É que Hirschl (2007), ao retirar o “disfarce” contramajoritário das cortes, denunciando sua 

regulação tecnocrática e viés neoliberal, agarra-se a outro produto ainda mais notório do 

liberalismo: a própria democracia liberal e seu label pluralista.  Ainda assim, ao se colocar 

completamente cético em relação às boas intenções do judicial review, o autor deixa de considerar 

suas potencialidades. 

 Isso porque, ainda que seja razoável desconfiar da benemerência das togas e de seu ar 

nobiliárquico nada sugestivo de qualquer sorte de vocação franciscana na defesa dos pobres e 
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marginalizados, a existência de múltiplos pontos de veto no sistema político, (paradoxalmente?215) 

à guisa das aspirações de Montesquieu216, limita ou, ao menos, retarda o arbítrio, em termos 

comparativos, quando colocada em contraste com modelos mais centralizadores do poder, de sorte 

que a judicialização pode representar, sim, ganhos comparativos para a experiência democrática. 

 Se o ativismo judicial é um arranjo estratégico para acautelar os interesses das elites, 

providencialmente entrincheirados nos textos constitucionais, é preciso se refletir sobre o modo 

pelo qual as cortes logram cumprir essa difícil missão de modo razoavelmente exitoso, sem 

despertar franca contramobilização popular, já que, além de tarefa potencialmente impopular, suas 

decisões são maculadas pelo pecado original da ausência do sufrágio,  

 É nesse ponto que surgem três “minorias” muito distintas que, se atendidas em alguma 

extensão, ainda que profundamente assimétrica, poderão credenciar as cortes para que persigam 

seu propósito central – a preservação da propriedade e da livre iniciativa para contratar –, quais 

sejam: (1) as elites corporativas, (2) os grupos sociais marginalizados e (3) os indivíduos. Os dois 

últimos cumprem, com frequência, um fim puramente instrumental no discurso justificador do 

judicial review. 

 Ao se portar como curadora dos marginalizados, dos que “não possuem voz nem vez”, as 

cortes alimentam o imaginário coletivo de que emprestarão sua tutela protetiva e julgamento 

“imparcial”, com mais razão ainda, quanto aos demais indivíduos, que logram ser minimamente 

representados no Parlamento, na eventualidade de se virem às voltas com partes adversas mais 

poderosas. Esse é o discurso legitimador do Poder Judiciário e do Direito como um todo, mesmo 

para muito além do judicial review, qual seja o de administrar os impasses com equidistância e de 

acordo com regras preestabelecidas, convolando conflitos em paz social à luz de um ideário 

transcendente de “Justiça”. 

                                                
215 Faço esse registro retórico, pois é justo na filosofia tripartite que se embebem os críticos do ativismo, 

deliberadamente ignorando uma dimensão ainda mais salutar da filosofia do Barão de Secondat, para muito além da 

departamentalização trina do Poder: a célebre formulação dos arranjos interativos de controles recíprocos dos freios e 

contrapesos. 
216 Refiro-me à aspiração de pulverizar o poder para prevenir a conversão despótica por parte de seus detentores. Desse 

modo, muito mais que “departamentalizar” o poder sob o rígido figurino de três poderes etéreos e obedientes aos seus 

limites vocacionais, à guisa de um fetiche burocrático weberiano (uma percepção modelar que se convolou numa 

quase-religião), parece ser este o cerne da teoria tripartite: o velho divide et impera, só que dessa vez ventilado contra 

os próprios detentores do poder.  
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  Aliás, o ativismo judicial é, em alguma medida, uma reedição superdimensionada da 

própria noção de segurança contratual que o Direito e sua função conservadora por excelência 

encerram. A novidade é o seu desbordamento de relações puramente privadas para alcançar as 

relações sociais em massa. Os atores, agora, podem usar o Judiciário não apenas para contestar 

partes adversas individuais com base na Lei, mas podem contestar a própria Lei, de modo que o 

Parlamento, outrora portador de uma mensagem emancipatória em oposição ao ancien régime 

despótico, passa a ser vítima de seu próprio “empoeiramento” e anacronismo, ao encarnar o 

establishment de nosso tempo, mostrando que as instituições (ou o seu prestígio, ao menos) não 

são à prova do tempo. 

