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Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar em que medida formas alternativas de 
controle de constitucionalidade podem fornecer uma resposta ao problema da legitimidade 
democrática da jurisdição constitucional. De início, examina-se a noção de supremacia judicial 
à luz da obra de Ronald Dworkin, notadamente de seu conceito de juiz ideal (Hércules) e do 
papel deste na garantia dos direitos fundamentais como condições do regime democrático e 
como trunfos contra as ações das maiorias. A crítica à jurisdição constitucional é apresentada a 
partir das objeções democráticas feitas por Jeremy Waldron, que rechaça a concepção do 
judiciário como último árbitro na definição do conteúdo e alcance dos direitos e defende a 
prevalência das instituições representativas e do processo majoritário tendo em vista os 
prospectos de desacordo permanente entre os indivíduos. A dissertação examina o fenômeno 
conhecido como controle de constitucionalidade fraco (weak-form of judicial review), cuja 
promessa normativa é a de uma reconciliação entre as noções de democracia e direitos 
fundamentais por meio da manutenção do papel fiscalizatório do poder judiciário sem que a ele 
esteja, entretanto, reservada a última palavra sobre o tema. Os aspectos gerais de funcionamento 
do controle fraco são inicialmente analisados sob a perspectiva de um modelo ideal para, 
somente então, proceder-se ao cotejo das experiências constitucionais que inspiraram a 
identificação do fenômeno: a canadense, a britânica e a neozelandesa. A performance do modelo 
de controle de constitucionalidade fraco é avaliada sob duas perspectivas: uma empírica, a partir 
das constatações de que, na prática, os ordenamentos que preveem uma etapa de reconsideração 
legislativa não fazem uso deste mecanismo; e outra normativa, confrontando a promessa de um 
diálogo entre o judiciário e o legislativo com as elaborações de Dworkin e Waldron a respeito 
da jurisdição constitucional. A viabilidade da implantação de um modelo de diálogo no 
ordenamento brasileiro é discutida levando em conta as limitações oferecidas por um regime 
de supremacia judicial como o adotado pelo constituinte de 1988. Fazendo um paralelo com a 
discussão travada no ordenamento espanhol, analisa-se em que medida se pode falar em uma 
vinculação do legislador às interpretações constitucionais produzidas pelo Supremo Tribunal 
Federal. Neste contexto, são trazidos exemplos de respostas legislativas que objetivaram 
veicular uma superação da jurisprudência do STF, quer por meio de diplomas legislativos 
ordinários, quer através de emendas constitucionais. A dissertação analisa brevemente o teor da 
já arquivada PEC 33/2011, tomando-a como exemplo de uma possível implementação do 
modelo de controle fraco no ordenamento brasileiro. Ao final, o trabalho conclui que a despeito 
da especificidade histórico-constitucional que deu origem ao fenômeno do controle fraco, dele 
podem ser hauridas lições normativas relevantes para a solução do déficit de legitimidade 
democrática da jurisdição constitucional. 

 

Palavras-chave: jurisdição constitucional; direitos fundamentais; controle de 
constitucionalidade fraco; democracia; legitimidade democrática; separação dos poderes. 
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Abstract 

This work intends to evaluate to what extent alternative forms of judicial review could 
mitigate the democratic objections usually made towards its classical formulation. The 
dissertation approaches the idea of judicial supremacy from the perspective of Ronald 
Dworkin’s contributions to the theme, especially his concept of Hercules as an ideal judge and 
his role in the protection of rights as conditions of democracy itself and as trumps against 
majorities. The democratic critique to Dworkin’s position is illustrated by Jeremy Waldron’s 
arguments, who rejects the idea that the last word about rights should be given by the judiciary 
and not by representative institutions and the majoritarian procedure, particularly when one 
considers the prospects of pervasive disagreement between individuals. The so-called weak-
form of judicial review (weak judicial review for short) is then examined from the point of view 
of its normative promise – the reconciliation between the concepts of democracy and rights – 
that is supposedly fulfilled when some role is assigned to judicial bodies, but the last word 
remains with legislatures. The operational details of weak judicial review are discussed through 
the lens of an idealized model and also considering the practical constitutional experiences that 
inspired the concept: those of Canada, New Zealand, and the United Kingdom. Performance 
considerations are accounted for from two distinct perspectives: an empirical one, considering 
the claims that legislative override is never (or rarely) exercised in practice; and a normative 
one, evaluating the promise of a dialogue between courts and legislatures against both 
Waldron’s and Dworkin’s stances on judicial review. The viability of implementing a dialogue 
model in Brazil is assessed taking into account the judicial supremacy paradigm that was 
established by the country’s current constitution. To achieve this, the dissertation makes a 
reference to the Spanish discussion on the same issue and asks if Brazilian legislators are bound 
by constitutional interpretations of the Supreme Court. This inquiry is further developed with 
instances of legislative overruling of previous Supreme Court decisions, both through ordinary 
statutes and constitutional amendments. The dissertation briefly examines the (now archived) 
proposal of constitutional amendment n. 33/2011 and takes it as an example of a possible weak 
judicial review model for Brazil. To conclude, the present work states that in spite of some 
historical contingencies that are present in the origins of weak judicial review, valuable 
normative lessons could be learned from its approach to the democratic worries that derive from 
allowing constitutional review itself. 

  

Keywords: judicial review; fundamental rights; weak-form of judicial review; 
democracy; democratic legitimacy; separation of powers.



6 
 

   
 

Sumário 
 
Introdução ................................................................................................................................................ 8 

1. A supremacia judicial e a defesa de jurisdição constitucional por Ronald Dworkin ......................... 13 

1.1. Contextualização ......................................................................................................................... 13 

1.2. O papel do magistrado na teoria da decisão judicial proposta por Dworkin .............................. 17 

1.3. A postura interpretativa diante da constituição e a necessidade de uma leitura moral ............... 22 

1.4. A concepção de democracia fundamentada na parceria e suas condições de legitimidade ........ 25 

1.5. A compatibilidade entre a jurisdição constitucional e a concepção de parceria ......................... 29 

2. A supremacia legislativa e a crítica democrática de Jeremy Waldron ............................................... 32 

2.1. Contextualização ......................................................................................................................... 32 

2.2. A dignidade da legislação e a tentativa de construção de um modelo normativo da atividade 
legislativa ........................................................................................................................................... 34 

2.3. A problemática da constitucionalização dos direitos e a ideia de compromisso futuro ............. 37 

2.4. As “circunstâncias da política” e o papel da participação na resposta à questão da autoridade . 40 

2.5. A crítica de Waldron à concepção de democracia de Dworkin .................................................. 42 

2.6. O núcleo do argumento de Waldron contra a prática do controle de constitucionalidade e a 
possibilidade de uma tirania da maioria ............................................................................................. 45 

3. O controle de constitucionalidade fraco e as experiências canadense, neozelandesa e britânica ...... 51 

3.1. Contextualização ......................................................................................................................... 51 

3.2. Aspectos gerais do funcionamento dos sistemas de controle de constitucionalidade fraco ....... 51 

3.3. O controle fraco como indutor de um diálogo efetivo entre os poderes na construção do 
significado constitucional .................................................................................................................. 55 

3.4. As experiências constitucionais específicas ................................................................................ 57 

a. O sistema canadense ..................................................................................................... 57 

b. O sistema neozelandês.................................................................................................. 64 

c. O sistema britânico ....................................................................................................... 70 

3.5. Avaliação crítica do paradigma de controle fraco ...................................................................... 77 

4. A possibilidade de um diálogo constitucional no Brasil .................................................................... 83 

4.1. Contextualização ......................................................................................................................... 83 



7 
 

   
 

4.2. A opção brasileira pelo paradigma de supremacia judicial e o caráter excepcional da 
Constituição de 1937 .......................................................................................................................... 84 

4.3. As respostas legislativas no ordenamento espanhol ................................................................... 88 

4.4. Limites e possibilidades do estabelecimento de um diálogo constitucional no Brasil ............... 94 

a. A possibilidade de respostas legislativas ordinárias: efeito vinculante no ordenamento 

brasileiro, a liberdade de conformação do legislador e os diálogos no âmbito do STF ................ 94 

b. A possibilidade de respostas legislativas por meio de emendas constitucionais e as 

limitações materiais impostas pelo art. 60, §4º ........................................................................... 104 

4.5. Breve análise da PEC 33/2011 e a possibilidade de se instituir um sistema de controle fraco no 
Brasil ................................................................................................................................................ 107 

Conclusões ........................................................................................................................................... 114 

Referências ........................................................................................................................................... 120 

 
  



8 
 

   
 

Introdução 
Os valores eleitos por uma determinada sociedade precisam ser protegidos e 

resguardados da atuação do legislador ordinário (ou em alguns casos até mesmo do constituinte 

derivado), tendo em vista a possibilidade de maiorias eventuais ameaçarem sua existência ou 

diminuírem-lhe o escopo. Este é o discurso normativo básico por trás da jurisdição 

constitucional. 

Embora dominante no âmbito da dogmática jurídica, tal narrativa não deixa de suscitar 

dúvidas quanto a sua compatibilidade com a própria noção de democracia. Afinal, a ideia de 

autogoverno e a liberdade de que dispõe uma sociedade na condução de seus próprios desígnios 

parecem ser intrínsecas a um regime democrático. Não por acaso o tema suscita discussões no 

campo da teoria política, havendo diversos autores buscado uma conciliação entre as noções de 

constitucionalismo e democracia. 

Objeções à competência jurisdicional para invalidar atos legislativos não são um 

fenômeno recente. Ainda no final do séc. XIX, Thayer (1893), debruçando-se sobre o então 

peculiar instituto americano do judicial review, defendeu a utilização deste poder com reservas, 

apenas nos casos em que a inconstitucionalidade fosse inquestionável. Sua crítica ao controle 

de constitucionalidade inspirou a doutrina da autocontenção (judicial self-restraint), que 

influenciou a atuação do judiciário americano durante a primeira metade do séc. XX (Posner, 

2012)1. 

 Estas inquietações, entretanto, foram potencializadas pelo fenômeno da expansão do 

âmbito de atuação do judiciário após o segundo pós-guerra (TATE; VALLINDER, 1997; SWEET, 

2000). Com efeito, a atuação incisiva dos tribunais em searas anteriormente dominadas pela 

política majoritária parece ter colocado na agenda dos teóricos a elaboração de uma justificativa 

para o exercício da jurisdição constitucional (BELLAMY, 2006). Além disso, no plano da própria 

dogmática jurídica, esforços foram empreendidos no sentido de construir teorias da decisão 

judicial aptas a balizar a atuação do judiciário no controle de constitucionalidade (SWEET, 

2008). 

Em um cenário no qual diversos valores substantivos estão inscritos 

constitucionalmente, a problematização e releitura da dificuldade contramajoritária (Bickel, 

                                                 
1 Discordando de Posner quanto a origem da doutrina do judicial self-restraint, Kramer (2012) argumenta 

que a ideia de autocontenção judicial teria raízes mais antigas, que remontariam ao pensamento Jeffersoniano do 
final do séc. XVIII. 
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1986) deve estar sempre na agenda dos que estudam o fenômeno constitucional, pois como 

relembra Maus: 

Quando a Justiça ascende ela própria à condição de mais alta instância moral da 
sociedade, passa a escapar de qualquer mecanismo de controle social – controle ao qual 
normalmente se deve subordinar toda instituição do Estado em uma forma de 
organização política democrática (MAUS, 2000, p.187) 

A estas preocupações somem-se as dificuldades inerentes ao exercício da jurisdição 

constitucional sob a égide de textos marcadamente compromissários nos quais há previsão de 

direitos de cunho social. Alçar tais direitos à condição parâmetro do controle de 

constitucionalidade potencializa a crítica democrática à atuação do judiciário, tendo em vista 

estarem estes afetos a uma concretização através de políticas públicas engendradas pelo 

executivo/legislativo. Tudo isso em um cenário onde há uma rediscussão da própria noção de 

dirigismo constitucional (CANOTILHO, 2001).   

Para alguns autores, as objeções democráticas à jurisdição constitucional podem ser 

resolvidas unilateralmente, relegando a segundo plano o que quer que as instituições 

representativas tenham a dizer sobre o significado da constituição. Streck (2013, p. 122), por 

exemplo, chega a mencionar que: "Democracia quer dizer accountability. E isso implica a 

presença de uma doutrina que doutrine. E que produza 'constrangimentos epistemológicos', para 

censurar as decisões do Judiciário que sejam feitas por políticas e não por princípios". 

Mas entregar ao judiciário o monopólio da interpretação da constituição não parece ser 

uma escolha necessariamente decorrente constitucionalismo ou da noção de direitos 

fundamentais. As consequências práticas do alijamento das instâncias democrático-

representativas na tarefa de definição do significado e alcance das disposições constitucionais 

podem assumir uma feição preocupante. Nesse sentido Tushnet (1995) alerta para a 

possibilidade de uma verdadeira debilitação democrática (democratic debilitation) do 

legislativo, que passaria a não mais se engajar no processo de concreção semântica do texto 

constitucional. 

Diante deste contexto, objetivo geral deste trabalho é investigar se as objeções 

democráticas à jurisdição constitucional podem ser acomodadas por meio de arranjos 

institucionais que diminuam o protagonismo do poder judiciário na definição do conteúdo e 

significado dos direitos fundamentais sem que seu papel fiscalizatório seja eliminado por 

completo.  

Especificamente, o trabalho se debruça sobre o fenômeno identificado por Tushnet 

(2003) como controle de constitucionalidade fraco que emergiu das experiências 
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constitucionais canadense, neozelandesa e britânica. Questiona-se se tais formas alternativas de 

controle são capazes de oferecer um meio termo entre as teses normativas da supremacia 

judicial e da supremacia legislativa. Indaga-se, assim, se seria possível revisitar a teoria clássica 

dos freios e contrapesos para melhor acomodar a dificuldade contramajoritária, fornecendo uma 

alternativa ao desenvolvimento de uma teoria da decisão judicial como única baliza da atuação 

do poder judiciário.  

Trazendo tais questionamentos para o contexto brasileiro, o trabalho também se propõe 

a investigar se a ordem constitucional brasileira acomoda uma diminuição do protagonismo 

judicial na interpretação da constituição. A tradição constitucional brasileira seria 

completamente avessa a esta possibilidade? Indaga-se quais seriam os limites da cláusula pétrea 

de separação dos poderes no que tange ao nosso sistema de controle de constitucionalidade. 

A fim de alcançar tais objetivos, a dissertação explora os conceitos de supremacia 

judicial e supremacia legislativa a partir dos escritos de Ronald Dworkin e Jeremy Waldron. Os 

autores foram escolhidos tendo em vista seus posicionamentos antagônicos no que tange ao 

controle de constitucionalidade e ao papel do judiciário na solução de controvérsias 

relacionadas aos direitos. Além disso, suas obras apresentam um certo grau de intertextualidade, 

havendo cada um deles respondido às críticas e provocações feitas pelo outro. O diálogo travado 

pelos autores fornece, assim, um debate relativamente autocontido, capaz de sintetizar as 

posições de defesa e ataque à jurisdição constitucional de forma condizente com as limitações 

de tempo e escopo envolvidas na elaboração deste trabalho. A apresentação das posições dos 

autores ocupa os dois primeiros capítulos da dissertação: no primeiro, é feita uma breve 

retrospectiva da evolução do paradigma da supremacia judicial e, em seguida, expõe-se a defesa 

da jurisdição constitucional elaborada por Dworkin; no segundo, examina-se a noção de 

supremacia legislativa como expressão histórica do constitucionalismo britânico para então 

apresentar-se a crítica de Waldron ao controle de constitucionalidade. 

O terceiro capítulo examina os sistemas de controle de constitucionalidade fraco em 

espécie. Procede-se à análise dos sistemas canadense, neozelandês e britânico, sendo destacadas 

suas principais características estruturais e, na medida do possível, realizando uma avaliação de 

como vem se dando seu funcionamento na prática. Do ponto de vista metodológico, o exame 

de tais ordenamentos justifica-se na medida que a formulação do conceito de controle de 

constitucionalidade fraco emerge da observação de tais experiências constitucionais. Em outras 

palavras, o controle fraco é um fenômeno específico cuja discussão não pode prescindir da 

análise das experiências constitucionais igualmente específicas que inspiraram a articulação 
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do conceito. Deve ser ressaltado que o fato de tais ordenamentos jurídicos serem filiados à 

tradição jurídica do common law não restringe a possibilidade de transposição das fórmulas ali 

adotadas para um ordenamento como o brasileiro (ou qualquer outro) de matriz romano-

germânica. Isto porque o caráter distintivo do controle de constitucionalidade fraco reside na 

dinâmica que se estabelece entre certos atores institucionais (legislativo e judiciário), e não tem 

qualquer relação com o protagonismo da jurisprudência como fonte do direito. É paradoxal, 

inclusive, que um controle mitigado/fraco da constitucionalidade dos atos normativos tenha 

emergido em ordenamentos que privilegiam a atividade judicante (judge made law, case law) 

no quadro geral das fontes do direito.  

O capítulo 4 lança um breve olhar sobre o ordenamento brasileiro, questionando se a 

tradição constitucional pátria comportaria a adoção de um sistema de controle de 

constitucionalidade fraco ou, pelo menos, de uma dinâmica de diálogo entre os poderes 

legislativo e judiciário na construção do significado constitucional. Dedica-se atenção à 

experiência trazida pela Constituição de 1937, que previu a possibilidade de submissão do 

controle de constitucionalidade exercido pelo Supremo Tribunal Federal ao escrutínio do 

legislativo. Examina-se também a ocorrência das chamadas “respostas legislativas” na 

experiência constitucional brasileira: oportunidades nas quais o legislativo insiste em uma 

determinada interpretação constitucional a despeito de existir um pronunciamento anterior do 

órgão de controle em sentido oposto. Adicionalmente, examina-se o teor da PEC 33/2011 que, 

embora recentemente arquivada, provocou discussões a respeito da limitação dos poderes do 

Supremo Tribunal Federal.    

Ao final, são apresentadas as conclusões do presente trabalho, bem como as 

oportunidades de investigação futuras que foram identificadas durante sua elaboração. 

Por derradeiro, alguns esclarecimentos terminológicos são necessários. Primeiramente, 

esta dissertação utiliza indistintamente as expressões “jurisdição constitucional” e “controle de 

constitucionalidade”. Sabe-se que a literatura comumente estabelece uma distinção entre os 

dois conceitos, sendo o primeiro mais abrangente, capaz de capturar não apenas as situações 

nas quais há uma fiscalização stricto sensu da constitucionalidade, como também outras 

nuances atreladas à processualística constitucional (DANTAS, 2008, p.281-282). Optou-se, 

entretanto, por referenciar o que aqui se considera o núcleo da jurisdição constitucional: a ideia 

de que atos provenientes do legislador podem ser fulminados pelo judiciário, quer segundo o 

tradicional modelo do judicial review, quer segundo o paradigma kelseniano de tribunais 

dedicados para tal. Em segundo lugar, tem-se por foco o controle de constitucionalidade de 
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normas em face dos direitos fundamentais. Entende-se, aqui, que o papel de mediação dos 

conflitos federativos não suscita objeções democráticas significativas, sendo antes uma 

exigência prática atrelada à forma de Estado escolhida. Por tal razão, a não ser quando 

expressamente indicado, o trabalho não se ocupará de inconstitucionalidades formais 

decorrentes da divisão de competências federativas. Integram o objeto do presente trabalho 

apenas aquelas controvérsias constitucionais que potencializam múltiplas interpretações 

razoáveis, nas quais ignorar a leitura dada pelo legislador pode parecer arbitrário.  
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1. A supremacia judicial e a defesa de jurisdição constitucional por Ronald 
Dworkin 

1.1. Contextualização 
A constituição, entendida como documento escrito capaz de ordenar e limitar o poder 

político, além de declarar e garantir os direitos dos cidadãos, foi um dos frutos do 

constitucionalismo moderno (CANOTILHO, 2002, p.52). Aspectos político-sociais contribuíram 

para que, desde cedo, fossem tecidas teorizações a respeito da supremacia da constituição frente 

ao restante da produção normativa. Com efeito, os movimentos constitucionalistas 

revolucionários (continental europeu e americano) romperam com as formas de organização 

política pretéritas e procuraram imunizar seus interesses e valores em relação a eventuais 

retrocessos. Desta forma, franceses e americanos conceberam cartas constitucionais cujo 

conteúdo era tendencialmente rígido, passível de modificação apenas por procedimentos 

especiais. Vê-se assim que, desde cedo, estavam presentes os pressupostos teóricos do controle 

de constitucionalidade: a rigidez constitucional e a supralegalidade material (DANTAS, 2010, 

p.35).  

Foi a experiência constitucional americana que sedimentou, entretanto, a noção de 

controle de constitucionalidade e o papel que o poder judiciário viria a desempenhar na 

fiscalização constitucional. Passou-se, nos dizeres de Canotilho (2002, p.59-60), de uma higher 

law a uma paramount law, ou seja, “uma lei superior que torna nula (void) qualquer ‘lei’ de 

nível inferior, incluindo as leis ordinárias do legislador, se estas infringirem os preceitos 

constitucionais”. E a cargo de quem estaria a aferição de compatibilidade entre as normas? 

Embora a Constituição americana fosse silente a respeito, os debates doutrinários que cercaram 

sua gênese já apontavam para a resposta a esta pergunta. Neste contexto, Alexander Hamilton 

defendeu a prevalência do poder judiciário como guardião da constituição, asseverando que: 

Não é admissível supor que a Constituição tenha tido a intenção de facultar os 
representantes do povo para substituir a sua vontade à de seus eleitores. É muito mais 
racional entender que os tribunais foram concebidos como um corpo intermediário entre 
o povo e a legislatura, com a finalidade, entre várias outras, de manter esta última dentro 
dos limites atribuídos à sua autoridade. (HAMILTON; MADISON; JAY, 1984, p. 314) 
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Esta elaboração doutrinária foi solidificada por construção pretoriana em Marbury v. 

Madison, decidido pela Suprema Corte americana em 18032 que invalidou uma lei federal e, 

segundo o relato tradicional, inaugurou o controle de constitucionalidade estadunidense. 

Mas Marbury v. Madison não estabeleceu a supremacia judicial como conhecida nos 

dias atuais imediatamente. Pelo contrário, a Suprema Corte americana demoraria em torno de 

cento e cinquenta anos para alcançar o estágio de prestígio que ocupa na atualidade. São vários 

os relatos de que o desenvolvimento da jurisdição constitucional americana está intimamente 

ligado à maturação do modelo federativo naquele país (JAFFIN, 1941; SALDANHA, 2000, p.142). 

Em especial, deve ser destacada a importância da guerra de civil americana na ampliação do 

alcance do controle de constitucionalidade, tendo em vista a necessidade de consolidar o poder 

federal frente aos estados membros sulistas, derrotados no conflito. Neste sentido a narrativa 

de Friedman e Delaney (2011), que demonstra a progressiva ampliação de poderes da Suprema 

Corte americana: de uma supremacia predominantemente vertical (em face das unidades da 

federação), evoluiu-se para uma supremacia horizontal (desafiando a autoridade do legislativo 

federal)3.  

Se nos Estados Unidos a construção da supremacia judicial esteve em pauta durante 

todo séc. XIX, vindo a se consolidar na primeira metade do séc. XX, a cultura jurídica da Europa 

continental inicialmente rejeitou a ideia de um judiciário com competência para rever atos dos 

legisladores. Com efeito, a Constituição francesa de 1791 previa expressamente que aos juízes 

era proibido imiscuir-se no exercício do poder legislativo ou suspender a execução de leis4. Em 

verdade, a própria autonomia do judiciário para interpretar as leis foi suprimida pelos 

                                                 
2 O protagonismo norte-americano na construção de uma tradição de supremacia judicial é posto em 

perspectiva por Cappelletti. O autor relembra que, nos moldes modernos, o judicial review foi de fato uma 
invenção americana, mas que, historicamente, a ideia de uma lei superior capaz de vincular materialmente leis 
inferiores pode ser identificada em diversas tradições culturais. Como exemplo, cita a distinção entre nómoi (leis) 
e pséfismata (decretos) na Grécia antiga, ou mesmo a oposição entre o direito natural e o positivo durante o período 
medieval. Chama atenção, em especial, para o paradoxo de que a noção de uma supremacia judicial tenha suas 
raízes na própria Inglaterra, onde predominava a soberania do parlamento. Cappelletti relembra a doutrina que Sir 
Edward Coke imortalizou no Bonham’s Case de que os juízes deveriam ser os árbitros entre os princípios da 
common law e a lei (statutory law) exarada pelo Parlamento inglês. Segundo Cappelletti essa doutrina influenciou 
as estruturas judiciárias coloniais americanas que não raro invalidavam a produção normativa local que entrava 
em conflito com as normas produzidas pelo Parlamento. Tão logo os laços coloniais foram rompidos, relata o 
autor, as cortes estaduais continuaram a aplicar a doutrina de Coke em relação às leis que se chocavam com as 
constituições estaduais. (CAPPELLETTI, 1999, p.46-63). No mesmo sentido, as observações de Deener (1952, 
p.1079-1082). A noção de que o modelo de controle de constitucionalidade americano seria tributário da doutrina 
de Coke foi primeiramente exposta por Edward S. Corwin (2008), mas esta não é uma tese pacífica no meio 
acadêmico, havendo quem discorde (HELMHOLZ, 2009; MCDOWELL, 1993). 

3 O relato de que a atuação da Suprema Corte no controle de constitucionalidade de leis federais foi 
modesta antes da guerra civil americana é controvertido. Para uma perspectiva diferente, confira-se o trabalho de 
Whitttington (2009). 

4 Título 3, Capítulo 5, Art. 3o da Constituição Francesa de 1791. 
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revolucionários franceses, haja vista que os juízes deveriam fazer uso do référé facultatif para 

solicitar ao poder legislativo uma interpretação autorizada. Se esta visão reducionista da 

atividade judicial foi posteriormente abolida pelo Código Civil de Napoleão (1804), 

permaneceu, por outro lado, a noção de que o controle de constitucionalidade não deveria ser 

confiado ao judiciário. Este entendimento permeou a tradição jurídica francesa, que abraçou a 

noção de um controle político. Assim, por exemplo, a sugestão feita por Sièyes de um júri 

constitucional, ao qual caberia a anulação de atos contrários a constituição, materializou-se na 

instituição do Sénat Conservateur que integrava o legislativo e foi instituído pela Constituição 

do ano VIII e reafirmado pela do império em 1804 (DANTAS, 2010, p.62; DEENER, 1952, p.1083 

).  

A rejeição dos franceses a um controle judicial de constitucionalidade pode ser 

explicada, segundo Deener (1952, p.1082), por alguns fatores: o papel exercido pelos juízes nos 

sistemas de civil law seria mais tímido em relação ao poder criativo conferido tradicionalmente 

pelo common law; a oposição entre o Parlement medieval francês e o monarca durante o ancien 

régime teria gerado ressalvas a respeito do potencial conflito entre os tribunais e o regime 

democrático; a aderência irrestrita à concepção rousseauniana de vontade geral haveria 

afastado a adoção de mecanismos de checks and balances na ideologia constitucional francesa; 

e, por fim, o pensamento político francês teria abraçado uma forma especialmente agravada de 

separação de poderes, bastante distinta da que foi desenvolvida pela prática constitucional 

norte-americana. No mesmo sentido a lição de Cappelletti (1970, p.1026), para quem os abusos 

do poder judiciário sob a égide do ancien régime aliados à ligação de seus integrantes com as 

elites aristocráticas, levaram, na Europa, a uma adesão estrita aos postulados desenvolvidos por 

Rousseau e Montesquieu: a supremacia do direito positivo e do poder legislativo. 

Bryce, ao comentar o sistema constitucional americano no final do séc. XIX, relembrou 

que o sistema de governo de gabinete, inaugurado pela Inglaterra, serviu de inspiração para 

diversos países da Europa continental. À época, o autor observou que: 

Sob este sistema, a soberania do legislativo pode ser mais ou menos completa. 
É mais completa na França; menos completa na Alemanha e na Prússia, onde o poder 
do imperador e do rei tem permanecido grande. Entretanto, em todos esses países não 
apenas o legislativo e o executivo estão em contato direto um com o outro, como eles 
resolvem seus conflitos sem recorrer ao judiciário. As cortes não podem ser invocadas 
pelo executivo contra a legislatura, porque questões envolvendo a validade de um ato 
legislativo não podem ser analisadas, dado que o legislativo é completamente soberano, 
como na Inglaterra, ou o juiz de sua própria competência, como na Bélgica. O judiciário, 
em outras palavras, não examina a parte política do maquinário governamental (BRYCE, 
1995, p.246). 
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A adoção de variantes parlamentaristas pelos países da Europa continental, aliada à 

desconfiança em relação ao judiciário herdada dos revolucionários franceses, parece ter 

atrasado o despertar daquele continente para a prática do controle de constitucionalidade até o 

final da Primeira Guerra Mundial. Após o conflito, surgiram várias iniciativas como as 

constituições da Áustria (1920) e da Tchecoslováquia (1920), notadamente influenciadas pelo 

pensamento de Kelsen, além da experiência embrionária da Alemanha sob a égide da 

Constituição de Weimar (1919). Esta tendência, entretanto, foi interrompida pela escalada 

totalitária que levou à Segunda Guerra Mundial (DEENER, 1952, p.1086-1088).  

A experiência do período entreguerras serviria de alicerce para uma expansão do 

instituto da jurisdição constitucional após 1945, no que pode ser considerada como uma 

segunda onda da ampliação da prática do controle de constitucionalidade. Países como 

Alemanha, Itália, Portugal e Espanha adotaram o modelo kelseniano de cortes constitucionais 

e, na medida em que se libertaram de regimes totalitários/ditatoriais, fizeram opções explícitas 

por “constituições que possuíam um rol extenso de direitos, associando o controle de 

constitucionalidade a proteção destes” (GINSBURG, 2008, p. 85). Estes países experimentaram 

o que Ackerman denominou novo começo: “no qual a constituição emerge como um marco 

simbólico de uma grande transição na vida política da nação” (ACKERMAN, 1997, p.779).  

Aqui, ocorre algo distinto do que se observou nos Estados Unidos, onde o federalismo 

foi inicialmente a força motriz da jurisdição constitucional, fazendo com que esta assumisse um 

papel de coordenação, avessa à “elaboração prematura de princípios incisivos e amplos, que 

poderiam ter sido frustrados com o passar do tempo, conforme o equilíbrio do poder mudava 

entre a periferia e o centro” (ACKERMAN, 1997, p. 795). O cenário europeu do segundo pós-

guerra convidou o judiciário a adotar uma orientação diferente, uma postura de redenção, mais 

propensa a gerar conflitos com o poder político constituído (ACKERMAN, 1997, p. 795). 

Com efeito, a doutrina constitucional europeia da segunda metade do século XX passou 

a colocar em evidência o papel da constituição frente ao restante do ordenamento jurídico. 

Passa-se a atribuir a esta uma “força própria, motivadora e ordenadora da vida do Estado” 

(HESSE, 1991, p.11) que se manifesta “na quase ilimitada competência das Cortes 

Constitucionais, que estão autorizadas (...), com base em parâmetros jurídicos, a proferir a 

última palavra sobre conflitos constitucionais” (HESSE, 1991, p.28).  Fala-se, também, de uma 

passagem do Estado de direito ao Estado constitucional por força da perda da importância 

relativa da lei, tendo em vista a heterogeneidade dos interesses a serem acomodados pelo 

Estado, levando a necessidade de um parâmetro normativo superior capaz de conformar a 
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produção legislativa (ZAGREBELSKY, 1995, p. 21-40). Associada a estas questões surgem 

também as preocupações a respeito da interpretação e aplicação das normas constitucionais, 

notadamente a partir da diferenciação entre regras e princípios, presente na obra de Robert 

Alexy (1993)5. 

Estes desenvolvimentos doutrinários, aliados também a adoção do instituto do controle 

de constitucionalidade por vários países oriundos do bloco soviético após a queda do muro de 

Berlim (GINSBURG, 2008, p.87), consolidaram a aderência generalizada ao modelo de 

supremacia judicial na resolução de conflitos constitucionais. Entre os defensores mais 

aguerridos da jurisdição constitucional encontra-se Ronald Dworkin, cujos argumentos 

normativos na defesa do papel do judiciário como fórum de discussão sobre os direitos são 

expostos a seguir. 

1.2. O papel do magistrado na teoria da decisão judicial proposta por Dworkin 
A construção do argumento da legitimidade da jurisdição constitucional na obra de 

Dworkin está ligada à sua concepção da atividade judicante. Para descrever como o magistrado 

deve se comportar diante dos chamados casos difíceis, aqueles nos quais o ordenamento jurídico 

não fornece uma resposta imediata para o deslinde da questão, o autor concebe a figura do juiz 

Hércules: um julgador dotado de sabedoria, paciência e sagacidade sobre-humanas. 

Subjacente à teoria da decisão judicial proposta por Dworkin está a distinção entre 

argumentos de princípio (arguments of principle) e argumentos de política (arguments of 

policy). Argumentos de política seriam aqueles capazes de justificar uma decisão institucional 

com base em objetivos coletivos almejados pela sociedade. Argumentos de princípio, por sua 

vez, buscam embasar decisões a respeito de direitos individuais ou coletivos. (DWORKIN, 1978, 

p.82). Com base nesta distinção, o autor propõe sua tese central: decisões judiciais, 

notadamente nos casos difíceis, devem ter por base argumentos de princípio e não de política 

(DWORKIN, 1978, p.84). Segundo Dworkin, determinadas críticas ao papel criativo do poder 

judiciário, bem como a defesa de uma posição de subordinação em relação ao legislativo, só 

                                                 
5 Este discurso doutrinário é, por vezes denominado, agrupado sob o rótulo de neoconstitucionalismo mas, 

conforme salienta Maria Ángeles Ahumada, a identificação e caracterização desta corrente é mais devida a seus 
críticos do que aos autores que alicerçam as ideias em questão. Trata-se de “uma etiqueta que, ao final dos anos 
noventa do século passado, integrantes da escola genovesa de teoria do direito (...) começaram a utilizar, como 
forma de classificar, para as criticar, algumas tendências póspositivistas da filosofia jurídica contemporânea, que 
possuem traços comuns, mas também diferenças entre si” (AHUMADA, 2009, p.87). 
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podem ser consideradas razoáveis se se imaginar que os juízes decidam os litígios segundo uma 

concepção eminentemente política do ordenamento jurídico6. 

A tarefa de alcançar uma decisão no caso concreto deve ser, na visão de Dworkin, 

auxiliada pela história institucional de um determinado ordenamento jurídico. Isto é, pelo 

significado que assumem os diversos elementos que o compõe (constituição, leis e precedentes 

judiciais), quando colocados em perspectiva histórica e considerando as escolhas políticas feitas 

pela sociedade ao longo do tempo (DWORKIN, 1978, p.87).  

Na busca de uma solução para o caso concreto, o juiz ideal de Dworkin, Hércules, deve 

elaborar sua fundamentação levando em consideração tanto os elementos legislativos quanto 

jurisprudenciais. Na interpretação do direito escrito, assumem relevância as ideias de intenção 

ou propósito legislativo enquanto que, na análise dos precedentes, Hércules deve buscar os 

princípios subjacentes ou ínsitos aos casos decididos anteriormente (DWORKIN, 1978, p. 105).  

Ao analisar a constituição de seu ordenamento, Hércules deve ser capaz de construir 

uma teoria político-constitucional completa, de modo a identificar todos os princípios que 

emanam dos dispositivos constitucionais. Esta tarefa deverá ser executada respeitando o 

pressuposto da harmonia constitucional, ou seja, ao extrair um princípio de determinada 

cláusula prevista na constituição, Hércules deverá colocá-lo em perspectiva com as demais 

regras constitucionais (DWORKIN, 1978, p.106). Desvencilhar a extensão que cada um dos 

princípios identificados assume quando confrontado com as situações concretas não poderá 

prescindir de incursões na seara da filosofia política. Assim, Hércules “precisa desenvolver uma 

teoria da constituição no formato de um conjunto complexo de princípios e políticas que 

justificam o esquema de governo” (DWORKIN, 1978, p.107). 

O arcabouço fornecido por esta teoria geral de justificação da ordem constitucional 

serviria de base, então, para a interpretação da obra do legislador. Por exemplo, a teoria 

constitucional desenvolvida por Hércules pode abrigar a noção de que o legislador ordinário 

possui certas responsabilidades tanto em relação aos direitos individuais, quanto em relação 

objetivos sociais de bem-estar a serem perseguidos. Ao interpretar a legislação ordinária, 

Hércules não deve investigar o estado mental do legislador quando da promulgação do diploma 

                                                 
6 Entender o direito como política (law as policy) significa enxergá-lo como o resultado de um 

compromisso entre objetivos individuais e propósitos da sociedade, na busca do bem-estar da comunidade como 
um todo. Sob esta compreensão, decisões que tenham por base a execução de políticas devem ser alcançadas 
através da utilização de algum processo político, capaz de considerar diferentes interesses. O sistema democrático-
representativo, diz Dworkin, “pode ter um funcionamento apenas indiferente nestes casos, mas funciona melhor 
do que um sistema que permite juízes não eleitos (...), sopesarem interesses que competem entre si” (DWORKIN, 
1978, p.85). 
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legal; deve perquirir “qual interpretação vincula de modo mais satisfatório a linguagem 

utilizada pelo poder legislativo a suas responsabilidades constitucionais” (Dworkin, 1978, 

p.108), e também “quais os argumentos de princípio e de política que persuadiram o legislador 

a promulgar o diploma legal analisado” (DWORKIN, 1978, p.108). A identificação dos princípios 

que eventualmente tenham servido de inspiração para a atividade legislativa oferecerá um 

instrumento valioso para que Hércules escolha entre as diversas interpretação possíveis 

(DWORKIN, 1978, p. 109). 

Não se trata, defende Dworkin, de se substituir ao legislador, agindo conforme este 

agiria se fosse chamado a interpretar o diploma legal. A promulgação de uma lei representa, 

para o autor, um evento cujo significado pode vir a ser contestado por outros atores 

institucionais no futuro. A posição ocupada por Hércules seria justamente a de oferecer sua 

visão sobre o conteúdo específico daquele evento pretérito (DWORKIN, 1978, p.109). Neste 

processo interpretativo, o autor chama atenção para o papel desempenhado pela linguagem 

utilizada no diploma legal, já que os termos canônicos presentes na lei delimitam o espaço 

interpretativo de Hércules, pondo limites em algo que, de forma contrária, seria ilimitado. 

Assim, “os termos da lei efetivamente promulgada (...) permitem que este processo de 

interpretação opere sem incorrer em qualquer absurdo; permitem que Hércules afirme que o 

poder legislativo estendeu uma política até os limites permitidos pela linguagem de que fez 

uso” (DWORKIN, 1978, p.109-110).  

O autor também se preocupa em descrever como Hércules deve se portar diante dos 

precedentes judiciais, que no sistema de common law possuem força vinculante para o 

magistrado. Ao contrário do legislador, que não se vê obrigado a justificar seus votos senão 

com base apenas em questões de moralidade ou política, Hércules não pode, enquanto juiz, 

mostrar esse tipo de independência. Não pode, como é comum na atividade legislativa, deixar 

de explicitar que sua tomada de posição é coerente com as de seus pares, ou mesmo com aqueles 

que o precederam (DWORKIN, 1978, p.112). A força gravitacional de um precedente, isto é, a 

sua capacidade de influenciar decisões futuras, reside, para Dworkin, no princípio de equidade 

segundo o qual casos semelhantes devem ser tratados de maneira similar. O autor sustenta, 

entretanto, que o caráter equitativo da utilização de decisões anteriores só existe na medida em 

que estas decisões são justificadas por argumentos de princípio e não de política (DWORKIN, 

1978, p. 113-115).  

Neste contexto, ao identificar princípios que embasem a sua solução para o caso 

concreto, Hércules deve demonstrar que estes são consistentes com decisões judiciais pretéritas 
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na mesma matéria. Este dever de consistência exige que ele identifique previamente a ratio 

decidendi de toda história institucional que o precedeu, a fim de que não invoque, em suas 

decisões, princípios que não possam ser respaldados. Daí, afirma Dworkin, a verdadeira razão 

deste juiz ideal ter sido batizado de Hércules: ele é responsável pela elaboração de “um esquema 

de princípios abstratos e concretos capaz de fornecer uma justificação coerente para todos os 

precedentes do direito costumeiro e, na medida em que estes devem ser justificados por 

princípios, também para as disposições constitucionais e legislativas”7 (DWORKIN, 1978, 

p.116-117). 