 É relevante considerar, com clareza, que cumprir episodicamente uma função 

contramajoritária em socorro de grupos subrepresentados e marginalizados, ao estilo da Corte de 

Warren, não é, de modo algum, inconciliável com uma postura de deferência à gramática das elites 

políticas e seus interesses centrais, ao estilo da Corte de Lochner. A distinção fundamental é que 

os primeiros não dispõem de quaisquer mecanismos para conformar decisões judiciais em seu 

socorro, ao passo em que os segundos, sim.   

Assim, incumbir-se de uma “missão” contramajoritária não garante, em nenhum nível, que 

as cortes cumprirão esse papel. Esse dilema é que Unger (1996, p.72-73) apelida, com muita 

propriedade, de “dirty little secret” do judicial review. Quando se portam de modo deferente às 

minorias subrepresentadas, as cortes o fazem não em razão de suas pressões irresistíveis, já que 

elas não se revelaram capazes de dissuadir nem mesmo os porosos e abertos parlamentos. Há de 

haver alguma utilidade tática para que os pretores assumam esse ônus de nadar contra a corrente, 

para além da pura benemerência e iluminismo das togas. Aliás, os grupos marginalizados e 

indivíduos sequer dispõem de legitimidade para impugnar normas diretamente no STF: “seus217” 

interesses só serão judicializados acaso apadrinhados por corporações organizadas, que possuam 

legitimidade ad causam para tanto. 

                                                
217 As aspas se justificam por tais grupos não poderem diretamente vocalizar quais seriam suas pretensões, 

impulsionando o processo de controle concentrado por conta própria. Ainda que as audiências públicas e a figura do 

amicus curiae permitam a participação de entidades diretamente representativas dessas agendas minoritárias, a posição 

de mera coadjuvância em lugar do franco protagonismo coloca à prova a verdadeira titularidade das agendas. Isso não 

significa que essa “adoção” de agendas não seja útil à promoção dos interesses das minorias, mas tão somente que elas 

próprias, a razão suposta de ser do judicial review, não podem, por si mesmas, pô-las em marcha. 
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 A utilidade tática de se mostrar deferente episodicamente às reivindicações de minorias 

insulares, à margem de um suposto consenso majoritário, para muito além da conquista de um  

label progressista, é ressaltar a utilidade potencial desse “trunfo” também para todos os indivíduos 

atomizados nas relações contratuais (econômicas, sociais e políticas) em que são parte. Esse 

parece-me o processo simbólico por excelência, reforçando seu sentido instrumental e 

instrumentalizando minorias e indivíduos a um só tempo, pelo qual as cortes justificam sua 

autoridade intrusiva à revelia do sufrágio.  

 Desse modo, ao ampliarem uma fronteira de poderio ainda que à custa de eventuais recuos, 

à similaridade do juiz Marshall no caso Marbury vs. Madisson, poderão exercitar sua autoridade 

também em circunstâncias outras, em que não há vulnerabilidade alguma por parte dos grupos 

organizados que se agasalham sorrateiramente sob o figurino de “minorias”, tais como empresários 

ou servidores públicos rebelados contra a constrição de seus privilégios218, por exemplo. 

 As cortes colocam-se, para atenuar sua própria vulnerabilidade política, como balcões 

pluralistas de reclamações, ainda que pouco ou nada façam de efetivo para proteger estruturalmente 

os interesses da maior parte desses queixosos, criando uma impressão de utilidade, de potencial de 

uso, fazendo com que o custo do seu pecado original seja compensado pela impressão de segurança 

que trazem a essas relações contratuais usualmente assimétricas que marcam intensamente a 

Modernidade, tais como as levadas a efeito entre indivíduos e sua comunidade política, 

consumidores e corporações, trabalhadores e empregadores, cidadãos e governo, etc.  

Veja-se que a gramática dos direitos fundamentais, como é de se esperar, é densamente 

colonizada por antagonismos entre “esfera pública” e. “esfera privada” ou, mais diretamente, 

“indivíduo” e “Estado”. Mas também, com frequência, por campos semânticos que não são 

inteiramente afetados a essa lógica defensiva do indivíduo em face de uma virtual tirania do Estado, 

como, por exemplo, nas oposições articuladas entre “Estado de bem-estar social” e “Estado-

mínimo” ou “direitos sociais” e “liberdade contratual”. 

 Desse modo, a noção de “seguro” que a jurisdição constitucional encerra não é instrumental 

apenas para as facções partidárias que se digladiam pelo rodízio no poder, como leciona Ginsburg, 

                                                
218 Refiro-me a privilégio como prerrogativa distribuída assimetricamente, à revelia de razões substantivas de igualdade 

material aptas a justificar sua conformação anti-isonômica. 
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ou estritamente para as elites políticas estrategicamente articuladas, na linha do que se depreende 

de Hirschl, mas igualmente o é para todos os cidadãos e grupos organizados, que, em algum nível, 

toleram seu “pecado original” em nome dessa proteção securitária, atemorizados pela dimensão 

atomizada que comportam em face dos organismos coletivos com os quais são confrontados 

diuturnamente, ainda que essa garantia opere num nível de conforto puramente imaginário ou 

simbólico.  

 É por tudo isso que não se pode descartar a utilidade do judicial review. Ainda que seja 

prioritariamente voltado a servir às mesmas elites que também cooptam com sucesso os 

parlamentos, a cortes precisam performar um plus que contrabalanceie seu pecado original, de sorte 

que a sua vocação contramajoritária seja prioritariamente instrumental e compensatória de seu 

déficit de legitimidade democrática.   

 E é aí que se pavimenta uma janela de oportunidade para as minorias subrepresentadas que 

dificilmente se desdobraria nas arenas parlamentares (em vista de seus incentivos 

predominantemente majoritários): justo na corrida levada a termo pelas cortes por protagonismo e 

utilidade, em oposição aos parlamentos. Mas esse processo se dá, finalisticamente, não para tutelar 

grupos marginalizados, mas, sim, para servir à administração do poder. Em outras palavras, as 

cortes não buscam ser órgãos de assistência social, mas, sim, ser o poder moderador da alocação 

do poder, mas carecem de uma fachada de modéstia para exercitar essa ambição demasiado 

extravagante para uma instituição revel ao sufrágio. 

 O ativismo pró-mercado, na defesa de liberdades tipicamente lockeanas, tais como o direito 

de propriedade, a livre iniciativa, a liberdade de imprensa ou a limitação ao direito de tributar, finda 

por ser generativo de outras liberdades puramente negativas219, tais como a igualdade civil entre 

casais hétero e homossexuais, a tolerância às marchas em defesa da legalização de entorpecentes, 

a liberdade de crítica humorística a políticos220, etc. Isso ocorre não só para que a “integridade” do 

Direito não seja posta à prova de suas contradições liberais, mas também como ferramental útil à 

legitimação decisória do agir judicial. As liberdades substantivas de mercado põem-se como 

                                                
219 Negativas no sentido de impor um dever de abstenção do Estado, em oposição às liberdades positivas, tipicamente 

associadas aos direitos sociais, que reclamam um agir usualmente associado a decisões redistributivas. 
220 Cito, aqui, especificamente esses casos, por já terem sido decididos pela Corte Constitucional pátria, como 

exemplificadores  das liberdades negativas que não desencadeiam quaisquer ônus redistributivos ao Estado. 
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parturiente de outras liberdades, embora num nível precipuamente da igualdade formal, sem impor 

razoáveis custos redistributivos. 

Nessa esteira, revelar deferência a um ou outro Poder como foro decisório mais deveria se 

aproximar de uma escolha contingente, inteiramente compromissada com visões de mundo 

particulares (ainda que imantadas por pretensões falsamente universalistas). Tal crítica deveria ser 

informada pelas circunstâncias específicas de cada decisão isoladamente considerada e não por 

uma profissão de fé incondicional a esses deuses imperfeitos – os tribunos e os pretores. 

Laclau (2000) leciona que o discurso científico tende a cristalizar os achados de pesquisa 

antecedentes, que são dotados usualmente de certa fixidez, de modo que a relação entre o 

conhecimento científico e as novas pesquisas seja fortemente capturado por essencialismos que 

ocultam essas raízes primárias e as intuições contingentes que os “sedimentaram”.  

O “redescobrimento”, por outro lado, desse terreno primário constitutivo da ciência levaria 

à “ativação” dessas “intuições” originais. Em qualquer caso, Laclau (2000, p. 51) aponta que a 

reativação não consiste num efetivo retorno à situação original, mas tão somente no 

redescobrimento do problema, removendo-se a suposta "objetividade" que se plasmou a seu 

respeito.  

O autor resgata e reformula, assim, dois conceitos-chave das lições de Edmund Husserl: a 

rotinização e “esquecimento das origens” do conhecimento científico ou "sedimentação", que é o 

processo generativo do discurso transcendente de objetividade por excelência, e, por outro lado, o 

desnudamento de sua atividade "constitutiva", denominado por "reativação". 