O autor admite que o requisito acima elencado, de uma consistência total e completa 

entre todos os elementos que compõem o ordenamento jurídico (constituição, leis e conjunto 

completo dos precedentes judiciais) é demasiado forte. Isto porque, no exercício de sua 

atividade, Hércules encontrar-se-á diante de situações nas quais alguns destes elementos não 

poderão ser encaixados em seu esquema geral de justificação, mesmo considerando sua 

capacidade intelectual sobre-humana. Assim, ele deve desenvolver, paralelamente, uma teoria 

dos erros institucionais, que embasará o afastamento de precedentes e atos legislativos que não 

se coadunem com os princípios que emanam do restante do ordenamento (DWORKIN, 1978, 

119-121). Esta teoria, entretanto, deve ser aplicada com cautela, pois se Hércules “estivesse 

livre para considerar qualquer elemento da história institucional como um erro, sem quaisquer 

consequências para sua teoria geral, o requisito de consistência não seria genuíno” (DWORKIN, 

1978, p.121)8. 

A maneira como Hércules deve se relacionar com o direito na construção da solução 

para o caso concreto pode ser explicada ainda pela metáfora do romance em cadeia (chain 

novel) proposta por Dworkin (1986, p.228 e ss). Ao decidir um conflito, o magistrado deve agir 

tanto como crítico quanto como autor de um romance escrito a várias mãos. Sua missão é dar 

continuidade a uma narrativa que o precede, isto é, aquela formada pelo conjunto de decisões 

institucionais anteriores (judiciais e legislativas). Segundo esta metáfora, o deslinde de um 

litígio representa mais um capítulo na construção do direito, tal qual um novo capítulo de um 

romance que contou com diversos autores ao longo da história. 

                                                 
7 Sem grifos no original. 
8 Neste ponto, é interessante observar que Dworkin não parece defender em abstrato a possibilidade de 

Hércules exercer um controle de constitucionalidade sobre os atos legislativos, pois serão os princípios 
constitucionais do ordenamento que determinarão o que fazer com uma lei que Hércules considere um erro 
institucional. Caso haja, por exemplo, a consagração constitucional da supremacia legislativa, a lei em questão 
deve perder sua força gravitacional, isto é, sua capacidade de influenciar outros elementos do ordenamento, mas 
deverá manter sua autoridade específica (DWORKIN, 1978, p. 121). 
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O magistrado deve dar continuidade a este romance coletivo a partir da melhor 

interpretação possível dos capítulos anteriores; uma interpretação que forneça um relato fluido 

do enredo, personagens, gênero e temática do romance, de maneira a comunicar a sensação de 

que um único autor teria sido responsável pela obra até aquele momento. A partir daí, então, 

adicionaria o seu capítulo dando continuidade a narrativa à luz da interpretação anteriormente 

alcançada. Este agir do julgador é um corolário da concepção do direito como integridade 

segundo a qual “direitos e responsabilidade fluem das decisões passadas (...) não apenas quando 

são explícitos nas próprias decisões, mas também quando podem ser deduzidos de princípios 

de moralidade pessoal e política que as decisões explicitas pressupõem enquanto justificativas” 

(DWORKIN. 1986, p.96). 

Dworkin refuta que Hércules possa chegar a uma decisão em casos difíceis apenas 

guiado por suas convicções pessoais. Isto porque, ao conceber uma teoria político-jurídica 

completa do ordenamento, o magistrado seria capaz de identificar uma concepção da 

moralidade comunitária vigente que nada mais seria do que “a moralidade política que as leis e 

as instituições da comunidade pressupõem”. Existiria, segundo o autor, um direito 

constitucional à aplicação consistente dos princípios que norteiam as instituições de uma 

determinada ordem jurídica, sendo dever de Hércules defender esse direito “contra qualquer 

opinião incoerente, por mais popular que seja” (DWORKIN, 1978, p.126).  

Daí porque Dworkin entende que taxar a atividade judicante de antidemocrática é uma 

crítica infundada. Não há, para o autor, nenhuma razão para que sejam acatados juízos de 

moralidade institucional que não os do próprio Hércules, mesmo que a visão deste sobre 

determinada questão esteja em desacordo com o que a maioria política estabeleceu. Isto porque 

identificar os princípios que embasam uma determinada ordem constitucional é “uma questão 

sofisticada que exige uma certa habilidade dialética” não sendo possível presumir que as 

preferências políticas do homem comum, “expressas de maneira casual ou através do voto, 

tenham sido submetidas a essa forma de exame” (DWORKIN, 1978, p.129). 

A falibilidade dos juízes não seria motivo suficiente, segundo o autor, para a não 

aplicação do método utilizado por Hércules, de maneira que caberia a outras esferas assentar 

questões atinentes à moralidade comunitária, pois “não há razão para atribuir a nenhum outro 

grupo específico uma maior capacidade de argumentação moral; ou, se houver uma razão, será 

preciso mudar o processo de seleção dos juízes, e não as técnicas de julgamento que eles são 

instados a usar” (DWORKIN, 1978, p.130). 
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1.3. A postura interpretativa diante da constituição e a necessidade de uma leitura 
moral 

Referindo-se especificamente à realidade norte-americana, Dworkin relembra que 

mesmo que se considere que Marbury v. Madison tenha tido um desfecho equivocado, é inútil 

na atualidade questionar a competência da Suprema Corte para afastar a aplicação das leis 

emanadas do legislativo. Isto porque, após duzentos anos, a prática do controle de 

constitucionalidade está sedimentada na tradição jurídica dos Estados Unidos, de maneira que 

o debate atual deve girar apenas em torno da postura interpretativa que os magistrados devem 

adotar perante a constituição (DWORKIN, 1986, p.357; DWORKIN, 1996, p.4). 

Como visto, Dworkin acredita que a postura de Hércules diante das leis não pode ser 

reduzida à investigação do diploma legal isoladamente considerado. O direito como integridade 

rechaça a percepção das leis como eventos singulares, frutos da convergência de uma intenção 

ou estado mental dos legisladores. Ao contrário, as leis devem ser examinadas segundo a 

“melhor interpretação do processo legislativo como um todo” (DWORKIN, 1986, p.337), 

respeitando a história institucional do órgão legiferante, ou seja, suas escolhas passadas 

(DWORKIN, 1986, p.313). 

No âmbito do debate constitucional americano, o autor observa que grande parte das 

controvérsias interpretativas gira em torno do maior ou menor grau de importância dado às 

intenções originárias dos constituintes (framers). Uma das posições mais extremas em relação 

a esta temática é o que Dworkin considera historicismo ou originalismo, que coloca as referidas 

intenções históricas dos constituintes em um patamar capaz de limitar/desautorizar as demais 

leituras do texto constitucional (DWORKIN, 1986, p.360; DWORKIN, 1996, p.13). Esta estratégia 

identifica, para cada cláusula constitucional, “um momento canônico de criação, e insiste que 

aquilo que os constituintes pensaram à época, não importa o quão peculiar possa parecer 

atualmente, exaure a Constituição que possuímos” (DWORKIN, 1986, p.361).  

Esta postura interpretativa deve ser rechaçada pelas mesmas razões que a afastam 

quando da interpretação da legislação ordinária: a investigação do estado mental do 

constituinte, mesmo que sejam utilizadas declarações oficiais que constam em debates, tende a 

limitar a semântica do dispositivo analisado de uma maneira muitas vezes inconsistente com o 

restante do texto constitucional. É dessa interpretação sistemática que devem ser extraídos os 

princípios capazes de governar a compreensão de um dispositivo específico (DWORKIN, 1986, 

p. 363). Adicionalmente, Dworkin relembra que a dimensão temporal exerce uma força 

considerável na interpretação constitucional, notadamente quando se trata de um texto que já 
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conta com uma certa idade. Isto porque eventuais indícios da intenção do constituinte devem 

ser encarados de forma mitigada com o passar do tempo, tendo em vista as alterações nas 

circunstâncias políticas. A moralidade pública é cambiante com o passar dos anos e seria 

perverso “negar à comunidade o poder de mudar seu senso público de propósito” (DWORKIN, 

1986, p. 365). 

Entretanto, nem todos os dispositivos constitucionais clamam por uma leitura 

desvinculada das intenções constituintes, alerta Dworkin. O grau de generalidade e abstração 

da linguagem utilizada é um indicativo da importância a ser dada aos propósitos dos redatores 

do texto constitucional. Assim, por exemplo, um dispositivo como o que prevê a duração do 

mandato presidencial já é revestido de clareza e determinação semântica a ponto de não permitir 

outras interpretações que não aquela que emana do texto. É que, para certas matérias, assume 

relevância a estabilidade de seu significado, a despeito de quaisquer considerações quanto a 

mudanças na moralidade política vigente. Em uma categoria interpretativa intermediária 

estariam previsões como as da divisão de competências entre os entes federativos. Nestas, a 

estabilidade ainda é importante, mas deve ceder espaço a uma interpretação capaz de colocar 

os dispositivos em perspectiva sistemática com o restante do texto constitucional. Na outra 

extremidade deste espectro semântico estariam os direitos fundamentais, cuja comunicação 

através de uma linguagem propositalmente abstrata privilegia estratégias interpretativas que 

valorizem uma visão substantiva coerente de justiça (DWORKIN, 1986, p. 367-368; DWORKIN, 

1996, p.8). 

Certos dispositivos constitucionais devem ser entendidos enquanto conceitos abertos à 

interpretação, a partir dos quais é possível extrair diversas concepções. Quando um tribunal 

interpreta um dispositivo constitucional cuja linguagem é vaga, nada mais está fazendo do que 

extrair uma concepção específica de um conceito previsto constitucionalmente. Neste sentido, 

não se trata, segundo Dworkin, de vagueza linguística propriamente dita. Determinadas 

cláusulas só podem ser entendidas como “vagas” se forem tomadas como tentativas 

malsucedidas de expressar concepções incompletas. Na medida em que tais dispositivos fazem 

referência a conceitos morais é forçoso admitir que eles não poderiam ser mais detalhados do 

que já o são (DWORKIN, 1978, p.134-136). 

Para Dworkin, a postura adequada diante de conceitos constitucionais é a de uma leitura 

moral, que consiste na proposição de que todos os atores (operadores do direito e cidadãos) 

interpretem e apliquem as cláusulas constitucionais abstratas de forma a promover a invocação 
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de princípios morais de decência política e justiça. Para o autor esta postura traz “a moralidade 

política para o coração do direito constitucional” (DWORKIN, 1996, p.2). 

Defender a leitura moral não implica, na visão do autor, a aceitação de um mandato 

irrestrito para que o intérprete concretize os princípios constitucionais segundo convicções 

pessoais de justiça e decência política, por mais desviantes que estas possam ser. Para Dworkin, 

a leitura moral está limitada pela necessidade de integridade constitucional: as interpretações 

devem ser consistentes tanto com os princípios que estruturam a constituição, quanto com a 

tradição interpretativa abraçada por outros juízes no passado.   

Outro limite da leitura moral é aquilo que efetivamente foi positivado pelo constituinte: 

as palavras e terminologia escolhidas. Entretanto, esse limite não pode ser confundido o 

historicismo ou originalismo. Não se trata de limitar a leitura moral às expectativas de aplicação 

concreta que os constituintes tinham quando da constitucionalização de determinado preceito. 

O que Dworkin propõe é que se deixe de lado as eventuais intenções concretas (concepções) 

do constituinte, valorizando-se as ideias (conceitos) que as cláusulas constitucionais inspiram 

(DWORKIN, 1996, p.10).  

Aceitar uma estratégia interpretativa que privilegie tão somente as intenções 

constituintes pode gerar distorções graves. O exemplo trazido à colação pelo autor é o da 14ª 

Emenda à Constituição americana, que dispõem, entre outras matérias sobre a proibição dos 

estados membros negarem “a qualquer pessoa dentro de sua jurisdição a igual proteção das 

leis”9. Trata-se da celebrada equal protection clause, que em 1954 serviu de fundamento para 

que a Suprema Corte americana acabasse com a segregação racial nas escolas em Brown v. 

Board of Education. Uma argumentação originalista remeteria o intérprete às expectativas 

concretas dos congressistas responsáveis pela emenda, em 1866. Neste sentido, argumentou-se 

que Brown não respeitou tais expectativas na medida em que os então congressistas foram 

também responsáveis por manter a segregação racial nas escolas do Distrito de Columbia; daí 

inferindo-se que nunca fez parte de suas intenções a aplicação da equal protection clause para 

embasar o fim da segregação (DWORKIN, 1986, p.360). Para Dworkin, seria inapropriado levar 

em consideração as “opiniões daqueles que primeiro votaram a Décima Quarta Emenda como 

representativas da moralidade pública dos Estados Unidos um século depois, quando a questão 

racial havia sido transformada de quase todas as formas” (DWORKIN, 1986, p.365). A estratégia 

da leitura moral, segundo o autor, insiste que os constituintes não compreenderam, à época, o 

                                                 
9 Amendment XIX, Section 1: “No State shall make or enforce any law which (...) deny any person within 

its jurisdiction the equal protection of the laws” 
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princípio que eles mesmos transformaram em direito; uma abordagem originalista, por outro 

lado, faria com que este erro fosse eternizado na doutrina constitucional (DWORKIN, 1996, 

p.13). 

Segundo Dworkin, os limites da leitura moral devem ficar claros como forma de 

responder às críticas exageradas de que, sob a égide dessa estratégia interpretativa, os juízes 

detém um poder absoluto, capaz de impor ao restante da sociedade suas próprias convicções 

morais. Trata-se, segundo o autor, de uma estratégia direcionada a operadores do direito que 

agem de boa-fé, que é “o máximo que qualquer estratégia interpretativa pode ser” (Dworkin, 

1996, p.11).  

Dworkin adverte, entretanto, que a leitura moral é uma teoria sobre o que a constituição 

significa, e não uma teoria sobre qual ponto de vista deve prevalecer (Dworkin, 1996, p. 12), 

se o dos juízes ou o dos legisladores. Assim, seriam infundadas as proposições de que a leitura 

moral é antidemocrática. Pelo contrário, ela é, na visão de Dworkin, indispensável para a 

democracia. Existem diversos arranjos institucionais compatíveis com a leitura moral, sem que 

necessariamente um seja mais democrático que o outro, pois o conceito de “democracia não 

insiste que os juízes tenham a última palavra, mas também não insiste que eles não devam ter” 

(DWORKIN, 1996, p.7). 

1.4. A concepção de democracia fundamentada na parceria e suas condições de 
legitimidade 

Taxar a leitura moral de antidemocrática só é possível na medida em que se adote uma 

concepção equivocada de democracia: a que identifica o regime democrático com a premissa 

majoritária. A premissa majoritária, segundo Dworkin, consiste na proposição de que os 

“procedimentos políticos sejam projetados de tal forma que, ao menos em matérias importantes, 

a decisão alcançada seja a que a maioria ou a pluralidade dos cidadãos favorece, ou que viria a 

favorecer de posse de informações adequadas e tempo suficiente para reflexão” (DWORKIN, 

1996, p. 15-16). Esta premissa, diz o autor, não necessariamente ignora a possibilidade da 

interferência de uma instituição de caráter não majoritário para fazer respeitar os direitos dos 

cidadãos. Mas insiste, por outro lado, que sempre que isso ocorre há um custo moral a ser pago 

pela sociedade, a qual se encontrará em uma situação intrinsecamente injusta (unfair) 

(DWORKIN, 1996, p. 17). A possibilidade do controle de constitucionalidade seria, assim, uma 

“serpente no jardim” da democracia e do direito constitucional. Algo que, apesar de aceito pela 

maioria dos doutrinadores, é visto como uma afronta aos princípios democráticos (DWORKIN, 

1990, p.325-326).  
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Para o autor, este problema é solucionado na medida em que a democracia seja 

compreendida sob uma ótica distinta, desvinculada da premissa majoritária. No lugar, Dworkin 

propõe uma concepção fundada na parceria (partnership conception of democracy), segundo 

a qual o regime democrático deve tratar todos os membros da comunidade com igual 

consideração e respeito (equal concern and respect).  

A ideia de igual consideração e respeito representaria uma das condições de 

legitimidade do poder político instituído (DWORKIN, 2011, p. 321), limitando o seu exercício 

nos seguintes termos: (1) deve ser demonstrada igual consideração pelo destino de cada pessoa 

sobre a qual o poder político detém domínio; (2) é necessário haver respeito pela 

responsabilidade e pelo direito de cada indivíduo decidir a melhor forma de conduzir sua vida. 

(DWORKIN, 2011, p.2). Estes são, para o autor, os dois princípios de dignidade que qualquer 

governo há de respeitar. 

Esta forma de enxergar a democracia requer, segundo Dworkin, as estruturas e 

instituições majoritárias de praxe, mas não se constrange ou tem de lidar com qualquer custo 

moral quando mecanismos não representativos são acionados. Isto porque sua essência não 

reside na preservação da vontade das maiorias, e sim na preservação de condições de 

legitimidade democrática (DWORKIN, 1996, p. 17).   

Tais condições, consubstanciadas nos princípios acima referidos, representariam, para 

o autor, a fonte de todos os direitos políticos, isto é, direitos que indivíduos que se sujeitam a 

um determinado poder político estabelecido podem invocar como “trunfos” contra a atuação do 

próprio poder (DWORKIN, 2011, p.327-331). Assim, os direitos fundamentais 

constitucionalmente previstos representariam concretizações da ideia de igual respeito e 

consideração e, por conseguinte, condições da própria democracia. 

A ideia de justificar o controle de constitucionalidade a partir da preservação das 

condições da própria democracia foi inicialmente levantada por John Hart Ely. Sob esta 

perspectiva, a intervenção do poder judiciário seria justificada quando objetivasse proteger 

direitos que representassem condições de possibilidade do próprio processo democrático 

(representation-reinforcing), mas não quando a finalidade fosse proteger valores substantivos 

per se (value-protecting) (ELY, 1980, p.87-104). Assim, por exemplo, o direito à liberdade de 

expressão, na medida em que reforça o próprio processo democrático, mereceria a proteção do 

judiciário contra investidas do legislativo; o que não seria o caso da liberdade religiosa, que 

enquanto valor substantivo deveria ter seus contornos definidos na arena política.  
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Os esforços de Ely são, na visão de Dworkin, insuficientes para justificar o controle de 

constitucionalidade, pois qualquer tentativa neste sentido não é capaz de lograr êxito por meio 

da separação estanque entre questões procedimentais e substantivas. Uma conciliação entre 

jurisdição constitucional e democracia só possível na medida em que o próprio conceito de 

democracia faça referência a valores substantivos. (DWORKIN, 1981, p.500-516). É que a 

democracia, para o autor, representa um esquema de governo procedimentalmente incompleto: 

“Ela não é capaz de prescrever os procedimentos necessários para testar se as condições dos 

procedimentos previstos por ela são satisfeitas” (DWORKIN, 1996, p.33). É justamente neste 

ponto que reside a principal diferença entre as concepções analisadas: enquanto a majoritária 

define a democracia apenas do ponto de vista procedimental e, portanto, de forma incompleta, 

a concepção de parceria promove uma vinculação entre a democracia e limitações substantivas 

de legitimidade (DWORKIN, 2011, p.384; DWORKIN, 2008, p.133). 

Se no discurso político a democracia é entendida como um valor em si mesmo, digno 

de ser perseguido (DWORKIN, 2011, p.348), seria de se questionar qual seria este valor. O que 

faria da democracia uma forma de governo intrinsecamente justa ou desejável? Neste sentido, 

Dworkin questiona se a concepção majoritária incorpora algum dos valores que, não raro, são-

lhes atribuídos: a equidade (fairness) na condução do autogoverno e a igualdade política entre 

os cidadãos. 

Segundo o autor, a ideia de que o procedimento majoritário seria dotado de uma 

equidade intrínseca (WALDRON, 2006, p.1388) não se sustenta. Se isto fosse verdade, argumenta 

Dworkin, não somente no campo político, mas em qualquer instância onde houvesse a 

necessidade de decisões coletivas, o procedimento de decisão majoritário demonstraria este 

caráter (equidade). Para mostrar que isto não ocorre, o autor usa o exemplo de um bote salva-

vidas superlotado, no qual a sobrevivência de todos depende da decisão de lançar um dos 

passageiros ao mar. Não haveria que se falar em equidade na hipótese de a decisão ser alcançada 

por votação, pois a escolha do tripulante a ser sacrificado poderia ser influenciada por intrigas 

e preferências pessoais. Seria muito mais justo/equitativo realizar um sorteio. O mesmo 

raciocínio poderia ser aplicado na arena política, na qual os vieses e as antipatias pessoais 

podem levar a maioria a desrespeitar os direitos de uma minoria; com uma diferença: não seria 

apropriado deixar à mercê da sorte decisões que tem o condão de afetar a vida de um grande 

número de pessoas (DWORKIN, 2011, p.387). 

Saber se a concepção majoritária tem melhor sorte na promoção de igualdade política 

entre os cidadãos depende, para Dworkin, de como este conceito é entendido. A ideia de 
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igualdade política pode ter, incialmente, duas leituras: igualdade de influência sobre as decisões 

políticas; ou igualdade de impacto no processo político. Sob qualquer uma das duas 

perspectivas, Dworkin conclui que a concepção majoritária de democracia falha em satisfazer 

o critério de igualdade política entre os cidadãos.  

Em primeiro lugar, não haveria, na prática, igualdade de influência entre os membros 

de uma comunidade. A capacidade de influenciar os rumos que as decisões políticas tomam é, 

muitas vezes, dependente do carisma pessoal de determinado interlocutor, ou mesmo da 

quantidade de recursos de que este dispõe, haja vista a possibilidade de acesso aos meios de 

comunicação de massa. Por outro lado, adotar a igualdade política como igualdade de impacto 

parece ser um esforço equivocado, tendo em vista o caráter infinitesimal do impacto que um 

cidadão comum possui no processo político. É que o impacto do seu voto, mesmo considerando 

arranjos representativos ótimos em uma comunidade de tamanho razoável, é próximo de zero. 

Enquanto que, por outro lado, o impacto no processo político que um representante eleito 

exerce, notadamente no executivo, é gigantesco. Neste contexto, seria de se questionar a 

relevância do próprio conceito de igualdade política (DWORKIN, 2011, p. 388-390). 

Para fugir destas dificuldades, Dworkin propõe uma terceira forma de entender a 

igualdade política expressa na restrição de que: o impacto de um indivíduo não deva ser menor 

do que o de outro por razões que comprometam a sua dignidade. Isto é, “razões que tratem sua 

vida como digna de menor consideração ou suas opiniões como merecedoras de menos 

respeito”10 (DWORKIN, 2011, p. 388). Esta leitura da ideia de igualdade política, entretanto, não 

seria compatível com uma concepção majoritária de democracia. Isto porque uma concepção 

majoritária enxerga os indivíduos que integram a comunidade de maneira isolada, valorizando 

o impacto no processo político apenas na medida em que este é computado individualmente, 

segundo uma abordagem meramente estatística de ação coletiva. A concepção de parceria 

defendida por Dworkin seria capaz de operacionalizar esta forma de compreensão da igualdade 

política na medida em que aceita a ação coletiva sob uma perspectiva comunitária (communal), 

que nega a sua redução a uma função estatística das ações individuais e requer dos indivíduos 

a percepção do grupo como uma entidade ou fenômeno que possui uma existência a parte 

(DWORKIN, 1990, p.329). 

Esta seria a forma mais adequada de compreender o conceito de igualdade política e 

aqui residiria a fraqueza fatal da concepção majoritária de democracia: ela enfatiza a igualdade 

de impacto, mas a reduz a um fetiche numérico, sem valorizar o seu valor de fundo, a liberdade 

                                                 
10 Sem grifos no original 
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positiva. Ao fazer uma opção pela concepção de parceria, Dworkin afirma que não há qualquer 

comprometimento automático da igualdade política quando “estruturas constitucionais são 

adotadas de forma reduzir a possibilidade das decisões políticas produzidas não representarem 

as preferências da maioria” (DWORKIN, 2011, p.392)11. 

1.5. A compatibilidade entre a jurisdição constitucional e a concepção de parceria 
A concepção de parceria proposta por Dworkin não rejeita de plano arranjos 

institucionais não majoritários. Pelo contrário, ela valoriza tais arranjos desde que seja 

demonstrado que eles possam contribuir para o aumento da legitimidade do regime 

democrático, através da preservação do requisito de igual consideração e respeito pelos 

indivíduos. A questão que se coloca, diante deste cenário, é a de saber se a jurisdição 

constitucional é considerada pelo autor como um arranjo institucional que promove este 

acréscimo na legitimidade. A resposta de Dworkin é de que não necessariamente. 

Saber se um tribunal constitucional reforça a legitimidade de um regime depende 

inteiramente das decisões tomadas por este. Na hipótese deste órgão exarar decisões corretas 

sobre as condições da democracia, Dworkin afirma que com certeza não há qualquer perda ou 

custo moral. Pelo contrário, o tribunal aprimora o regime democrático. Por outro lado, se este 

mesmo órgão desrespeita as condições de legitimidade do poder político, pode-se dizer que 

houve uma perda para a democracia como um todo. Mas esta perda, segundo o autor, não é 

menor ou maior do que aquela que qualquer outro órgão do governo poderia causar. A 

possibilidade de erro seria simétrica em relação ao legislativo. Neste contexto, o autor admite 

os limites de suas conclusões, tendo em vista que não foi capaz de oferecer um argumento 

definitivamente a favor do instituto de controle de constitucionalidade. O que o próprio autor 

admite ter feito foi estabelecer um patamar nivelado no qual o embate entre diferentes arranjos 

institucionais pode ocorrer (DWORKIN, 1996, p.32-33). 

                                                 
11 No mesmo sentido, isto é, desvinculando as noções de democracia e majoritarismo, Bobbio defende 

que se trata de uma sobreposição indevida e possivelmente concebida com base em uma interpretação equivocada 
da definição clássica da democracia como governo da maioria. Esta definição teria de ser compreendida em 
oposição às outras formas de governo elencadas por Aristóteles: a aristocracia (governo de poucos) e a monarquia 
(governo de um só). A democracia seria, por outro lado o governo de muitos. "Em um contexto desse tipo, se por 
democracia quiserem falar de governo da maioria, que fiquem à vontade para assim o fazer, contanto que fique 
claro que por 'maioria' se entende o sujeito coletivo do poder político em oposição a outros sujeitos, tais como o 
monarca, os ricos, os nobres etc.; não se entende em absoluto o governo mediante uma determinada regra de 
procedimento para exercício do poder. Indica quantos governam, não como governam". Além disso, o autor 
relembra que "a história do princípio da maioria não coincide com a história da democracia como forma de 
governo", havendo tal princípio surgido como expediente técnico para a tomada de decisões colegiadas no direito 
romano (BOBBIO, 2000, p.429-432). 
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Em que pese tais conclusões, é possível perceber, pelo menos até certa altura da obra de 

Dworkin, um certo otimismo no que concerne às implicações práticas do controle de 

constitucionalidade. O autor observa que, diante de multiplicidade de arranjos institucionais 

compatíveis com a democracia, não haveria outra saída que não a orientação da escolha a partir 

de uma lógica direcionada aos resultados. Isto é, a melhor estrutura institucional seria aquela 

capaz de responder à pergunta sobre os limites concretos das condições democráticas da melhor 

forma possível e, a partir de então, melhor garantir o respeito a tais condições. Esta estratégia 

estaria aberta a uma série de considerações práticas que poderiam apontar para uma 

superioridade do judiciário como árbitro final das condições democráticas, notadamente em 

face da vulnerabilidade dos legisladores às pressões políticas e financeiras (Dworkin, 1996, 

p.34). Essa visão otimista da atividade judicante levou Dworkin, a certa altura, a defender 

vigorosamente a incorporação da Convenção Europeia de Direitos Humanos ao ordenamento 

britânico, sob o argumento que a doutrina da soberania do Parlamento deveria ceder espaço à 

possibilidade do controle de constitucionalidade (DWORKIN, 1996, p.352-372). 

Mas a atuação da Suprema Corte americana durante a primeira década do século XXI 

parece ter tornado o autor mais cético em relação à suposição de que o judiciário seria o poder 

mais bem equipado para lidar com controvérsias sobre os direitos e preservar as condições da 

democracia. Isto porque o ativismo conservador de alguns integrantes da Suprema Corte teria, 

na visão de Dworkin, manchado história institucional recente daquele órgão, relembrando que 

também a jurisdição constitucional pode enfraquecer os pressupostos da democracia. Este fato, 

entretanto, não seria suficiente para descredenciar o instituto democraticamente, porém antes 

uma oportunidade de aperfeiçoá-lo. Neste sentido, Dworkin, diante da preocupação em relação 

ao viés ideológico exacerbado de alguns juízes da Suprema Corte americana chegou a propor 

uma limitação do mandato de seus integrantes12 (DWORKIN, 2008, p.157-159). 

Em determinado momento Dworkin chegou a afirmar, sem ressalvas, que os Estados 

Unidos eram uma sociedade mais justa do que teriam sido se as decisões sobre os direitos 

houvessem sido deixadas a cargo de instituições majoritárias (DWORKIN, 1986, p.356). Anos 

depois, proclamou que saber a natureza de saldo histórico da atuação da Suprema Corte era 

uma questão sujeita à interpretação individual e que ele, particularmente, considerava-o 

                                                 
12 Os integrantes da Suprema Corte americana não possuem mandato fixo ou aposentadoria compulsória 

de acordo com a Constituição daquele país (Article III, Section 1: “(...) The judges, both of the supreme and inferior 
courts, shall hold their offices during good behavior (...)”). 
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positivo; mas que o futuro daquela instituição dependeria das nomeações vindouras e que se 

deveria torcer pela melhor sorte neste aspecto (DWORKIN, 2011, p.399).  
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2. A supremacia legislativa e a crítica democrática de Jeremy Waldron 

2.1. Contextualização 
Em que pese a noção de supremacia judicial ter alcançado a condição de corolário da 

ordem constitucional contemporânea, não são raras as críticas de que o instituto do controle de 

constitucionalidade padece de um déficit democrático. Neste capítulo, serão apresentados os 

argumentos expostos por Jeremy Waldron na defesa da prevalência do poder legislativo como 

intérprete último da ordem constitucional. Antes, porém, cabe um breve relato, sem qualquer 

pretensão de exaurir o tema, sobre a construção histórica do conceito de supremacia legislativa 

na ordem constitucional britânica.  

Conforme o relato detalhado de Wolf-Phillips (1984), os princípios e regras que 

compõem a constituição britânica são frutos do embate entre a figura do monarca e outros atores 

sociais como a nobreza e a burguesia. As tentativas de limitação dos arbítrios e desígnios do 

poder real tem início com a Magna Carta de 1215; e o que hoje denomina-se Parliament inglês 

pode ter sua origem traçada, primeiro, à convocação aos nobres e burgueses feita por Simon de 

Montfort em 1265 e, depois, ao Parlamento Modelo (model Parliament) de 1295, que contou 

com representantes eleitos. Entretanto, o equilíbrio do poder era demasiadamente 

desproporcional, pois ao rei cabia a prerrogativa de convocar e dissolver o Parlamento conforme 

seu arbítrio. As tensões viriam a se agravar durante o séc. XVII, que assistiu a uma guerra civil, 

ao advento de uma república efêmera, à posterior restauração da monarquia e, por fim, à 

Revolução Gloriosa de 1688 (LOVELAND, 2015, p.24-26). 

Os acontecimentos daquele ano e seus desdobramentos acabaram por lograr a submissão 

do poder real à autoridade do Parlamento: a Bill of Rights de 1689 afastou a possibilidade do 

monarca criar ou revogar leis sem a autorização legislativa, além de dispor sobre a necessidade 

de convocação frequente do Parlamento. Embora estes fatos políticos tenham lançado as bases 

do que mais tarde tornou-se a doutrina jurídica da soberania parlamentar (parliamentary 

sovereignty), é importante lembrar que o legislativo inglês do fim do século XVII estava longe 

de remeter a qualquer ideal de democracia. As bases políticas do legislativo eram, àquela época, 

democráticas sob uma perspectiva primitiva, pois a participação na feitura das leis estava aberta 

tão somente aos indivíduos que preenchiam os requisitos rigidamente estabelecidos 

(LOVELAND, 2015, p. 28). 

A ideia da supremacia do legislativo britânico, apesar de estabelecida como fato político 

durante os anos posteriores à Revolução Gloriosa, só ganhou sua formulação clássica no final 

do século XIX, a partir do trabalho de Dicey: 
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O princípio da soberania do Parlamento significa não mais nem menos que isto, 
a saber, que o Parlamento (...) tem, sob a constituição inglesa, o direito de fazer ou 
desfazer qualquer lei; e, adicionalmente, que nenhuma pessoa ou órgão é reconhecido 
pelo direito inglês como apto a sobrescrever ou afastar a legislação do Parlamento 
(DICEY, 1915, p. 3-4) 

Segundo Dicey, o princípio da soberania do parlamento comporta duas dimensões: uma 

positiva e outra negativa. A dimensão positiva do princípio diz respeito ao poder do parlamento 

aprovar ou derrogar quaisquer leis sobre qualquer matéria, não havendo nenhum assunto sobre 

o qual não possa legislar. Não há, assim, distinção entre o direito constitucional e o direito 

ordinário: todos os atos do Parlamento que sigam o rito legislativo previamente definido 

ingressam na ordem jurídica sob a mesma condição. Já a dimensão negativa remete ao fato de 

que o poder do legislativo é absoluto frente a outros órgãos ou instituições, não podendo o 

judiciário declarar um ato do legislativo como inválido ou nulo. 

A formulação dada por Dicey ao princípio da soberania do Parlamento é vista, na 

atualidade, como uma concepção ortodoxa, merecendo críticas e revisões. Em especial, deve 

ser destacada a influência do direito comunitário após a entrada do Reino Unido na União 

Europeia, bem como a devolução de autoridade legislativa a outras partes do Reino Unido 

(Irlanda do Norte e Escócia, particularmente) (ELLIOTT, 2004). A mitigação do princípio da 

soberania do Parlamento britânico em face da legislação de direitos humanos será tratada mais 

adiante neste trabalho; por hora, é necessário ter em mente que o referido princípio ainda é 

considerado, pelo menos no plano doméstico, como um dos mais axiomáticos da ordem 

constitucional britânica (LOVELAND, 2015, p. 49).  

A revisão crítica do princípio da soberania do Parlamento deriva em grande parte da 

noção de que os direitos fundamentais merecem uma proteção além daquela que pode ser dada 

pelo legislador. Entretanto, é de se questionar: se existe algo fundamentalmente errado com a 

concepção de que o legislativo pode agir como defensor dos valores mais caros a uma 

determinada sociedade; e, além disso, se do ponto de vista democrático os legisladores não 

estariam melhor legitimados para agirem como intérpretes dos direitos. A experiência 

constitucional britânica, por exemplo, seria a prova de que o legislador é capaz de exercer suas 

funções de forma moderada e com um certo grau de autocontrole. É no espírito destes 

questionamentos que se insere o trabalho de Jeremy Waldron a respeito da legitimidade 

democrática do controle de constitucionalidade. As preocupações do autor partem de uma 

constatação mais ampla: a de que a ciência jurídica moderna não se debruça o suficiente sobre 

a atividade legislativa, dando preferência ao estudo da interpretação judicial e da atividade 

judicante em geral. Para Waldron: 
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Nosso silêncio sobre esta matéria é ensurdecedor quando comparado à 
eloquência filosófica com a qual tratamos os tribunais. Não há nada sobre o legislativo 
ou sobre a legislação na filosofia jurídica moderna que se compare remotamente à 
discussão travada sobre o processo de decisão judicial. Ninguém parece ter enxergado 
a necessidade de uma teoria ideal que faça pela legislação o mesmo que o juiz ‘Hércules’ 
de Ronald Dworkin fez pela composição judicial de conflitos (WALDRON, 1999a, p.1) 

O legislativo gozaria de um desprestígio, sendo frequentemente retratado como 

suscetível às vicissitudes e negociatas políticas, ao contrário da posição do judiciário, tido como 

um fórum de princípios. Esta maneira de encarar o legislativo serviria como um esquema 

justificador da ampliação dos poderes do judiciário, silenciando preocupações relativas a 

natureza contramajoritária de institutos como o controle de constitucionalidade (WALDRON, 

1999a, p.2).   

2.2. A dignidade da legislação e a tentativa de construção de um modelo normativo 
da atividade legislativa 

Neste contexto, seu trabalho também tem a pretensão de resgatar o que Waldron 

denomina dignidade da legislação, isto é, desenvolver um modelo normativo da atividade 

legislativa. Para o autor, é importante que o processo legislativo seja enxergado sob a sua 

melhor perspectiva: a de que representantes da comunidade se reúnem a fim de estabelecer 

solenemente medidas que reflitam suas aspirações, levando em consideração e respeitando as 

diferenças de opinião e princípios que possam existir entre eles. (WALDRON 1999a, p.2). A 

tentativa de compreensão do legislativo sob a ótica de um modelo ideal permitiria, desta forma, 

uma comparação mais qualificada dos arranjos institucionais possíveis do ponto de vista 

constitucional (WALDRON, 1999b, p.90). 

A fim de lançar luz sobre o que seria um modelo ideal de legislação, Waldron sustenta 

a necessidade de discutir alguns temas relacionados à atividade legislativa (textualidade, 

intenção legislativa e votação) sob a égide do que considera suas características estruturais mais 

relevantes: o tamanho, a diversidade e a discordância (WALDRON, 1999b, p.24). A abordagem 

oferecida pelo autor para cada um destes temas é pontual, não havendo a elaboração de uma 

metáfora nos moldes do juiz ideal de Dworkin. Tendo em vista o escopo do presente trabalho, 

são apenas destacados os pontos mais importantes discutidos por Waldron. 

O primeiro dos temas que merece a atenção do autor é a textualidade. Waldron acredita 

ser sintomático que o produto da atividade legislativa, a lei escrita, tenha sua compreensão 

fortemente vinculada ao significado das palavras que compõem o texto. Não por acaso, faz-se 

referência a ideia de “letra da lei” quando se debruça sobre a interpretação de diplomas legais. 
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Para o autor, esta postura interpretativa é sintomática do tipo de instituição que o legislativo 

moderno é: um grupo numeroso de indivíduos que possuem opiniões diferentes sobre a matéria 

posta em discussão e que se propõe a representar toda coletividade. Neste cenário, a única 

certeza a respeito do que foi acordado entre eles é o próprio texto produzido (Waldron, 1999b, 

p. 25). A textualidade da obra legislativa é um corolário de sua estrutura: dado número de 

integrantes e a possibilidade de uma composição diversificada, as regras de deliberação devem 

constantemente referenciar proposições escritas, sob pena dos legisladores não estarem a par 

do objeto das votações. Além disso, texto promulgado é, para o autor, é a expressão da 

autoridade parlamentar no sentido dado por Joseph Raz13, na medida em que representa o 

resultado de uma deliberação fundada na diversidade e, possivelmente, superior àquela do 

homem médio destinatário da norma (WALDRON, 1999b, p.68-86). Esta busca pela autoridade 

epistêmica da legislação também é encontrada em outro argumento trazido por Waldron, 

supostamente presente na obra de Aristóteles: a Doutrina da Sabedoria da Multidão (DSM). 

Tal doutrina implicaria que “o povo, agindo coletivamente, é capaz de tomar melhores decisões 

através da junção de seu conhecimento, experiência e discernimento do que qualquer membro 

individual desta coletividade, por mais excelente que seja” (WALDRON, 1999a, p.93). A 

autoridade deliberativa da multidão não seria devida apenas à mera soma ou agregação dos 

pontos de vista dos seus integrantes. Ter-se-ia um cenário de confrontação dialética capaz de 

sintetizar resultados superiores a partir das várias opiniões trazidas à colação pelos membros 

do grupo (WALDRON, 1999a, p.93)14. 

                                                 
13 Para Raz (1986, p.53) o conceito de autoridade está ligado à sua tese da justificação normal (normal 

justification thesis): “a maneira primária de estabelecer que uma pessoa tem autoridade sobre outrem envolve 
mostrar que o [primeiro] sujeito em questão estará em melhor conformidade com as razões que se aplicam a ele 
(...) se aceitar as diretivas do detentor da autoridade como obrigatórias e as tente seguir ao invés de buscar, por si 
mesmo, seguir as ditas razões que se aplicam a ele” 

14 Cláudio Michelon (2007) critica a utilização da DSM como fundamento da autoridade legislativa. Em 
primeiro lugar, argumenta que aceitar a tese de Waldron faria com que um agente pertencente à minoria derrotada 
na arena política pudesse ser colocado em uma posição insustentável: não somente estaria obrigado a obedecer 
aos padrões de comportamento materializados pela lei, mas também a mudar de opinião quanto ao mérito da 
questão. Isto porque se a maioria está mais qualificada para chegar ao resultado, seria irracional advogar uma 
mudança legislativa (a não ser que novos fatos pudessem vir à tona e mudar a ponderação de razões anteriormente 
realizada) (MICHELON, 2007, p.271-272). Em segundo lugar, o autor acredita que a própria concepção de razão 
prática defendida por Waldron é incorreta: não seria possível defender uma habilidade dialética inata de todos os 
integrantes de uma multidão. O exercício da razão prática seria uma habilidade complexa que demandaria 
treinamento e aptidão. Além disso, exigiria do agente uma humildade argumentativa para, no mínimo, conseguir 
achar um ponto de partida em comum com o seu interlocutor (endoxa), sob pena de não haver processo dialético 
e sim solipsismo. Dada uma assembleia multidionária, seria ambicioso sustentar que a capacidade de deliberar 
dialeticamente poderia fazer parte do patrimônio intelectual da maioria dos seus integrantes. O autor ressalta que 
mesmo que o ponto de partida de Waldron seja enxergar a atividade legislativa sob uma ótica otimista, é preciso 
tomar cuidado para não exagerar nas idealizações (MICHELON, 2007, 273-275). Michelon concorda quanto ao 
mérito da afirmação de Waldron – de que as decisões parlamentares são dotadas de maior autoridade quando 
comparadas às das cortes – mas chega a esta conclusão a partir de argumentos diferentes, notadamente o fato de 
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Ainda no âmbito da interpretação, o autor também discute a noção de intenção 

legislativa. Cuidar-se-ia de um conceito problemático diante da postura doutrinária de tratar a 

intenção como singular, ou seja, como proveniente do legislador. A ficção retórica de um 

legislador singular não seria capaz de enfrentar questionamentos a respeito de quais fontes e 

registros da atividade legislativa podem ser levados em consideração na busca de um 

significado além do literal. Isto porque, dado o tamanho e a diversidade do legislativo moderno, 

é necessário refletir sobre em que medida seus integrantes estão alinhados com uma intenção 

compartilhada. Além disso, é preciso lembrar os diversos atores e grupos que atuam na arena 

legislativa (maiorias, minorias, líderes partidários, autores dos projetos), e questionar quais as 

intenções que se sobressaem durante o processo de feitura das leis. Daí a necessidade de 

repensar o conceito de intenção legislativa tendo em vista a diversidade intrínseca do 

parlamento (WALDRON, 1999b, p. 26)15. 

O último dos temas debatido por Waldron é a votação. Aqui o autor aborda o processo 

de votação majoritário, e relembra que este é visto pela doutrina como não adequado para o 

manejo de matérias que envolvam princípios morais. O nível de contingência envolvido nesta 

forma de deliberação seria temerário, pois não raro a aprovação ou rejeição de uma medida 

poderia ocorrer por uma margem de pouquíssimos votos. Daí a defesa dos tribunais como 

fóruns apropriados a discussão de temas importantes, tendo em vista a natureza deliberativa e 

bem fundamentada de seus julgamentos (WALDRON, 1999b, p. 26). Entretanto, diante da 

diversidade de opiniões existente no seio do legislativo, o processo de decisão deve ser avaliado 

segundo uma métrica de equidade (fairness). Segundo o autor, a utilização do princípio 

majoritário surge como única alternativa viável, tendo em vista que nenhum outro procedimento 

decisório é capaz de conferir a cada indivíduo o maior peso possível a sua opinião compatível 

com dar um peso igual a todos os outros membros do grupo (WALDRON, 1999a, p. 148). Sob 

esta ótica, a votação majoritária adquire uma dimensão respeitosa, e não arbitrária, diante da 

necessidade de uma decisão comum em um contexto onde há várias opiniões díspares 

(WALDRON, 1999a, 151). 

                                                 
serem (os parlamentos) instituições projetadas para acomodar o aspecto comunal (communal) da razão prática 
(MICHELON, 2007, p.265). 

15 Neste ponto Waldron converge com a posição Dworkiana de repúdio a investigação do estado mental 
do(s) legislador(es). Para Waldron a expressão literal do texto é o único elemento capaz de balizar a atividade 
interpretativa.  
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2.3. A problemática da constitucionalização dos direitos e a ideia de compromisso 
futuro 

Waldron acredita que a adoção de uma posição filosófica baseada na ideia de direitos 

fundamentais não necessariamente implica a materialização de arranjos político-constitucionais 

específicos. Isto ocorre seja porque: (1) uma teoria que cultiva valores morais abstratos pode 

fazê-lo sem estabelecer prescrições deontológicas; (2) eventuais prescrições normativas ideais 

de uma teoria podem ser positivadas fora do formato tradicional comumente associado a 

direitos; (3) e, finalmente, mesmo que estas proposições sejam positivadas como direitos dos 

indivíduos, há razões importantes para não as dotar de estatura constitucional. Desta forma, não 

haveria relação de necessidade entre a preocupação jurídico-filosófica com direitos e a sua 

constitucionalização, tampouco sua fiscalização pelo judiciário. 

O autor observa que as formulações constitucionais dos direitos normalmente partem de 

um raciocínio derivativo: um processo de inferência mental que associa valores morais 

abstratos a proposições concretas alinhadas com as circunstâncias da sociedade moderna16. 

Entretanto, esta não seria a única forma de articulação possível de uma teoria baseada em 

direitos. Aqui, o autor cita como exemplo a teoria da justiça de Rawls, que, embora alicerçada 

em preocupações morais abstratas (liberdade e a igualdade dos indivíduos), não tem como 

conclusão lógica a formulação de proposições normativas sobre estes valores, mas apenas 

princípios que orientam a estrutura básica da sociedade17. Desta forma, argumenta Waldron, 

“não podemos inferir muito sobre as recomendações práticas de uma teoria normativa a partir 

do conteúdo de suas premissas fundamentais” (WALDRON 1999b, p. 215-216).  

Mesmo que as recomendações normativas de determinada teoria sejam materializadas 

na forma de direitos fundamentais, daí não decorre que estes direitos devam ser positivados Isto 

porque, conforme Waldron, o ordenamento pode tutelar determinado princípio moral (“direito 

à moradia”, por exemplo) sem que necessariamente os indivíduos tenham de possuir uma 

pretensão jurídica perante os órgãos e instituições (“todas as pessoas que não possuem uma 

casa devem ter abrigo fornecido pelo Estado”). É possível que a consecução de um valor moral 

                                                 
16 Waldron usa como exemplo o direito à inviolabilidade da residência (um dos desdobramentos da quarta 

emenda à constituição norte-americana), que pode ser derivado de uma preocupação com o direito à privacidade 
e, em um nível mais abstrato, com a importância dos valores de autonomia individual e de autodeterminação da 
própria vida. 

17 Percorrer o caminho oposto (das formulações concretas até as premissas abstratas) também não ajudaria 
a causa da positivação dos direitos. Waldron cita, neste caso, a doutrina do utilitarismo indireto que “pode envolver 
um compromisso com direitos em sua superfície mesmo que a ideia de direitos não figure em suas premissas mais 
profundas” (Waldron, 1999b, p.216). 
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(moradia) seja alcançada através de políticas públicas que deixem alguma margem de 

discricionariedade aos agentes estatais (WALDRON, 1999b, p.218-219). 

Como seria de se esperar, a constitucionalização de direitos é vista de forma ainda mais 

problemática por Waldron. Dois problemas poderiam ser identificados inicialmente. O primeiro 

seria decorrente da adoção de uma expressão escrita tendente a rigidez. Dada a dificuldade de 

modificação do texto constitucional, há o perigo de uma estagnação doutrinária na evolução do 

conceito por detrás da formulação constitucionalizada. O autor relembra, neste ponto, uma lição 

da experiência constitucional norte-americana, de que “as palavras de cada um dos dispositivos 

da Bill of Rights tendem a adquirir vida própria, tornando-se bordões obsessivos para expressar 

tudo que se queira dizer sobre o direito em questão”. Não constitucionalizar os direitos, por 

outro lado, permite que o poder legislativo responda rapidamente à evolução da compreensão 

da comunidade (WALDRON, 1999b, p.220). 

O segundo problema apontado por Waldron reside no aspecto limitador de uma restrição 

constitucional. Ao prever um direito constitucionalmente, os indivíduos optam por imunizá-lo 

diante das alterações legislativas, adotando uma postura de desconfiança em relação aos outros 

membros da comunidade. Esta desconfiança entraria em conflito com algo subjacente a ideia 

de direitos: o respeito pela autonomia e responsabilidade dos indivíduos. Se o desejo de 

implementar uma restrição constitucional está fundado em uma visão predatória da natureza 

humana, seria difícil, para o autor, explicar porque as pessoas devem ser enxergadas como 

titulares de direitos. Revelar-se-ia, assim, um descompasso entre o suposto respeito pelos 

direitos (e sua consequente constitucionalização) e o respeito pela autonomia e responsabilidade 

dos indivíduos, bem como por sua capacidade de autogoverno (WALDRON, 1999b, p.222-223). 

 O fato das práticas de controle de constitucionalidade terem apoio popular e/ou 

serem introduzidas democraticamente nas constituições não as isentaria de críticas, ao contrário 

do que defende Dworkin (1996, p.365). A escolha de um determinado arranjo político-

constitucional seria uma expressão da soberania popular e não implica uma situação isenta de 

objeções democráticas. A população de determinado estado soberano pode escolher, livre e 

espontaneamente, experimentar um governo ditatorial, mas isso não é capaz de por si só retirar 

o viés antidemocrático desta escolha. (WALDRON, 1999b, p.255). 

 Argumenta-se que o estabelecimento de restrições constitucionais, bem como de 

instituições responsáveis por sua fiscalização, representaria um compromisso assumido pelos 

cidadãos. Seria um arranjo institucional tendente a salvaguardar a sociedade de suas próprias 

imperfeições. A ideia, aqui, seria a mesma de Ulisses, que decidiu amarrar-se ao mastro de 
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forma a resistir ao encanto das sereias e instruiu sua tripulação a não o soltar mesmo que ele os 

ordenasse. Segundo Holmes:  

Cidadãos precisam de uma constituição assim como Ulisses precisava estar 
amarrado ao mastro. Permitir aos eleitores conseguirem o que eles desejam pode 
acarretar o naufrágio deles mesmos. Vinculando-se a regras rígidas, eles podem melhor 
atingir objetivos coletivos sólidos de longo prazo (HOLMES, 1995, p.135)  

Waldron acredita que a noção de um compromisso a ser assumido pela sociedade é 

falha, pois a eventual violação das restrições constitucionais estará sujeita ao julgamento de 

outros atores (no caso da jurisdição constitucional, o próprio judiciário) e nada garante que estes 

exerçam um juízo condizente com as intenções pretéritas da sociedade. A dependência de uma 

estrutura externa (órgão de controle) faz com que o autor questione até que ponto pode se falar 

de um compromisso autônomo. Ao revés, trata-se de uma forma de submissão de um 

determinado agente (constituinte) a qualquer que seja o julgamento exarado por outrem em um 

momento futuro, ainda que seja com base em princípios gerais eleitos no passado. (WALDRON, 

1999b, p.259-262).  

Mesmo que se possa conceber o estabelecimento da constitucionalização de direitos 

como uma forma de compromisso, haveria razões para duvidar da necessidade de um 

compromisso qualquer que seja o seu teor. Ao observar o perfil das controvérsias 

constitucionais, Waldron identifica três momentos distintos e consecutivos: (1) o 

comprometimento da sociedade com alguma formulação abstrata de um direito através de uma 

supermaioria (momento constituinte); (2) a violação deste direito pelos integrantes de uma 

determinada legislatura por meio de uma maioria simples, quer seja por não acreditarem que a 

medida aprovada lese o direito em questão, quer por não concordarem com a própria existência 

do direito em si; (3) a decisão de um tribunal, também baseada em uma maioria simples, de 

reverter/anular a obra do legislador (WALDRON, 1999b, p.266-267).  

A discordância razoável poderia ser identificada como tema recorrente em qualquer um 

desses três momentos. Esta variação de entendimentos seria de se esperar diante de questões 

morais complexas, mesmo em momentos de lucidez da coletividade. A discordância em relação 

ao real significado dos direitos, bem como de sua própria existência, é inevitável e, nessas 

circunstâncias, um compromisso constitucional não é o triunfo da racionalidade que parece ser 

no caso de Ulisses. Representa, ao contrário, a manutenção artificial da supremacia de uma 

determinada perspectiva sobre as demais (WALDRON, 1999b, p.267). 

A ideia de um compromisso para o futuro parece mais adequada, segundo o autor, para 

ações na esfera individual e não na coletiva. Isto porque a duração de compromissos assumidos 
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por um indivíduo, como Ulisses, não pode ser comparada àquela que resulta de um pacto feito 

pela comunidade no momento constituinte. Nestes últimos, há uma dimensão intergeracional 

relevante que, a depender do ordenamento, pode ser de séculos como no caso da constituição 

norte-americana. Diante deste dado, seria difícil sustentar a noção que uma racionalidade ex 

ante pudesse vincular o entendimento das gerações futuras sobre a extensão de direitos e valores 

morais. Waldron admite, entretanto, que a ideia de uma restrição constitucional enquanto 

compromisso passa a ser menos irrazoável quando a constituição pode ser emendada com 

facilidade. (WALDRON, 1999b, p.269-273). 

2.4. As “circunstâncias da política” e o papel da participação na resposta à questão 

da autoridade 
Waldron (1999a, p.154; 1999b, p.102) denomina circunstâncias da política a ideia de 

que os membros de um grupo, apesar de discordarem entre si sobre o que fazer em determinadas 

situações, sentem a necessidade de agir em conjunto para chegar a uma solução, mesmo que 

não concordem sobre a melhor forma de resolver o problema.  

Para o autor, a impossibilidade de afastar essas circunstâncias faz com que problema da 

autoridade ocupe um lugar central na política. Isto porque, diante da discordância, é inevitável 

escolher um procedimento de decisão para pôr fim ao conflito. A construção de uma teoria da 

autoridade adequada seria tão relevante quanto elaborar uma teoria da justiça, representando as 

duas tarefas, em conjunto, a agenda central da filosofia política (WALDRON, 1999b, p.2-3).   

Waldron observa que uma teoria dos direitos define quais direitos os indivíduos 

possuem, bem como o conteúdo e a extensão destes direitos. Ou seja, apresenta uma concepção 

de justiça específica. Esta teorização, entretanto, não estaria completa sem uma teoria da 

autoridade, cujo papel seria responder a seguinte pergunta: quem deve ser o responsável, em 

um cenário de discordância entre os membros de um grupo, por definir o conteúdo e o alcance 

dos direitos?  

O autor tenta demonstrar que o princípio da participação popular pode embasar uma 

resposta adequada a esta indagação, fazendo com que o processo de decisão majoritário surja 

como alternativa viável ao problema da autoridade no âmbito dos direitos. Em contraponto, a 

defesa de uma “aristocracia judicial”, em que “a decisão final é atribuída aos membros de uma 

Suprema Corte” (WALDRON, 1999b, p.248), padeceria de alguns problemas ausentes no 

processo majoritário. 

Ao tentar desqualificar a jurisdição constitucional como alternativa válida, Waldron 

ataca diretamente o argumento articulado por Dworkin de que a resposta ao problema da 
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autoridade reside na escolha da estrutura institucional capaz de produzir os melhores resultados. 

Neste sentido, Waldron alerta que é essencial separar questões procedimentais (autoridade) e 

substantivas (justiça) em face das circunstâncias da política, pois diferentes membros da 

sociedade possuirão concepções distintas sobre os direitos e, em última instância, é necessário 

decidir qual deve prevalecer. Neste contexto, o autor afirma que uma teoria da autoridade deve 

ser construída sem que seja necessário recorrer a questões de natureza substantiva: 

Uma resposta adequada para a questão da autoridade precisa ser capaz de 
resolver o problema. Não há vantagem em dizer que, quando as pessoas discordam sobre 
os direitos, a visão que deve prevalecer é a verdade sobre os direitos ou a melhor 
concepção sobre os direitos que tivermos. Cada teórico considera sua visão como 
superior às demais (do contrário abandonaria sua teoria e adotaria uma das outras) (...) 
esta forma de resolver conflitos sociais diante da discordância reproduz exatamente a 
discordância que clamou inicialmente por uma regra de autoridade. (WALDRON, 1999b, 
p.243) 

Segundo Waldron, uma das consequências da separação entre questões substantivas e 

procedimentais é a perspectiva de se deparar com resultados contraditórios entre o que se 

considera intimamente como a escolha correta, e aquilo que é reconhecido escolha autorizada 

pelo sistema, pois quem quer que “possua uma concepção completa da teoria política – que 

inclua uma teoria da autoridade assim como teorias da justiça, direitos e políticas – pode se 

achar comprometido com a possibilidade da decisão errada ter de prevalecer” (WALDRON, 

1999b, p.246). Este não seria um problema exclusivo do processo de decisão majoritário, mas 

algo inerente a qualquer procedimento de escolha social em face da discordância. Desta forma, 

perderiam força as críticas comumente articuladas pelos defensores do controle de 

constitucionalidade – da possibilidade de resultados injustos ou tirânicos – já que mesmo a 

própria jurisdição constitucional pode chegar a conclusões equivocadas a respeito dos direitos 

(WALDRON, 1999b, p.247).   

A solução oferecida por Waldron para o problema da autoridade tem fundamento na sua 

concepção de titularidade de direitos. O autor acredita que a própria ideia de possuir direitos 

traz consigo a visão dos seres humanos como agentes racionais, capazes de deliberar sobre 

questões morais, pondo-se no lugar do outro de maneira a transcender a preocupação com seus 

interesses particulares (WALDRON, 1999b, p.249).  Se as questões relacionadas ao alcance e 

extensão dos direitos põem em jogo interesses que pertencem aos próprios indivíduos, é 

provável que eles tenham algo a dizer sobre o que se discute. E já que eles, enquanto titulares 

de direitos, são enxergados como agentes morais responsáveis, seria de se esperar que a opinião 

deles deva ser levada em consideração.  
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Daí não decorre, diz Waldron, que as pessoas farão sempre escolhas adequadas. Mas, 

no mínimo, haveria indícios no sentido de que seria pertinente a ideia de decidir sobre os 

próprios direitos em face da discordância, enquanto a alternativa – na qual esta decisão é 

delegada para outras pessoas – é “algo inapropriada e desrespeitosa” ao sugerir “que questões 

de direitos são muito difíceis ou muito importantes para serem deixadas a cargo dos próprios 

titulares” (WALDRON, 1999b, p. 250).  

O direito de participação, que no processo político é materializado pelo sistema 

majoritário representativo, representaria uma solução baseada na noção de direitos (rights-

based solution), pois levaria em conta a titularidade destes na sua construção.  

O próprio Waldron relembra que as alternativas que privilegiam uma lógica dos 

melhores resultados (como articulam os defensores da jurisdição constitucional) também 

representam soluções baseadas na noção de direitos. Isto porque estas alternativas evidenciam 

um respeito pelos direitos em si, reputando particularmente grave a possibilidade de haver 

violações. Estas abordagens, que o autor denomina instrumentalistas padeceriam do problema 

de não separar as questões substantivas das procedimentais e estariam fadadas ao fracasso, já 

que evocam o aspecto recursivo de necessitar estar de posse da verdade sobre os direitos a fim 

de escolher o procedimento decisório adequado para pôr fim a discordância18. Descartadas as 

abordagens instrumentalistas, Waldron acredita que o direito de participação surge como única 

solução fundada na noção de direitos apta a solucionar o problema da autoridade19 (WALDRON, 

1999b, p.251-254). 

2.5. A crítica de Waldron à concepção de democracia de Dworkin 
A defesa de uma concepção constitucional de democracia feita por Dworkin (1996, p.1-

38), tem como argumento central, segundo Waldron, a noção de que não há perda democrática 

na utilização da jurisdição constitucional como mecanismo solucionador dos conflitos sobre 

                                                 
18 “Considere, por exemplo, a questão de saber se as pessoas possuem direitos socioeconômicos 

assistenciais e, uma vez que possuam, se estes direitos impõem limites ao direito de propriedade. Uma pessoa que 
acredite ser negativa a resposta para as duas questões vai provavelmente responder diferentemente ao comando 
‘Projete um conjunto de procedimentos políticos propenso a encontrar a verdade sobre os direitos’ do que uma 
pessoa que acredite haver direitos socioeconômicos e que estes impõem um limite à propriedade” (WALDRON, 
1999b, p.252) 

19 Entender o direito de participação como fundamento de uma teoria da autoridade poderia dar margem 
à ideia de que este gozaria de um patamar diferenciado, sobrepondo-se a outros direitos que por ventura tenham 
seus limites discutidos no processo majoritário. Por exemplo, poder-se-ia imaginar que o direito de participação 
suplanta o direito à liberdade de expressão quando o eleitorado (ou seus representantes) aprovam uma lei que 
proíbe queimar a bandeira nacional como forma de protesto. Waldron alerta, entretanto, que nestes casos não se 
pode falar em choque entre os direitos, pois eles atuam em planos diferentes. O direito de participação embasa a 
autoridade (procedimento) que previamente foi eleita como apta a decidir sobre o limite dos outros direitos 
(substância) (WALDRON, 1999b, p.247). 
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direitos. Esta afirmação estaria calcada em uma não diferenciação entre as ideias de decisão 

sobre a democracia e decisão feita por meios democráticos. Para Waldron (1999b, p.291), 

Dworkin parece sugerir que “se uma decisão política é sobre a democracia, ou sobre os direitos 

associados com a democracia, então não há nenhuma questão relevante a ser levantada sobre a 

maneira pela qual (...) a decisão é alcançada”.   

Deve ser relembrado que a concepção constitucional de democracia de Dworkin 

pressupõe condições democráticas que, em última instância, podem ser identificadas como os 

direitos fundamentais que legitimam o processo democrático. Saber se há uma perda 

democrática na análise dessas condições pelo judiciário dependeria, inteiramente, da resposta 

correta ter sido alcançada durante o processo. Se o órgão incumbido da jurisdição constitucional 

for capaz de chegar ao resultado correto não haveria qualquer custo para democracia. Por outro 

lado, caso haja um equívoco no juízo de constitucionalidade, poderia ser identificado um 

prejuízo ao regime democrático. Este prejuízo, entretanto, não seria maior do que o causado 

pelo legislativo, daí porque Dworkin entende a possibilidade de erro é simétrica. Assim, do 

ponto de vista da possibilidade de perdas democráticas haveria uma equivalência entre os 

diferentes arranjos institucionais (DWORKIN, 1996, p.32-33).  

Waldron acredita ser incorreto colapsar a distinção entre conteúdo e legitimidade. O fato 

de se discutir as condições da democracia não invalidaria as preocupações a respeito do caráter 

democrático ou não democrático de um procedimento decisório. Haveria sim algo perdido 

quando o judiciário toma para si o papel de dar a última palavra sobre as condições da 

democracia. Se por um lado é possível vislumbrar que uma eventual decisão correta compensa 

essa perda, não se pode dizer que nada foi perdido pela própria atribuição de autoridade a uma 

instituição não eleita e não responsabilizável. O procedimento escreve Waldron, “pode não 

representar tudo em um processo de tomada de decisão democrático; mas nós não devemos 

dizer que já que uma decisão é sobre a democracia, o procedimento é irrelevante” (WALDRON, 

1999b, p.293). 

O autor também analisa a noção de que entregar o julgamento das condições da 

democracia ao processo majoritário pode gerar algumas dificuldades lógicas, a saber: a 

possibilidade de julgamento em causa própria e a perspectiva de decisões ilegítimas na ausência 

de uma das condições da democracia.  

Haveria julgamento em causa própria quando as maiorias possuem o poder de decidir 

se as decisões da própria maioria devem ser aceitas? Em caso positivo, daí derivaria que o 

julgamento das condições da democracia deve ser entregue a uma instituição imparcial e 
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independente tal qual um tribunal constitucional? Waldron questiona a própria pertinência da 

primeira indagação, reputando o argumento como falho por razões pragmáticas: qualquer 

procedimento de tomada de decisão envolverá, em alguma escala, alguém decidindo em causa 

própria. Só é possível fugir deste impasse se se imaginar uma instituição/ator externo à 

sociedade cuja responsabilidade seja decidir as questões. Um integrante de uma corte 

constitucional é um indivíduo com interesses e afetado pela decisão tanto quanto qualquer outro 

cidadão. 

A invocação do princípio nemo iudex in causa sua não conseguiria, para o autor, afastar 

a lógica elementar da autoridade: as pessoas discordam e há a necessidade tanto de uma 

decisão final quanto de um procedimento que seja capaz de alcançar essa decisão. Assim, 

algum ator, em alguma instância institucional estará, na prática, julgando em causa própria 

nesse momento. Ademais, a proibição de julgamento em causa própria seria compreensível em 

cenários nos quais o ator institucional responsável pela decisão exclui do debate outros 

indivíduos que também possuem interesse na disputa. Esse raciocínio, entretanto, não poderia 

ser aplicado à lógica da democracia, tendo em vista que a comunidade como um todo tenta 

solucionar a disputa baseada na igualdade de participação. Neste cenário, não só é impossível 

compreender a aplicação do nemo iudex, como o procedimento majoritário parece ser a conduta 

adequada para permitir a participação de todos aqueles que são afetados pela eventual decisão 

(WALDRON, 1999b, p.295-297). 

A segunda das dificuldades derivaria da ideia de que uma vez afastado algum direito 

considerado como essencial para o regime democrático, todas as decisões tomadas a partir daí 

poderiam ser consideradas ilegítimas. Isto porque se foi afastada uma das condições da 

democracia, não se pode dizer que naquela sociedade o regime democrático funciona a 

contento. O problema deste argumento, segundo Waldron, é que ele não é capaz de justificar a 

entrega desta autoridade (de julgar as condições da democracia) para qualquer outro órgão ou 

instituição. Com efeito, se a própria democracia está maculada pela ausência de uma de suas 

condições, qualquer outro procedimento político, incluindo a jurisdição constitucional, pode ser 

alvo de suspeitas. Em um contexto como o descrito, o autor relembra que é possível imaginar 

que nem mesmo o processo de indicação dos membros de um tribunal constitucional possa ser 

tido como isento.  

Waldron considera a legitimidade como um aspecto que deve ser analisado em qualquer 

que seja a expressão da autoridade política. Eventuais indagações e questionamentos sobre a 

legitimidade não podem ficar restritas apenas ao processo decisório majoritário devendo se 
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irradiar para outras dimensões e instâncias decisórias. Assim como quaisquer outras formas de 

expressão da autoridade política, o processo decisório majoritário possui pontos de atenção em 

relação a sua legitimidade, mas por outro lado não teria um defeito comum às formas 

alternativas de decisão: o déficit democrático. (WALDRON, 1999b, p.297-298). 

2.6. O núcleo do argumento de Waldron contra a prática do controle de 

constitucionalidade e a possibilidade de uma tirania da maioria 
Na sua forma mais elaborada, a crítica de Waldron à prática do controle de 

constitucionalidade toma a forma de um argumento condicional. A partir de algumas premissas 

a respeito do funcionamento e da estrutura da sociedade, o autor tenta demonstrar que não há 

razões convincentes para a adoção do judiciário enquanto instância solucionadora dos conflitos 

sobre direitos (WALDRON, 2006). 

As premissas assumidas por Waldron tem o objetivo, segundo o próprio autor, de afastar 

da discussão os casos desviantes, isto é, aqueles que podem ser tidos como resultado de 

patologias político-sociais.  Neste contexto, são as seguintes as condições assumidas pelo autor 

(WALDRON, 2006, p.1360)20: 

x Presença de instituições democráticas que funcionem razoavelmente a contento, 

incluindo uma legislatura eleita com base no sufrágio universal; 

x Existência de instituições judiciais que, da mesma forma, funcionem razoavelmente 

bem, mas cujo processo de seleção de seus membros não conte com a participação 

popular; 

x Compromisso com a ideia de direitos individuais e das minorias por parte dos membros 

da sociedade; 

x E, finalmente, os membros da sociedade discordam a respeito dos direitos, mas esta 

discordância, apesar de persistente, é de boa-fé. 

Diante das premissas apresentadas, qual seria o procedimento mais apropriado para as 

disputas sobre os direitos? Para responder esta pergunta, Waldron (2006, p. 1372) propõe que 

a escolha de um procedimento decisório deva levar em conta motivações relacionadas ao 

procedimento (process-related reasons) e motivações relacionadas ao resultado (outcome-

related reasons). 

                                                 
20 Waldron oferece uma elaboração razoavelmente detalhada para cada uma das condições listadas 

(WALDRON, 2006, p.1361-1369). Neste trabalho, por razões de espaço e escopo foi dada preferência a uma 
apresentação sintética. 
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Esta delimitação do problema, chamando a atenção para que sejam considerados 

aspectos relacionados ao resultado da decisão, parece se chocar com o que já foi exposto em 

linhas anteriores. Viu-se que Waldron considera problemático imaginar que a concepção de um 

procedimento decisório possa ser influenciada por preocupações com o resultado a ser 

alcançado, notadamente diante das circunstâncias da política e da possibilidade do próprio 

procedimento vir a ser enviesado. Não obstante, na formulação ora apresentada, o autor parece 

adotar uma posição menos radical, admitindo que é necessário considerar as preocupações 

ligadas ao resultado de “forma modesta”, buscando-se “evitar aquelas que visam atingir 

resultados especialmente controversos” (WALDRON, 2006, p.1373).  

Citando Aileen Kavanagh, Waldron chama atenção para o fato de que: 

Nós não precisamos estar de posse de uma compreensão precisa de que direitos 
possuímos e como eles devem ser interpretados a fim de fazermos afirmações 
instrumentalistas. Muitos argumentos instrumentalistas não são baseados no 
conhecimento do conteúdo de direitos específicos. Ao contrário, eles são baseados em 
considerações institucionais genéricas, que comparam a forma como legislativo e 
judiciário tomam suas decisões, os fatores que as influenciam e as maneiras utilizadas 
pelos indivíduos para levar suas demandas ao conhecimento de cada um destes fóruns 
(KAVANAGH, 2003, p. 466) 

Assim, mereceriam atenção apenas as considerações estruturais a respeito dos poderes 

legislativo e judiciário e de qual deles, tendo em vista a forma como são organizados, está mais 

habilitado a se debruçar sobre o problema dos direitos.  

Waldron pretende demonstrar que mesmo examinando considerações desta natureza, 

não é inconteste a superioridade da jurisdição constitucional. Seja porque o próprio legislativo 

conta com mecanismos estruturais capazes de lhe ajudar a atingir o resultado mais apropriado21, 

seja porque os argumentos comumente invocados para defender o controle de 

constitucionalidade não são sólidos o suficiente. Por outro lado, quando do exame de aspectos 

ligados ao procedimento, não há nada que favoreça a atuação do judiciário como último árbitro 

sobre os direitos, mas há elementos fortes que pesam em favor do legislativo (WALDRON, 2006, 

p.1375-1376). 

                                                 
21 O autor, neste ponto, relembra que o legislativo não está necessariamente estruturado de forma a refletir 

o triunfo de um majoritarismo puro: “Algumas vezes é sugerido que as estruturas da participação democrática não 
levam em conta a importância de se alcançar resultados apropriados – elas apenas empoderam a maioria de maneira 
cega. Isto não faz sentido. Todas as democracias limitam o direito de votar de várias formas, assegurando um 
mínimo de julgamento maduro nas eleições. Elas excluem do processo eleitoral as crianças, por exemplo, mesmo 
diante do fato de que estas são afetadas pelas decisões (...). Além disso, os legislativos são estruturados de forma 
a alimentar o processo decisório com informações a respeito dos diferente níveis de tolerância que os setores da 
sociedade possuem em relação às opções legislativas. Ainda, as decisões são geralmente feitas por instituições 
bicamerais, a fim de que cada proposta legislativa tenha de assegurar maioria em duas casas que contam com 
composições submetidas a calendários eleitorais distintos” (WALDRON, 2006, p.1378). 
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Dos argumentos (relacionados ao resultado) comumente invocados na defesa da 

jurisdição constitucional, Waldron destaca a fundamentação das decisões22: o judiciário, ao 

contrário do legislativo, teria o cuidado de fazer constar as razões de seu convencimento em 

suas deliberações.  

O autor relembra que, na atividade parlamentar, não há que se falar em ausência de 

fundamentação tendo em vista a existência dos debates legislativos. O que parece ser o cerne 

da questão, para Waldron, é a premissa de que a qualidade da fundamentação oferecida pelo 

judiciário é superior àquela do legislativo. Para o autor, entretanto, o discurso utilizado pelos 

tribunais estaria concentrado em demonstrar que eles estão legitimados a decidir e, embora 

compreensível, esta prática enfraquece o argumento inicial de que a qualidade de sua 

argumentação é superior. Distraídas pela fundamentação de sua própria autoridade, diz 

Waldron, “as cortes concentram-se naquilo que outras cortes já fizeram, ou no que a linguagem 

da declaração de direitos é, enquanto os legisladores – mesmo com todos os seus vícios – 

tendem pelo menos a ir direto ao coração da matéria” (WALDRON, 2006, p.1382-1384). 

Esta forma obtusa de fundamentar as decisões seria, para Waldron, o modo de proceder 

tradicional do poder judiciário no enfrentamento das questões de direitos. Em contraponto, não 

se pode dizer que legislar apressadamente ou de maneira sectária seja parte da teoria das funções 

do poder legislativo. Pelo menos não em uma sociedade que nutra respeito pelos direitos, 

conforme as premissas iniciais do autor (WALDRON, 2006, p.1386). 

 Para Waldron, se por um lado motivações ligadas ao resultado não são capazes de 

desequilibrar a balança em favor da jurisdição constitucional, por outro as ligadas ao 

procedimento pesam a favor do legislativo na opinião do autor. 

Os argumentos ligados ao processo que embasam a escolha de um sistema 

representativo majoritário como mecanismo solucionador de conflitos são, para Waldron, 

bastante convincentes. Para demonstrar sua posição, o autor busca responder as seguintes 

indagações: (1) por que um cidadão qualquer deve delegar a responsabilidade das decisões 

                                                 
22 Waldron cita outras duas motivações ligadas ao resultado associados ao controle de constitucionalidade: 

o melhor posicionamento dos juízes para julgar questões de direitos tendo em vista o seu contato com casos 
concretos; e a utilização de uma declaração de direitos (bill of rights) como parâmetro para a resolução dos 
conflitos (WALDRON, 2006, p.1379). Em relação ao primeiro argumento, Waldron relembra que um conflito que 
tenha por base a constitucionalidade de um diploma legal só assume relevância sistêmica quando passa a tramitar 
no estrato superior da hierarquia judiciária. A esta altura, sustenta, as idiossincrasias do caso concreto já não são 
mais relevantes, restando apenas a apreciação de uma tese abstrata. Sem contar que o processo legislativo também 
está aberto à influência dos casos concretos e, não raro, situações individuais servem de catalisador na feitura das 
leis (WALDRON, 2006, p.1379-1380). Já no que concerne ao segundo ponto levantado, viu-se mais acima (vide 
seção 2.3, supra) a dificuldade com que o autor encara a noção de compromisso para o futuro, bem como as 
limitações interpretativas advindas de um texto escrito; dois pontos que enfraqueceriam a suposta vantagem de 
analisar os conflitos tendo por parâmetro um rol exaustivo de direitos.  
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sobre os direitos para um grupo específico de indivíduos que fazem parte da estrutura estatal? 

E, além disso, (2) por que estes indivíduos decidem os conflitos utilizando um determinado 

procedimento e não outro? 

Responder a estas indagações com base em considerações ligadas ao procedimento (e 

ignorando os resultados possíveis) equivaleria a construir uma teoria da legitimidade política. 

Em outras palavras, Waldron revisita o problema da autoridade, já exposto em linhas 

anteriores23. Aqui, entretanto, o autor oferece uma argumentação mais concreta, tentando 

demonstrar que, nas democracias, o poder legislativo “está organizado de forma a prover 

respostas razoavelmente convincentes para as duas questões” (WALDRON, 2006, p.1387). 

Deve ser destacado que a questão da autoridade é, para Waldron, comparativa: 

“defender a legitimidade de uma instituição ou procedimento envolve mostrar que ela é mais 

equitativa que alguma outra (...) que pudesse chegar a um resultado contrário” (WALDRON, 

2006, p. 1389). Desta forma, embora seja possível algum outro arranjo institucional mais 

legítimo do que o sistema democrático-representativo, a linha de argumentação do autor reside 

em colocá-lo em um patamar superior ao da jurisdição constitucional. 

A resposta para a primeira indagação (1) está no próprio sistema eleitoral-

representativo, que permite aos cidadãos serem tratados como iguais na escolha de quem irá 

compor o número reduzido de indivíduos (legisladores) que solucionarão os conflitos 

(WALDRON, 2006, p.1387). Waldron admite que, na prática, os sistemas eleitorais podem conter 

defeitos, não sendo capazes de compor um corpo de representantes que expresse as aspirações 

do eleitorado. Mas relembra, entretanto, que as premissas assumidas inicialmente dão conta de 

que as instituições legislativas funcionam adequadamente, o que incluiria a constante revisão e 

aperfeiçoamento das regras do sistema representativo (WALDRON, 2006, p. 1389). 

Já a segunda pergunta (2), acredita Waldron, pode ser respondida com a utilização do 

princípio majoritário. O autor relembra que este princípio é “neutro em relação aos resultados, 

trata os participantes igualmente e dá a cada opinião o maior peso possível compatível com dar 

um peso igual a todas as opiniões”24 (WALDRON, 2006, p.1388). E mais, a utilização do 

princípio majoritário (ou de alguma variação) tanto para compor o conjunto de representantes, 

quanto para decidir as questões entre estes, conseguiria fornecer uma aproximação razoável de 

sua aplicação (e de seus benefícios) a todos os cidadãos (WALDRON, 2006, p.1388). 

                                                 
23 Vide seção 2.4, supra.  
24 Sem grifos no original. 
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Responder as perguntas acima na tentativa de justificar a jurisdição constitucional é, 

observa Waldron, bem mais desafiador. Em primeiro lugar (1), mesmo que se considere que os 

membros de um tribunal supremo tenham sido indicados e confirmados por outros atores 

democraticamente eleitos, seria difícil não admitir que, do ponto de vista da legitimidade, houve 

uma perda. Isto porque legisladores podem ser responsabilizados de tempos em tempos por 

seus eleitores, o que tende a promover a importância de suas credenciais eleitorais no processo 

político-decisório. (WALDRON, 2006, p.1391). Nada disso pode ser dito em relação membros 

de um tribunal supremo, que não possuem credenciais democráticas remotamente competitivas 

com as dos legisladores (WALDRON, 2006, p.1394). 

Em segundo lugar (2), não seria possível justificar o uso do princípio majoritário da 

mesma forma que foi feito em relação ao processo legislativo. Waldron afirma que quando uma 

corte decide através de uma maioria simples, ela faz uso da mesma técnica que os defensores 

da jurisdição constitucional criticam. O uso do princípio majoritário seria apropriado para os 

indivíduos, que possuem a pretensão moral de serem tratados como iguais no processo 

decisório, e não para os membros de um tribunal supremo, que não detém representatividade. 

O princípio majoritário só pode ter sua utilização justificada nos tribunais, desta forma, como 

mera técnica decisória (WALDRON, 2006, p.1391-1393). 

A resposta insatisfatória aos questionamentos acima revelaria, para o autor, que a 

jurisdição constitucional está aquém, do ponto de uma justificação procedimental, do sistema 

democrático-representativo.   

A possibilidade de uma tirania da maioria, segundo Waldron, representa um lugar 

comum na defesa do controle de constitucionalidade. Partindo da definição de que tirania é 

aquilo que ocorre quando alguém tem seus direitos negados, o autor argumenta que o 

comportamento tirânico será característico de qualquer situação onde haja discordância sobre 

o alcance de direitos fundamentais. Tanto tribunais quanto instituições democráticas podem 

chegar resultados insatisfatórios na proteção de direitos, devendo ser questionado se a tirania 

alcançada através da maioria popular é uma forma particularmente gravosa de tirania. 