Ao ensaiar a reconstituição de uma certa arqueologia da jurisdição constitucional que ora 

se pretendeu, vislumbrou-se trazer à baila o modo pelo qual o discurso dos direitos funda suas bases 

essencialmente num processo de limitação do dirigismo estatal em socorro das liberdades 

negativas. Dito de outro modo: apesar do discurso dos direitos desbordar em muito as balizas 

individualistas e amesquinhadas das liberdades lockeanas, revelando pujança retórica na defesa de 

proclamações humanistas como a “dignidade da pessoa humana” ou o ideário dos Direitos 

Humanos, é essencialmente naqueles específicos fins que repousa a primazia e vocação por 

excelência dos tribunais constitucionais. 
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Como já antecipado, remontar o processo de emergência da jurisdição constitucional coloca 

à prova suas qualidades transcendentes, vez que os tribunais, com efeito, mais se pretendem 

árbitros do poder, numa espécie de reedição do “poder moderador”, ao monopolizarem um 

enganoso “sentido autêntico e transcendente” da Constituição, que casas de tutela dos 

marginalizados e desvalidos, num suposto cumprimento de uma cruzada civilizatória de atrevido e 

perigoso viés contramajoritário.  

A dinâmica decisória dos palácios judiciais, ao que se constata pelos números, sugere 

dúvidas razoáveis quanto à sua real vocação institucional e projeção para a democracia liberal. A 

“reativação” de suas origens põe à prova sua inclinação à defesa das minorias políticas e esvazia 

em muito suas potencialidades emancipatórias para a cidadania, ao distanciar as expectativas que 

emergem de seu discurso legitimador e seus resultados concretos na promoção desses direitos.  

Ainda que as cortes judiciais se invistam de uma função pretensamente garantidora das 

liberdades elementares de minorias políticas em contraposição aos “voluntarismos” das maiorias 

ocasionais, os juízes são tão capazes de cumprir essa missão quanto o parlamento o é para 

implementar a enganosa noção de “vontade geral” do povo. Se cuida de um discurso 

essencialmente legitimista de sua autoridade, tal qual o sufrágio se revela para os “representantes” 

do povo, em meio a um mercado eleitoral repleto de barreiras, manipulação e filtros. 

A textura aberta dos textos constitucionais só pode comunicar algo se preenchida pelas 

limitadas221 opções feitas pelos julgadores, e sua utilidade para a estabilidade dos sistemas políticos 

não está estritamente associada à capacidade de impor fixidez aos processos de disputa pelo poder, 

como sugere Hirschl. Ao contrário, relaciona-se à capacidade de conformação decorrente justo de 

sua versatilidade, de modo a permitir constantes transições no seio da própria ordem estabelecida, 

ao gosto do freguês, sem represar essas tensões a um nível de exaustão tamanho em que se 

comprometa a própria ordem, prevenindo transições disruptivas e traumáticas, ameaçadoras das 

liberdades negativas. 

                                                
221 Refiro-me aos constraints que confinam a performance judicial a um espaço decisório limitado, tais como os riscos 

de ver sua decisão não implementada, de desencadear um impeachment, de ver o design compositivo das cortes 

alterado, etc. 
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É de se esperar que essa mesma fluidez semântica dos textos constitucionais, quando posta 

em perspectiva sob as lentes dos juízes, não se verifique igualmente diante das lentes do legislador, 

que possui interpretações mais rígidas e fechadas da norma como estratagema para preservar sua 

própria autoridade e privilégios. Admitir a fluidez semântica do “sentido da lei” é derrogar a 

autoridade de seu feitor, que a concebeu de um modo e pode vê-la aplicada de outro. 

 Evidência de como as Cortes facilitam transições dentro dos regimes políticos, desatando 

nós que podem comprometer a ordem estabelecida, é a razoável dificuldade política para se 

comporem supermaiorias com vistas à reforma do texto constitucional, sobretudo em temas 

complexos e sensíveis, que pode ser muito facilmente debelada pela mera “reinterpretação” por 

parte de um pequeno grupo de magistrados da Suprema Corte, na linha do que se denomina 

“mutação constitucional222”.   