Waldron responde negativamente, aduzindo que, na realidade, a característica majoritária do 

processo decisório mitiga a tirania, pois haveria pelo menos um aspecto não tirânico: a decisão 

teria sido tomada sem excluir tiranicamente certas pessoas da participação enquanto iguais 

(WALDRON, 2006, p.1395-1396).  

O autor também chama a atenção para o significado que conceitos como “maioria” e 

“minoria” assumem no processo político-decisório. Seria necessário distinguir entre as maiorias 
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(ou minorias) decisionais e as tópicas. Uma minoria tópica é aquela que teve seus interesses 

diretamente afetados pela decisão tomada. Este conjunto de pessoas não necessariamente 

coincide com os derrotados na arena majoritária, a minoria decisional. A intenção de Waldron 

com esta distinção é demonstrar que nem sempre os integrantes da minoria decisional 

coincidem com a minoria que teve seus direitos negados. A expressão “tirania da maioria” seria 

mais adequada às hipóteses de coincidência reiterada entre as minorias decisional e tópica, o 

que nem sempre é o caso (WALDRON, 2006, p.1397). 

O autor não defende que a tirania da maioria seja algo com o qual não se deva preocupar, 

mas que ocorrerá em algumas situações que não respeitam uma das premissas iniciais de seu 

argumento, qual seja, que os integrantes da coletividade levam os direitos a sério. Seria 

equivocado, portanto, falar “simultaneamente a respeito de uma sociedade comprometida com 

direitos na qual a tirania da maioria é (...) uma possibilidade endêmica” (WALDRON, 2006, 

p.1398).  

O exemplo acima seria apenas um dos casos desviantes, nos quais as condições 

estabelecidas por Waldron para o desenvolvimento de sua crítica não se sustenta. Nestes casos, 

o autor admite que sua objeção à jurisdição constitucional perde embasamento. Mas estas 

situações não implicam necessariamente a adequação do controle de constitucionalidade ao 

contexto. Numa sociedade onde o desrespeito aos direitos é generalizado, até mesmo os juízes 

podem violar os direitos sistematicamente (WALDRON, 2006, p. 1404). 
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3. O controle de constitucionalidade fraco e as experiências canadense, 
neozelandesa e britânica 

3.1. Contextualização 
Nos capítulos anteriores viu-se que os discursos que embasam as noções de supremacia 

judicial e supremacia legislativa buscam maximizar valores diferentes e aparentemente 

conflitantes: de um lado estariam os direitos fundamentais entendidos como condições da 

democracia; de outro a participação popular e o autogoverno. Neste capítulo, será explorada 

uma terceira via que vem sendo apontada pela literatura como uma opção capaz de melhor 

acomodar os valores mencionados e, supostamente, unir o que de melhor há em cada um dos 

discursos. Inicialmente, proceder-se-á a uma exposição, em linhas gerais, de um modelo 

ideal/normativo de operação do paradigma de controle de constitucionalidade fraco. Em 

seguida, serão apresentados os argumentos daqueles que defendem a adoção do controle fraco 

como alternativa capaz de promover a otimização do diálogo entre os poderes legislativo e 

judiciário. Por fim, serão exploradas as experiências constitucionais do Canadá, do Reino Unido 

e da Nova Zelândia, de maneira a ilustrar os aspectos concretos de funcionamento do paradigma 

sob análise nos ordenamentos destes países.  

Antes de iniciar a exposição delineada acima, é importante justificar a escolha 

terminológica adotada no presente capítulo. O paradigma aqui apresentado recebe 

denominações que variam conforme o autor. Já foi identificado como: new Commonwealth 

model of constitutionalism (GARDBAUM, 2001); weak-form judicial review (TUSHNET, 2003); 

parliamentary rights model (HIEBERT, 2006); model of democratic dialogue (YOUNG, 2008); e 

dialogic judicial review (ROACH, 2004). Nesta dissertação, adota-se a denominação controle de 

constitucionalidade fraco, em uma tentativa de tradução do termo cunhado por Mark Tushnet. 

Busca-se ressaltar, através desta escolha, o traço que possivelmente mais chama atenção 

daqueles que vivem sob a égide de um ordenamento jurídico que consagra a supremacia 

judicial, qual seja: a não definitividade dos pronunciamentos judiciais sobre o conteúdo e 

alcance dos direitos.  

3.2. Aspectos gerais do funcionamento dos sistemas de controle de 
constitucionalidade fraco 

Segundo Gardbaum (2013, p. 28-30) são quatro as características institucionais dos 

sistemas de controle de constitucionalidade fraco: (a) positivação dos direitos fundamentais, 

quer com status constitucional quer apenas como legislação ordinária; (b) fiscalização prévia 
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da constitucionalidade das normas pelo poder legislativo; (c) fiscalização judicial da 

constitucionalidade, exercida posteriormente à promulgação mas sem caráter de definitividade; 

e, finalmente, (d) a possibilidade do legislativo sobrepor-se à interpretação judicial por algum 

mecanismo que não exija quórum especifico. 

A presença destes traços característicos seria responsável por diferenciar os sistemas de 

controle fraco tanto do paradigma de supremacia legislativa (a e c), quanto de um cenário de 

supremacia judicial (d). Além disso, a maneira como cada um desses requisitos é implementado 

em um ordenamento jurídico específico pode variar, aproximando ou afastando os sistemas de 

controle fraco dos polos opostos representados pelas duas espécies de supremacia. Assim, por 

exemplo, um sistema como o canadense, que permite ao judiciário não aplicar uma norma 

quando a considere inconstitucional, está mais próximo do paradigma de supremacia judicial 

do que o inglês, que não prevê tal faculdade (GARDBAUM, 2013, p.30-31) 

No que tange à fiscalização prévia de constitucionalidade (b), essa geralmente se 

materializa no requisito de que o ator político responsável por iniciar o processo legislativo 

forneça ao parlamento uma avaliação das implicações constitucionais do projeto de lei com o 

objetivo de promover o debate sobre a matéria.  

Esta etapa serviria aos seguintes propósitos: estimular a reflexão constitucional do ator 

político responsável por introduzir o projeto de lei, tendo em vista que este será obrigado a 

fornecer uma avaliação preliminar sobre a compatibilidade/incompatibilidade da proposta 

legislativa com os direitos fundamentais previstos pelo ordenamento jurídico; trazer à atenção 

dos legisladores eventuais controvérsias constitucionais sobre a matéria, catalisando o debate e 

a reflexão parlamentar; aumentar a possibilidade de engajamento popular na discussão da 

constitucionalidade do projeto de lei, tendo em vista o seu escrutínio por um órgão 

representativo; estabelecer um fórum capaz de discutir os aspectos políticos e morais 

relacionados à proposta sem que haja a necessidade de formatação dos argumentos a categorias 

jurídicas; fornecer um registro autorizado da intencionalidade legislativa, que pode vir a ser 

utilizado pelo judiciário quando de eventual exame após a promulgação da lei; e, finalmente, 

resolver possíveis problemas e/ou incompatibilidades nos estágios iniciais do ciclo de vida do 

diploma legal, evitando a promulgação de leis que, por alguma razão, poderiam nunca vir a ser 

objeto de fiscalização judicial – quer porque o judiciário passe a ignorar o problema (rights 

under-enforcement), quer porque a matéria não se encontra ao seu alcance devido a alguma 

deficiência estrutural do ordenamento jurídico (GARDBAUM, 2013, p.81). 
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Podem ser identificados dois requisitos a serem respeitados pelo legislativo quando do 

controle político prévio: a autenticidade e a responsabilidade interpretativas. A interpretação 

constitucional produzida pelo legislativo deve ser autêntica no sentido de corresponder à 

compreensão do próprio parlamento sobre os direitos potencialmente afetados. Assim, é 

indesejável uma postura de mera antecipação do comportamento do poder judiciário. Tal 

posicionamento equivale ao não oferecimento da perspectiva parlamentar sobre as questões 

constitucionais, o que seria particularmente preocupante quando se considera que o legislativo 

pode possuir uma vantagem comparativa em relação ao judiciário no processo de delimitação 

do sentido e alcance dos direitos (GARDBAUM, 2013, p. 79). Uma questão relacionada, mas 

diferente, é a do exercício responsável da fiscalização política prévia: o poder legislativo não 

deveria analisar superficialmente, ou mesmo deixar de analisar, os aspectos constitucionais 

durante a tramitação do projeto de lei na expectativa de que o controle de constitucionalidade 

venha a ser exercido pelo judiciário posteriormente. Este é, em particular, um problema que 

emerge em sistemas de controle forte: ali a fiscalização legislativa dá-se à sombra de ulterior 

deliberação judicial de caráter definitivo (judicial overhang). Tal cenário pode alimentar o 

desprezo por questões constitucionais durante o processo legislativo, tendo em vista a 

percepção de que compreensão legislativa pode vir a ser revertida pelo judiciário (TUSHNET, 

2008, p.81).   

A fase de controle judicial (c) teria por objetivo alertar tanto a opinião pública quanto 

os legisladores a respeito de possíveis violações aos direitos fundamentais. Fala-se aqui em 

alerta porque o controle exercido pelo judiciário nestes sistemas não é dotado de definitividade, 

isto é, em último caso pode vir a ser revisto pelo poder legislativo. Além disso, como já 

mencionado, a forma do exercício da fiscalização judicial pode variar conforme o ordenamento 

jurídico, indo desde o mero dever de interpretar a norma impugnada de maneira consistente 

com os direitos fundamentais até a invalidação do dispositivo legal. 

Ao lado da função de alerta mencionada, Gardbaum (2013, p.83) aponta a importância 

de um controle de constitucionalidade exercido sob a perspectiva de litígios concretos, capaz 

de capturar nuances que potencialmente não tenham sido identificadas na etapa de fiscalização 

legislativa prévia. Assim, em sistemas de controle fraco, a divisão de responsabilidades entre 

legislativo e judiciário reservaria ao primeiro poder uma avaliação abstrata/moral das questões 

constitucionais e, ao segundo, um escrutínio mais prático/concreto25.  

                                                 
25 Para o autor, um modelo normativo-ideal de controle fraco refutaria a possibilidade de o judiciário 

examinar a constitucionalidade das leis de forma abstrata, no estilo kelseniano de tribunais especialmente 
dedicados para tal.  (GARDBAUM, 2013, p.94).  
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A deferência judicial às posições assumidas pelo legislativo, em sistemas de controle 

fraco, deve ser vista com ressalvas. Uma postura passiva não serve ao propósito de alerta 

descrito acima. Pelo contrário, o “cultivo de ‘virtudes passivas’ seria contraproducente e 

estruturalmente mal posicionado em um sistema no qual o controle do judiciário é a penúltima 

palavra” (GARDBAUM, 2013, p.84). Ao mesmo tempo, o parâmetro de controle a ser utilizado 

na fiscalização judicial não deve recair sobre a razoabilidade da interpretação dada pelo 

legislativo, mas sobre próprio mérito da violação de direitos objetivamente considerada. É 

dizer, o judiciário deve utilizar as razões legislativas como insumo em seu processo decisório, 

mas não julgar se a interpretação dada pelo parlamento ao conteúdo e alcance dos direitos 

fundamentais extrapolou os limites do razoável. Isto porque própria razão de ser do modelo de 

controle de constitucionalidade fraco reside na possibilidade de discordância razoável entre os 

atores institucionais. Na medida em que o judiciário reputa irrazoável a interpretação legislativa 

prévia, há um significativo aumento dos custos políticos a serem pagos na etapa seguinte de 

revisão parlamentar, causando um desequilíbrio na operação do sistema como um todo 

(GARDBAUM, 2013, p.84-85). 

Por fim, um sistema de controle de constitucionalidade fraco tem como última etapa de 

operação a fase de reconsideração legislativa, na qual será dada ao parlamento a oportunidade 

de rever, se assim julgar necessário, as decisões exaradas pelo poder judiciário. O reexame 

político da interpretação dada pelo judiciário é fator de diferenciação dos sistemas de controle 

fraco e, desta forma, sua utilização deve ser balizada por requisitos normativos que diminuam 

os seguintes riscos: uso frequente do mecanismo, que acaba por transformar conduzir o sistema 

ao paradigma de supremacia legislativa; ou da quase não utilização da revisão legislativa, 

redundando em uma supremacia judicial de fato. 

Segundo Gardbaum (2013, p.89), duas devem ser as balizas do exercício legítimo da 

reconsideração legislativa. A primeira é procedimental: a discussão parlamentar que poderá 

levar a revisão do entendimento judicial deve ser levada a cabo de forma séria e à luz de 

princípios. Como parte da discussão da matéria, é possível que o parlamento acabe por acatar a 

perspectiva judicial e confirme a interpretação constitucional dos tribunais. Este fato, por si só, 

não seria um problema, pois o modelo de controle fraco busca, para o autor, enriquecer a 

qualidade do debate sobre o conteúdo e o alcance dos direitos, não importando o resultado 

alcançado e sim o procedimento utilizado para tal. A segunda limitação referida por Gardbaum 

é substantiva: a discordância parlamentar deve ser posta dentro dos limites da razoabilidade 

substantiva. Se, a visão legislativa sobre a matéria constitucional é diferente daquela defendida 



55 
 

   
 

pelo judiciário, mas ainda assim representa uma interpretação razoável da constituição, não 

haveria razão para que não prevalecesse. 

Entretanto, o autor alerta que as condições acima elencadas são apenas necessárias, mas 

não suficientes para o exercício do reexame da matéria constitucional. Isto porque o legislativo 

procederá a uma avaliação dos custos políticos de rever as decisões judiciais, que podem, por 

exemplo, contar com o apoio de parcela significativa da população (GARDBAUM, 2013, p.89). 

O delineamento apresentado acima não é unanimidade entre os autores. Nem todos 

acompanham Gardbaum na identificação das fases que compõem a operação do paradigma de 

controle de constitucionalidade fraco. Em parte, tal discrepância na descrição do funcionamento 

do sistema pode ser creditada a própria abordagem utilizada por Gardbaum, que admite serem 

as etapas acima parte do que o autor considera um modelo ideal-normativo para o 

funcionamento dos sistemas de controle fraco. Mark Tushnet, por exemplo, adota uma 

abordagem menos ambiciosa e ressalta aquele que seria o traço mais distintivo dos sistemas de 

controle fraco: o oferecimento de mecanismos que permitam aos representantes da sociedade 

responder às decisões (judiciais) que acreditem estar equivocadas, de forma a se contrapor a 

estas mais rapidamente do que ocorre por meio do processo de emenda à constituição ou da 

mudança de composição do órgão de controle (TUSHNET, 2008, p.23). Ou seja, para Tushnet, a 

essência do controle fraco estaria na etapa de reconsideração legislativa em face dos 

pronunciamentos judiciais sobre o conteúdo e alcance dos direitos previstos. O autor, desta 

forma, não considera como traço distintivo do sistema a etapa de controle político prévio 

referida nas linhas acima. Por outro lado, Hiebert e Kelly (2015) privilegiam a etapa de 

avaliação legislativa prévia à promulgação da lei, ressaltando que esta seria a grande 

contribuição do modelo de controle fraco. 

3.3. O controle fraco como indutor de um diálogo efetivo entre os poderes na 
construção do significado constitucional 

O conceito de diálogo constitucional, apesar de comumente utilizado na literatura, é 

impreciso e carece de elaboração rigorosa. Meuwese e Snel (2012), ao conduzirem uma revisão 

bibliográfica sobre o termo, identificaram alguns elementos recorrentes26 e propuseram uma 

                                                 
26  Os autores listam como elementos comuns em várias publicações que fazem uso do termo diálogo 

constitucional: a igualdade entre os atores engajados no diálogo; o requisito de que haja qualidade deliberativa nas 
interações institucionais; a aspiração de contribuir para construção do significado das normas básicas que 
governam a esfera pública (MEUWESE; SNEL, 2012, p.126).  
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definição que será adotada neste trabalho como ponto de partida das discussões que se seguem. 

Os autores definem diálogo constitucional como: 

 [U]ma sequência de comunicações, formatada de maneira implícita ou 
explícita, entre dois ou mais atores, caracterizada pela ausência de um ator dominante 
(...), com a intenção compartilhada de melhorar a prática de interpretar, revisar, escrever 
ou emendar constituições (MEUWESE; SNEL, 2012, p.126) 

Apesar da definição acima deixar em aberto os atores potencialmente envolvidos, 

grande parte das teorias que fazem uso do termo diálogo constitucional empregam-no para 

identificar os processos institucionais que moldam o significado da constituição. Em especial, 

o apelo ao conceito pode ser interpretado como uma tentativa de superação das preocupações 

democráticas ligadas ao controle de constitucionalidade. Com efeito, enquanto uma vertente da 

doutrina busca a resolução do déficit democrático da jurisdição constitucional através da 

elaboração de uma teoria da interpretação capaz de balizar a atividade judicante, teorias 

dialógicas lançariam sua atenção “sobre o processo institucional através do qual decisões a 

respeito do significado da constituição são tomadas, sugerindo que este envolveria uma 

elaboração compartilhada do significado constitucional entre o judiciário e outros atores” 

(BATEUP, 2006, p.1118). 

Sob essa perspectiva, a dinâmica do controle de constitucionalidade poderia ser 

entendida como um diálogo entre os poderes judiciário e legislativo na construção do 

significado da constituição. É que, ao promulgar uma lei, o poder legislativo estaria oferecendo 

à sociedade a materialização de sua interpretação constitucional, tendo em vista ser a 

constituição norma-parâmetro da atividade legiferante. Em seguida, ao analisar a 

constitucionalidade da(s) norma(s) contida(s) no diploma legal, o poder judiciário teria a chance 

de explicitar sua posição quanto ao tema, concordando ou não com a interpretação dada pelo 

legislativo à constituição.  

Em um sistema no qual impera o paradigma de supremacia judicial, se a interpretação 

dada pelo judiciário à constituição for colidente com àquela que emanou anteriormente do 

legislativo, restam poucas alternativas ao órgão legislativo para fazer prevalecer sua 

perspectiva.  Do ponto de vista dogmático, a opção legislativa seria dar início, quando possível, 

a um processo de emenda à constituição, que pode ser politicamente custoso ou mesmo inviável 

na prática. Fora dessa possibilidade, resta ao legislativo esperar que uma eventual mudança de 

composição do órgão responsável pelo controle de constitucionalidade leve a uma revisão do 

entendimento sobre a matéria.  
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Sob a égide de um ordenamento que adota o controle fraco de constitucionalidade, a 

resposta legislativa pode se dar sem que haja a necessidade de mobilização de uma maioria 

qualificada. Responde-se ao pronunciamento judicial através de procedimento que não difere, 

em substância, daquele necessário para legislar ordinariamente. 

A diferença essencial entre sistemas fortes e fracos de controle de constitucionalidade é 

o horizonte temporal no qual se dá o diálogo entre os atores envolvidos: “sistemas de controle 

forte permitem aos ramos políticos revisar a interpretação judicial [apenas] no longo prazo, 

sistemas de controle fraco no curto prazo” (TUSHNET, 2008, p.33). Em sistemas de controle 

fraco, o diálogo entre os poderes ocorre em tempo real, sem a presunção de que as interpretações 

oferecidas pelos legisladores são inferiores àquelas que emanam do judiciário (TUSHNET, 2008, 

p.36). 

3.4. As experiências constitucionais específicas 

a. O sistema canadense 
O sistema de controle de constitucionalidade canadense foi pioneiro na 

institucionalização do controle de constitucionalidade fraco, razão pela qual a exposição das 

experiências constitucionais específicas começa por ele. Seu pioneirismo teria servido de 

inspiração para os outros ordenamentos mais adiante tratados neste capítulo (TUSHNET, 2003, 

p.2785; GARDBAUM, 2013, p.97). Antes, porém, de apresentar o funcionamento do sistema 

canadense, cabe uma breve explanação sobre o arcabouço constitucional no qual este se insere. 

A história constitucional do Canadá começa com o British North America Act de 1867. 

Por este instrumento, o Parlamento britânico uniu algumas de suas colônias da América do 

Norte em um único domínio, unificando-as na forma federativa. Naquela oportunidade, 

procedeu-se a outorga de várias competências para o Parlamento canadense, consolidando sua 

independência para legislar sobre determinadas matérias sem que houvesse necessidade 

intervenção do legislativo britânico. Estabeleceu-se um Parlamento constituído por uma câmara 

alta (Senate) e uma câmara baixa (House of Commons). Adicionalmente, previu-se quais 

matérias estariam sujeitas à competência legislativa do Parlamento central e quais ficariam a 

cargo dos entes federados, as províncias. Além disso, foi reafirmado que, não obstante a 

autonomia legislativa canadense, o poder executivo continuava investido no monarca britânico, 

que exerceria suas prerrogativas através de um Governador-Geral. 

Apesar de ser uma lei advinda do legislativo britânico, o British North America Act 

(1867) na prática representava uma espécie de carta constitucional do Canadá. Mas, em que 

pese a independência alcançada pelo Parlamento canadense, sua autoridade continuava limitada 
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por um outro diploma legislativo, o Colonial Laws Validity Act de 1865, que previa a nulidade 

de qualquer lei emanada pelo legislativo das colônias quando em desconformidade com atos do 

Parlamento britânico. 

Posteriormente, diversos outros diplomas cumpriram a função de outorgar mais 

autonomia ao governo canadense (também denominados British North America Acts), 

deslocando, progressivamente, o centro de produção normativa de Westminster para Ottawa. 

Neste contexto, destaca-se o Statute of Westminster de 1931 que, entre outras medidas, afastou 

a aplicação do mencionado Colonial Laws Validity Act (1865) e previu que atos emanados do 

Parlamento britânico não mais teriam efeitos no Canadá (a não ser que o próprio legislativo 

canadense assim desejasse). Entretanto, o Statute of Westminster (1931) excluiu expressamente 

de sua influência todos British North America Acts editados de 1867 a 1930. Posteriormente, 

esta restrição foi flexibilizada em 1949, que garantiu ao legislativo canadense a possibilidade 

de alterar tais diplomas de forma limitada, mas ainda prevendo a necessidade de autorização 

britânica para mudanças constitucionais mais amplas. 

Observe-se que, mesmo alcançando uma completa autonomia do ponto de vista da 

produção normativa após o Statute of Westminster (1931), persistia uma situação peculiar na 

ordem constitucional canadense: seu principal diploma constitucional, que prescrevia a 

estrutura de separação de poderes e a repartição das competências federativas, continuava a ser 

um ato do Parlamento britânico e não podia ser alterado em sua plenitude pelo legislativo do 

Canadá. 

Esta situação chegou ao fim com a promulgação do Canada Act de 1982, pelo qual o 

legislativo britânico cortou definitivamente os laços com o Canadá e introduziu no ordenamento 

jurídico canadense o Constitution Act. Tal ato normativo passou a representar a principal peça 

daquele sistema constitucional dali por diante. 

Com efeito, o Constituion Act (1982) consolidou o arcabouço constitucional canadense 

ao prever, em sua seção 52 (2), os documentos que integram a Constituição do Canadá: (a) o 

Canada Act (1982), incluindo o próprio Constitution Act (1982); (b) os atos e ordens listados 

no anexo do Constitution Act (1982); e quaisquer modificações que porventura viessem a 

ocorrer nestes diplomas 27. 

A supralegalidade do texto constitucional é garantida pela primeira parte da seção 52, 

que prevê ser a Constituição “a lei suprema do Canadá, e qualquer lei que seja inconsistente 

                                                 
27 Section 52(2), Constitution Act (1982): The Constitution of Canada includes: (a) the Canada Act 1982, 

including this Act; (b) the Acts and orders referred to in the schedule; and (c) any amendment to any Act or order 
referred to in paragraph (a) or (b).  
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com os dispositivos da Constituição é, na medida da inconsistência, desprovida de força ou 

efeito”28. Além disso, a Parte V do Constitution Act (1982) (seções 38 a 49) prescreve o 

procedimento através do qual a Constituição canadense pode ser emendada, consolidando a 

superioridade hierárquica do texto constitucional frente à legislação ordinária. 

A primeira parte do Constitution Act (1982), denominada de Canadian Charter of Rights 

and Freedoms (doravante CCRF), previu uma extensa lista de direitos fundamentais que, pela 

primeira vez na história do Canadá, passaram a contar com status constitucional. Os referidos 

direitos fundamentais estão agrupados da seguinte forma:  

x Liberdades fundamentais (seção 2), englobando: a liberdade de consciência e 

religião; liberdade de pensamento, crença, opinião e expressão, incluindo a 

liberdade de imprensa; liberdade de reunião pacífica e; liberdade de associação. 

x Direitos democráticos (seções 3 a 5) que incluem o direito de votar e ser eleito 

bem como a duração máxima do mandato dos membros da câmara baixa; 

x Direitos de mobilidade (seção 6) que garantem, ao cidadão canadense, a 

prerrogativa de entrar, permanecer e deixar o país, bem como os direitos de fixar 

residência e buscar sustento em qualquer província do país (estes últimos 

também garantidos aos que detém a condição de residente permanente) 

x Direitos legais (seções 7 a 14), que compõem uma lista extensa na qual estão 

previstos o direito à vida, à liberdade e à segurança, assim como uma série de 

garantias processuais, incluindo as que concernem aos acusados criminalmente. 

x Direitos de igualdade (seção 15), compreendendo a igualdade perante a lei e a 

previsão de não discriminação com base na raça, origem étnica ou nacional, cor, 

religião, sexo, idade ou deficiência física ou mental. 

x Direitos educacionais das minorias linguísticas (seção 23) que, em face da 

definição das línguas oficiais do Canadá (seções 16 a 22), garantem aos 

integrantes das minorias linguísticas de cada província (idioma francês ou inglês 

a depender do caso), o direito de receber a educação primária e secundária no 

idioma em que recebeu sua primeira alfabetização. 

A CCRF possui, ainda, entre outros dispositivos que governam a sua aplicabilidade, 

uma cláusula de abertura em relação a direitos não previstos na Constituição (seção 26) e a 

                                                 
28 Section 52(1), Constitution Act (1982): The Constitution of Canada is the supreme law of Canada, and 

any law that is inconsistent with the provisions of the Constitution is, to the extent of the inconsistency, of no force 
or effect. 
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previsão de que suas disposições são oponíveis aos governos federal e provinciais, na medida 

de suas respectivas competências legislativas (seção 32).  

O controle político prévio de constitucionalidade é exercido a partir de dispositivo que 

não possui status condicional, encontrando-se previsto apenas na legislação ordinária. Trata-se 

do Department of Justice Act (1985) que criou o Departamento da Justiça Canadense (seção 

2(1)) e previu as atribuições de seu titular, o Ministro da Justiça, que naquele ordenamento 

cumula as atribuições de Procurador-Geral do Canadá (seção 2(2)). A seção 4 do referido ato 

disciplina que ao Ministro da Justiça, na qualidade de consultor jurídico oficial do Governador-

Geral, cabe o exame de todos os projetos de lei a serem apresentados ao Parlamento por 

qualquer que seja o ministério integrante do governo. Esta análise prévia tem por objetivo 

verificar se quaisquer dos dispositivos contidos no projeto de lei são inconsistentes com os 

propósitos e previsões da CCRF, devendo o Ministro da Justiça relatar eventuais inconsistências 

ao Parlamento na primeira oportunidade conveniente29. Observe-se que o dispositivo em 

comento cria um dever de reportar eventuais inconsistências relacionadas à CCRF que estejam 

presentes em um projeto de lei, mas não prevê a necessidade de oferecer as razões pelas quais 

se entende que o projeto é consistente com os direitos fundamentais. Em outras palavras, caso 

o Ministro da Justiça entenda que o projeto não fere nenhum dos direitos previstos na CCRF, 

simplesmente não se pronunciará sobre a matéria. 

Segundo a literatura (GARDBAUM, 2013, p.102; HIEBERT, 2006, p.12; Kelly; HENNIGAR, 

2012, p.38), até o presente momento, o Ministro da Justiça nunca exerceu o dever de reportar 

inconsistências. As conclusões que os autores extraem deste dado empírico, entretanto, são 

variadas. Gardbaum (2012, p.102-103) e Hiebert (2006, p.12), assumem um posicionamento 

relativamente otimista, ao aduzir que a ausência de pronunciamentos por parte do Ministro da 

Justiça sugere que os projetos de lei sofrem emendas internamente durante sua concepção no 

seio do executivo a fim de afastar eventuais incompatibilidades; a depender do caso, os projetos 

não chegariam sequer a serem enviados ao Parlamento – caso a incompatibilidade com a CCRF 

seja tamanha a ponto de exigir um pronunciamento nos termos da seção 4.1(1) do Department 

of Justice Act (1985). Kelly e Hennigar (2012) sugerem, contrariamente, que a raiz do problema 

seria a cumulação de atribuições do Ministro da Justiça, que também é considerado, por força 

                                                 
29 Section 4.1(1), Department of Justice Act (1985): Subject to subsection (2), the Minister shall, in 

accordance with such regulations as may be prescribed by the Governor in Council, examine (…) every Bill 
introduced in or presented to the House of Commons by a minister of the Crown, in order to ascertain whether any 
of the provisions thereof are inconsistent with the purposes and provisions of the Canadian Charter of Rights and 
Freedoms and the Minister shall report any such inconsistency to the House of Commons at the first convenient 
opportunity.  
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de lei, Procurador-Geral do Canadá. Para estes últimos autores, o papel de se pronunciar a 

respeito de eventual inconstitucionalidade de projeto de lei seria melhor desempenhado por um 

Procurador-Geral independente, que não fosse alcançado pelo princípio da responsabilidade 

coletiva do gabinete de governo30.  

Além do pronunciamento a cargo do Ministro da Justiça, Garbaum (2013, p.103) 

observa que ambas as casas legislativas do Parlamento canadense possuem comitês 

permanentes com atribuição para analisar a constitucionalidade dos projetos de lei em 

tramitação. O mesmo autor ressalta, entretanto, que estes comitês têm tido um desempenho 

modesto, tanto por não disporem de tempo suficiente para apreciação da matéria quanto por 

falta de consultores jurídicos especializados (GARDBAUM, 2013, p.104).  

No que tange ao exame da constitucionalidade por parte do judiciário, embora os 

documentos que compõem a Constituição canadense não tenham previsto expressamente o 

poder de invalidar a legislação ordinária, a doutrina considera que as seções 24(1) e 52(1) 

conferem tal prerrogativa ao judiciário. A seção 52(1), já referida nas linhas anteriores, é 

denominada cláusula de supremacia (supremacy clause) e prescreve que leis incompatíveis 

com as disposições constitucionais não devem produzir efeito. A seção 24(1), por sua vez, 

determina que “qualquer um cujos direitos e liberdades (...) tenham sido infringidos ou negados 

pode requerer a uma corte com jurisdição competente a obtenção do remédio que a corte 

considere apropriado e justo nas circunstâncias”31 (GARDBAUM, 2013, p.100). 

O controle jurisdicional de constitucionalidade canadense foi fortemente influenciado 

pelo disposto na seção 1 da CCRF (Gardbaum, 2013, p.106). Tal dispositivo estabelece que os 

direitos e liberdades contidos no texto constitucional estão sujeitos a limites razoáveis 

prescritos por lei apenas na medida em que estes possam ser justificados no contexto de uma 

sociedade livre e democrática32. Esta norma abre a própria declaração de direitos e cumpre a 

função de alertar o intérprete que os direitos fundamentais previstos na CCRF não podem ser 

entendidos como absolutos, estando sujeitos a limitações. Daí, inclusive, ser denominada 

cláusula limitadora (limitation clause) pela doutrina canadense.  

                                                 
30 O princípio da responsabilidade coletiva, herdado do sistema de governo de gabinete britânico, 

“prescreve que todos os ministros são igual e conjuntamente responsáveis por todas decisões tomadas pelo 
governo. De maneira privada, dentro do próprio governo, eles podem discordar e discutir a respeito da política 
[policy], mas uma vez que a decisão é tomada eles devem defendê-la e a apoiar em público” (JAMES,1999, p.6).  

31 Section 24(1), Constitution Act (1982): Anyone whose rights or freedoms, as guaranteed by this 
Charter, have been infringed or denied may apply to a court of competent jurisdiction to obtain such remedy as 
the court considers appropriate and just in the circumstances.  

32 Section 1, Constitution Act (1982): The Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees the Rights 
and freedoms set out in it subject only to such reasonable limits prescribed by law as can be demonstrably justified 
in a free and democratic society.  
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Tomando tal cláusula como parâmetro, a Suprema Corte do Canadá consagrou, a partir 

do precedente R. v. Oakes (1986), um teste de proporcionalidade através do qual o poder 

judiciário pode aferir se uma norma impugnada por desrespeito à CCRF deve ter sua aplicação 

afastada. O teste, que ficou conhecido como teste de Oakes (Oakes test), tem por base o disposto 

na seção 1 da CCRF e é composto por quatro etapas33 que buscam avaliar se dispositivo legal 

sob escrutínio pode ser considerado uma limitação razoável aos direitos e liberdades 

constitucionais. A terceira etapa do teste de Oakes é a mais crítica, e tem sido o fiel da balança 

no exame da constitucionalidade dos atos normativos. Dado que, “quando uma lei é invalidada 

por violação à Carta, quase sempre significa que a lei não buscou alcançar seu objetivo através 

de meios que fossem os menos restritivos em relação a um direito” (HOGG; BUSHELL, 1997, 

p.85). 

Para Tushnet (2008, p.31), existem dois mecanismos de reconsideração legislativa no 

ordenamento canadense: as seções 33 e 1 da CCRF. 

A seção 33 recebe a denominação de cláusula não-obstante (notwithstanding clause). 

Tal dispositivo prevê que, tanto o Parlamento quanto os legislativos provinciais, podem, ao 

editar um ato normativo, fazer constar uma ressalva no sentido de que suas disposições devem 

produzir efeitos, não obstante os direitos e liberdades contidos em algumas seções da CCRF. 

Os direitos sujeitos a limitações por força do dispositivo são aqueles contidos na seção 2 e os 

que se encontram listados entre as seções 7 e 15. Não são alcançados pela seção 33, portanto, 

os direitos democráticos, de mobilidade e os linguísticos. A cláusula prevê, ainda, que os efeitos 

de sua invocação devem ser renovados a cada cinco anos pelo poder legislativo34. 

Permite-se, assim, que o poder legislativo discorde de uma determinada interpretação 

judicial e faça prevalecer o seu posicionamento. Esta utilização reativa da cláusula não-obstante 

representa o seu uso idealizado pelos constituintes canadenses. Mas a linguagem utilizada pelo 

dispositivo não é clara o suficiente, havendo espaço para um uso prospectivo da faculdade 

                                                 
33 “(1) A lei deve procurar atingir um objetivo importante; (2) a lei deve estar racionalmente conectada 

com o objetivo; (3) a lei deve restringir o direito fundamental não mais do que o necessário para atingir o objetivo; 
e (4) a lei não deve ter um efeito desproporcionalmente severo nas pessoas às quais se aplica” (Sem grifos no 
original) (Hoggs; Bushell, 1997, p.84-85).   

34 Section 33, Constitution Act (1982): 
(1) Parliament or the legislature of a province may expressly declare in an Act of Parliament or of the legislature, 
as the case may be, that the Act or a provision thereof shall operate notwithstanding a provision included in section 
2 or sections 7 to 15 of this Charter. 
(2) An Act or a provision of an Act in respect of which a declaration made under this section is in effect shall have 
such operation as it would have but for the provision of this Charter referred to in the declaration. 
(3) A declaration made under subsection (1) shall cease to have effect five years after it comes into force or on 
such earlier date as may be specified in the declaration. 
(4) Parliament or the legislature of a province may re-enact a declaration made under subsection (1). 
(5) Subsection (3) applies in respect of a re-enactment made under subsection (4).  
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legislativa, de maneira a imunizar determinado diploma legal em relação a eventual exame por 

parte do judiciário. Mark Tushnet aponta essa imprecisão dos termos utilizados pela seção 33. 

O autor assevera que, do ponto de vista do ethos de um sistema de controle fraco, a redação da 

cláusula deixa a desejar. Isto porque, da maneira como se encontra, dá a entender que o poder 

legislativo, quando da utilização do dispositivo, contrapõe-se aos direitos fundamentais 

previstos e não à interpretação dada pelo judiciário. O autor relembra que, do ponto de vista 

político, não é difícil imaginar que é mais custoso promulgar uma lei que vai de encontro à 

CCRF, do que uma outra que desafia a leitura feita por outro poder (TUSHNET, 2008, p.53). 

No que se refere a maneira como a seção 33 deve ser invocada pelo legislador, a 

Suprema Corte Canadense já assentou que basta a declaração expressa de que o ato normativo 

(ou uma parte dele) deve operar não obstante as disposições da CCRF. De acordo com a Corte, 

é suficiente mencionar quais dispositivos da CCRF serão sobrescritos pelo diploma legal35. 

O histórico de utilização da cláusula não-obstante tem sido limitado. A seção 33 nunca 

foi invocada pelo legislativo federal (JOHANSEN; ROSEN, 2008) e, segundo um levantamento 

feito em 2001, até aquele momento havia registro de apenas 16 casos de diplomas legislativos 

provinciais que fizeram uso da referida cláusula. Em apenas um destes casos houve a utilização 

da seção 33 como uma resposta direta a uma decisão da Suprema Corte do Canadá36 (KAHANA, 

2001).  

Um outro mecanismo utilizado para o exercício de reconsiderações legislativas é a seção 

1 da CCRF. Assim, o mesmo dispositivo utilizado pelo judiciário como parâmetro no controle 

de constitucionalidade também embasa respostas do Parlamento. Esse fenômeno ficou 

conhecido como respostas legislativas (legislative sequels) (GARDBAUM, 2013, p.106). Com 

base na seção 1, o legislativo responde a uma decisão emanada do judiciário, melhorando a sua 

justificativa de limitação ao direito fundamental. O teor destas respostas pode variar conforme 

o caso: desde a aceitação do julgado, na qual o órgão legiferante basicamente aceita a 

interpretação dada pelo judiciário e reedita a norma fazendo os ajustes que foram sinalizados 

                                                 
35 “The essential requirement of form laid down by s. 33 is that there must be an express declaration that 

an Act or a provision of an Act shall operate notwithstanding a provision included in s. 2 or ss. 7 to 15 of the 
Canadian Charter. A section 33 declaration is sufficiently express if it refers to the number of the section, 
subsection or paragraph of the Charter which contains the provision or provisions to be overridden. Of course, if 
a legislature intends to override only a part of a provision contained in a section then there would have to be a 
sufficient reference in words to the part to be overridden” (Ford v. Quebec, 1988) 

36 Em Ford v. Quebec (1988), a Suprema Corte canadense invalidou um dispositivo de lei, por ofensa à 
liberdade de expressão, que proibia aos estabelecimentos comerciais afixar cartazes/letreiros escritos em inglês 
nas suas fachadas. O diploma legislativo previa que somente se poderia utilizar a língua francesa para tal. Em 
1989, após a decisão da Suprema Corte, a legislatura provincial de Quebec promulgou uma nova lei que invocou 
expressamente a seção 33 da CCRF. A cláusula, entretanto, não foi renovada e expirou cinco anos depois. 
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como necessários pela corte; até casos nos quais há a promulgação de um diploma legal 

praticamente idêntico ao invalidado pelo judiciário, mas que traz, em seu preâmbulo, uma 

exposição de motivos que procura justificar a limitação do direito em tela sob a égide do 

disposto na seção 1 (TUSHNET, 2008, p.44). 

Estudos demonstram que o uso da seção 1 como ferramenta de controle fraco tem sido 

abundante: até 2007, de 89 casos de violação à CCRF julgados pela Suprema Corte, 58 

contaram com uma resposta dada pelo legislativo cujo fundamento foi o referido dispositivo 

(HOGG; THORNTON; WRIGHT, 2007, p.51-52). Embora o exato teor dessas respostas varie, é 

relativamente consensual que, em pelo menos dois casos, o Parlamento desafiou abertamente 

decisões exaradas pela Suprema Corte (GARDBAUM, 2013, p.108). Dentre estes, chama a 

atenção a resposta legislativa que se seguiu a decisão tomada em R. v. O’Connor (1995). Após 

o julgamento, o legislativo federal promulgou uma lei que incorporou, em seu preâmbulo, as 

razões expedidas pelos votos vencidos, desafiando a posição majoritária da Suprema Corte 

canadense. Posteriormente, em R. v. Mills (1999), a Corte teve a oportunidade de julgar a 

resposta dada pelo legislador mas acabou por afastar as alegações de inconstitucionalidade. Na 

fundamentação, a Suprema Corte fez referência expressa a noção de diálogo entre judiciário e 

legislativo, e considerou que a regulamentação que fora promulgada após R. v. O’Connor 

(1995), apesar de não se amoldar à posição majoritária, representava uma interpretação válida 

da CCRF (HOGG; BUSHELL; WRIGHT, 2007, p.21). 

b. O sistema neozelandês 
Como ex-colônia britânica, a Nova-Zelândia também atravessou um processo de 

gradual distanciamento político-constitucional do Reino Unido ao longo dos anos. O caminho 

seguido foi semelhante ao canadense e culminou com o Constitution Act de 1986. Este diploma 

estabeleceu os postulados da estruturação do governo neozelandês e afastou definitivamente a 

possibilidade de que atos legislativos emanados do Parlamento britânico pudessem vigorar na 

Nova-Zelândia37. 

Algumas peculiaridades separam o modelo constitucional neozelandês de sua 

contraparte canadense. Em primeiro lugar o Constitution Act (1986) não foi promulgado com 

status supralegal. Trata-se de um ato normativo cujas disposições não se encontram imunes ao 

processo legislativo ordinário. Em segundo lugar, seu texto é relativamente sucinto, contando 

com 29 seções, e não previu qualquer rol de direitos fundamentais. A positivação dos direitos 

                                                 
37 Section 15(2), Constitution Act (1986): No Act of the Parliament of the United Kingdom passed after 

the commencement of this Act shall extend to New Zealand as part of its law. 
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ocorreu um pouco depois, por força de outro diploma ordinário38, o New Zealand Bill of Rights 

Act de 1990 (doravante NZBORA). 

O NZBORA contém, igualmente, 29 seções. O rol de direitos propriamente dito 

encontra-se em sua segunda parte, das seções 8 a 27. Dentre os direitos, destacam-se:  

x Direitos relacionados à vida e à segurança (seções 8 a 11), incluindo: o direito 

à vida propriamente dito; o direito de não ser submetido a tortura ou tratamento 

cruel e; direito de não ser submetido a experimentos médicos ou científicos; 

direito de se recusar submeter a tratamento médico. 

x Direitos democráticos e civis (seções 12 à 18), que abarcam: direitos eleitorais; 

liberdades de pensamento, consciência e religião; liberdade de expressão; 

manifestação de religião ou credo; liberdade de se reunir pacificamente; 

liberdade de associação; e liberdade de locomoção. 

x Direitos de não discriminação e de minorias (seções 19 e 20), que prescrevem 

serem proibidas todas as formas de discriminação previstas no Human Rights 

Act de 1993 além de garantir o direito de manifestação cultural, religiosa e 

linguística das minorias neozelandesas. 

x Direitos relacionados às garantias processuais penais (seções 21 a 27). 

Trata-se de enumeração de direitos de primeira geração, havendo o próprio NZBORA 

afirmado em seu preâmbulo que o diploma representava um “ato de afirmação do 

comprometimento da Nova Zelândia com o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos”.  

As disposições do NZBORA que moldam o sistema de controle fraco neozelandês estão 

contidas em sua primeira parte, das seções 2 a 7. 

O controle político prévio é exercido principalmente através do disposto na seção 7 do 

NZBORA. Tal dispositivo prescreve que Procurador-Geral tem o dever de trazer à atenção da 

Câmara de Representantes eventuais inconsistências de um projeto de lei em relação aos 

direitos fundamentais. Tais inconsistências deverão ser reportadas quando da introdução do 

                                                 
38 O caráter ordinário (e não supralegal) do NZBORA foi resultado de um processo político conturbado, 

conforme relata Gardbaum (2001, p.727): “O Governo Trabalhista de Geoffrey Palmer publicou um relatório em 
1985 que sugeria a promulgação de uma declaração de direitos supralegal dotada de caráter constitucional. O 
relatório encontrou uma ampla oposição tanto da comunidade jurídica quanto da política, sob a alegação de que [a 
declaração] era desnecessária e se afastava demais das tradições políticas e jurídicas do país, que eram moldadas 
conforme o paradigma britânico de soberania parlamentar”  
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projeto – no caso de iniciativa do executivo – ou assim que possível – nos casos em que a 

iniciativa seja de um parlamentar39. 

Mesmo antes da introdução do projeto de lei, e por consequente da avaliação feita pelo 

Procurador-Geral, procede-se a uma avaliação preliminar no seio do executivo. Tal avaliação é 

semelhante àquela que ocorre no Canadá e, devido ao caráter confidencial do processo, é 

impossível saber o quantitativo exato de projetos de leis que não chegam a ser enviados ao 

legislativo por potencialmente infringirem as disposições do NZBORA (GARDBAUM, 2013, 

p.132-133). 

Diferentemente da prática canadense, o dever de relatar inconsistências atribuído ao 

Procurador-Geral tem sido exercido de maneira frequente. Dados disponíveis no sítio eletrônico 

do Ministério da Justiça neozelandês40 demonstram que, de 1990 até o momento, houve 75 

pareceres do Procurador-Geral nos quais se opinava pela incompatibilidade do projeto de lei 

com os dispositivos do NZBORA.  

Apesar dos pareceres do Procurador-Geral serem relativamente comuns, seu conteúdo 

tem sido criticado por se alicerçar demasiadamente em aspectos jurídicos. Argumenta-se, neste 

sentido, que não são fornecidos ao legislativo elementos que catalisem uma discussão moral e 

filosófica dos temas de fundo (HIEBERT, 2005, p.98). Um outro ponto problemático, levantado 

por Gardbaum, é que não existem disposições no regimento interno do Parlamento que 

obriguem os projetos de lei tidos por inconsistentes com o NZBORA a passarem por algum 

escrutínio diferenciado durante o processo legislativo. Talvez por estas razões, o Parlamento 

tenda a ignorar os pareceres emitidos, notadamente quando se trata de projetos de autoria do 

executivo, nos quais em 90% dos casos há o prosseguimento do processo legislativo sem 

qualquer alteração substancial na matéria (GARDBAUM, 2013, p.134). 

A etapa judicial de controle de constitucionalidade é governada pelas seções 4, 5 e 6 do 

NZBORA. 

A seção 4 reforça o caráter ordinário da declaração de direitos, ao proibir o judiciário 

de desaplicar ou considerar implicitamente revogado qualquer ato legislativo em face das 

                                                 
39 Section 7, New Zealand Bill of Rights Act (1990): Where any Bill is introduced into the House of 

Representatives, the Attorney-General shall,— 
(a)in the case of a Government Bill, on the introduction of that Bill; or 
(b)in any other case, as soon as practicable after the introduction of the Bill,— 
bring to the attention of the House of Representatives any provision in the Bill that appears to be inconsistent with 
any of the rights and freedoms contained in this Bill of Rights.  

40http://www.justice.govt.nz/policy/constitutional-law-and-human-rights/human-rights/domestic-
human-rights-protection/about-the-new-zealand-bill-of-rights-act/advising-the-attorney-general/section-7-
reports-published-before-august-2002 (Acesso em 05/09/2015) 
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disposições do NZBORA. Proíbe, ainda, a possibilidade de se considerar que diplomas legais 

foram implicitamente revogados pelas disposições do NZBORA, numa tentativa de evitar a 

hipótese de “não recepção” de atos normativos já existentes na ordem jurídica41. 

A seção 5, provavelmente inspirada pela seção 1 da Carta canadense, dispõe que os 

direitos e liberdades contidos no NZBORA estão sujeitos aos limites prescritos por lei, na 

medida em que as limitações impostas possam ser justificadas em uma sociedade livre e 

democrática42.  

E, finalmente, no que pode ser considerado o núcleo da fiscalização judicial de 

constitucionalidade, a seção 6 confere ao judiciário o que Mark Tushnet (2008, p.25) denomina 

um mandato interpretativo. O dispositivo prescreve que, “quando a uma disposição legal possa 

ser dado um significado que é consistente com os direitos e liberdades (...), este significado 

deve ser o preferido sobre qualquer outro”43. 

Um caso paradigmático de utilização do mandato interpretativo foi o do precedente 

Moonen v. Film and Litarature Board of Review julgado em 1999 pela Corte de Apelação da 

Nova Zelândia. Na oportunidade, o apelante se insurgiu contra decisão administrativa que 

censurara sua produção intelectual sob o argumento de que estimulava a pornografia infantil. 

Arguiu, ainda, que a legislação aplicável44 deveria ser interpretada de maneira consistente com 

as disposições do NZBORA relativas à liberdade de expressão. A Corte, acatando os 

argumentos do autor, decidiu que a expressão “promover ou apoiar [material ofensivo]” deveria 

ser interpretada de forma a infringir a liberdade de expressão o mínimo possível. 

O teor das seções 4 e 6 revelam uma tensão hermenêutica entre os dispositivos 

(Gardbaum, 2013, p.135): se por um lado o mandato interpretativo conferido ao judiciário 

neozelandês remete à adoção de um significado consistente com o NZBORA sempre que este 

possa ser dado; por outro, o caráter ordinário da declaração de direitos e, especialmente o 

                                                 
41 Section 4, New Zealand Bill of Rights Act (1990): No court shall, in relation to any enactment (whether 

passed or made before or after the commencement of this Bill of Rights),— 
(a)hold any provision of the enactment to be impliedly repealed or revoked, or to be in any way invalid or 
ineffective; or 
(b)decline to apply any provision of the enactment— 
by reason only that the provision is inconsistent with any provision of this Bill of Rights. 

42 Section 5, New Zealand Bill of Rights Act (1990): Subject to section 4, the rights and freedoms contained 
in this Bill of Rights may be subject only to such reasonable limits prescribed by law as can be demonstrably 
justified in a free and democratic society.  

43 Section 6, New Zealand Bill of Rights Act (1990): Wherever an enactment can be given a meaning that 
is consistent with the rights and freedoms contained in this Bill of Rights, that meaning shall be preferred to any 
other meaning.  

44 Films, Videos and Publications Classification Act (1993) 
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comando legal da seção 4, lembra aos órgãos judicantes a proibição de invalidar os atos 

normativos que emanam do Parlamento.  

O dilema que se põe é o de saber: quando um dispositivo, que aparentemente impõe um 

limite injustificável a um direito fundamental, pode receber uma interpretação consistente com 

o NZBORA ou; alternativamente, quando haverá de ser reconhecida a sua inconsistência com 

o regime da declaração de direitos e aplicado por força da seção 4 (GEDDIS; FENTON, 2008, 

p.742). Desta forma, se os tribunais levam ao limite o seu dever de interpretar as leis de forma 

consistente com os direitos fundamentais, podem acabar incorrendo, de forma indireta, na 

vedação contida na seção 4. 

O precedente paradigmático que consolidou qual deve ser o limite interpretativo do 

judiciário na aplicação da seção 6 foi R. v. Hansen45, decidido pela Suprema Corte da Nova 

Zelândia em 2007. Naquela oportunidade ficou assentado que uma leitura consistente com os 

direitos contidos no NZBORA só pode ser oferecida quando esta é razoável em face da 

expressão literal do texto impugnado. Além disso, estabeleceu-se a estratégia interpretativa 

mais adequada no que concerne à ordem de aplicação das seções em comento: em primeiro 

lugar o judiciário devem inquerir se a limitação ao direito fundamental pode ser tida como 

razoável em face do disposto na seção 546; caso conclua negativamente, pergunta-se se pode ser 

dado ao dispositivo impugnado um significado alternativo, consistente com os direitos 

previstos, mas razoável em face do texto legal e; por fim, não sendo possível uma leitura 

alternativa, remete-se à seção 4 do NZBORA, fazendo prevalecer a vontade do Parlamento 

(GARDBAUM, 2013, p.138). 

Uma outra questão que tem se colocado é saber se, nos casos em que um dispositivo 

inconsistente acaba tendo de ser aplicado por força da seção 4, cabe a emissão de algum 

pronunciamento que constate formalmente a inconsistência. Em outras palavras, se caberia, na 

parte dispositiva da decisão judicial, uma declaração de incompatibilidade com o NZBORA.  

                                                 
45 No caso concreto, Hansen questionava um dispositivo do Misuse of Drugs Act de 1975 que estabelecia 

uma presunção iuris tantum de que o porte de drogas acima de uma determinada quantidade seria destinado ao 
tráfico. Ao inverter o ônus da prova em desfavor do réu, criando para defesa a obrigação de provar que o acusado 
não deveria ser enquadrado por tráfico, o dispositivo em questão seria inconsistente com a seção 25(c) do 
NZBORA, que garante o direito à presunção de inocência. Apesar dos argumentos trazidos pelo apelante, a 
Suprema Corte decidiu que seria impossível, à luz da literalidade do dispositivo, dar-lhe uma interpretação 
compatível com o NZBORA, sendo, portanto, aplicável a seção 4 da declaração de direitos. 

46 Em seu voto, Andrew Tipping lembrou que “se, entretanto, o significado aparentemente inconsistente 
representa um limite justificável, a inconsistência aparente é sobreposta pela justificativa oferecida pela seção 5. 
Com efeito, a seção 5 haverá legitimado a inconsistência. Caso este raciocínio não fosse seguido, haveria o 
potencial de subversão da escolha política deliberada do Parlamento e de sua (mesmo que implícita) visão de que 
estabelecer uma limitação ao direito ou liberdade era justificável”  
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Embora posições neste sentido possam ser encontradas como obter dicta em alguns 

julgamentos anteriores a R. v. Hansen47, foi após esse precedente que a discussão floresceu na 

doutrina. Com efeito, Hansen estabeleceu que o exame do dispositivo impugnado em face da 

seção 5 deve fazer parte da análise do judiciário. Desta forma, as decisões que se debruçam 

sobre a compatibilidade de uma norma devem incluir uma avaliação da razoabilidade da medida 

legislativa, explicitando se a limitação aos direitos pode ser justificada no contexto de uma 

sociedade livre e democrática.  

Se esta análise substantiva tem de ser necessariamente levada a cabo pelo judiciário, e 

se fará parte da fundamentação da decisão, passou-se a questionar a possibilidade de a fazer 

constar formalmente no resultado do julgamento. Entretanto, o judiciário neozelandês tem 

evitado fornecer as declarações de incompatibilidade, esquivando-se, na maioria das vezes, sob 

alegações processuais. Este cenário tem levado a doutrina a enxergar com ceticismo a 

possibilidade da emissão de pronunciamentos jurisdicionais de incompatibilidade (GEIRINGER, 

2009, p.623-636). 

A fiscalização judicial de constitucionalidade tem apresentado contornos tímidos, pelo 

menos no que tange à utilização do mandato interpretativo conferido pelo NZBORA. É difícil 

identificar precedentes que chamem atenção, havendo os órgãos do judiciário optado por uma 

postura de deferência ao legislador e evitado utilizações controversas da seção 6. Nesta seara, 

a cultura jurídica neozelandesa parece valorizar a ideia de propósito/intenção legislativa na 

interpretação dos atos normativos. Esta postura tende a acarretar uma esquiva no sentido de 

empreender grandes esforços para resolver a tensão hermenêutica entre as seções 6 e 4 em favor 

da primeira. Um indício destas suspeitas pode ser encontrado no Interpretation Act de 1999. 

Trata-se de diploma que prevê expressamente a necessidade de se levar em conta o propósito 

legislativo quando da exegese de dispositivos legais. Sua seção 5 estabelece textualmente que 

“o significado da legislação deve ser confirmado a partir de seu texto e à luz de seu propósito”, 

citando como exemplos de elementos que podem auxiliar o intérprete o conteúdo do preâmbulo 

e a estrutura geral do ato normativo48. 

                                                 
47  Moonen v. Film and Literature Board of Review (1999) e R v Poumako (2000), ambos os casos julgados 

pela Corte de Apelação da Nova Zelândia. 
48 Section 5, Interpretation Act (1999): 

(1) The meaning of an enactment must be ascertained from its text and in the light of its purpose. 
(2) The matters that may be considered in ascertaining the meaning of an enactment include the indications    
provided in the enactment. 
(3) Examples of those indications are preambles, the analysis, a table of contents, headings to Parts and sections,  
marginal notes, diagrams, graphics, examples and explanatory material, and the organisation and format of the  
enactment. 
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A etapa de reconsideração legislativa do sistema neozelandês apresenta contornos 

ligeiramente diferentes daqueles encontrados no sistema canadense. Viu-se que o ferramental a 

disposição do judiciário resume-se a um mandato interpretativo, que comanda a aplicação de 

uma interpretação consistente com os direitos fundamentais sempre que possível. Neste 

contexto, se o legislativo não concordar com a interpretação fornecida pelos tribunais resta-lhe 

tornar a disciplina legal mais clara, reafirmando os seus objetivos e sua compreensão dos limites 

a que estão sujeitos os direitos fundamentais. Uma outra alternativa é acolher parcialmente o 

posicionamento do judiciário, editando nova disciplina normativa que, a par de levar em 

consideração a interpretação judicial, adiciona-lhe limitações e contornos que o legislativo 

possa vir a considerar pertinentes. 

Do outro lado do espectro, encontram-se os casos nos quais o judiciário não foi capaz 

de oferecer uma interpretação consistente com o regime da declaração de direitos, em que pese 

haver identificado uma antinomia entre a norma impugnada e o NZBORA. Nestas situações o 

legislativo pode também optar por nada fazer, o que seria equivalente a, tendo escutado o apelo 

feito pelo judiciário, decidido reiterar a limitação ao direito fundamental. Ou, alternativamente, 

pode acolher em parte o posicionamento judicial, reformando a norma considerada 

inconsistente pelos tribunais. Um problema que se apresenta neste cenário é o de que a mera 

identificação da inconsistência nos fundamentos da decisão judicial, sem que haja a 

possibilidade de uma declaração formal de incompatibilidade, pode não ser o suficiente para 

estimular uma resposta legislativa, o que possivelmente pode vir a diminuir o custo político da 

inação do Parlamento. 

c. O sistema britânico 
Conforme mencionado no capítulo anterior, ao longo dos anos a doutrina da soberania 

do Parlamento consolidou-se como uma das peças-chave do arcabouço constitucional britânico. 

Entretanto, um dos desdobramentos desta ideia – a imunidade dos atos legislativos em face da 

fiscalização judicial – passou a ser questionado na medida em que se aprofundaram as 

obrigações britânicas no plano comunitário. Com efeito, a acessão do Reino Unido às 

comunidades europeias49 em 1972 teve por efeito a previsão de que os atos normativos 

                                                 
49 À época, o que hoje é denominado União Europeia era representada por três outras entidades 

supranacionais: Comunidade Econômica Europeia, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e Comunidade 
Europeia de Energia Atômica.    
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comunitários fossem incorporados automaticamente como direito interno e, adicionalmente, 

que estes deveriam gozar de supremacia quando confrontados com os atos do Parlamento50. 

Estes desdobramentos, entretanto, não equacionaram o problema do ponto de vista das 

obrigações assumidas pelo Reino Unido no sistema europeu de direitos humanos. Isto porque 

a Convenção Europeia de Direitos Humanos (doravante ECHR51), ratificada pelo governo 

britânico desde 1951, estava vinculada a uma organização intergovernamental distinta das 

comunidades europeias, o Conselho da Europa. Desta forma, apesar do Reino Unido haver se 

comprometido no plano internacional com a proteção dos direitos previstos na ECHR, não havia 

qualquer instrumento legal interno capaz de servir de parâmetro para a solução de litígios 

judiciais concernentes a violações de direitos. Este problema aprofundou-se a partir de 1966, 

quando o governo britânico concordou em se submeter à jurisdição da Corte Europeia de 

Direitos Humanos (doravante ECtHR52) sediada em Estrasburgo na França. Tal panorama 

acabou por gerar uma situação peculiar para os cidadãos do Reino Unido. Um ato normativo 

do Parlamento que contivesse uma violação aos direitos da ECHR não poderia ser desafiado 

perante o judiciário britânico. Ao interessado caberia recorrer à ECtHR, após esgotar todos os 

meios processuais internos, em um processo no qual o próprio Reino Unido viria a figurar no 

polo passivo.  

Em um relatório publicado em 1997, o então recém-eleito governo do partido trabalhista 

sumarizou a situação nos seguintes termos: “É necessário em média cinco anos para fazer com 

que uma ação seja admitida pela Corte Europeia de Direitos Humanos após o exaurimento de 

todos os remédios domésticos; e isto custa em média £30.000.” (Reino Unido, 1997, p.7). O 

relatório defendeu a incorporação dos direitos previstos na ECHR ao ordenamento do Reino 

Unido, o que acabou por acontecer a partir da promulgação do Human Rights Act em 1998 

(doravante HRA). Tal diploma contém o núcleo do sistema de controle de constitucionalidade 

britânico. 

Diferentemente do que ocorreu com a CCRF e o NZBORA, o HRA não trouxe em seu 

texto uma enumeração própria de direitos. Não se trata, do ponto de vista estrito, de uma carta 

(charter) ou declaração (bill) de direitos. Os redatores do diploma optaram por indicar 

explicitamente os direitos convencionais que seriam internalizados. Assim, a primeira sessão 

                                                 
50 European Communities Act (1972), seções 2(1) e 2(4). Este temperamento à doutrina ortodoxa da 

soberania do Parlamento foi confirmado por ocasião do julgamento do caso Factortame (R. v. Secretary of State 
for Transport, ex p Factortame Ltd) pela House of Lords (no exercício de sua então atribuição jurisdicional) em 
1990. 

51 European Convention on Human Rights. 
52 European Court of Human Rights. 
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do HRA estabelece que, em seu texto, qualquer referência aos “direitos da Convenção” (the 

Convention rights) deve ser entendida como se referindo ao(s): “(a) Artigos 2 a 12 e 14 da 

Convenção, (b)Artigos 1 a 3 do Primeiro Protocolo [da Convenção], e (c) Artigo 1 do Décimo-

terceiro Protocolo [da Convenção]”.53 Tais direitos foram transcritos, de forma idêntica a sua 

redação original, no Anexo 1 do HRA e compreendem: 

x (a) Direitos previstos no texto original da ECHR: direito à vida (art. 2º); 

proibição de tortura (art. 3º); proibição de escravidão e de trabalhos forçados 

(art. 4º); direito à liberdade e à segurança (art. 5º); direito a um processo 

equitativo (art. 6º); princípio da legalidade (penal) (art. 7º); direito ao respeito 

pela vida privada e familiar (art. 8º); liberdade de pensamento, consciência e 

religião (art. 9º); liberdade de expressão (art. 10); liberdade de reunião e de 

associação (art. 11); direito ao casamento (art. 12); proibição de discriminação 

(art. 14). 

x (b) Direitos previstos no primeiro protocolo da ECHR: Direito à proteção da 

propriedade (art. 1º); Direito à educação (art. 2º); Direito à realização de 

eleições livres (art. 3º). 

x (c) Direitos previstos no décimo-terceiro protocolo da ECHR: Abolição da pena 

de morte (art. 1º). 

Seguindo o modelo adotado pela Nova Zelândia, o HRA é um diploma de caráter 

ordinário, não havendo qualquer previsão a respeito da intangibilidade de suas disposições em 

face do processo legislativo ordinário. Quando da propositura do HRA em 1997, o governo 

justificou esta característica com base nas tradições constitucionais britânicas, “que permitem 

qualquer Ato do Parlamento ser alterado ou derrogado por um Ato subsequente” (REINO UNIDO, 

1997, p.11). 

As bases do controle político prévio do sistema inglês estão contidas na seção 1954 do 

HRA. O dispositivo prevê que o ministro de governo responsável pelo projeto de lei deve se 

                                                 
53 Section 1(1), Human Rights Act (1998): In this Act “the Convention rights” means the rights and 

fundamental freedoms set out in— 
(a)Articles 2 to 12 and 14 of the Convention, 
(b)Articles 1 to 3 of the First Protocol, and 
(c)Article 1 of the Thirteenth Protocol, as read with Articles 16 to 18 of the Convention 

54 Section 19, Human Rights Act (1998): (1)A Minister of the Crown in charge of a Bill in either House 
of Parliament must, before Second Reading of the Bill— 
(a) make a statement to the effect that in his view the provisions of the Bill are compatible with the Convention 
rights (“a statement of compatibility”); or 
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posicionar em relação a compatibilidade com os direitos fundamentais no curso do processo 

legislativo. Caso entenda que a medida legislativa é compatível com os direitos, deve o ministro 

apresentar posicionamento neste sentido (a statement of compatibility); caso acredite haver uma 

antinomia entre o projeto e o regime de direitos, deverá expressar a vontade do governo no 

sentido de que, não obstante a incompatibilidade, o projeto deve continuar tramitando. O 

pronunciamento ministerial deve ser feito por escrito e apresentado ao Parlamento antes da 

segunda apreciação do projeto pelo plenário da casa legislativa em que se encontre55. Neste 

ponto, o sistema inglês diferencia-se do neozelandês e do canadense, pois deverão ser 

apresentados pronunciamentos (motivados) tanto no caso de compatibilidade quanto de 

incompatibilidade do projeto de lei.  

Após o pronunciamento do ministro pela compatibilidade/incompatibilidade, o projeto 

de lei deverá ser analisado por um comitê especializado, o Joint Committee on Human Rights 

(doravante JCHR). O comitê tem natureza mista, contendo membros de ambas as casas 

legislativas. Sua função é analisar quais as implicações trazidas pelo projeto de lei ao regime 

de direitos do HRA. Tendo em vista a composição mista do JCHR, não há possibilidade de uma 

maioria automática do partido que comanda o governo, o que garante uma certa independência 

no que tange à análise dos projetos de lei propostos pela situação (GARDBAUM, 2013, p.164). 

Como resultado de sua análise, o JCHR propõe emendas ao projeto de lei com o fito de 

neutralizar eventuais violações ao regime de direitos do HRA que possam ter sido identificadas. 

Tais emendas são discutidas pelos parlamentares na etapa seguinte do processo legislativo, 

podendo ou não serem acatadas (GARDBAUM, 2013, p.166). 

Nos moldes do regime neozelandês, a seção 3 do HRA conferiu ao judiciário um 

mandato interpretativo, preconizando que a leitura dos diplomas legais deve, na medida do 

possível, ser feita de forma a alcançar a compatibilidade com os direitos previstos. Esta 

interpretação, entretanto, não permite ao judiciário pôr em xeque a validade e vigência dos atos 

normativos primários56. 

                                                 
(b) make a statement to the effect that although he is unable to make a statement of compatibility the government 
nevertheless wishes the House to proceed with the Bill. 
(2) The statement must be in writing and be published in such manner as the Minister making it considers 
appropriate. 

55 O processo legislativo britânico prevê que um projeto de lei pode ser iniciado em qualquer uma das 
casas parlamentares. Em cada uma delas as etapas a serem seguidas são basicamente as mesmas: primeira 
apreciação pelo plenário (first reading); segunda apreciação pelo plenáro (second reading); análise por comitê 
designado (committee stage); apreciação do relatório do comitê pelo plenário (report stage); terceira apreciação 
pelo plenário (thrid reading). Após estas etapas serem concluídas em ambas as casas legislativas o projeto segue 
para o assentimento pelo monarca (royal assent). 

56 Section 3, Human Rights Act (1998): 
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A inovação trazida pelo HRA nesta etapa reside no previsto por sua seção 4: a 

possibilidade do judiciário emitir uma declaração de incompatibilidade (declaration of 

incompatibility). Através deste instrumento, alguns órgãos do judiciário57 podem sinalizar 

formalmente que o dispositivo legal sob escrutínio não é capaz de comportar uma interpretação 

compatível com os direitos convencionais. A seção 4 ressalta, porém, que a declaração de 

incompatibilidade não interfere na validade/vigência da norma, nem mesmo no âmbito do 

litígio que lhe deu causa.  

As seções 3 e 4 do HRA revelam uma dinâmica semelhante a do sistema neozelandês. 

Há um dever interpretativo por parte do magistrado no sentido de conferir à norma desafiada 

uma interpretação consistente com os direitos fundamentais. Trata-se de um dever/poder que 

conhece limites, entretanto. A partir do ponto em que não é possível fazer uso do mandato 

interpretativo conferido pelo HRA, deve ser reconhecida a validade da norma apesar de sua 

antinomia com os direitos fundamentais. Mas, neste caso, ao contrário do que ocorre com o 

NZBORA, é dada ao judiciário a possibilidade de consignar o seu ponto de vista sobre a questão 

na parte dispositiva da decisão judicial. Este traço diferenciador faz como que Mark Tushnet 

(2008, p.27) se refira ao sistema britânico como possuidor de um mandato interpretativo 

acrescido (augmented interpretative mandate). A expectativa dos redatores do HRA foi, 

segundo o autor, de que “o Parlamento passasse a fornecer rotineiramente uma resposta [às 

declarações] através da modificação do diploma legal a fim de eliminar a incompatibilidade” 

(TUSHNET, 2008, p.28). 

A prática jurisprudencial britânica estabeleceu um limiar mais generoso do que a 

neozelandesa no que diz respeito ao alcance do mandato interpretativo. É que aqui, ao contrário 

do que ocorre sob a égide do NZBORA, houve uma certa relativização da “vontade legislativa”, 

tendo ficado assentado que a principal âncora do processo exegético é a expressão literal do 

texto. Esta relativização, que foi mais forte no início da vigência do HRA, teve seus contornos 

atuais estabelecidos a partir do precedente Ghaidan v. Godin-Mendonza, julgado em 2004 pela 

                                                 
(1) So far as it is possible to do so, primary legislation and subordinate legislation must be read and given effect 
in a way which is compatible with the Convention rights. 
(2) This section— 
(a) applies to primary legislation and subordinate legislation whenever enacted; 
(b) does not affect the validity, continuing operation or enforcement of any incompatible primary legislation; and 
(c) does not affect the validity, continuing operation or enforcement of any incompatible subordinate legislation if 
(disregarding any possibility of revocation) primary legislation prevents removal of the incompatibility.  

57 Os órgãos judiciais que detém esta competência estão previstos na seção 4(3) do HRA. Além da 
Suprema Corte, constam no rol outras cortes que integram o estrato superior da hierarquia judiciária do Reino 
Unido. 
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House of Lords. Naquela oportunidade foram definidos os limites da aplicabilidade da seção 

3(1) do HRA:  

(1) quando uma interpretação é incompatível com uma ‘característica 
fundamental’, ‘princípio cardinal’ ou ‘motivo subjacente’ da legislação, ou (2) quando 
[fornecer uma interpretação compatível] acarrete ir além da modificação da linguagem 
sob exame e requeira que a corte tome parte em uma deliberação ampla, efetivamente 
legislativa ou reformadora da lei, que é o domínio do Parlamento (GARDBAUM, 2013, 
p.171)  

Segundo o judiciário britânico, estas seriam as balizas correspondentes a expressão “até 

onde seja possível” (so far as it is possible) contidas no mandato interpretativo do HRA. A 

partir deste ponto, impor-se-ia a aplicação da seção 4 e a consequente declaração de 

incompatibilidade. 

Outro ponto que merece atenção é o que diz respeito à influência exercida pela 

jurisprudência da ECtHR nas deliberações dos tribunais do Reino Unido. O HRA tratou 

explicitamente desta questão em sua seção 2, ao prever que o judiciário “deve levar em 

consideração qualquer (...) julgamento, decisão, declaração ou parecer emitido pela Corte 

Europeia de Direitos Humanos”58. Alguma diretriz neste sentido seria de se esperar tendo em 

vista que o HRA optou por internalizar direitos convencionais já consagrados, ao invés de 

consignar sua própria declaração de direitos. Além disso, estando o governo britânico 

submetido à jurisdição da ECtHR, não faria sentido que os seus órgãos judiciários se 

posicionassem demasiadamente distantes do entendimento da Corte convencional.  

Já foi assentado que, apesar da diretriz consagrada pela seção 2(1)(a) não equivaler a 

uma vinculação obrigatória aos precedentes da ECtHR, o judiciário britânico deve “procurar 

acompanhar o ritmo da jurisprudência de Estrasburgo na medida em que esta evolua com o 

tempo: não mais porém, certamente, não menos”59. Esta orientação, que passou a receber o 

nome de princípio do espelho (mirror principle) ou de Ullah (Ullah principle), ainda é 

vinculante para os órgãos judiciários inferiores britânicos, em que pese a tendência de que seja 

revista em um futuro próximo. Com efeito, a Suprema Corte do Reino Unido tem ensaiado 

revisar este princípio, deixando claro a necessidade de o encarar com temperamentos, 

                                                 
58 Section 2(1), Human Rights Act (1998): A court or tribunal determining a question which has arisen in 

connection with a Convention right must take into account any (…) (a)judgment, decision, declaration or advisory 
opinion of the European Court of Human Rights  

59 Trecho do voto de Thomas Bingham em Ullah v. Special Adjudicator, julgado pela House of Lords em 
2004:  “The duty of national courts is to keep pace with the Strasbourg jurisprudence as it evolves over time: no 
more, but certainly no less”. 
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notadamente a partir de R. v. Horncastle, julgado em 2009. Naquela oportunidade, em decisão 

unânime, a Suprema Corte apontou que:  

Haverá (...) raras ocasiões nas quais essa corte terá dúvidas se uma decisão da 
Corte de Estrasburgo aprecia ou acomoda suficientemente aspectos particulares do 
nosso processo [penal] doméstico. Nestas circunstâncias, está facultado a essa corte se 
recusar a seguir decisões de Estrasburgo, oferecendo razões para a adoção deste 
posicionamento60.  

No que tange à etapa de reconsideração legislativa, o Parlamento britânico, assim como 

no sistema neozelandês, não está obrigado a se posicionar diante das decisões exaradas pelo 

judiciário. Assim, diante de uma interpretação fundada na seção 3(1) do HRA, pode se manter 

inerte, efetivamente aceitando o entendimento dos tribunais; ou modificar a disciplina 

legislativa, a fim de corroborar o posicionamento do judiciário ou rejeitá-lo.  

Um outro mecanismo de reconsideração legislativa, encontra-se previsto na seção 10 do 

HRA. O dispositivo permite que, diante de uma declaração de incompatibilidade (seção 4), o 

ministro de governo competente possa tomar medidas urgentes a fim de sanar a antinomia 

apontada pelo judiciário. O instituto, denominado remedial order, permite ao ministro 

promover as alterações legislativas necessárias e sua implementação pode ser feita de duas 

formas, ambas previstas no Anexo 2 do HRA.  

A primeira opção consiste no encaminhamento de uma minuta do decreto ministerial 

que promove as alterações legislativas ao Parlamento, que terá 60 dias para apreciação. Caso 

esteja de acordo, cabe ao Parlamento aprovar tal decreto por meio de resolução de cada uma 

das casas legislativas. A segunda opção, que deve ser utilizada apenas em caso de urgência (a 

critério do ministro), assegura a possibilidade vigência imediata em caráter provisório do 

decreto. Neste último caso, porém, as casas legislativas contarão com um prazo de 120 dias 

para discutir e aprovar as resoluções responsáveis por referendar a medida. Findo este prazo, o 

decreto que havia entrado em vigor pede seus efeitos61. 

                                                 
60 Trecho da opinião unânime da Suprema Corte em R. v. Horncastle (2009), parágrafo 11: “I do not 

accept that submission. The requirement to “take into account” the Strasbourg jurisprudence will normally result 
in this Court applying principles that are clearly established by the Strasbourg Court. There will, however, be rare 
occasions where this court has concerns as to whether a decision of the Strasbourg Court sufficiently appreciates 
or accommodates particular aspects of our domestic process. In such circumstances it is open to this court to 
decline to follow the Strasbourg decision, giving reasons for adopting this course”. 

61 Neste caso, o instituto relembra o instituto brasileiro das medidas provisórias, que permite ao poder 
executivo expedir atos com força de lei sujeitos a ulterior referendo legislativo sob pena da cessação de seus 
efeitos.  
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Observe-se que, do ponto de vista estrito, a resposta às declarações de incompatibilidade 

através de remedial orders não são propriamente reconsiderações legislativas. São antes um 

mecanismo a disposição do governo para deflagrar a deliberação parlamentar. 

Até o último mês de 2014 o judiciário britânico havia utilizado a seção 4 do HRA para 

declarar a incompatibilidade de atos normativos em vinte e oito oportunidades. Destas, vinte 

declarações haviam transitado em julgado, uma estava pendente de apreciação em grau recursal 

e oito acabaram sendo revertidas em sede de apelação. Das vinte declarações que haviam 

transitado em julgado, dezenove foram alvo de medidas tendentes a eliminar a 

incompatibilidade, mas em apenas três casos o governo optou pela utilização de remedial orders 

para tal (REINO UNIDO, 2014, p.32). Estes dados demonstram que o instrumento tem sido 

utilizado com parcimônia, sendo dada preferência ao processo legislativo ordinário. 

3.5. Avaliação crítica do paradigma de controle fraco 
Uma das críticas mais contundentes aos sistemas de controle fraco diz respeito à sua 

instabilidade operacional. Argumenta-se que tais sistemas tenderiam: ou a se consolidar 

enquanto uma variante forte de controle de constitucionalidade, estabelecendo uma supremacia 

judicial de fato; ou retroceder em direção a uma supremacia legislativa. Estas possibilidades 

seriam governadas pelo posicionamento parlamentar diante das interpretações dadas pelo 

judiciário. No caso de o legislativo acatar sistematicamente as decisões judiciais, raramente 

exercendo o seu poder de reconsideração ou rotineiramente ajustando os atos normativos para 

se conformar às interpretações do judiciário, operar-se-ia uma transição para um modelo de 

supremacia judicial. Se, de maneira oposta, fizer uma opção sistemática por ignorar tais 

pronunciamentos, o sistema estaria operando de fato enquanto um modelo clássico de 

supremacia legislativa. 

Ou seja, em tese, poder-se-ia conceber a existência de um amplo espectro de arranjos 

institucionais possíveis, que estariam contidos entre os polos opostos representados pelas 

supremacias judicial e legislativa; na prática, porém, seria difícil de se alcançar um termo médio 

do ponto de vista institucional e a transfiguração dos sistemas seria o cenário mais comum. Este 

exame crítico foi articulado por Tushnet (2008, p.43-ss), que considera a hipótese 

transformação dos sistemas de controle fraco em uma variante forte a mais provável. Para o 

autor, as interpretações judiciais tendem a se tornar definitivas em sistemas de controle fraco, 

pois o legislativo, apesar de possuir a faculdade formal de afastá-las, escolhe não o fazer.  

A transformação dos sistemas de controle fraco em variantes fortes estaria relacionada 

a aspectos da cultura político-jurídica na qual o ordenamento está inserido. A ideia de direitos 
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enquanto limites objetivos à atividade legislativa – que Tushnet denomina “mito dos direitos 

objetivos” (myth of objective rights) – aliada à percepção de que o judiciário possui uma 

vantagem comparativa em relação aos legisladores na tarefa de definir o contorno dos direitos, 

seriam os dois fatores culturais catalisadores de uma instabilidade nos sistemas de controle 

fraco. Para o autor, as condições de estabilidade do paradigma de controle fraco seriam: 

primeiro, a aceitação da possibilidade de existência de uma gama de especificações razoáveis 

dos direitos fundamentais; e, segundo, a percepção de que a vantagem comparativa do judiciário 

é relativamente modesta (TUSHNET, 2008, p.51). Sob esta perspectiva, o autor delineia o que, 

para ele, seria um cenário hipotético da provável transformação: 

As cortes especificam o significado de um direito constitucional. Este passa a 
ser considerado o significado correto do direito em questão. A constituição autoriza o 
legislativo a responder à especificação [produzida pelo judiciário]. Mas, na cultura 
político-jurídica sob exame, o legislativo pode responder apenas sobrescrevendo o 
próprio direito, e não a especificação da qual discorda. Sobrescrever um direito, apesar 
de autorizado, é politicamente custoso – além dos custos associados à própria política 
pública [policy] subjacente. Os legisladores precisam, desta forma, gastar o seu capital 
político para superar o custo adicional de sobrescrever um direito. Fazer isso reduz o 
capital político disponível para outras propostas de políticas públicas. (TUSHNET, 2008, 
p.51). 

O capital político dispendido na reversão de um posicionamento judicial promoveria um 

reordenamento indesejado das prioridades legislativas, que tenderia a desestimular o uso da 

prerrogativa constitucionalmente assegurada. Por estas razões, o autor acredita que quando o 

legislativo, em sistemas de controle fraco, não responde às decisões judiciais, é difícil discernir 

se haveria uma concordância (agreement) com o mérito do posicionamento, ou uma mera 

aceitação (acceptance) em virtude dos custos políticos envolvidos para se contrapor ao mérito 

(TUSHNET, 2008, p.51-52). 