No caso brasileiro, por exemplo, a reforma constitucional exige votação em dois turnos, 

consentida por 60% dos membros de cada casa do Congresso Nacional (49 senadores da República 

e 308 deputados federais), em meio a um cenário de crescente hiperfragmentação partidária e 

diversos projetos políticos em disputa. Por outro lado, a declaração de mutação constitucional 

reclama uma única reunião e míseros 6 votos favoráveis de ministros do Supremo Tribunal Federal, 

que, se são plurais em visões de mundo, essas visões são seguramente mais homogêneas que as 

que colonizam o Parlamento.  

                                                
222 Bulos (1997), assim define a mutação constitucional: 

[...]o processo informal de mudança da Constituição, por meio do qual são atribuídos novos sentidos, conteúdos até 
então não ressaltados à letra da Lex Legum, quer através da interpretação, em suas diversas modalidades e métodos, 

quer por intermédio da construção (construction), bem como dos usos e costumes constitucionais.”  (BULOS, 1997, 

p.57). 

Desassombrado com esse poderio dos juízes, Bulos fala ainda em um processo de alteração da constituição bastante 

específico, que se processa nas Cortes. Nessa linha, a mutação constitucional seria reveladora de um “poder constituinte 

difuso” (sob a titularidade dos juízes) em oposição ao poder constituinte originário (sob a titularidade do “povo”) e ao 

poder constituinte derivado reformador/de revisão (sob a titularidade do Parlamento): 

“É precisamente no poder constituinte difuso que as práticas constitucionais encontram esteio. São, em essência, fruto 

dessa manifestação invisível, latente, por meio da qual os poderes constituídos (Executivo, Legislativo e Judiciário) 

continuam a obra do legislador constituinte originário, interpretando disposições vagas, ambíguas ou obscuras, bem 

como colmatando lacunas, preenchendo, assim, os espaços em branco do produto constitucional legislado” (BULOS, 

1997, p. 172). 
Esse “adendo” às lições de Emmanuel Joseph Sieyès, apontado como o pai da teoria do poder constituinte 

(considerando-se a sua já citada tentativa de eliminar os juízes, no pós-Revolução Francesa, ao delirar a sobre a 

possibilidade de instituir códigos legais autoexplicativos e autoaplicáveis), certamente deixaria este autor estupefato. 
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Ambas, a “mutação constitucional”, que permite a reinterpretação do texto aberto da 

Constituição, e a reforma constitucional, que permite alterar a própria literalidade do texto, 

permitem resultados muito próximos, que é a conformação da ordem constitucional, ainda que a 

segunda possua um escopo performático potencialmente superior à primeira223.  

Exemplo desse processo foi a limitação do foro por prerrogativa de função, em que, o 

Congresso, se vendo paralisado pela dificuldade em renunciar a privilégios processuais em meio a 

um amplo encilhamento criminal de seus membros224, foi substituído pela Corte nessa tomada de 

decisão, tendo ela esvaziado sobejamente o alcance dessa prerrogativa (apenas para os 

parlamentares federais225). 

O processo político é inteiramente dinâmico, repleto de idas e vindas, e não uma curva 

linear ascendente. Os direitos não estão a salvo de assédio permanente do tempo, seja pela 

existência de cortes ou de parlamentos, ou, ainda, de constituições rígidas na forma, mas 

inteiramente voláteis no sentido e alcance de suas proclamações. Esses mecanismos da 

Modernidade não eliminam os riscos ínsitos à convivência entre expectativas sociais em constante 

tensão, podendo, na melhor das hipóteses, tão somente mediá-los. 

E, tal como leciona Hirschl (2007, p. 99), o poder não cai do céu: a concessão de poderes 

às cortes constitucionais não limita as elites políticas mais que serve aos seus próprios interesses. 

Assumir o contrário implicaria cogitar que os detentores do poder estão abertos a dele renunciar 

sem esboçar qualquer resistência. Isso porque, como asseverara Hamilton (HAMILTON; 

MADISON; JAY, 2003, p. 458), não detendo “nem do cofre e nem da espada”, o Poder Judiciário 

                                                
223 Estou apenas supondo que alterar a literalidade textual permite maior agência que a intepretação de um texto já 

posto, mas essa suposição pode ser enganosa diante da indeterminação de sentido de boa parte das cláusulas centrais 

das cartas constitucionais. 
224 Refiro-me à condição de investigados revestida por muitos dos congressistas no bojo da chamada Operação Lava-