Um exemplo desta dinâmica poderia ser encontrado na experiência constitucional 

canadense, que após mais de vinte anos de vigência, teria passado a operar como um sistema 

de controle forte. Os fatores culturais acima elencados podem vir a ser reforçados por alguns 

aspectos contingentes do ordenamento jurídico em questão, o que parece ter sido o caso do 

sistema de controle canadense. Com efeito, viu-se que a redação da seção 33 da CCRF é vaga 

o suficiente para permitir tanto utilizações reativas quanto prospectivas da cláusula não-

obstante. Utilizações prospectivas, a par de não estarem de acordo com a razão de ser de um 

sistema de controle fraco, podem não passar a mensagem adequada para o eleitorado. Isso 

porque se imuniza antecipadamente um diploma legal, comunicando a impressão de que os 

legisladores têm consciência plena da violação aos direitos fundamentais. 
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No caso específico do Canadá, Tushnet aponta que uma utilização desastrosa da seção 

33 no início da vigência da CCRF teria selado o destino do instituto da reconsideração 

legislativa naquele ordenamento. Nove semanas após a promulgação da CCRF o legislativo de 

Quebec revogou todas as leis provinciais vigentes e, imediatamente, promulgou-as novamente 

fazendo referência à seção 33, imunizando-as antecipadamente contra o exame por parte do 

judiciário. Além disso, todas as leis dali por diante promulgadas pelo legislativo provincial 

continham uma invocação da cláusula não-obstante62. Ao fazer uso da seção 33 como 

instrumento de protesto contra a adoção da CCRF, Quebec pode ter selado o destino político da 

cláusula não-obstante, estabelecendo a presunção de que o manejo do dispositivo está ligado a 

uma indiferença em relação aos direitos fundamentais (TUSHNET, 2008, p.55). Este quadro pode 

ter ajudado a consolidar, na cultura político-jurídica canadense, a percepção de que o o 

legislativo não estaria devidamente preparado para fazer uso da faculdade constitucional 

colocada a sua disposição, reforçando os fatores de instabilidade apontados por Tushnet. Nas 

palavras de Manfredi (1993, p.202): “os canadenses experimentaram uma utilização da cláusula 

não-obstante considerada por eles revoltante antes de vivenciarem uma decisão da Suprema 

Corte dotada de impopularidade equivalente”. O panorama acima delineado pode ter 

contribuído para uma rejeição do uso da seção 33, condenando-a a uma espécie de ostracismo 

político-jurídico. Como visto anteriormente, a cláusula nunca foi invocada pelo legislativo 

federal e, de todas as suas utilizações no âmbito provincial, apenas uma ocorreu como resposta 

a um pronunciamento da Suprema Corte. Este cenário também pode explicar o favorecimento 

da seção 1 como mecanismo preferencial para o estabelecimento de um diálogo entre o 

legislativo e o judiciário Na medida em que o dispositivo faz referência a uma fórmula de 

proporcionalidade, afasta a presunção de que o legislador objetiva a “violação autorizada” dos 

direitos fundamentais. 

Partindo para a experiência constitucional britânica, também é possível enxergar 

naquele ordenamento os sinais da instabilidade prevista por Tushnet. Conforme apontado, o 

Parlamento britânico tem respondido sistematicamente às declarações de incompatibilidade 

exaradas pelo judiciário, na maioria das vezes adotando medidas tendentes a remover as 

alegadas violações aos direitos fundamentais. Assim, estar-se-ia estabelecendo, sob a égide do 

HRA, um regime prático de supremacia judicial. Embora neste caso não seja possível identificar 

emergência de cultura político-jurídica tendente a perceber as interpretações dadas pelo 

                                                 
62 Esta prática de promulgar novos diplomas que continham referências à seção 33 só foi encerrada anos 

mais tarde quando, após novas eleições provinciais, o Parti Québécois foi derrotado nas urnas. 
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judiciário como necessariamente corretas, também aqui pode ser percebido o papel que os 

custos políticos desempenham na operação dos sistemas de controle fraco. Custos estes que são 

potencializados por um fator exógeno: a submissão do Reino Unido à jurisdição da ECtHR. A 

própria maneira como o HRA foi concebido, internalizando explicitamente um subconjunto dos 

direitos previstos na ECHR, amplifica o problema. É que, uma declaração de incompatibilidade 

emitida pelo judiciário britânico pode vir, neste contexto, a representar o prelúdio de uma 

decisão desfavorável perante a ECtHR. E os custos políticos de uma possível violação às 

obrigações internacionais do Reino Unido podem ser proibitivos para o Parlamento britânico. 

Houvessem os redatores do HRA optado por uma formulação desvinculada do texto da ECHR, 

o cenário poderia ser radicalmente diferente. Talvez por esta razão o debate contemporâneo no 

Reino Unido gire em torno da revogação do HRA, com o estabelecimento de uma declaração 

de direitos genuinamente britânica. Este, pelo menos, tem sido um dos pontos da agenda política 

do governo do Partido Conservador eleito em 2015. 

As críticas apresentadas acima dizem respeito a aspectos de cunho empírico-descritivos. 

Se elas estiverem corretas o que se pode extrair é que os sistemas que adotam o modelo de 

controle fraco na prática dificilmente alcançariam o equilíbrio propugnado por autores como 

Gardbaum. Mas estas considerações não afastam a necessidade de avaliar tal paradigma sob a 

ótica normativa: como o controle fraco, do ponto de vista de uma formulação ideal, comporta-

se em face das teses normativas expostas nos dois primeiros capítulos desta dissertação? Em 

que medida um controle de constitucionalidade mitigado ainda é capaz de atender os clamores 

de Dworkin por um conceito de democracia composto por um núcleo substantivo e não 

meramente procedimental? É possível opor ao controle fraco as críticas feitas por Waldron à 

jurisdição constitucional? 

Do ponto de vista estritamente normativo, são as considerações de Waldron que mais 

facilmente podem ser afastadas quando confrontadas com a possibilidade de uma 

reconsideração legislativa dos pronunciamentos judiciais. Viu-se que o autor fundamenta a sua 

oposição ao controle de constitucionalidade numa separação entre os planos da autoridade e da 

justiça, bem como no pressuposto de que sempre haverá discordância em relação às questões 

substantivas. Ora, ao prever uma etapa na qual os representantes eleitos podem rever o mérito 

do pronunciamento judicial, o modelo de controle fraco aplaca a quase todas preocupações de 

Waldron. Em primeiro lugar porque concede a última palavra sobre a definição do conteúdo e 

alcance dos direitos aos seus próprios titulares, privilegiando, desta forma, a participação como 

fundamento da resolução da discordância. Em segundo, não faz exigências fora do comum para 
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que esta reconsideração legislativa ocorra: a reapreciação da matéria pode ser feita por meio de 

uma maioria legislativa ordinária, em nada lembrando os muitas vezes difíceis procedimentos 

de emenda ao texto constitucional. O próprio Waldron reconhece que sua crítica à jurisdição 

constitucional não alcança o controle fraco de constitucionalidade, ou pelo menos não as 

variantes britânica e neozelandesa (WALDRON, 2006, p.1355), nas quais o judiciário não tem 

poderes para afastar a aplicação de uma lei que considere inconstitucional. Seu posicionamento 

quanto ao sistema canadense, entretanto, é um tanto quanto contraditório, pois para fins 

argumentativos o considera como um representante do controle forte tendo em vista a rara 

utilização da seção 33 da CCRF (WALDRON, 2006, p.1357). No entanto, o fato do dispositivo 

em questão raramente ser invocado pouco tem a ver com seu valor normativo. Conforme 

apontou Jeffrey Goldsworthy (2003, p.457), seria inconsistente que Waldron confiasse nos 

indivíduos para fins de uma deliberação moral de qualidade elevada, mas ao mesmo tempo não 

o fizesse no que tange a sua faculdade de decidir pela não utilização de um mecanismo de 

reconsideração. É certo que Waldron (assim como Tushnet e outros) faz uma crítica à própria 

formulação textual da seção 33 da CCRF, que exige do parlamento uma representação 

equivocada de sua posição sobre os direitos 63. Ao mesmo tempo, o autor admite que: 

[T]alvez não exista uma formatação de palavras que possa evitar essa 
dificuldade. Em matéria de política prática [pratical politics], a legislatura está de certa 
forma sempre a mercê das declarações públicas das cortes sobre o significado da 
Declaração ou Carta de direitos da sociedade (WALDRON, 2006, p.1357) 

 Mas daí não se segue que a esta especificidade (a forma textual da seção 33) possa 

comprometer a higidez normativa do sistema canadense quando confrontado com as objeções 

democráticas elaboradas pelo autor. Principalmente considerando que talvez não exista, 

conforme aponta o próprio Waldron, maneira de formular uma cláusula de reconsideração sem 

suscitar que há, na espécie, um desrespeito pela própria noção de direitos. 

Por outro lado, não parece ser possível proceder a uma conciliação, no plano 

estritamente normativo, da defesa do papel do judiciário na proteção dos direitos fundamentais 

feita por Dworkin com os postulados que orientam o modelo de controle fraco. Isto porque as 

próprias considerações feitas pelo autor revelam um caráter híbrido, que leva em consideração 

tanto aspectos normativos quanto de viés prático/consequencialista. Com efeito, viu-se no 

                                                 
63 “Eu acredito que o verdadeiro problema é que a seção 33 exige que a legislatura represente 

equivocadamente a sua posição a respeito dos direitos. Legislar não obstante a Carta é uma maneira de dizer que 
você não acha que os direitos da Carta tem a importância que a Carta afirma que eles têm” (WALDRON, 2006, 
p.1357). 
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capítulo 1 que Dworkin parte da construção de um modelo ideal de juiz e de como este deve 

conduzir o seu ofício interpretativo. Neste sentido, propõe que o judiciário estaria melhor 

preparado para o manejo de argumentos de princípio, cuja utilização é imprescindível para 

decidir questões atinentes aos direitos fundamentais. Afasta, ainda, as concepções puramente 

majoritárias da democracia, para propor um conceito que erija os direitos a condições do próprio 

regime democrático. Mas ao mesmo tempo em que articula tais considerações, de inegável 

cunho normativo, Dworkin admite que há diversos arranjos institucionais possíveis capazes de 

satisfazer uma concepção substantiva de democracia. Assim, saber se a jurisdição 

constitucional é mais ou menos legítima do ponto de vista democrático dependeria dos 

resultados que fossem alcançados. Mas no que tange aos aspectos essencialmente normativos 

levantados por Dworkin não parecem haver maiores dificuldades em reconhecer a 

compatibilidade dos sistemas de controle fraco. Nada impede que as cortes, nestes sistemas, 

atuem como fóruns deliberativos que revisam os atos legislativos segundo argumentos de 

princípio (e não de política). Sua performance na defesa dos direitos será tanto maior quanto 

queiram os julgadores. E mais, se de uma maneira geral Dworkin demonstra-se otimista em 

relação à atuação dos tribunais, poder-se-ia até enxergar um provável acréscimo de legitimidade 

nestes sistemas, já que anteriormente ali imperavam regimes de supremacia legislativa. Se o 

que Dworkin espera de um arranjo institucional é que as respostas corretas sobre os direitos 

sejam alcançadas, até a própria alegação de instabilidade de Tushnet poderia ser encarada como 

algo positivo: o não exercício da reconsideração legislativa demonstraria que a pretensa verdade 

sobre os direitos estaria sendo alcançada sem qualquer prejuízo para a legitimidade democrática 

dos sistemas em questão. Óbvio que o mero prevalecimento das decisões judiciais não implica 

a sua corretude e, na prática, as cortes poderiam estar violando o direito dos indivíduos ao 

revisar os atos legislativos. Mas até onde consta, não se tem notícia de decisões nos moldes de 

Dred Scott e Plessy v. Ferguson, ou mesmo de uma era Lochner, nos ordenamentos estudados64. 

  

                                                 
64 Em Dred Scott v. Sanford (1857) a Suprema Corte americana decidiu que negros – quer ainda 

escravizados quer já libertos – não poderiam ser considerados cidadãos americanos e, desta forma, não detinham 
legitimidade ativa para postular na justiça federal. Em Plessy v. Ferguson (1896) a mesma Suprema Corte decidiu, 
anos após o fim da escravidão nos Estados Unidos, que a segregação racial levada a cabo em instalações mantidas 
pelo poder público (no caso concreto vagões de trens) era constitucional, não sendo possível alegar o direito à 
igualdade nestes casos, desde que a fosse fornecida infraestrutura semelhante para os dois grupos raciais (doutrina 
do “separate but equal”). A chamada era Lochner foi um período (1897-1937) no qual a Suprema Corte americana 
invalidou sistematicamente leis que buscavam regular a atividade econômica dos particulares, em especial 
diplomas que disciplinavam o pagamento de remunerações mínimas ou que limitavam o trabalho infantil. 
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4. A possibilidade de um diálogo constitucional no Brasil 

4.1. Contextualização 
Os sistemas de controle de constitucionalidade examinados no capítulo anterior são 

dotados de mecanismos que trazem consigo a promessa de proporcionar um diálogo entre 

diferentes atores institucionais na construção do significado da constituição. Tal realidade não 

se verifica, entretanto, em países que, como Brasil, fizeram uma opção por um sistema de 

controle de constitucionalidade forte, no qual o judiciário atua como intérprete último dos 

preceitos constitucionais. Em tais contextos, a possibilidade de uma construção compartilhada 

do significado da constituição dependerá, em última análise, da postura judicial em face das 

eventuais respostas dadas pelo legislador às decisões que declaram a inconstitucionalidade dos 

atos normativos. Entretanto, mesmo sistemas que se filiam a uma tradição de supremacia 

judicial podem apresentar um ambiente mais ou menos propício ao diálogo legislativo-

judiciário. Esta propensão, ainda que inferior àquela presente nos sistemas de controle fraco, 

estará ligada – de igual modo – a traços característicos do arcabouço constitucional de cada 

ordenamento jurídico. Assim, por exemplo, em um sistema no qual a interpretação judicial das 

normas constitucionais seja considerada vinculante para o legislador, haverá pouco espaço para 

a construção compartilhada do significado da constituição. Já em um contexto no qual não se 

cogite tal vinculação, o legislativo poderá encontrar espaço para exercitar uma discordância 

razoável em relação às interpretações judiciais. Neste capítulo tais cenários serão explorados. 

Inicialmente, será abordada a opção brasileira pelo paradigma de supremacia judicial. 

Colocar-se-á em a Constituição de 1988 em perspectiva da história constitucional republicana 

brasileira, demonstrando-se que, a despeito de eventos isolados, no seu estágio atual o 

ordenamento brasileiro consagrou a prevalência do judiciário como intérprete último dos 

preceitos constitucionais. Posteriormente será analisada a experiência espanhola a fim de 

ilustrar que, mesmo em países que se filiam a uma tradição de protagonismo judicial, pode 

haver espaço para uma atuação mais incisiva do legislativo no oferecimento de uma leitura 

autêntica das normas constitucionais. Diante deste contexto, serão avaliados os limites e 

possibilidades do estabelecimento de um diálogo constitucional entre o legislativo e o judiciário 

no ordenamento brasileiro. Por fim, analisa-se o teor da controvertida PEC 33/2011, que buscou 

limitar a atuação do poder judiciário na aferição da inconstitucionalidade dos atos normativos. 
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4.2. A opção brasileira pelo paradigma de supremacia judicial e o caráter 
excepcional da Constituição de 1937 

A Constituição brasileira de 1988 (CF/1988) segue a fórmula clássica das cartas 

europeias do segundo pós-guerra: contém uma enumeração ambiciosa de direitos fundamentais 

ao lado de um judiciário fortalecido e que ocupa a posição de garantidor dos compromissos 

constituintes. O modelo misto de controle de constitucionalidade atualmente vigente no Brasil 

garante ao STF uma posição privilegiada do ponto de vista institucional: estão a sua disposição 

instrumentos variados, tanto de agenda-setting (vide instituto da repercussão geral em sede de 

recurso extraordinário), quanto de autoridade no que tange ao conteúdo de suas decisões (haja 

vista os efeitos vinculantes e a eficácia erga omnes no âmbito do controle concentrado e a 

súmula vinculante no controle difuso). Aliado a este ferramental, são notórios os efeitos 

operados pela chamada “democratização” do acesso ao controle concentrado quando se 

compara o rol de legitimados à propositura demandas perante o STF com o modelo vigente 

anteriormente, no qual imperava a concentração desta prerrogativa na figura do Procurador-

Geral da República.  

À conformação assumida pela jurisdição constitucional sob a égide da CF/1988 soma-

se um outro dado relevante: a auto compreensão que o próprio STF tem de seu papel enquanto 

guardião inconteste da Constituição. Com efeito, não são poucas as ocasiões nas quais aquele 

tribunal reafirma sua autoridade interpretativa, que, do ponto de vista dogmático, estaria 

embasada no caput do art. 102 da CF/1988, segundo o qual compete “ao Supremo Tribunal 

Federal, precipuamente, a guarda da Constituição”. Assim, o STF já chegou a afirmar que 

possui o monopólio da última palavra sobre o significado constitucional65. Afirmação que é 

confirmada pela doutrina constitucional pátria (SILVA, 2012, p. 551). Talvez por estas razões 

                                                 
65 “(...) A FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E O MONOPÓLIO DA 

ÚLTIMA PALAVRA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM MATÉRIA DE INTERPRETAÇÃO 
CONSTITUCIONAL. - O exercício da jurisdição constitucional - que tem por objetivo preservar a supremacia da 
Constituição - põe em evidência a dimensão essencialmente política em que se projeta a atividade institucional do 
Supremo Tribunal Federal, pois, no processo de indagação constitucional, assenta-se a magna prerrogativa de 
decidir, em última análise, sobre a própria substância do poder. No poder de interpretar a Lei Fundamental, reside 
a prerrogativa extraordinária de (re)formulá-la, eis que a interpretação judicial acha-se compreendida entre os 
processos informais de mutação constitucional, a significar, portanto, que "A Constituição está em elaboração 
permanente nos Tribunais incumbidos de aplicá-la". Doutrina. Precedentes. A interpretação constitucional 
derivada das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal - a quem se atribuiu a função eminente de "guarda 
da Constituição" (CF, art. 102, "caput") - assume papel de essencial importância na organização institucional do 
Estado brasileiro, a justificar o reconhecimento de que o modelo político- -jurídico vigente em nosso País confere, 
à Suprema Corte, a singular prerrogativa de dispor do monopólio da última palavra em tema de exegese das normas 
inscritas no texto da Lei Fundamental”. (ADI 3.345/DF, Rel. Min. Celso de Mello, julgada em 25/08/2005). 
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há quem fale, inclusive, que se vive sob a égide de uma verdadeira “supremocracia” (VIEIRA, 

2008). 

Essas constatações são sintomáticas daquilo que Conrado Hübner Mendes denominou 

retórica do guardião entrincheirado: a noção de que o Supremo Tribunal Federal corresponde 

à última barreira na defesa dos direitos fundamentais, exercendo uma função de caráter 

salvacionista ao zelar pela reserva de justiça contida na CF/1988. Esta narrativa seria dominante 

no meio jurídico e um lugar comum nos manuais de direito constitucional. Entre as estratégias 

argumentativas capazes de disfarçar esta pretensão de hegemonia, estaria a noção de 

supremacia da constituição (e não do tribunal): seria conferida ao tribunal uma verdadeira 

função messiânica, no exercício da qual seus membros desvelariam o verdadeiro significado da 

do texto constitucional através de uma hermenêutica emancipatória (MENDES, C., 2011, p.251). 

Como será visto mais adiante, o STF tende a incorporar esse comportamento retórico quando 

desafiado pelo legislador, dificultando o estabelecimento de um diálogo sobre o sentido e 

alcance do texto constitucional. 

Poder-se-ia contrapor a este quadro um dado prático: ao legislativo, quando no exercício 

do poder constituinte derivado, é facultado responder às decisões do Supremo Tribunal Federal; 

desta forma, não haveria que se falar em supremacia judicial, notadamente em um ordenamento 

como o brasileiro, que não impõe requisitos extraordinariamente agravados para o 

procedimento de reforma constitucional. Se a reforma constitucional está prontamente ao dispor 

do legislador – como parece indicar o fato de que a CF/1988 foi emendada em noventa 

oportunidades no decorrer de vinte e sete anos de vigência – a última palavra não residiria com 

o judiciário, e sim com legislativo. 

Mas se é certo que o Brasil está distante da realidade norte-americana – que demanda 

um rito particularmente oneroso para a alteração constitucional – não deve ser olvidado que o 

art. 60 da CF/1988 oferece limitações materiais ao exercício do poder constituinte derivado. 

Assim, à eventual invalidação de um ato normativo não pode ser necessariamente contraposta 

uma emenda constitucional, tendo em vista o fato de também ser o STF incumbido de fiscalizar 

a constitucionalidade das alterações à CF/1988. As chamadas cláusulas pétreas representam, 

sob essa perspectiva, uma verdadeira meta-constituição (ou uma constituição da própria 

constituição), que fazem retornar a “última palavra” ao judiciário, pelo menos nas matérias 

circunscritas pelos incisos do art. 60, § 4º. Tomando emprestadas as categorias de Ackerman: 

o desenho institucional adotado pela CF/1988 não aponta na direção de uma democracia 

dualista, fundada na possibilidade de decisões do povo (we the people) tornarem-se soberanas 
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e imunes à fiscalização judicial. Pelo contrário, a ordem constitucional brasileira é melhor 

compreendida sob a perspectiva de um fundacionalismo de direitos que não autoriza, em última 

instância, a distinção entre higher e normal lawmaking no que concerne à vedação do art. 60, § 

4º, IV e (ACKERMAN, 1991, p.6-16). 

O histórico do desenvolvimento da jurisdição constitucional no Brasil é, em parte, uma 

narrativa da crescente expansão dos poderes do STF. Com essa afirmação não se pretende 

advogar uma espécie de “determinismo histórico-constitucional” capaz de embasar a ascensão 

inexorável do STF à posição de protagonista na tarefa de interpretar a constituição. Sabe-se, 

antes, que tal narrativa, para além do fato de ter sido definitivamente influenciada por 

desdobramentos no direito constitucional comparado, é também, em certa medida, contingente. 

Com efeito, é difícil encontrar nas ordens constitucionais anteriores à estabelecida em 1988 

indícios de um ativismo tão exacerbado quanto o que atualmente demonstra o STF. Sabe-se dos 

riscos associados a elaboração de uma “historiografia” jurídica (GONÇALVES; TEIXEIRA, 2015) 

e, por isso, este trabalho não se engajará numa tentativa de reconstrução da trajetória 

institucional do STF ao longo dos anos. Merece atenção, contudo, considerado o objeto da 

presente dissertação, algo que pode ser considerado um evento singular dentro desta narrativa: 

a limitação do controle de constitucionalidade presente na Constituição de 1937 (CF/1937). 

A sistemática adotada pela CF/1937 em seu art. 96, parágrafo único lembra aquela 

adotada pelos sistemas de controle fraco, em especial a variante canadense. Tal dispositivo 

previa que:  

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 por dois terços de votos em 
cada uma das Câmaras, ficará sem efeito a decisão do Tribunal 

A inspiração do instituto é obscura, havendo anotado Gilmar Mendes (1997a, p.16) que 

a doutrina constitucional brasileira não logrou encontrar qual teria sido a matriz da inovação 

consubstanciada no art. 96, parágrafo único. O autor relembra que a Constituição polonesa de 

1935, considerada como modelo para a CF/1937, não possuía mecanismo semelhante (sequer 

previa o controle de constitucionalidade). Mendes conclui que a possível inspiração do instituto 

foi a prática norte-americana de edição de emendas constitucionais como respostas às decisões 

da Suprema Corte66.  

                                                 
66 Até 1937 havia registro de três ocorrências de emendas constitucionais que buscaram reverter 

entendimentos da Suprema Corte: Chisholm v. Georgia, cuja resposta teria sido a 11a emenda; Dred Scott v. 
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Esta reconsideração legislativa do juízo de inconstitucionalidade foi justificada, à época, 

com argumentos de fundo democrático. Francisco Campos, que atuou como arquiteto jurídico 

do Estado Novo, observava que entregar ao judiciário a faculdade de aferir a adequação dos 

atos normativos ao texto constitucional equivalia a “atribuir-lhe o poder de formular nos termos 

que lhe parecem mais convenientes ou adequados a própria Constituição” e, por consequência, 

“transferir do povo para o Poder Judiciário o controle do governo” (CAMPOS, 1938, p.246-249). 

Mas esta justificativa não resiste ao exame do próprio contexto institucional no qual se deu a 

implementação da CF/1937: tratava-se de uma carta outorgada, que embasava um regime 

ditatorial fundado em ideais autoritários e não democráticos. A própria vigência da ordem 

constitucional de 1937 é controvertida, tendo em vista que o plebiscito previsto em seu art. 187 

nunca foi convocado. Além disso, o legislativo, dissolvido por força do art. 178, não se reuniu 

durante a vida útil da CF/1937, tendo em vista que a convocação de novas eleições dependia da 

realização da consulta popular mencionada. Como resultado, concentrou-se nas mãos do 

executivo a produção legiferante por força do disposto no art.  180 da CF/1937: “Enquanto não 

se reunir o Parlamento nacional, o Presidente da República terá o poder de expedir decretos-

leis sobre todas as matérias de competência legislativa da União”67. 

A aplicação do instituto previsto no parágrafo único do art. 96 nunca ocorreu conforme 

idealizado, já que o parlamento jamais se reuniu durante o período do Estado Novo. O 

dispositivo, entretanto, foi utilizado como fundamento para a edição do Decreto-Lei 1.564 de 

1939, por meio do qual o Presidente confirmou a constitucionalidade de diplomas normativos 

que haviam sido declarados inconstitucionais pelo STF68. 

                                                 
Sanford, respondida pela 14a emenda; e Pollock v. Farmers Loan and Trust Co, revertida pela 16a emenda (VILE, 
1995, p.210).  

67 O dispositivo em comento não representou a única limitação à jurisdição constitucional presente na 
CF/1937. A literatura aponta a Carta de 1937 como o símbolo de um retrocesso em termos do controle judicial de 
constitucionalidade das leis (MENDES; BRANCO, 2012, p. 1136; BITTENCOURT, 1997, p. 20; BARBI, 1968, p. 38; 
DANTAS, 2010, p. 99). Além da fórmula inusitada que representava o art. 96, parágrafo único, dois outros fatores 
contribuem para tal constatação doutrinária. Em primeiro lugar, o mandado de segurança, que na ordem anterior 
gozava de estatura constitucional, passou a ser regulado inteiramente pela legislação ordinária. Ainda, o Código 
de Processo Civil de 1939 determinou que os atos do Presidente da República, dos Ministros de Estado e dos 
Governadores e interventores de Estado não poderiam ser examinados judicialmente através do mandado de 
segurança (art. 319 do Código de Processo Civil de 1939). Em segundo lugar, a representação interventiva, 
inovação da Constituição de 1934 e que representava um primeiro passo do sistema brasileiro em direção à sua 
atual natureza mista, não encontrou lugar na Carta Política de 1937.  

68 No preâmbulo do referido Decreto-Lei, invocou-se expressamente o art. 96, parágrafo único da 
CF/1937: “O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, e para 
os efeitos do artigo 96, parágrafo, considerando que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade 
da incidência do imposto de renda, decretado pela União no uso de sua competência privativa (...); considerando 
que essa decisão judiciária não consulta o interesse nacional e o princípio da divisão equitativa do ônus do imposto 
(...)”. E, após tal justificativa, decretava que “São confirmados os textos de lei, decretados pela União, que 
sujeitaram ao imposto de renda os vencimentos pagos pelos cofres públicos estaduais e municipais; ficando sem 
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Observe-se que era necessária uma maioria qualificada em cada casa do Congresso para 

que a decisão judicial ficasse sem efeito. Tratava-se de fórmula no mínimo curiosa, tendo em 

vista que para emendar a CF/1937 era exigida apenas maioria ordinária, conforme disposto em 

seu art. 174. Este fato, somado ao caráter autoritário da Carta de 1937, parece apontar para um 

distanciamento entre a solução adotada pelos ordenamentos estudados no capítulo anterior e o 

instituto presente na CF/1937. A razão de ser de um sistema de controle de constitucionalidade 

fraco está ligada à superação de pronunciamentos judiciais sobre o conteúdo e alcance das 

normas constitucionais a partir de maiorias parlamentares ordinárias. Além do que, torna-se 

quase que impensável alicerçar a reconsideração legislativa em argumentos de viés democrático 

quando se tem presente um cenário eminentemente autoritário. Conforme aponta Paulo Gustavo 

Gonet Branco: 

Uma solução como a canadense – é o que a comparação entre as experiências 
permite inferir – somente é pensável num quadro em que as instituições democráticas 
são firmes e merecedoras de confiança, em que o Parlamento cumpre, 
desassombradamente, o papel de representação popular, e numa sociedade privilegiada 
por um espaço público livre e desenvolvido, efetivamente aberto para o debate de 
questões políticas relevantes. (BRANCO, 2010, p.64) 

Pelas razões acima expostas, é possível afirmar que a sistemática adotada pela CF/1937 

representa um evento isolado na história constitucional brasileira. A busca dos limites e 

possibilidades do estabelecimento de um diálogo constitucional no Brasil encontrará melhor 

sorte na investigação dos debates que ocorrem em ordenamentos que, como o brasileiro, 

adotaram o modelo de supremacia judicial. Talvez ali residam as inspirações necessárias para 

se cogitar de uma maior participação do poder legislativo na construção do significado 

constitucional. É com este objetivo que se analisa, a seguir, a possibilidade de respostas 

legislativas no ordenamento espanhol. 

4.3. As respostas legislativas no ordenamento espanhol 
Segundo Roberto Ortega (2012, p.150-151), a possibilidade do estabelecimento de um 

diálogo entre o legislativo e o judiciário69 depende, necessariamente, de como sejam 

                                                 
efeito as decisões do Supremo Tribunal Federal e de quaisquer outros tribunais e juízes que tenham declarado a 
inconstitucionalidade desses mesmos textos” (sem grifos no original). 

69 Sabe-se que a Espanha adota o modelo kelseniano de controle de constitucionalidade e que, a rigor, o 
Tribunal Constitucional (TC) não pertence formalmente à estrutura do judiciário, inclusive por força do art. 1º da 
Lei Orgânica do TC que expressamente prevê sua independência em relação aos outros “órgãos constitucionais”. 
Por uma questão de coerência estilística, no entanto, o presente trabalho utilizará o termo “judiciário” para se 
referir indiretamente ao TC. Tanto porque se deseja destacar o exercício de uma jurisdição constitucional que, 
mesmo sui generis, continua operando o jurisdictio no sentido de “dizer o direito” constitucional; quanto porque 
se quer destacar a (possibilidade) interação entre um poder estatal democraticamente constituído e um outro ente 
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compreendidas algumas categorias dogmáticas presentes no ordenamento espanhol. Mais 

especificamente, o autor questiona se haveria que se falar em uma vinculação do legislador à 

ratio decidendi dos pronunciamentos do Tribunal Constitucional espanhol (TC). Havendo tal 

vinculação, seria vedado ao legislador reeditar leis de conteúdo idêntico ou similar àquelas que 

porventura tenham sido declaradas inconstitucionais pelo TC. Por outro lado, na medida em 

que se considere que o legislativo não precisa obedecer às razões emanadas das decisões 

daquele tribunal, haveria uma abertura para que se insista em determinada compreensão das 

normas constitucionais, a despeito do posicionamento do TC.  

A categoria jurídico-dogmática que assume centralidade aqui é a de efeito ou força 

vinculante das decisões do TC. O art. 38 da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional espanhol 

(LOTC) preceitua que “[a]s sentenças proferidas em procedimentos de inconstitucionalidade 

terão o valor de coisa julgada, vincularão todos os poderes públicos e produzirão efeitos gerais 

desde o momento de sua publicação no ‘Boletim Oficial do Estado’”70. A pergunta seria, então, 

qual a extensão do termo “poderes públicos” e se nesse estaria incluído o legislativo. 

As opiniões na doutrina espanhola são variadas. Grande parte dos autores apontam no 

sentido de uma vinculação relativa do legislador às razões expedidas pelo TC em suas decisões, 

mas fazem ressalvas quanto aos perigos de uma petrificação da semântica constitucional em 

face de mudanças no contexto social.  

Maria Ángeles Ahumada (2012, p.47) relembra que a ideia de vinculação dos poderes 

públicos guarda relação com instituto similar da doutrina constitucional alemã 

(Bindungswirkung), cujo objetivo é permitir que as razões de decidir (tragenden Gründe), 

contidas na fundamentação da sentença, transcendam o julgado particular e passem a pautar as 

ações dos demais atores institucionais. A aplicação desta tese ao legislativo levaria a uma 

“proibição de repetição” (Wiederholungsverbot), isto é, ao legislador seria vedado insistir na 

edição de leis que veiculassem valorações constitucionais anteriormente rejeitadas pelo órgão 

de controle. A autora entende que não se pode responder abstratamente à indagação de estar ou 

não o legislador vinculado à interpretação do tribunal, pois deve ser considerado o contexto no 

qual ocorre a eventual repetição da conduta legislativa. Se o legislador procede à aprovação de 

uma lei idêntica àquela que o TC declarara inconstitucional, e isto ocorre de forma imediata 

como uma resposta à decisão do tribunal, estar-se-ia diante de um verdadeiro desacato, “um 

                                                 
que não conta com credenciais democráticas de mesmo nível, pouco importando se pertence ou não, este último, 
à estrutura formal do judiciário. 

70 Sem grifos no original. Art. 38.1, LOTC: Las sentencias recaídas en procedimientos de 
inconstitucionalidad tendrán el valor de cosa juzgada, vincularán a todos los Poderes Públicos y producirán efectos 
generales desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
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desafio a sua autoridade e, portanto, um caso de crise institucional” (AHUMADA, 2012, p.56). 

Por outro lado, se a referida conduta legislativa ocorre após o decurso de um lapso temporal 

razoável, e mediante a percepção de que os pressupostos fáticos e sociais que levaram à anterior 

declaração de inconstitucionalidade não mais estão presentes, a reintrodução da norma no 

ordenamento pode ser encarada como um convite à reflexão. Uma oportunidade para que o TC 

reavalie o seu posicionamento e verifique se é o caso de uma verdadeira constitucionalidade 

superveniente. (AHUMADA, 2012, p.57). 

A ideia de que o legislador estaria vinculado à jurisprudência constitucional do órgão 

de controle é, para Víctor Ferreres Comella (2012, p.19), uma tese que pode ser fundada em 

basicamente dois argumentos. Primeiramente, deve ser reconhecido que a interpretação 

veiculada pelo TC nos fundamentos de suas decisões há de possuir uma vocação para o futuro, 

capaz de conformar a atividade legiferante, sob pena de se produzirem situações de insegurança 

jurídica. Ainda, a vinculação do legislador seria condição para que o TC pudesse desenvolver 

uma jurisprudência estável e não casuística, pois na medida que o tribunal vislumbra a aplicação 

futura da sua interpretação da constituição, construirá sua jurisprudência mais cuidadosamente. 

Em segundo lugar, e esse parece ser o argumento fundamental do autor, a adoção de um sistema 

de controle de constitucionalidade traz consigo pressuposições quanto as vantagens 

comparativas de diferentes instituições na tarefa de aferição da conformidade das normas à 

constituição. Neste sentido, o desenho institucional escolhido pela Espanha, que consagra a 

opção por uma jurisdição constitucional, traz como corolário a primazia da interpretação 

exarada pelo TC sobre aquela produzida pelo parlamento. A este último só seria possível 

“mover-se dentro dos limites marcados pela jurisprudência do TC” (FERRERES COMELLA, 2012, 

p.20). Por estas razões, o autor considera que a discordância interpretativa só pode ser exercida 

pelo legislador em caráter excepcional e estaria, assim, submetida a um ônus argumentativo 

agravado, notadamente perante a opinião pública (FERRERES COMELLA, 2012, p.22). 

Segundo Carles Viver Pi-Sunyer (2013, p.19), qualquer que seja a acepção que se 

extraia das ideias de supremacia constitucional e de vinculação do legislador, não é possível 

sustentar, como consequência, um veto radical à possibilidade de reiteração legislativa, sob 

pena: de uma petrificação da jurisprudência constitucional (PI-SUNYER, 2013, p.20); do 

exercício de poderes por parte do TC sem que haja contrapesos jurídicos significativos (PI-

SUNYER, 2013, p.20); e, finalmente, de ignorar uma realidade concreta, tendo em vista que os 

poderes públicos espanhóis não raro se afastam das orientações do TC (PI-SUNYER, 2013, p.26). 

Diante deste quadro, o autor questiona quais seriam as situações nas quais seria aceitável a 
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reintrodução de normas anteriormente declaradas inconstitucionais pelo TC, estabelecendo 

como balizas: a necessidade de adaptar o ordenamento à modificação das condições fáticas e 

jurídicas e a existência de uma discordância, por parte do legislador, em relação à interpretação 

da constituição (PI-SUNYER, 2013, p.32). Qualquer que seja a situação que enseje uma resposta 

legislativa, deveria haver o reconhecimento expresso, por parte do legislador, que se está a 

assumir uma posição de discordância em relação ao TC, com a consequente exposição das 

razões para tal (PI-SUNYER, 2013, p.35). Na hipótese de se pretender revisar a jurisprudência 

do TC em virtude de uma evolução das condições sociais e/ou jurídicas, o autor defende que o 

esforço argumentativo do legislador deve ser tanto maior quanto menor tenha sido o lapso 

temporal desde o último pronunciamento do órgão de controle (PI-SUNYER, 2013, p.36). Por 

outro lado, se a resposta legislativa tem por fundamento uma discordância quanto à 

compreensão da constituição, seria necessário, segundo o autor, a apresentação de argumentos 

jurídicos novos. Isto é, se o legislador deseja divergir da interpretação dada pelo TC à norma 

constitucional parâmetro, deve fazê-lo a partir de razões jurídicas que não tenham sido 

aventadas pelo judiciário anteriormente, quando da declaração de inconstitucionalidade que 

pretende retrucar. Não basta, para o autor, o mero desejo de convidar o tribunal a revisar seu 

entendimento (PI-SUNYER, 2013, p.38-39). 

Roberto Ortega relembra que o art. 38.1 da LOTC não deixa claro que parte da sentença 

constitucional tem o condão de vincular todos os “poderes públicos” – se os fundamentos ou o 

dispositivo. Desta forma, argumenta que a literalidade do art. 38.1 não é razão suficiente para 

alicerçar a vinculação do legislador à interpretação exarada pelo TC (ORTEGA, 2012, p.155). 

Adicionalmente, o mesmo autor rechaça a ideia de que o caráter de “intérprete supremo da 

Constituição”71 deva levar necessariamente à conclusão de que o legislador está submetido às 

razões de decidir que alicerçam as declarações de inconstitucionalidade do TC. Embora esta 

seja uma compreensão razoável do art. 1.1 da LOTC, também seria aquela de que a qualidade 

de intérprete supremo diz respeito à primazia da interpretação do TC sobre os órgãos que 

integram o judiciário e não sobre o legislador. Para o autor, esta última leitura seria a mais 

acertada, pois a ideia de uma vinculação dos demais poderes estatais à doutrina do TC é 

democraticamente deficiente (ORTEGA, 2012, p.158). Ortega aponta que  o TC espanhol parece 

aderir ao posicionamento contrário, já havendo se pronunciado no sentido de que “[ele] é o 

único competente para a definição autêntica – e indiscutível – das categorias e princípios 

                                                 
71Art. 1.1, LOTC: El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es 

independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la Constitución y a la presente Ley 
Orgánica.  
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constitucionais”72. O autor relata que a doutrina espanhola aponta pelo menos três casos nos 

quais teria havido respostas legislativas a decisões do TC. 

Através da STC 63/2005, em sede de recurso de amparo, o TC assentou que para se 

configurar a interrupção do prazo prescricional em matéria penal, não bastaria o mero 

oferecimento de denúncia ou querela contra o suposto autor da prática delituosa, e sim um 

pronunciamento judicial motivado. Para o TC, deixar que este aspecto da contagem do prazo 

prescricional estivesse ao alcance das partes processuais, sem a intervenção do órgão estatal a 

quem cabe decidir sobre o ius puniendi, violaria o princípio da segurança jurídica e da 

intervenção mínima. Além disso, poria o problema à margem das garantias constitucionais que 

salvaguardam o acusado, que só podem ser tidas por resguardadas a partir do momento que o 

órgão judicial ingressa no feito. A reação legislativa a tal pronunciamento do TC ocorreu por 

meio da a Lei Orgânica 5/2010, que acolheu parcialmente o posicionamento da citada sentença: 

a interrupção do prazo prescricional somente se daria quando o órgão judicial exarasse decisão 

fundamentada acolhendo a denúncia; não obstante, o prazo prescricional considerar-se-ia 

suspenso por um prazo máximo de seis meses a contar do oferecimento da denúncia ou 

querela73. Desta forma, o legislador optou por acatar em linhas gerais os motivos determinantes 

da STC 63/2005, mas não se furtou de oferecer sua própria valoração jurídica ao oferecimento 

da denúncia. 

A mesma Lei Orgânica 5/2010 ofereceu, segundo Ortega (2012, p.162), uma outra 

resposta do legislador, desta feita quanto aos requisitos para o cômputo de detração penal. Por 

meio da STC 57/2008, o TC estabeleceu que o direito à liberdade (art. 17, CE) exige a detração 

do tempo total de prisão provisória, mesmo que durante este período o réu passe a condição de 

apenado em virtude de condenação por delito distinto. A resposta legislativa veio na forma de 

                                                 
72Trecho da Sentença do Tribunal Constitucional (STC) 31/2010: “En su condición de intérprete supremo 

de la Constitución, el Tribunal Constitucional es el único competente para la definición auténtica –e indiscutible– 
de las categorías y principios constitucionales. Ninguna norma infraconstitucional, justamente por serlo, puede 
hacer las veces de poder constituyente prorrogado o sobrevenido, formalizando uno entre los varios sentidos que 
pueda admitir una categoría constitucional.” 

73 Artigo 132.2 do Código Penal espanhol: La prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo 
transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito, 
comenzando a correr de nuevo desde que se paralice el procedimiento o termine sin condena de acuerdo con las 
reglas siguientes: 

1a Se entenderá dirigido el procedimiento contra una persona determinada desde el momento en que, al 
incoar la causa o con posterioridad, se dicte resolución judicial motivada en la que se le atribuya su presunta 
participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito. 

2a No obstante lo anterior, la presentación de querella o la denuncia formulada ante un órgano judicial, 
en la que se atribuya a una persona determinada su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo 
de delito, suspenderá el cómputo de la prescripción por un plazo máximo de seis meses, a contar desde la misma 
fecha de presentación de la querella o de formulación de la denuncia. 
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uma nova redação para o art. 58.1 do Código Penal, que previu a impossibilidade de se detrair 

tempo de prisão provisória coincidente com a privação de liberdade por causa distinta74. Carles 

Pi-Sunyer (2013, p.27) aponta que tanto neste caso quanto no relativo à prescrição penal houve 

a acolhida, por parte do legislativo, de teses jurídicas que já contavam com a adesão do 

judiciário espanhol, em especial do Tribunal Supremo. 

Deve ser observado que em nenhum dos dois casos acima houve propriamente uma 

resposta a decisões do TC que expurgaram norma do ordenamento jurídico. Com efeito, os 

pronunciamentos retrucados pelo legislador (STC 63/2005 e STC 57/2008) foram emitidos em 

sede de recurso de amparo, de cujo julgamento não resultam os efeitos previstos no art. 38.1 da 

LOTC. Ou seja, não se tratou na espécie propriamente de desafio à “vinculação dos poderes 

públicos”, pois a disciplina legal do recurso de amparo prevê apenas efeitos inter partes para 

sentença do TC. Não obstante, uma vez que as respostas legislativas operadas pela Lei Orgânica 

5/2010 positivaram um entendimento doutrinário considerado inconstitucional nas sentenças 

referidas, é provável que o tribunal volte a se debruçar sobre os dispositivos alterados. Isto 

porque, de certa forma, o legislador acabou por aumentar a tensão sistêmica entre a 

interpretação constitucional do TC e dispositivos legais específicos, ampliando as chances de 

que estes venham a ser questionados in abstracto por meio dos procedimentos previstos no 

Título II da LOTC. 

Por fim, também é apontado como exemplo de diálogo entre o legislativo e o TC a 

edição da Lei Orgânica 2/2010, que disciplinou os prazos e condições sob as quais pode haver 

a interrupção da gestação. Embora não se trate propriamente de uma resposta legislativa que 

colida frontalmente com um pronunciamento anterior do TC, a nova disciplina legal em matéria 

de aborto convida o tribunal a rever a interpretação estabelecida pela STC 53/1985. Naquela 

oportunidade o TC deixou implícito que era desnecessária a exigência de um prazo máximo 

dentro do qual se pudesse interromper a gestação no caso de grave perigo a saúde da mulher. A 

Lei Orgânica 2/2010 apartou-se deste entendimento ao prever que, na hipótese de risco para a 

saúde da gestante, o aborto só poderia ser realizado até a 22a semana de gestação (PI-SUYER, 

2013, p.27; ORTEGA, 2012, p.162-163).  

 

                                                 
74 Artigo 58.1 do Código Penal espanhol: El tiempo de privación de libertad sufrido provisionalmente 

será abonado en su totalidad por el Juez o Tribunal sentenciador para el cumplimiento de la pena o penas impuestas 
en la causa en que dicha privación fue acordada, salvo en cuanto haya coincidido con cualquier privación de 
libertad impuesta al penado en otra causa, que le haya sido abonada o le sea abonable en ella. En ningún caso un 
mismo periodo de privación de libertad podrá ser abonado en más de una causa.  
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4.4. Limites e possibilidades do estabelecimento de um diálogo constitucional no 
Brasil 

a. A possibilidade de respostas legislativas ordinárias: efeito vinculante no ordenamento 
brasileiro, a liberdade de conformação do legislador e os diálogos no âmbito do STF 

Assim como na Espanha, observou-se no Brasil a importação de certas categorias 

jurídicas provenientes da dogmática constitucional alemã cuja compreensão é essencial para 

saber se seria viável cogitar de uma vinculação do legislador à interpretação exarada pelo STF. 

O ordenamento brasileiro prevê o chamado efeito vinculante das decisões tomadas em sede de 

controle abstrato no art. 102, §2º da CF/1988. Segundo o dispositivo constitucional, as decisões 

definitivas de mérito proferidas nas ações diretas de inconstitucionalidade (ADI) e ações diretas 

de constitucionalidade (ADC) produzem efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do 

judiciário e à administração pública, direta ou indireta, qualquer que seja a esfera federativa a 

qual pertença. O dispositivo constitucional em comento tem redação é bastante próxima daquela 

que pode ser encontrada no art. 28, parágrafo único da Lei 9.868/1999, com a diferença de 

naquele diploma normativo também são previstos efeitos vinculantes para as técnicas decisórias 

da interpretação conforme e da declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de 

texto.  

Na doutrina nacional, conforme aponta Alexandre Zaidan de Carvalho (2013, p.228-

230), há dissenso com relação a definição dos limites objetivos do efeito vinculante, entendendo 

alguns que somente o dispositivo da decisão do STF seria dotado de tal característica. Não se 

pretende, aqui, fazer maiores aprofundamentos quanto a este ponto específico, tanto por não ser 

objeto do presente trabalho, quanto porque esta posição restritiva em nada avança o que se 

pretende debater (a vinculação do legislador). Mas, em linhas gerais, a posição que parece mais 

acertada é a que confere efeito vinculante também aos fundamentos determinantes do julgado; 

tanto porque é o entendimento mais fiel à origem (alemã) do conceito, quanto porque, em última 

instância, restringir os efeitos vinculantes ao dispositivo da decisão importaria praticamente 

uma indistinção entre o referido instituto e a eficácia contra todos. Isto porque a natureza erga 

omnes da decisão em controle concentrado já garante a autoridade daquilo que foi 

especificamente decidido durante o julgamento da ação, não havendo qualquer utilidade para 

um eventual efeito vinculante que só se restrinja ao dispositivo. Entender que os limites 

objetivos abrangem tão somente a parte dispositiva da decisão traria consigo a sugestão de que 

o termo “efeito vinculante” figura ocioso no texto constitucional. 



95 
 

   
 

Observe-se que, diferentemente do que ocorre na Espanha, não há uma referência a 

todos os poderes públicos, mas somente aos órgãos do judiciário (com exceção do próprio STF) 

e à administração pública, razão pela qual é possível sustentar que o efeito vinculante não é 

capaz de alcançar o legislador. Em outras palavras, o ordenamento brasileiro, ao menos do 

ponto de vista do direito positivo, não prevê que o legislador esteja vinculado às razões de 

decidir do STF. Nesse sentido, a doutrina brasileira, ao delimitar quais seriam os limites 

subjetivos do efeito vinculante, reconhece que não há maiores controvérsias quanto a não 

vinculação do legislador. Assim, Marinoni relembra que “o legislativo não está impedido (...) 

de editar lei com conteúdo idêntico ao da lei já proclamada inconstitucional pelo STF” (SARLET; 

MARINONI; MITIDIEIRO, 2013, p.1075). No mesmo sentido Dimoulis e Lunardi (2014, p.185), 

para quem vige no Brasil um efeito vinculante em sentido estrito, incapaz de alcançar o 

legislador.75 A atividade futura do legislador não pode ser, desta forma, pautada pelas decisões 

do STF, ao contrário do que ocorre em outros ordenamentos que também adotaram o conceito 

de efeito vinculante (CARVALHO, 2012, p.247-248). Ressalte-se que a própria jurisprudência do 

STF é pacífica no que diz respeito matéria. Assim, o tribunal não conhece de reclamação 

constitucional direcionada contra ato normativo que reitera preceitos anteriormente declarados 

inconstitucionais, sempre consignando que no caso há de ser proposta uma outra ação direta76. 

Por tais motivos, não há maiores objeções – ao menos do ponto de vista daquilo que 

prevê o ordenamento brasileiro – à possibilidade de que o legislador responda às decisões do 

STF. Apesar de tal possibilidade normativa, a literatura não registra um número expressivo de 

tentativas de superação do entendimento jurisprudencial do STF através da legislação ordinária. 

Um exemplo paradigmático, entretanto, é o da edição da Lei Federal 10.628/2002, que buscou 

                                                 
75 Também Gilmar Mendes e Lênio Streck apontam para a ausência de uma vinculação do legislador no 

ordenamento brasileiro. Entretanto, tais autores tratam do tema quando discutem a eficácia erga omnes da decisão 
em controle de constitucionalidade e não o efeito vinculante (MENDES; BRANCO, 2012, p.1279; STRECK, 2013, 
p.725). Referem-se à possibilidade da superveniência de lei de idêntico teor a uma anteriormente declarada 
inconstitucional pelo STF e concluem que a eficácia erga omnes não obsta que o legislador adote tal conduta. 
Apesar de concordarem com a doutrina quanto a possibilidade de respostas legislativas, fazem-no a partir de uma 
premissa um tanto quanto questionável: a eficácia erga omnes diz respeito à retirada da norma do mundo jurídico 
e se restringe à parte dispositiva da decisão. Em outras palavras, a razão de ser da eficácia erga omnes é conferir 
estabilidade ao sistema através da certeza de que não haverá decisões conflitantes quanto à inconstitucionalidade 
de uma dada norma. Se pudesse haver uma razão para a vinculação da atividade vindoura do legislativo, esta 
haveria de repousar nas razões que levaram o tribunal a determinar a inconstitucionalidade da norma. 

76 Mais recentemente, Reclamação 13.019/DF, rel. Min Celso de Mello: “(...) O efeito vinculante e a 
eficácia contra todos (“erga omnes”), que qualificam os julgamentos que o Supremo Tribunal Federal profere em 
sede de controle normativo abstrato, incidem, unicamente, sobre os demais órgãos do Poder Judiciário e os do 
Poder Executivo, não se estendendo, porém, em tema de produção normativa, ao legislador, que pode, em 
consequência, dispor, em novo ato legislativo, sobre a mesma matéria versada em legislação anteriormente 
declarada inconstitucional pelo Supremo, ainda que no âmbito de processo de fiscalização concentrada de 
constitucionalidade, sem que tal conduta importe em desrespeito à autoridade das decisões do STF. Doutrina. 
Precedentes. Inadequação, em tal contexto, da utilização do instrumento processual da reclamação.”  
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reverter posicionamento anteriormente assumido pelo STF no que diz respeito à prerrogativa 

de foro por função. Do ponto de vista estrito, não se trata de uma resposta legislativa a uma 

declaração de inconstitucionalidade do tribunal, pois a reação parlamentar foi catalisada pelo 

cancelamento do enunciado de uma súmula da corte.  Entretanto, a análise da reação do STF a 

este diploma é ilustrativa da posição institucional de absoluta superioridade que a corte 

pretende assumir em face do legislativo. 

Por ocasião do julgamento de uma questão de ordem em inquérito criminal, o tribunal 

acabou por entender que o teor do enunciado da súmula 394 daquela corte77 – que tratava da 

existência de foro por prerrogativa de função mesmo a após a cessação do exercício – não mais 

poderia subsistir em face da CF/198878. Durante o julgamento, foi aventada a possibilidade de 

manutenção da súmula, com a permanência do foro por prerrogativa de função nos casos em 

que o crime houvesse sido cometido “no exercício do cargo ou a pretexto de exercê-lo”, mesmo 

que o inquérito ou ação penal fossem iniciados após a cessação do exercício funcional. Tal 

proposta de reformulação foi capitaneada pelo então ministro Sepúlveda Pertence, mas foi 

rejeitada pelos demais integrantes do tribunal e prevaleceu o cancelamento puro e simples do 

enunciado. 

Como resposta, o legislativo editou a Lei 10.628/2002 que, alterando o art. 84 do Código 

de Processo Penal (CPP), reintroduziu a permanência do foro por prerrogativa de função para 

atos administrativos do agente, acolhendo, desta forma, a proposta formulada pelo ministro 

Sepúlveda Pertence79. 

A resposta do legislador ao entendimento do tribunal acabou por ser objeto da ADI 

2.797/DF na qual foi questionada a constitucionalidade das referidas alterações legislativas. Na 

oportunidade, o tribunal rejeitou o entendimento do parlamento sobre a matéria, declarando a 

                                                 
77 Súmula 394 do STF: Cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial 

por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele 
exercício.  

78Inquérito Penal. Questão de ordem sobre a competência desta Corte para prosseguir no processamento 
dele. Cancelamento da súmula 394. - Depois de cessado o exercício da função, não deve manter-se o foro por 
prerrogativa de função, porque cessada a investidura a que essa prerrogativa é inerente, deve esta cessar por não 
tê-la estendido mais além a própria Constituição. Questão de ordem que se resolve no sentido de se declarar a 
incompetência desta Corte para prosseguir no processamento deste inquérito, determinando-se a remessa dos autos 
à Justiça Federal de 1º grau, com sede em Rio Branco, Estado do Acre, porquanto os crimes imputados aos réus, 
se cometidos, o foram em detrimento da União, ressalvada a validade da denúncia. (Inq-QO 656, Relator(a):  Min. 
MOREIRA ALVES, julgado em 25/08/1999, publicado em 31/10/2001, Tribunal Pleno)  

79 Art. 84 do CPP, com a redação dada pela Lei 10.628/200: A competência pela prerrogativa de função 
é do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de 
Justiça dos Estados e do Distrito Federal, relativamente às pessoas que devam responder perante eles por crimes 
comuns e de responsabilidade. 

§ 1o A competência especial por prerrogativa de função, relativa a atos administrativos do agente, 
prevalece ainda que o inquérito ou a ação judicial sejam iniciados após a cessação do exercício da função pública. 
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inconstitucionalidade das disposições acrescidas ao CPP. O que chama a atenção no julgado 

não é o fato do STF haver reiterado o seu posicionamento, mas as razões que se sagraram 

vencedoras no debate em plenário e que acabaram por compor a ementa da ADI. 

Coincidentemente, a relatoria da ação coube ao ministro Sepúlveda Pertence, o mesmo ficou 

vencido no julgamento da questão de ordem quanto à reformulação da súmula 394. Seu voto 

considerou que as alterações introduzidas pela Lei 10.628/2002 padeciam de 

inconstitucionalidade formal, haja vista que o referido diploma objetivou concretizar uma 

específica interpretação da Constituição e que, por ser norma ordinária, hierarquicamente 

inferior, jamais poderia ser bem-sucedida em tal desiderato80. Embora o relator haja 

reconhecido que em nenhum momento a CF/1988 tenha outorgado ao STF a capacidade de 

vincular as escolhas futuras do legislador, seria inadmissível que este último, por meio da 

atividade legislativa ordinária, editasse diploma legal de natureza interpretativa, buscando 

oferecer concreção semântica particular ao texto constitucional. Uma interpretação autêntica da 

Constituição só poderia ser levada a cabo pelo processo de reforma de seu próprio texto.   

Somente por tais razões a iniciativa do legislador já seria formalmente inconstitucional. A este 

vício somar-se-ia o da inconstitucionalidade material, já que a lei contrariava o entendimento 

do STF sobre a matéria. Além disso, em seu voto, o relator consignou que admitir uma resposta 

legislativa de natureza ordinária a uma decisão anterior do Supremo equivaleria a sujeitar o 

posicionamento do tribunal ao referendo do legislador. 

As razões do relator – e que formaram maioria no tribunal – merecem uma apreciação 

crítica. Aplicação e criação do direito são facetas de um mesmo evento da dinâmica jurídica: 

quem aplica o direito, tomando por parâmetro o escalão superior do ordenamento, inova neste 

último, produzindo direito novo, apto a disciplinar novos fatos. O processo legislativo nada 

                                                 
80 Trecho da ementa da ADI 2.797/DF, julgada em 15/09/2005 pelo Tribunal Pleno: “(...) III. Foro especial 

por prerrogativa de função: extensão, no tempo, ao momento posterior à cessação da investidura na função dele 
determinante. Súmula 394/STF (cancelamento pelo Supremo Tribunal Federal). Lei 10.628/2002, que acrescentou 
os §§ 1º e 2º ao artigo 84 do C. Processo Penal: pretensão inadmissível de interpretação autêntica da Constituição 
por lei ordinária e usurpação da competência do Supremo Tribunal para interpretar a Constituição: 
inconstitucionalidade declarada.(...) 2. Tanto a Súmula 394, como a decisão do Supremo Tribunal, que a cancelou, 
derivaram de interpretação direta e exclusiva da Constituição Federal. 3. Não pode a lei ordinária pretender impor, 
como seu objeto imediato, uma interpretação da Constituição: a questão é de inconstitucionalidade formal, ínsita 
a toda norma de gradação inferior que se proponha a ditar interpretação da norma de hierarquia superior. 4. 
Quando, ao vício de inconstitucionalidade formal, a lei interpretativa da Constituição acresça o de opor-se ao 
entendimento da jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal - guarda da Constituição -, às razões 
dogmáticas acentuadas se impõem ao Tribunal razões de alta política institucional para repelir a usurpação pelo 
legislador de sua missão de intérprete final da Lei Fundamental: admitir pudesse a lei ordinária inverter a leitura 
pelo Supremo Tribunal da Constituição seria dizer que a interpretação constitucional da Corte estaria sujeita ao 
referendo do legislador, ou seja, que a Constituição - como entendida pelo órgão que ela própria erigiu em guarda 
da sua supremacia -, só constituiria o correto entendimento da Lei Suprema na medida da inteligência que lhe 
desse outro órgão constituído, o legislador ordinário, ao contrário, submetido aos seus ditames.” 
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mais é do que uma série de atos destinados a permitir a criação de normas a partir daquilo que 

prescreve a constituição e, desta forma, representa a aplicação da própria constituição (KELSEN, 

1999, p.164). Mas todo ato de aplicação do direito pressupõe sua interpretação a fim de 

diminuir a indeterminação inerente a norma que lhe serve de paradigma (KELSEN, 1999, p.245-

246). E, neste sentido, a interpretação da constituição é algo inerente a própria produção 

legiferante: toda lei é a expressão da interpretação constitucional que deve ser realizada pelo 

legislador. Assim, referir-se a uma “lei interpretativa” é um truísmo que ignora tais 

considerações. E mais: partindo-se da premissa que interpretação autêntica é toda aquela capaz 

de inovar no mundo jurídico, produzindo normas, toda interpretação levada a efeito pelo 

parlamento quando da produção legislativa é tão autêntica quanto qualquer outra feita por atores 

do sistema jurídico estatal, inclusive o próprio STF (KELSEN, 1999, p.249).  

Mas mesmo que não se parta do paradigma kelseniano para criticar o posicionamento 

do tribunal, ainda assim a posição assumida traz consigo a possibilidade de aporias. Ao se 

pugnar pela inconstitucionalidade formal daquela resposta legislativa, o relator, bem como os 

ministros que o seguiram, sustentam a ocorrência um vício de origem ou de procedimento. A 

inconstitucionalidade formal é, segundo lição elementar da doutrina constitucional81, um 

defeito de formação, uma mácula que atinge o próprio procedimento ou o ato normativo 

enquanto tal. Ora, o que ocorreria se, no mérito, o tribunal houvesse compartilhado do mesmo 

entendimento do legislador? Isto é, se entre o momento do cancelamento da súmula e a 

apreciação da ADI 2.797/DF o STF houvesse modificado o seu entendimento de forma a não 

mais vislumbrar a inconstitucionalidade material. A norma ainda assim haveria de ser expulsa 

do ordenamento jurídico em virtude de seu defeito formal? A posição não parece adequada.  

A possibilidade de que outros atores institucionais interpretem a CF/1988 quando da 

produção de normas é algo ínsito à própria dinâmica constitucional brasileira. Do contrário, 

como justificar a existência de comissões parlamentares cuja responsabilidade é aferir a 

compatibilidade entre as proposições legislativas e o texto constitucional? Ou mesmo o veto 

                                                 
81 “[V]ícios formais: incidem sobre o acto normativo enquanto tal, independentemente de seu conteúdo e 

tendo em conta apenas a forma da sua exteriorização” (CANOTILHO, 2002, p.959). Se a análise do conteúdo do ato 
impugnado há de ser necessariamente feita em face das disposições constitucionais, está-se a falar de 
inconstitucionalidade material. Neste sentido, ainda, Marcelo Neves (1988, p.113): “Quando a lei, em seu 
conteúdo, transgride normas constitucionais referentes aos direitos e garantias dos cidadãos, ou qualquer outra 
norma constitucional que não discrimine diretamente competência dos órgãos de Estado, constitui indiretamente 
uma manifestação de incompetência do órgão legislativo. Isto porque as normas constitucionais de conduta são, 
por via indireta, normas delimitadoras do âmbito de competência do legislativo ordinário. Em última análise, 
portanto, toda inconstitucionalidade substancial resulta, direta ou indiretamente, da incompetência constitucional 
do órgão legislativo. (...) A inconstitucionalidade formal subjetiva (...) ou extrínseca orgânica (...), enquanto deriva 
da incompetência do órgão que emitiu o ato legislativo, converte-se na verdade em inconstitucionalidade material, 
quando a Constituição não prevê outro órgão legislativo competente para a emissão do ato”. 



99 
 

   
 

presidencial fundado na inconstitucionalidade da lei a ser sancionada? O fato do STF possuir a 

última palavra quanto à interpretação constitucional decorre da opção brasileira por um sistema 

de controle forte/supremacia judicial. Mas possuir a última palavra não necessariamente 

significa dispor da única palavra. Neste sentido, o argumento da inconstitucionalidade formal 

é a expressão de um “elitismo epistêmico inaceitável” para utilizar a expressão de Carlos Nino 

(1992, p.685) pois nega ao legislador sequer a possibilidade de oferecimento de sua 

interpretação da constituição. É sintomático da já mencionada retórica do guardião 

entrincheirado: se à corte é conferida uma função messiânica e inconteste na interpretação do 

texto constitucional, a resposta legislativa traria consigo um quê de insolência institucional e, 

por isso, seria inaceitável. O tribunal não necessita de tal expediente para que seu ponto de vista 

prevaleça, para isso basta a análise do vício material que porventura venha a reconhecer no ato 

normativo. Conforme asseverou o ministro Gilmar Mendes, um dos que se insurgiu contra as 

razões do relator: 

Não é possível presumir, portanto, a inconstitucionalidade dos dispositivos 
atacados simplesmente porque eles contrariam a ‘última palavra’ conferida pelo 
Supremo Tribunal Federal sobre o tema. O que pretendo ressaltar, pelo contrário, é o 
fato de que se o legislador federal (re)incide, cria ou regula essa matéria constitucional 
de modo inteiramente diverso, o ‘diálogo’, o debate institucional deve continuar82. 

Por suas particularidades retóricas, a decisão do tribunal na ADI 2.797 poderia ser 

considerada o equivalente brasileiro de City of Boerne v. Flores (1997)83 e Dickerson v. United 

States (2000)84, oportunidades nas quais a Suprema Corte norte-americana afirmou que sua 

autoridade interpretativa sobre a constituição não poderia ser desafiada pelo legislador. 

                                                 
82 Trecho do voto do min. Gilmar Mendes na ADI 2.797/DF. 
83 Em City of Boerne v. Flores a corte invalidou o Religious Freedom Restoration Act (RFRA), diploma 

legal que respondeu ao assentado em Employment Division v. Smith (1990), quando o tribunal estabeleceu uma 
compreensão restritiva do conceito de liberdade religiosa. A opinião majoritária em City of Borne v. Flores então 
consignou: “When the Court has interpreted the Constitution, it has acted within the province of the Judicial 
Branch, which embraces the duty to say what the law is (...). When the political branches of the Government act 
against the background of a judicial interpretation of the Constitution already issued, it must be understood that in 
later cases and controversies the Court will treat its precedents with the respect due them under settled principles, 
including stare decisis, and contrary expectations must be disappointed. RFRA was designed to control cases and 
controversies, such as the one before us; but as the provisions of the federal statute here invoked are beyond 
congressional authority, it is this Court's precedent, not RFRA, which must control.” 

84 Em Dickerson v. United States a Suprema Corte considerou inconstitucional uma lei federal que 
contrariava frontalmente o estabelecido em Miranda v. Arizona (1966), quando se estabeleceu que os indiciados 
criminalmente têm de ser orientados sobre seus direitos a ter um advogado presente durante um interrogatório e 
contra a autoincriminação (sob pena de não serem admissíveis em juízo as eventuais confissões realizadas). Com 
um placar folgado pela inconstitucionalidade da resposta do legislador (7 x 2), a opinião da maioria assentou 
enfaticamente que: “While Congress has ultimate authority to modify or set aside any such rules that are not 
constitutionally required, (...), it may not supersede this Court's decisions interpreting and applying the 
Constitution.” 
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Um outro exemplo típico de resposta do legislador ocorreu com a edição da Lei Federal 

11.201/2006, por meio da qual foram ampliadas as hipóteses de contagem de tempo de serviço 

para fins da aposentadoria especial dos professores. O entendimento do STF sobre a matéria já 

havia sido objeto de deliberações no tribunal quando da ADI 2.25385. Na oportunidade o STF 

decidiu pela inconstitucionalidade de lei estadual que estendia a possibilidade de regime 

especial de aposentadoria para diretores e coordenadores escolares. Consignou-se que apenas o 

tempo de exercício do magistério em sala de aula poderia ser computado para fins da 

aposentadoria especial prevista no art. 40, §5º da CF/198886. Esta posição do tribunal, inclusive, 

estava consubstanciada pelo enunciado de sua Súmula 72687. O que a Lei 11.201/2006 fez foi 

justamente contrariar a jurisprudência do STF, incluindo funções de “direção de unidade escolar 

e assessoramento pedagógico” no cômputo do tempo de serviço apto a perfazer o requisito da 

aposentadoria especial. O legislador, inclusive, foi além, alcançando com a norma não só os 

docentes como “especialistas em educação”88. 

A constitucionalidade da Lei 11.301/2006 foi impugnada e o STF pôde se debruçar 

sobre a questão no julgamento da ADI 3.772/DF. O ministro relator, Carlos Ayres Britto, 

apresentou voto que julgava a ADI totalmente procedente, mantendo-se fiel à jurisprudência 

anterior do Supremo e ao entendimento sumulado. Considerou o relator que a aposentadoria 

especial seria um prêmio e que um docente que se afasta da sala de aula para ocupar cargos de 

direção não poderia ser duplamente recompensado com uma maior remuneração e a 

                                                 
85 Ação Direta de Inconstitucionalidade. Artigo 2o da Lei Complementar Estadual 156/99. Aposentadoria 

especial. Redução na contagem de tempo de serviço. Funções de diretor e coordenador escolar. 
Inconstitucionalidade. 1. O § 5º do artigo 40 da Carta Federal prevê exceção à regra constitucional prevista no 
artigo 40, § 1º, inciso III, alíneas "a" e "b", tendo em vista que reduz em cinco anos os requisitos de idade e de 
tempo de contribuição para "o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de 
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio". 2. Funções de magistério. Desempenho das 
funções exercidas em sala de aula. Não abrangência da atividade-meio relacionada com a pedagogia, mas apenas 
da atividade-fim do ensino. Dessa forma, os beneficiários são aqueles que lecionam na área de educação infantil e 
de ensino fundamental e médio, não se incluindo quem ocupa cargos administrativos, como o de diretor ou 
coordenador escolar, ainda que privativos de professor. 3. Lei complementar estadual 156/99. Estende a servidores, 
ainda que integrantes da carreira de magistério, o benefício da aposentadoria especial mediante redução na 
contagem de tempo de serviço no exercício de atividades administrativas. Inconstitucionalidade material. Ação 
direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 2253, Relator(a):  Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal 
Pleno, julgado em 25/03/2004) 

86 Art. 40, § 5º, CF/1988: Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco 
anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo 
exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 

87 Súmula 726 do STF: Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de 
serviço prestado fora da sala de aula. 

88 Art. 67, §2o da Lei 9.394/1996 com a redação dada pela Lei 11.301/2006: “§ 2o Para os efeitos do 
disposto no § 5o do art. 40 e no § 8o do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério 
as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando 
exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do 
exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.”  
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manutenção da regra benéfica de contagem do tempo de serviço. Entretanto, abriu-se 

divergência e a maioria dos ministros entendeu que uma interpretação restritiva do termo 

“exclusivamente” contido no texto constitucional seria indevida. Além disso, argumentou-se 

que o uso da expressão “funções de magistério”, pelo art. 40, §5º da CF/1988, poderia albergar 

o desempenho de atividades conexas, desde que exercidas por docentes. Considerou-se também 

que excluir a direção e o assessoramento pedagógico do regime de aposentadoria especial 

desestimularia a busca de tais funções pelos professores, cindindo atividades inseparáveis. Ao 

final, o pleno, por maioria de votos, julgou a ADI parcialmente procedente, conferindo 

interpretação conforme aos dispositivos impugnados para afastar a possibilidade de a norma 

alcançar os “especialistas em educação”89. 

Nos dois casos de respostas legislativas acima analisados, o STF enfrentou o fenômeno 

de maneira diametralmente oposta: no primeiro, reagiu incisivamente à (mera) possibilidade de 

o legislador ordinário oferecer uma interpretação constitucional discrepante daquela consagrada 

pelo tribunal; no segundo caso, sequer cogitou reprimir o desacordo interpretativo, restringindo-

se apenas e tão somente à análise da matéria de fundo. Este cenário poderia levar a conclusão 

de que a abertura para o diálogo não faz parte do repertório metodológico do tribunal, pois se 

confrontado com uma interpretação diversa da que cultiva, prontamente anunciaria a 

ilegitimidade da resposta em si (e não de seu conteúdo).  

Em uma outra decisão recente, no entanto, o STF pareceu disposto a abandonar, ao 

menos em parte, este aspecto de sua postura de guardião entrincheirado e se demonstrou mais 

aberto ao diálogo. 

Nas ADIs 4.430/DF e 4.795/DF, relatadas pelo ministro Dias Toffoli, o tribunal analisou 

a constitucionalidade de dispositivos da Lei 9.504/97 que regulavam o direito de acesso dos 

partidos políticos ao tempo de propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão. Assentou-se 

que partidos políticos criados no curso da legislatura faziam jus à parcela de tempo de 

propaganda eleitoral gratuita na razão de sua quantidade de representantes na Câmara de 

                                                 
89 Ação Direta de Inconstitucionalidade manejada contra o art. 1º da Lei Federal 11.301/2006, que 

acrescentou o § 2º ao art. 67 da Lei 9.394/1996. Carreira de magistério. Aposentadoria especial para os 
exercentes de funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Alegada ofensa aos arts. 40, § 5º, 
e 201, § 8º, da constituição federal. Inocorrência. Ação julgada parcialmente procedente, com interpretação 
conforme. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também 
a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento 
pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento 
pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por 
professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao 
regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação 
direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra. (ADI 3772, Relator(a):  
Min. Carlos Britto, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008) 
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Deputados, mesmo que tais congressistas houvessem sido eleitos por legenda diversa no pleito 

eleitoral anterior. O tribunal entendeu que, tendo em vista o art. 17, caput da CF/1988 (“é livre 

a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos...”), não seria possível conferir 

tratamento diferente à criação de novo partido daquele dispensado às hipóteses de fusão e 

incorporação, já albergadas pela Lei 9.504/97 em seu art. 47, §4o 90.  

O legislativo respondeu à decisão do STF com a Lei 12.875/2013 que afrontou 

diretamente a posição do tribunal ao enunciar que, para efeitos de distribuição proporcional do 

tempo de propaganda eleitoral, mudanças de filiação partidária seriam desconsideradas em 

quaisquer hipóteses que não as de fusão e incorporação de legendas. Insistiu o legislador, desta 

forma, no entendimento de que a criação de novos partidos não poderia receber o mesmo 

tratamento dos casos de fusão e incorporação e que seria lícito a criação de uma disciplina 

diferenciada pela via infraconstitucional: não haveria um direito de “portabilidade” dos 

mandatos eletivos para fins de distribuição do tempo de propaganda. O resultado prático da 

nova lei era de que partidos criados no curso da legislatura teriam de partilhar com todas as 

outras agremiações a parcela aproximada de 11% do tempo e rádio e televisão destinada a quem 

não possuísse representantes na Câmara dos Deputados. 

O STF teve a oportunidade de se debruçar sobre a resposta legislativa quando do 

julgamento da ADI 5.105/DF, em 01/10/2015. A relatoria da ação coube ao ministro Luiz Fux, 

que em seu voto reconheceu tratar-se de típica resposta legislativa à decisão do tribunal e 

afastou, de plano, a noção de que o caso deveria ser analisado à luz de uma possível 

inconstitucionalidade formal. O relator criticou abertamente em seu voto o assentado na ADI 

2.797 – objeto de análise nas linhas acima – destacando que o julgado era expressão de um 

“autoritarismo judicial” do STF e que deveria ser franqueada ao legislador a capacidade de 

interpretar a CF/1988. Não obstante tais considerações, o min. Luiz Fux ponderou que reações 

legislativas veiculadas por meio de diplomas ordinários nascem com presunção relativa de 

                                                 
90 Trecho da ementa da ADI 4.4430/DF: “(...)Extrai-se do princípio da liberdade de criação e 

transformação de partidos políticos contido no caput do art. 17 da Constituição da República o fundamento 
constitucional para reputar como legítimo o entendimento de que, na hipótese de criação de um novo partido, a 
novel legenda, para fins de acesso proporcional ao rádio e à televisão, leva consigo a representatividade dos 
deputados federais que, quando de sua criação, para ela migrarem diretamente dos partidos pelos quais foram 
eleitos. Não há razão para se conferir às hipóteses de criação de nova legenda tratamento diverso daquele conferido 
aos casos de fusão e incorporação de partidos (art. 47, § 4o, Lei das Eleições), já que todas essas hipóteses detêm 
o mesmo patamar constitucional (art. 17, caput, CF/88), cabendo à lei, e também ao seu intérprete, preservar o 
sistema. (...)julga-se parcialmente procedente o pedido da ADI no 4.430, no sentido de dar interpretação conforme 
à Constituição Federal ao inciso II do § 2o do art. 47 da mesma lei, para assegurar aos partidos novos, criados após 
a realização de eleições para a Câmara dos Deputados, o direito de acesso proporcional aos dois terços do tempo 
destinado à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, considerada a representação dos deputados 
federais que migrarem diretamente dos partidos pelos quais foram eleitos para a nova legenda no momento de sua 
criação” 
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inconstitucionalidade, e que os parlamentares devem suportar o ônus argumentativo de trazer 

novos elementos fáticos ou jurídicos que sustentem a sua interpretação constitucional91. Na 

opinião do relator, o legislador não teria se desincumbido do referido ônus, pois a tese jurídica 

assentada quando do julgamento das ações diretas 4.430/DF e 4.795/DF (equiparação 

constitucional entre fusão, incorporação e criação de partidos políticos) não foi sequer objeto 

da justificativa do projeto de lei ou dos debates parlamentares. A partir de tais considerações, o 

relator posicionou-se pela procedência da ação, declarando a inconstitucionalidade do novo 

diploma legal. No julgamento formou-se maioria que acompanhou o entendimento do relator 

e, por tal motivo, o acórdão provavelmente92 fixará a tese de possibilidade de reações 

legislativas desde que embasadas em novas razões a serem oferecidas pelo legislador. 

Entretanto um dos votos da minoria, que julgava a ADI improcedente, chama a atenção. O 

ministro Gilmar Mendes ponderou que na prática é difícil exigir do legislador uma 

fundamentação agravada. E, neste sentido, embora se possa cogitar da investigação dos 

argumentos constantes nos projetos de lei, o tribunal deve aferir as razões objetivas do diploma 

atacado, investigando se há motivos que autorizem a mudança de posicionamento 

independentemente de estes haverem sido veiculados no curso do processo legislativo. 

Este último caso parece demonstrar que o tribunal está mais propenso ao diálogo 

interinstitucional com o poder legislativo e que abandonou a posição refratária assumida em 

momento anterior. Entretanto, no sistema constitucional brasileiro, a saída do legislativo, caso 

queira aumentar as chances de que sua leitura da Constituição prevaleça, é, paradoxalmente, a 

alteração do próprio texto constitucional. Fala-se, aqui, em paradoxo porque se altera a própria 

norma parâmetro do processo de fiscalização de constitucionalidade. Além disso, deve ser 

relembrado que iniciativas legislativas são sempre, no seu íntimo, itens que compõem a agenda 

política dos parlamentares e/ou do executivo. O avanço de tal agenda pela via legislativa 

ordinária pode ser travestido da busca de uma específica interpretação constitucional. Trata-se 

de uma estratégia retórica que pode vir a lograr êxito ou não, a depender do ator que possua a 

                                                 
91 Trecho do voto do min. Luiz Fux na ADI 5.105: “Em outras palavras, a novel legislação que 

frontalmente colida com a jurisprudência (leis in your face) se submete, a meu juízo, a um escrutínio de 
constitucionalidade mais rigoroso, pelo simples fato de já́ existir um pronunciamento da Suprema Corte. 
Assentados os standards de atuação da Corte, passo ao exame da questão de fundo”  

92 Quando da escrita deste capítulo, tendo em vista ser um julgamento recente, não estava disponível a 
transcrição dos debates entre os ministros, ou mesmo o acórdão da ADI. As considerações que se seguem foram 
feitas com base: (1) no registro em vídeo da sessão plenária que julgou o feito (disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=GbGx9Obu130, acessado em: 24/11/2015); (2) na minuta do voto do relator, 
min. Luiz Fux, disponível na área de notícias do sítio eletrônico do STF 
(http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/Voto__Relator__ADI_5105.pdf, acessado em: 
24/11/2015); e, por fim, (3) no “Informativo” no 801 do STF (disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo801.htm, acessado em: 24/11/2015). 

https://www.youtube.com/watch?v=GbGx9Obu130
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/Voto__Relator__ADI_5105.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo801.htm
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última palavra no sistema em questão. Quando o veículo de implementação da agenda política 

são emendas ao próprio texto constitucional, as pautas perseguidas pelos atores institucionais 

apresentam-se mais cruamente, ficando difícil sustentar que há, ali, a perseguição de uma 

concreção semântica da constituição. Mas ainda assim é possível sustentar, no plano de uma 

teoria normativa, que uma alteração do texto constitucional representa a densificação de 

princípios e preceitos gerais previstos na própria constituição. E serão justamente tais 

parâmetros que servirão de paradigma no controle de constitucionalidade das emendas à 

constituição, inaugurando uma nova rodada no debate entre as instituições. 

b. A possibilidade de respostas legislativas por meio de emendas constitucionais e as 
limitações materiais impostas pelo art. 60, §4º 

São vários os exemplos de respostas legislativas através de emendas à CF/1988. A 

alteração do texto constitucional confere ao parlamento maiores chances de fazer com que sua 

opção política prevaleça.  A título exemplificativo, analisa-se a seguir um exemplo prototípico 

do diálogo travado por meio de alterações do texto constitucional. Trata-se de episódio que 

ilustra um ciclo completo de diálogo entre legislativo e judiciário. 