Jato, sem pretender proferir qualquer juízo de valor a propósito da adequação de seus ritos investigativos. É possível 

que a Corte já precificasse idêntica restrição de foro em relação aos demais agentes políticos, não o tendo declarado 
por mera precariedade do instrumento em que processara essa evolução de entendimento (uma simples questão de 

ordem suscitada numa ação penal em desfavor de parlamentar), mas, ainda assim, certo é que se cingiu a limitar o 

alcance das prerrogativas parlamentares, sem declinar uma vírgula sequer para impor idêntica limitação em relação ao 

foro dos magistrados, por exemplo. 
225 O STF, numa votação de mera questão de ordem, no bojo de uma ação penal deflagrada em desfavor de parlamentar 

federal (Ação Penal nº 937), decidiu por restringir sua competência para processar e julgar parlamentares apenas às 

hipóteses de crimes cometidos durante o mandato parlamentar e em razão estrita das funções parlamentares. A solução 

foi engenhosa, ao separar privilégio de prerrogativa funcional, mas evidentemente se deu à revelia da compreensão 

que a própria Corte exercitara por três décadas do mesmíssimo dispositivo constitucional (o art. 102, I, b, da CF). 
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se revela “o departamento menos perigoso”, e, portanto, o menos capaz de impor suas preferências, 

acaso se coloque abertamente em confronto com as demais instâncias de Estado.  Evidência 

empírica dessa delegação tácita é a alta deferência do Legislador a decisões outras que não 

confrontem suas próprias prerrogativas, verificada nesta pesquisa. 

E é por isso mesmo que optarei por não elucubrar sobre os riscos do ativismo judicial, 

saindo em defesa do parlamento, por não se cuidar de uma instituição indefesa. O Parlamento é 

sobejamente capaz de defender sua autoridade por conta própria e, acaso não o faça, suporei, na 

esteira da compreensão de Hirschl, se tratar não de um “desafio” ao seu poder, mas, sim, de “um 

acordo tácito”: para os apregoados males do “ativismo judicial”, há o eficaz remédio do “ativismo 

legislativo”. 

Para a emancipação material dos indivíduos, de outra banda, a mobilização política ainda 

se mostra a única alternativa possível. É algo de ingênuo esperar que as togas, reconfortadas em 

seus suntuosos palácios, cumpram qualquer sorte de vocação “iluminista226”, inteiramente 

dedicada à promoção da dignidade de todos, sem qualquer distinção, em sistemas políticos que 

naturalizam as assimetrias sociais. 

Para concluir, as cortes constituem essencialmente apenas mais um ponto de veto no 

sistema político. Ainda assim, podem criar janelas de oportunidades úteis aos grupos 

subrepresentadas e marginalizados227, mas sem que isso implique um potencial verdadeiramente 

emancipatório a priori, já que seu agir, nessa senda, é episódico e instrumental à legitimação de sua 

própria autoridade. Além disso, no mais das vezes, limitam-se a declarações negativas, impondo 

um dever de não agir ao Estado, sem, contundo, impor-lhe um agir positivo no enfrentamento às 

raízes do processo social segregador e desigualatório, que estão na genealogia de suas gramáticas 

institucionais e da hegemonia globalista que as informa.  

                                                
226 Refiro-me à “função iluminista” que o brilhante Ministro Barroso (2015), aparentemente na esteira do referencial 

de progresso moralizante que Bickel sugere às Cortes, sustenta caber ao Supremo Tribunal Federal, para que possa 

“legitimamente, empurrar a história” (BARROSO, 2015, p.23) no seu festejado e sugestivo artigo intitulado “A razão 

sem voto: o Supremo Tribunal Federal e o governo da maioria”. 
227 Desde que, conforme se adiantou, “suas” agendas sejam encampadas por entes legitimados para a impulsão desse 

processo concentrado de controle, já que não possuem legitimidade ativa para tanto e, mesmo no controle difuso, via 

de regra, é razoável intuir que seu acesso à Justiça seja bastante limitado. 
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Quando chamadas à promoção ativa da cidadania, a par de imporem obrigações de fazer ao 

Estado, as cortes, quando muito, se limitam à mera declaração de mora do Legislador, encarnando 

a metáfora de Pôncio Pilatos, ao lavarem as mãos e desassombradamente declararem não se 

cuidarem de problemas insertos sob a sua competência por se tratarem de questões políticas afeitas 

aos poderes eleitos.   
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