A Lei 9.783/99 estabeleceu a contribuição previdenciária dos servidores públicos 

inativos e pensionistas na esfera federal. Tratava-se de medida legislativa que visava 

operacionalizar a reforma previdenciária levada a cabo pela emenda constitucional (EC) nº 20 

de 1998. O referido diploma legal teve sua constitucionalidade impugnada na ADI 2.010/DF, 

na qual o requerente (OAB) aduziu vários vícios normativos, entre eles a impossibilidade de 

instituição do tributo sobre os proventos e pensões por ausência de expressa previsão 

constitucional. 

Quando do julgamento da medida cautelar na ADI 2.010/DF, o tribunal terminou por 

acolher vários dos argumentos formulados pelos autores da ação, e suspendeu a eficácia de 

diversos dispositivos constantes no diploma impugnado. A corte entendeu que, de fato, não 

havia autorização constitucional para que a contribuição previdenciária incidisse sobre os 

benefícios dos aposentados e pensionistas. Isto porque a redação do texto constitucional era, à 

época, particularmente clara no que diz respeito aos sujeitos passivos do tributo em questão: o 

art. 40, caput da CF/1988 fazia menção expressa aos “servidores titulares de cargos efetivos” 

Além disso, o relator da ADI, ministro Celso de Mello, lembrou que, durante a tramitação da 

proposta que resultou na EC 20/98, houve emenda supressiva que se destinou a excluir a 

possibilidade de incidência da contribuição sobre os proventos e pensões. Estas e outras razões 
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levaram o tribunal a suspender a eficácia de grande parte dos dispositivos presentes na Lei 

9.783/99. 

A reação do legislativo, diante da sinalização de uma necessária reforma do texto 

constitucional, veio com a EC 41/2003. Entre as várias alterações promovidas estava a previsão 

de que o regime de previdência dos servidores públicos deveria ter caráter contributivo e 

solidário e que seria custeado através de contribuições dos servidores ativos e inativos e dos 

pensionistas (art. 40, caput da CF/1988). 

A incidência da contribuição sobre proventos e pensões foi, então, novamente 

impugnada no âmbito do controle abstrato por meio da ADI 3.105/DF cuja relatoria coube a 

então ministra Ellen Gracie. Por ocasião do julgamento o STF entendeu que não haveria que se 

falar em direito a adquirido a não incidência de exação tributária sobre os proventos e pensões, 

razão pela qual seria impossível arguir à violação dos limites materiais ao poder de reforma. A 

alteração constitucional levada a cabo pelo legislador teria, assim, cumprido os requisitos 

necessários para viabilizar a contribuição dos inativos e pensionistas. 

Mas nem sempre o legislativo consegue fazer prevalecer o seu ponto de vista: quer 

porque não reúne em torno de sua pauta o consenso político necessário para aprovar uma 

alteração ao texto constitucional; quer porque mesmo que o faça, pode vir a ser barrado em 

virtude das limitações materiais ao poder de reforma.  

O primeiro obstáculo às respostas por meio de emenda diz respeito aos custos políticos 

envolvidos. Ainda que tais custos sejam baixos quando comparados aos existentes em outros 

ordenamentos jurídicos, não raro faltará ao legislador o fôlego político adequado para aprovar 

uma emenda à constituição. Tome-se por exemplo o que foi decidido pelo STF em relação à 

“cláusula de barreira” para o funcionamento dos partidos políticos por ocasião do julgamento 

das ADI’s 1.351/DF e 1.354/DF. Considerou-se que as consequências advindas das restrições 

impostas pelo art. 13 da Lei 9.096/95 eram draconianas e feriam o princípio da 

proporcionalidade, asfixiando os pequenos partidos e negando a estes a “igualdade de chances” 

de competir e florescer na arena política. Sinalizou-se, no julgamento das referidas ações 

diretas, que uma outra regulamentação do tema em questão, menos restritiva, poderia vir a ser 

considerada constitucional. O legislador, na tentativa de responder à decisão do tribunal de 

maneira incisiva, propôs a inclusão da mesma fórmula rejeitada pelo Supremo no texto 
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constitucional (PEC 02/2007). A proposta foi no entanto arquivada em 2014, sequer logrando 

a obtenção de consenso na casa de origem, o Senado93. 

Em segundo lugar, a possibilidade de respostas legislativas por meio de emendas à 

CF/1988 está balizada pelo respeito às chamadas “cláusulas de eternidade”, “intangibilidade” 

ou “pétreas”. E, nesse sentido, as limitações materiais ao poder de reforma confirmam– como 

já referido no início deste capítulo – a adesão do ordenamento brasileiro a um paradigma de 

supremacia judicial. O modelo adotado pela Constituição vigente aponta no sentido de não se 

permitir sequer a deliberação das propostas de emenda tendentes abolir os princípios previstos 

no seu art. 60, §4º. E, de fato, o STF assentou, ainda sob a égide da ordem constitucional 

anterior94, ser viável verdadeiro controle prévio95 de constitucionalidade das pretensões de 

reforma pela via do mandato de segurança. 

Ainda que, na prática, o STF nunca tenha chegado a de fato conceder a segurança para 

sustar a tramitação de proposta de emenda, não se pode deixar de observar nesta construção 

realizada pelo tribunal uma atitude um tanto quanto antidialógica. Isto porque se suspende o 

diálogo institucional da forma mais abrupta possível, qual seja: interrompe-se o interlocutor 

antes mesmo de sua “fala” estar concluída. A formação da vontade parlamentar é um ato 

complexo, que envolve diversos trâmites internos em cada uma das casas legislativas. Ainda 

mais quando se fala de propostas de emenda, submetidas que estão a um rito procedimental 

agravado. Impedir a deliberação equivale a não permitir que a compreensão legislativa do tema 

seja aperfeiçoada. Mas, mesmo que uma determinada proposta passe incólume pelos 

                                                 
93 Este episódio ilustra também a possibilidade ruído comunicativo no diálogo entre os legisladores e o 

tribunal constitucional. O que o STF considerou indevido não foi especificamente a cláusula de desempenho 
consagrada pelo art. 13 da Lei 9.096/95 (obtenção de 5% dos votos nas eleições para a Câmara dos Deputados, 
distribuídos por 9 Estados com não menos de 2% em cada um deles) e sim as consequências jurídicas advindas do 
não atingimento do patamar eleito (acesso a apenas 1% do fundo partidário e tempo de cadeia nacional de apenas 
2 minutos por semestre). O legislador, através da PEC 02/2007, visou a constitucionalização da cláusula de 
desempenho, prevendo que a legislação ordinária estaria autorizada a criar distinções entre os partidos que a 
atingissem ou não. Dotar a cláusula de desempenho de status constitucional pouco acrescentaria ao debate, pois a 
inconstitucionalidade estava no tratamento dado aos partidos que não a atingissem. 

94 MS 20.257, Relator(a):  Min. Décio Miranda, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. Moreira Alves, Tribunal 
Pleno, julgado em 08/10/1980. 

95 A ocorrência, na espécie, de controle prévio de constitucionalidade levanta controvérsias. Marinoni, 
por exemplo, destaca: “é importante perceber que, neste caso, não há controle preventivo de constitucionalidade. 
O que existe é controle judicial repressivo, mediante mandado de segurança. A norma constitucional que veda a 
apresentação de emenda, por exemplo, impede o andamento do processo legislativo. Há inconstitucionalidade 
muito antes de se chegar à deliberação; o processo é, por si só, inconstitucional. Ora, há nítida diferença entre 
afirmar violação de norma constitucional que impede o andamento do processo legislativo e pretender afirmar 
judicialmente inconstitucionalidade na substância de lei que está para ser editada” (SARLET; MARINONI; 
MITIDIEIRO, 2013, p.853). No entanto, tal posicionamento não é consistente com o exame que se exige do STF 
nestes casos: a fim de aferir a violação ao art. 60, §4º, o tribunal deverá necessariamente analisar o mérito da 
proposição legislativa e aí estará a realizar exame da compatibilidade material da emenda com uma possível 
tendência à abolição das cláusulas pétreas. 
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mecanismos endógenos de controle do próprio legislativo, ainda assim poderá o tribunal exercer 

o controle de constitucionalidade por via de ação direta. E tendo em vista a possibilidade de 

concessão de medida cautelar, a corte poderá fazer prevalecer a sua leitura da constituição tão 

rápido quanto ache necessário. A presença de ferramentas aptas a promover a fiscalização 

sucessiva da constitucionalidade, inclusive de maneira célere após a promulgação do ato 

normativo96, por si só já garantiria a proteção das cláusulas pétreas. Um controle preventivo de 

constitucionalidade que não permite a conclusão da gênese do ato normativo parece, desta 

forma, um tanto quanto despropositado97.       

4.5. Breve análise da PEC 33/2011 e a possibilidade de se instituir um sistema de 
controle fraco no Brasil 

Tentativas de diminuição do protagonismo judicial no Brasil tendem a ser vistas com 

desconfiança pela comunidade jurídica, pelo menos quando se trata de imaginar arranjos 

institucionais diferentes daqueles postos na atualidade. Um exemplo disso foi a reação à 

propositura da PEC 33/2011 na Câmara de Deputados. Quando do trâmite da referida proposta 

e, em especial, da sua aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o ministro 

Gilmar Mendes afirmou que “[a PEC] é inconstitucional do começo ao fim (...) Se um dia essa 

emenda vier a ser aprovada é melhor que se feche o Supremo Tribunal Federal” (OLIVEIRA, 

2013). As reações contrárias foram abundantes, com juristas a mencionar que se tratava de 

verdadeiro “controle externo do judiciário” (MORAES, 2013) e de expediente para “fragilizar a 

democracia” (BARBOSA DIZ QUE..., 2013). Mas a proposta em questão de fato anulava o papel 

institucional do STF? Numa tentativa de responder essa indagação, analisa-se brevemente o 

teor da PEC. Serão demonstradas algumas deficiências técnicas da proposta, principalmente no 

que concerne aos efeitos práticos da aplicação de suas disposições. Além disso, discorrer-se-á 

sobre a sua (in)compatibilidade com o cláusula de separação dos poderes e, por conseguinte 

uma possível violação da vedação do art. 60, §4º, III. 

Em linha gerais, a proposta tinha por objetivo operar alterações nos seguintes 

dispositivos do texto constitucional: 

x Art. 97 da CF/1988 – Aumento do quórum necessário para declaração de 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo: da maioria absoluta, atualmente 

                                                 
96 Art. 10, §3º da Lei 9.868/99: “Em caso de excepcional urgência, o Tribunal poderá deferir a medida 

cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado”. 
97 Mesmo o controle levado a cabo pelo Conselho Constitucional francês, tido como exemplo máximo e 

prototípico de fiscalização prévia/preventiva de constitucionalidade só admite o exame do ato normativo após a 
conclusão das deliberações parlamentares (GOMES, 2003, p.107-108). 
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prevista, para quatro quintos dos membros dos tribunais (ou de seus órgãos 

especiais) 

x Art. 103-A da CF/1988 – Previsão de que as súmulas vinculantes, para gozarem 

de plenos efeitos, deveriam ser submetidas à aprovação pelo Congresso Nacional 

em sessão conjunta por maioria absoluta de seus membros. O legislativo contaria 

com o prazo de 90 dias para realizar a deliberação, sob pena de que a súmula 

passasse a vigorar tacitamente. Além disso, o quórum necessário para aprovação 

de súmula vinculante também se pretendia ver aumentado para quatro quintos. 

x Art. 102 da CF/1988 – Inclusão de três parágrafos adicionais no artigo, dispondo 

que as decisões definitivas de mérito em ADI que impugnasse emenda à 

Constituição deveriam ser submetidas à apreciação do Congresso Nacional, 

antes da qual não poderiam surtir efeito. O Congresso Nacional contaria com 90 

dias para apreciação da matéria e se manifestando contrariamente pelo voto de 

três quintos dos parlamentares, deveria submeter a matéria à consulta popular. 

Transcorrido o prazo referido sem a deliberação legislativa, a decisão tomada 

pelo STF passaria a surtir efeitos. 

A pretensão de aumento do quórum necessário para declaração de inconstitucionalidade 

representa, em verdade, um aumento significativo do valor atribuído princípio da presunção da 

constitucionalidade das leis. Tal princípio é o que anima a chamada cláusula de reserva de 

plenário, consubstanciada no art. 97 da CF/1988. Por ela, fica afastada a possibilidade de um 

órgão fracionário do tribunal emitir juízo de inconstitucionalidade, devendo a questão ser 

remetida a um fórum deliberativo mais amplo. A exigência de uma maioria qualificadíssima, 

de quatro quintos, feita pela proposta de emenda não é sem igual na experiência comparada. Na 

Itália, por exemplo, as decisões da Corte Costituzionale são tomadas por unanimidade. Há quem 

associe, inclusive, a questão do quórum necessário para se alcançar uma decisão com a 

performance deliberativa do tribunal. Haveria vantagens e desvantagens atreladas tanto a 

fórmula da unanimidade quanto a da maioria simples e, no espaço entre estas, existiria 

oportunidade para calibrar/maximizar as características deliberativas desejadas (MENDES, C., 

2013, p.168). 

No que tange à edição de súmulas vinculantes, a proposta de submetê-las à apreciação 

do Congresso Nacional parece apontar para um desconforto em relação a possibilidade de os 

enunciados sumulares adquirirem uma feição ampla e abstrata, invadindo a esfera de atuação 

do legislador. Para justificar tal alteração da disciplina constitucional das súmulas vinculantes, 
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invocou-se o disposto no art. 49, XI da CF/1988, segundo o qual cabe ao Congresso Nacional 

“zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos 

outros Poderes”.  Marcelo Cattoni (2013, p.42), ao comentar a PEC 33/2011, critica a 

fundamentação apresentada, pois a atribuição normativa a que se refere o dispositivo 

constitucional citado diz respeito a “atos normativos expedidos em função de delegação e atos 

de natureza regulamentar”, dentre os quais não seria possível sustentar que se inserem as 

súmulas vinculantes. 

Os dispositivos mais polêmicos da proposta, entretanto, eram aqueles que previam a 

possibilidade de o Congresso Nacional rejeitar a declaração de inconstitucionalidade de 

emendas à Constituição. Esse aspecto particular da PEC 33/2011 relembra a ideia de 

reconsideração legislativa presente nos sistemas de controle de constitucionalidade fraco 

examinados no capítulo anterior, em especial a variante canadense. Assim, seria permitido ao 

legislativo, caso discordasse da interpretação constitucional conferida pelo judiciário, deixar tal 

posicionamento consignado expressamente. Mas no caso da proposta engendrada, a palavra 

final não estaria nas mãos dos parlamentares, e sim nas da população, a quem caberia decidir 

sobre o conflito. Desta forma, se nos sistemas de controle fraco o mecanismo (de 

reconsideração) é celebrado por privilegiar valores democráticos, ainda que por meio de uma 

decisão de representantes eleitos pelo povo, na PEC 33/2010 esse aspecto viria a ser 

maximizado pela introdução da necessidade de uma consulta popular sobre o tema. 

Do ponto de vista prático, entretanto, a solução acima poderia vir a apresentar algumas 

deficiências. Em primeiro lugar, é necessário considerar o caráter analítico e extenso da 

CF/1988. Ao contrário do que ocorre em outros ordenamentos, controvérsias constitucionais 

no Brasil não necessariamente se circunscrevem aos direitos fundamentais e à separação de 

funções entre os órgãos estatais. É certo que a fiscalização da constitucionalidade de emendas 

só pode se dar por ofensa ao rol constante no art. 60, §4º e, desta forma, o questionamento a ser 

submetido à consulta popular diria respeito aos limites das próprias cláusulas pétreas. Mas, por 

outro lado, possuem caráter constitucional diversas matérias de viés extremamente técnico 

como os contornos do sistema tributário nacional, regras previdenciárias do setor público, entre 

outras. E, neste contexto, haveria o perigo de se ter de elaborar enunciados demasiadamente 

complexos para fins de submissão à consulta popular. Imagine-se, por exemplo, indagar à 

população se determinado tributo “fere o princípio da imunidade tributária recíproca e, portanto, 
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vulnera o princípio federativo”98. Além das dificuldades na apresentação dos questionamentos, 

não podem ser desconsiderados os desafios impostos pela própria operacionalização da 

consulta: em um país de dimensões continentais, que possui em seu território localidades de 

difícil acesso, a viabilização dos instrumentos de participação direta da população é uma tarefa 

repleta de desafios logísticos e que demanda tempo. Um ativo que talvez viesse a se revelar 

escasso diante da controvérsia constitucional a ser solucionada. 

Mas para além destes desafios práticos, a reflexão mais importante diz respeito à própria 

constitucionalidade das alterações propostas. Em outras palavras, saber se a implementação da 

sistemática referida violaria a cláusula pétrea da separação dos poderes. Responder esta 

indagação equivale a refletir sobre a assertiva do ministro Gilmar Mendes, de que melhor seria 

“fechar o Supremo”. O arquétipo de separação de poderes restaria completamente obliterado se 

o controle de constitucionalidade das emendas à Constituição assumisse uma conformação 

distinta daquela que é posta em prática na atualidade?  

A noção de separação de poderes é um conceito aberto, que pode ser implementado 

através de arranjos institucionais diversos. Um exame de outras experiências constitucionais, 

como o realizado no capítulo anterior, ilustra esta maleabilidade. Ou seja, do ponto de vista 

empírico-descritivo é impossível sustentar uma concepção pronta e acabada de separação de 

poderes. Portanto, argumentos contrários à implementação das alterações constantes na PEC 

em comento estarão circunscritos ao plano da dogmática constitucional. Conforme asseverou o 

próprio Gilmar Mendes em sede doutrinária:  

Tal como enunciado normalmente nas chamadas cláusulas pétreas, os princípios 
merecedores de proteção parecem despidos de conteúdo específico. Que significa, 
efetivamente, separação de poderes ou forma federativa? (...) Essas indagações somente 
podem ser respondidas, adequadamente, no contexto de determinado sistema 
constitucional. É o exame sistemático das disposições constitucionais integrantes do 
modelo constitucional que permitirá explicitar o conteúdo de determinado princípio (..) 
(MENDES, G., 1997b) 

A doutrina majoritária compreende que a expressão “tendente a abolir” contém uma 

fórmula que limitaria não só uma ruptura total em relação a cada um dos preceitos contidos no 

art. 60, §4º, mas também qualquer tentativa de erosão, ainda que mínima, das cláusulas pétreas 

(MENDES, G., 1997b, p.82). E, nesta linha de raciocínio, só seriam constitucionais modificações 

que buscassem fortalecer o princípio da separação de poderes, e não o seu enfraquecimento 

(VIEIRA, 1997, p.95). Mas a própria noção de fortalecimento da separação de poderes deve ser 

                                                 
98 Na ADI 939/DF o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da EC 

3/1993 que instituiu o IPMF, por violar os princípios da anterioridade e da imunidade tributária recíproca.  
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considerada problemática. O conceito de separação de poderes encerra, tradicionalmente, a 

noção de que há uma divisão de funções entre os órgãos estatais e, além disso, mecanismos de 

fiscalização mútua que estimulam o exercício comedido das atribuições conferidas 

originariamente. Fortalecer, neste contexto, poderia significar: um aumento da capacidade de 

determinado órgão estatal exercer suas atribuições típicas ou, paradoxalmente, um acréscimo 

da capacidade de controle por parte de outros órgãos. Sob este prisma, não parece tão óbvio 

que limitar a capacidade do STF controlar a constitucionalidade de emendas enfraqueça, 

necessariamente, o arranjo da separação de poderes: estar-se-ia privilegiando função típica do 

legislativo em detrimento da atuação do STF como agente de veto (veto player). Neste aspecto 

particular, a sistemática proposta merece reparos por anular a atuação efetiva do Supremo 

enquanto ator institucional apto a vetar atuações do constituinte derivado. Conferir ao veto 

judicial um valor relativo seria uma solução menos drástica: a decisão do STF poderia ter 

eficácia imediata, mas ainda assim sujeita à reconsideração por parte do Congresso Nacional e, 

ao final, à consulta popular.  

O argumento de que não haveria, no caso em tela, enfraquecimento da cláusula de 

separação de poderes só faz sentido na medida em que não se considere o controle de 

constitucionalidade, notadamente aquele exercido in abstrato, uma função essencialmente 

jurisdicional. Há bons argumentos neste sentido: na sua gênese, o controle de matriz kelseniana 

foi concebido para ficar a cargo de um tribunal não pertencente à estrutura de qualquer um dos 

órgãos constitucionais; não se tem, propriamente a resolução de conflitos intersubjetivos e sim 

a análise abstrata da compatibilidade de uma medida legislativa com a constituição. Talvez não 

por outra razão o próprio Kelsen tenha cunhado a expressão legislador negativo para designar 

o ofício de uma corte constitucional (KELSEN, 2007, p.151-155). Por outro lado, dir-se-á que 

no atual estágio de evolução da teoria constitucional – dada a proliferação dos órgãos de 

controle no segundo pós-guerra – esta concepção soaria anacrônica, e que se trata 

hodiernamente de uma função jurisdicional. Ou mesmo que examinar atos legislativos em face 

constituição já estaria incorporado ao patrimônio de atribuições do judiciário desde Marbury v. 

Madison. 

Mesmo que se possa cogitar que a proposta representava uma mitigação da cláusula de 

separação de poderes, o alcance da expressão “tendente a abolir” deve ser compreendido com 

certos temperamentos. Os limites materiais ao poder de reforma devem estar abertos ao que 

Gustavo Just denominou mobilidade sincrônica: a possibilidade de que a materialização 

positiva do conteúdo-limite possa se dar através de diferentes alternativas, sem que haja 
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necessariamente sua vulneração (JUST, 2000, p.235)99. Em outras palavras, o limiar entre 

subsistência e abolição dos conceitos presentes nos incisos do art. 60, §4º não pode ser definido 

sem recorrer a uma abordagem capaz de acomodar a enorme contingência envolvida na 

concretização dos limites materiais ao poder de reforma. E nesse sentido o autor propõe que o 

norte interpretativo no tratamento das cláusulas pétreas seja de matriz principiológica: na 

medida em que os limites materiais forem compreendidos enquanto princípios, admitir-se-á que 

estarão sujeitos a diferentes graus de realização e concretização (JUST, 2000, p.236-248). 

Assim, seria necessário questionar se: 

 [A] mudança na configuração do princípio afetado pela reforma, reduzindo o 
grau de sua realização, pode ser explicada como resultado ou de uma ponderação entre 
aquele princípio e algum outro princípio fundamental da Constituição ou de uma 
redução das condições fáticas de sua realização (JUST, 2000, p.252)100 

Ao fortalecer a participação dos representantes eleitos e dos próprios cidadãos (através 

de consulta popular), não se pode negar que a sistemática pretendida pela PEC 33/2011 estaria 

oferecendo ao processo de ponderação uma variável importante: o princípio democrático, que 

além de constar no art. 1o, parágrafo único da CF/1988, pode ser tido como informador de uma 

outra cláusula pétrea, o voto direto, secreto, universal e periódico (art. 60, §4º, II). Enxergada 

por este prisma, a eventual vulneração à cláusula de separação de poderes poderia ser justificada 

por um fortalecimento do princípio democrático e, desta forma, não haveria que se falar em 

uma inconstitucionalidade evidente na proposta, ou “do começo ao fim” como afirmou o 

ministro Gilmar Mendes. 

Um outro ponto a ser considerado é que a proposta em questão levaria a um 

esmaecimento da fronteira entre duas categorias tradicionais da teoria constitucional, e que são 

celebradas pela doutrina brasileira: o poder constituinte e o poder de reforma. Se sucessivas 

alterações da constituição, ainda que declaradas inconstitucionais pelo STF, pudessem ser 

confirmadas pelo Congresso Nacional e pela consulta popular, nada impediria que, no longo 

prazo, fossem vulnerados inequivocamente os preceitos constantes no art. 60, §4º. As cláusulas 

de intangibilidade passariam a representar um rol de intenções do constituinte de 1988, um 

artifício retórico-persuasivo capaz de relembrar os valores fundantes de um determinado 

momento histórico. 

                                                 
99 A mobilidade diacrônica, isto é, a alteração do conteúdo de um conceito em virtude da evolução 

histórica deste, também é um problema a ser considerado. Mas tal desafio só se coloca no contexto das 
constituições longevas – como a norte-americana, por exemplo – e representa apenas um “problema latente” para 
o constitucionalismo brasileiro (Just, 2000, p.235). 

100 Sem grifos no original. 
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A conciliação entre as noções de democracia e constitucionalismo pode ocorrer através 

de uma miríade de arranjos institucionais e construções teóricas. Outras tradições 

constitucionais escolheram lidar com esta tensão latente de forma diversa. A doutrina 

portuguesa, por exemplo, abraçou a ideia de dupla revisão, permitindo a adaptação do texto de 

1976 aos novos tempos, nos quais se tornou deslocado um “princípio da apropriação colectiva 

dos principais meios de produção e solos”. O chamado “novo constitucionalismo latino-

americano” trouxe consigo a possibilidade de que instrumentos de participação direta da 

população (plebiscitos e referendos) sejam utilizados para “acordar” o poder constituinte, 

removendo obstáculos à reforma constitucional (SANTOS, 2013). Na França, as chamadas “leis 

referendárias” (lois referendaire) não se submetem à fiscalização do Conseil constitutionnel 

(GOMES, 2003, p.106). 

A doutrina poderia vir a lançar mão de artifícios teóricos para tentar explicar uma 

inovação constitucional como a da PEC 33/2011: o poder reformador agiria em um primeiro 

momento, sobrevinda a decisão judicial pela inconstitucionalidade da emenda entraria em cena 

uma manifestação do poder constituinte. A implementação de uma sistemática nestes termos 

exigiria um abandono de conceitos já enraizados na cultura jurídica nacional e, desta forma, só 

poderia ocorrer mediante uma (quase) unanimidade doutrinária a favor da solução proposta. Do 

contrário, dificilmente seria chancelada pelo STF. Entretanto, saber se há uma justificativa 

razoável (em termos dogmáticos) para sustentar a constitucionalidade da proposta e, por 

consequência, estabelecer algo semelhante a um controle fraco no Brasil, é uma questão 

completamente diferente deste arranjo ser ou não desejável no presente contexto social e 

institucional. Considerações a este respeito serão tecidas a seguir, nas conclusões do presente 

trabalho.  
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Conclusões 
Este trabalho partiu da premissa de que há uma oposição entre a noção de autogoverno 

e a existência da jurisdição constitucional nos moldes como é tradicionalmente compreendida. 

A chamada dificuldade contramajoritária foi o ponto de partida para se inquerir se seria possível 

resolver este desconforto a partir de arranjos institucionais diferentes. 

O modelo de juiz ideal de Dworkin, bem como as suas justificativas para a existência 

do controle de constitucionalidade foram expostos a fim de ilustrar o discurso dominante no 

mundo jurídico: os juízes estão melhor posicionados para decidir sobre os direitos porque o 

fazem livres de pressões políticas e utilizam argumentos de princípio. Legitimam-se, assim, 

através da fundamentação de suas decisões. Se forem coerentes, se conseguirem articular o 

direito como integridade, provavelmente alcançarão os melhores resultados na defesa dos 

direitos. A democracia traria consigo uma exigência substantiva – a igual consideração e 

respeito por cada um dos indivíduos – e não poderia ser traduzida no mero procedimento. Daí 

se justificar a entrega da definição das condições da própria democracia (direitos fundamentais) 

àqueles melhor aparelhados para as proteger. 

A crítica de Waldron ataca justamente o modelo idealizado de juiz. Ao comparar 

Hércules com o mais ignóbil dos legisladores, Dworkin não estaria lançando luz sobre o 

problema da legitimidade democrática do controle de constitucionalidade. Por isso, seria 

necessário resgatar a dignidade da legislação: procurar enxergar a atividade legiferante como 

um ato solene, no qual os representantes eleitos tomam decisões que, no fundo, espelham o 

direito de participação de um povo na condução de seus próprios desígnios. O desacordo moral 

entre os integrantes de uma comunidade é algo incontornável. Diante desta circunstância, não 

se poderia confundir os planos da autoridade e da justiça. A legitimidade das decisões tem de 

ser aferida no plano da autoridade e neste não caberia invocar razões substantivas além da 

igualdade de participação dos membros de uma comunidade. Em uma sociedade que respeite 

determinadas condições e pressupostos fáticos, a regra da maioria será capaz de conciliar a 

necessidade de legitimação democrática e a defesa dos direitos. 

As formulações de Dworkin e Waldron põem a problemática da definição do conteúdo 

e alcance dos direitos em termos bastante limitados: adotada a posição de Waldron, teria de se 

pugnar por um arranjo institucional nos moldes de Westminster, sem maiores possibilidades de 

intervenção judicial na matéria; aceitas as considerações de Dworkin, o problema estaria 

solucionado com a entrega da última palavra aos juízes. Este último modelo tem óbvias 

vantagens: adiciona um ator institucional dedicado à fiscalização dos direitos e, com isso, 
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aumenta a capacidade funcional do regime democrático refletir sobre a importância da matéria. 

Mas, ao mesmo tempo, peca por confiar exageradamente nas qualidades do juiz constitucional, 

além de trazer à tona as já expostas preocupações de ordem democrática. Se decerto possuem 

relevância as iniciativas dogmáticas e filosóficas que buscam balizar a atividade do magistrado, 

tais expedientes não eliminam nem a confiança extremada (antes a reafirmam), nem o 

desconforto democrático. O presente trabalho partiu do pressuposto que tais abordagens não 

são suficientes para solucionar os problemas apontados, e questionou se uma releitura do 

conceito de separação de poderes poderia ajudar no deslinde da questão. Tomando emprestada 

a distinção de Elster (1997), é possível dizer que o exercício da atividade legiferante traz em 

seu bojo tanto a possibilidade da mera agregação de interesses (market), quanto da deliberação 

moral elevada (forum). A jurisdição constitucional tem o potencial de corrigir as ações 

meramente instrumentais e trazer o debate para o âmbito da apreciação de razões públicas. Mas 

esta etapa por si só não pode representar “o fim da linha”, sob pena de se violar valores 

democráticos. Se o próprio controle de constitucionalidade for entendido como um 

chamamento à razão, e não simplesmente como um veto exercido pelo judiciário, pode ser 

razoável questionar quais os benefícios a serem colhidos com a adição de uma nova etapa 

deliberativa por parte do poder legislativo.  

Os ordenamentos que adotam o chamado controle de constitucionalidade fraco trazem 

consigo uma promessa: a proteção dos direitos fundamentais sem que seja necessário renunciar 

à capacidade plena de autogoverno. Buscam atingir tal objetivo conferindo ao judiciário um 

papel relevante – de catalisador deliberativo – mas sem remover a possibilidade de o legislador 

fornecer a última palavra na definição do conteúdo e alcance dos direitos fundamentais. Viu-se 

que o modelo canadense confere ao judiciário um maior peso neste processo: suas decisões são 

capazes de afastar a aplicação dos diplomas legais que considere incompatíveis com a 

constituição; podendo o legislador ordinário, caso não concorde com tal pronunciamento, 

imunizar a sua obra por um período determinado. Nos ordenamentos neozelandês e britânico 

conferiu-se ao judiciário o dever de interpretar a legislação em conformidade com os direitos 

fundamentais, mas não a faculdade de deixar de aplicar as normas no caso concreto. Este 

mandato interpretativo é, no entanto, uma fórmula tão poderosa quanto a práxis judicial deseje: 

seu potencial reside na superação do valor que os magistrados atribuam a intencionalidade 

legislativa. A maior ou menor valorização das razões de fundo do legislador definirá a sorte da 

ferramenta colocada a disposição do judiciário dos dois países. 
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É sintomático que dois dos ordenamentos tenham se dado ao trabalho de prever fórmulas 

de proporcionalidade nos seus próprios textos constitucionais: ao relembrar que os direitos 

fundamentais estão sujeitos a limitações no contexto de uma sociedade livre e democrática, 

outorgam ao legislador a faculdade de ponderar valores conflitantes. O juízo de 

proporcionalidade deixa de ser uma ferramenta através da qual apenas os juristas escrutinam a 

obra legislativa para proceder a uma validação de sua conformidade com os direitos; passa a 

representar uma diretriz autorizadora para a atividade legiferante do estado, reconhecendo que 

é próprio do ofício parlamentar realizar escolhas na definição do conteúdo e alcance dos 

direitos. 

Mas em que medida o arranjo institucional presente nos sistemas de controle fraco 

representa uma alternativa viável entre as noções de supremacia judicial e supremacia 

legislativa? Que lições é possível extrair daquelas experiências? 

A análise do contexto no qual surgiram as experiências de controle fraco demonstra que 

a escolha dos arranjos institucionais em questão não pode ser dissociada de um componente 

preponderante da cultura jurídico-política daqueles ordenamentos: a tradição da soberania 

parlamentar. Com efeito, Canadá, Nova-Zelândia e Reino Unido buscaram responder às críticas 

de que os direitos fundamentais eram protegidos de forma deficiente pelo legislativo e 

adotaram, assim, soluções conciliatórias que levavam em conta o seu passado. Não por acaso 

outras denominações que batizam o modelo destes países – new Commonwealth model of 

constitutionalism e parliamentary rights model – relembram tal herança. E, neste sentido, as 

lições a serem hauridas das experiências destes ordenamentos podem se demonstrar limitadas. 

Porque não percorreram o caminho inverso – isto é, da supremacia judicial para um modelo 

intermediário – podem refletir mais o caminhar inexorável da ascensão do judiciário do que 

propriamente a possibilidade efetiva de sua contenção. As constatações de instabilidade 

levantadas por Tushnet corroborariam este diagnóstico: uma vez aberta a caixa de pandora dos 

poderes judiciais não haveria caminho de volta. Mas as constatações empíricas a respeito do 

funcionamento efetivo destas experiências não suprimem completamente a sua promessa 

normativa: a de um diálogo entre os poderes e a presença de uma válvula de escape capaz de 

acomodar a dificuldade contramajoritária. Se esta dificuldade surge a partir de uma objeção que 

se encontra no plano normativo, é difícil conceber que o caminho para sua superação não deva 

passar necessariamente por um ajuste na esfera prescritiva, independentemente da performance 

prática dos arranjos institucionais projetados. Ajustes e calibragens no plano do funcionamento 

das instituições serão sempre necessários, mas a própria ideia de um diálogo que conta com três 
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rodadas deliberativas ao invés de duas já seria por si só um avanço. Por fim, se os órgãos 

representativos não desejam lidar com os custos políticos de contrariar uma decisão judicial, 

isto, por si só, não significa que o modelo projetado não esteja funcionando a contento: a 

proteção dos direitos fundamentais ocorre na prática, ao passo que a objeção democrática ao 

controle de constitucionalidade fica acomodada no plano normativo. 

No Brasil, a adoção de um modelo de supremacia judicial pela constituição de 1988 deu 

a última palavra sobre direitos ao STF. Mas, ao contrário do que ocorreu no modelo espanhol, 

não subsistem dúvidas quanto a legitimidade legislativa para contestar as interpretações 

produzidas pelo Supremo: já que o efeito vinculante não alcança o parlamento, podem ser 

reeditadas normas de teor idêntico àquelas já declaradas inconstitucionais pelo órgão de 

controle. E, nesta seara, a postura inicialmente refratária apresentada pelo STF parece ter sido 

superada na direção de uma maior abertura para diálogo interinstitucional. O tribunal encontra-

se disposto a avaliar novamente matérias decididas, desde que diante de novos argumentos ou 

mediante a alteração de circunstâncias fáticas. Esta abertura para o diálogo, entretanto, 

apresenta sérias limitações na medida em que depende inteiramente da auto-compreensão que 

o tribunal tenha de seu próprio papel. 

A institucionalização da possibilidade de respostas legislativas é vista com extrema 

desconfiança na cultura jurídica nacional. Prevalece no imaginário do jurista a noção de que o 

STF é de fato a última trincheira na defesa dos direitos, o guardião solitário do texto 

constitucional. A lembrança frequente de que o mecanismo de reconsideração previsto pelo 

texto constitucional de 1937 representou um retrocesso democrático, e a reação à PEC 33/2011 

são exemplos desta desconfiança. Entretanto, viu-se que a despeito de suscitar algumas 

objeções práticas, naquela PEC não se propunha nada que não encontrasse guarida em outras 

realidades constitucionais. Pelo contrário, a proposta trazia em seu bojo uma oportunidade de 

rediscutir categorias já cristalizadas pela doutrina constitucional brasileira, de poder 

constituinte e poder de reforma. Em um sistema no qual os requisitos para reforma do texto 

constitucional não são tão rígidos, a diminuição da diferença qualitativa entre estes dois 

conceitos talvez pudesse oferecer um caminho viável para a implantação de um controle fraco 

no Brasil. 

A rejeição generalizada à mera discussão do tema talvez demonstre que a sociedade 

brasileira não esteja preparada para delegar mais autoridade à sua classe política. O Brasil, 

afinal de contas, talvez não conte com as condições estabelecidas por Waldron para que o 

princípio da maioria seja estabelecido como pedra de toque nas deliberações sobre o conteúdo 
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e alcance dos direitos fundamentais. É possível que aqui existam as patologias legislativas a 

que se referiu o autor e que, antes de mais nada, seja necessário repensar o funcionamento do 

sistema representativo brasileiro. Inquerir sobre a natureza e possível solução destas patologias, 

com vistas a implementação de uma etapa de reconsideração legislativa, representa uma agenda 

de pesquisa rica por si só: pode ser estabelecida alguma correlação entre a performance 

deliberativa dos parlamentos e os sistemas eleitorais utilizados em sua formação? Como 

viabilizar o exercício da razão pública e da preocupação com os direitos fundamentais em um 

fórum de discussão tão numeroso? O produto da atividade legislativa deveria incluir não 

somente disposições normativas como também razões preambulares que ajudassem o 

parlamento a expressar suas justificativas? Responder a tais indagações poderia ajudar a 

diminuir a ansiedade da comunidade jurídica quanto a uma “politização” do controle de 

constitucionalidade. Além disso, tal agenda caminharia no sentido da sedimentação de uma 

teoria normativa da atividade legiferante que, conforme alertou Waldron, ainda carece de maior 

atenção por parte dos juristas.  

Por fim, é necessário fazer uma análise crítica dos resultados alcançados pelo presente 

trabalho – tendo em vista a sua proposta inicial – bem como apontar os caminhos a serem 

seguidos para investigações futuras. Buscou-se discutir o valor intrínseco de algumas 

experiências constitucionais específicas na tentativa de avaliar caminhos para a superação da 

objeção democrática ao controle de constitucionalidade. A estratégia inicial foi de recorrer a 

polos normativos opostos, de supremacia legislativa e judicial a partir das considerações 

teóricas de Waldron e Dworkin, respectivamente. Entretanto, a análise das experiências 

concretas, tanto estrangeira quanto nacional, trouxe consigo a necessidade de se recorrer a 

categorias normativas “conciliatórias” tais como “rodadas deliberativas”, “oferecimento de 

razões” e “diálogo constitucional/interinstitucional”. Percebeu-se, neste processo, que são 

conceitos promissores para o estudo do problema de legitimidade em uma democracia 

constitucional e que, desta forma, merecem integrar uma proposta apta a conciliar o papel do 

judiciário na defesa dos direitos e o papel do legislador na veiculação da vontade popular. Neste 

contexto, o trabalho poderia ter sido enriquecido com aportes do marco teórico da democracia 

deliberativa, o que desde já pode compor a pauta de trabalhos futuros. O que a presente 

dissertação espera ter atingido, ainda que timidamente, é o posicionamento da discussão sobre 

formas alternativas de controle de constitucionalidade em termos academicamente relevantes: 

tanto através da exposição de experiências constitucionais pouco conhecidas pelos juristas 

brasileiros; quanto pelo cotejo de tais experiências com um substrato teórico capaz de sublinhar 



119 
 

   
 

uma possível contribuição destas no reposicionamento do problema de legitimidade da 

jurisdição constitucional. 
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