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RESUMO 
 
 

Ferreira, Ana Fabiola de Azevedo. Reis-Juízes? Um estudo sobre a limitação do poder 
político no pensamento neoconstitucionalista. 2009. 195 f. Dissertação de Mestrado – 
Centro de Ciências Jurídicas/Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife. 
 
Este trabalho tem por objeto saber se, e em que medida, existe no neoconstitucionalismo a 
preocupação com a limitação e controle jurídico do poder e como, na prática, as propostas 
neoconstitucionalistas contribuem para este mister. O objetivo da pesquisa foi, em primeiro 
lugar, o de demonstrar que os neoconstitucionalistas se incluem dentre aqueles que 
pretendem limitar o poder político por meio do direito e, em segundo lugar, o de 
demonstrar que, apesar disso, a proposta neoconstitucionalista contraria, em certa medida, 
a ideia de governo de leis. Aborda o problema da perspectiva filosófica e sociológica e utiliza 
como técnica a pesquisa bibliográfica e, em menor extensão, a sua vertente documental. O 
traballho divide-se em duas partes. A primeira delas caracteriza o pensamento 
constitucionalista. Para tanto, analisa algumas experiências constitucionais concretas, 
aquelas que mais influência tiveram no pensamento ocidental contemporâneo, a inglesa, a 
norte-americana e a francesa, e identifica os traços essenciais da ideologia 
constitucionalista, especialmente na sua formulação moderna. A segunda parte define as 
linhas gerais do neoconstitucionalismo e o confronta com o constitucionalismo. O trabalho 
chama atenção para a insegurança associada aos princípios constitucionais e para o 
problema das decisões dos juízes constitucionais como decisões últimas e, portanto, não 
sujeitas a controles jurídicos. Conclui pela existência de riscos ao ideal de governo de leis no 
modelo neoconstitucionalista.  
 
 
 
Palavras-chave: Neoconstitucionalismo. Poder político. Governo de leis. Princípios. Controle 
de constitucionalidade. 

 



ABSTRACT 
 
 
Ferreira, Ana Fabiola de Azevedo. Kings-Judges? A study about the limitation of political 
power in neoconstitutionalist thought. 2009. 195 p. Master Degree – Centro de Ciências 
Jurídicas/Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
 
The subject of this dissertation is whether, and to what extent, neoconstitutionalism is 
related to the problem of limiting and controlling political power and how its propolsals 
contribute to that task. Firstly, the aim was to demonstrate that neoconstitutionalists are 
among those who intend to limit government by law and, secondly, to demonstrate that, 
despite this, neoconstitutionalists’ proposals contradict, to some extent, the idea of rule of 
law. It approaches the problem in a philosophical and sociological perspective and uses as 
techniques bibliographical research and some documental research. The dissertation is 
divided in two parts. The first one characterizes constitutional thought. In order to do that, it 
analizes some concrete constitutional experiences, namely English, North-american and 
French ones, and identifies essential notes in constitutional ideology, especially in its 
modern formulation. The second part defines the general idea of neoconstitutionalism and 
compares it to constitutionalism. The project draws attention to the insecurity associated to 
constitutional principles and to the problem of the decisions of constitutional judges as last 
decisions in the system and, thus, not subjected to legal control. The conclusion is that 
neoconstitutionalist model brings some risks to the rule of law. 
 

 
 
 
 
 
Keywords: Neoconstitutionalism. Political power. Rule of law. Principles. Judicial review. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem por objeto saber se, e em que medida, no neoconstitucionalismo 

ainda subsiste a preocupação com a limitação e controle jurídico do poder e como, na 

prática, as propostas neoconstitucionalistas contribuem para este mister. 

De forma ampla, o poder pode ser concebido como uma capacidade ou possibilidade 

de agir. Mas de forma mais específica, em sentido social, o poder pode ser definido como a 

capacidade em determinar o comportamento de outrem, (STOPPINO, 1998, p. 933), isto é, 

como a possibilidade de impor a própria vontade sobre a conduta alheia: poder do homem 

sobre outro homem.  

Tal definição implica necessariamente uma relação entre pessoas e exclui a noção de 

poder como a posse de uma coisa1, embora o poder possa ser exercido por meio de 

instrumentos ou de coisas, como o dinheiro (STOPPINO, 1998, p. 933). Nesse sentido, pode-

se dizer que o poder tem natureza relacional (ROCHA, 1994, p. 76). Mas se, de um lado, o 

poder assume essa acepção social, só existindo onde houver mais de um homem, de outro 

lado, pode-se dizer também que onde quer que exista um agrupamento humano, será 

encontrado o poder como fato social (DANTAS, 1989, p. 109).  

Como há variadas formas de sujeitar o outro à própria vontade, existem várias 

modalidades de exercício de poder. Podemos falar em poder ideológico, poder psicológico, 

poder econômico etc.: possui poder econômico aquele que detém os meios de produção ou 

que possui riqueza, podendo assim influenciar as leis do mercado; possui poder ideológico 

aquele que detém os meios de comunicação ou propaganda política; e assim por diante 

(OCHOA, 2001, p. 16).  

                                                
1 Como é, por exemplo, o caso da definição de poder dada por Hobbes: “O poder de um homem 
(universalmente considerado) consiste nos meios de que presentemente dispõe para obter qualquer visível 
bem futuro” (1999, p. 83). 
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O poder político será aqui entendido como possibilidade de determinar o 

comportamento alheio pelo uso, ou ameaça de uso, da força2. Uma vez que o uso legítimo 

da força constitui monopólio do Estado, o poder político constitui um de seus elementos 

essenciais. Pode-se dizer, portanto, que o poder político institucionaliza-se por meio da 

criação e organização do Estado (OCHOA, 2001, p. 15-16). 

Tem sido constante na história a tentativa de impor limites ao exercício do poder3. 

Esta tendência deve-se à constatação de que aquele que detém o poder tende a querer 

aumentá-lo infinitamente. 

É uma tendência natural na pessoa que ostenta o poder o desejar aumentá-lo, cada 
vez mais, até ultrapassar os limites estabelecidos pela sociedade e, inclusive, os 
correspondentes à própria natureza humana, como são a vida e a liberdade. Lord 
Acton sustenta, referindo-se à natureza maligna do poder, que: “Power tends to 
corrupt and absolute power corrupts absolutely”4 (OCHOA, 2001, p. 18-19). 

Não houvesse o risco de abuso de poder, inerente à tendência que existe daqueles 

que o detém em aumentá-lo, não haveria tampouco a necessidade de restringi-lo e, menos 

ainda, de controlá-lo. E se a busca pela limitação do poder político parece ser tão antiga é 

porque desde tempos remotos reconheceu-se esta natureza “maligna” do poder.  

Não se trata apenas da busca irrefreável pelo acréscimo de poder, mas da utilização 

dele para um fim diverso daquele que deveria perseguir, o bem comum. É por isso que, por 

exemplo, a tipologia das formas de governo elaborada por Aristóteles funda-se em dois 

critérios: um, o de saber quem governa – apenas um, poucos ou muitos; e, outro, o de saber 

como se governa (ARISTÓTELES, 2005, p. 88-90; BOBBIO, 1997, p. 42). O governo qualificava-

                                                
2 O poder político seria, portanto, a “relação interativa permanente, recíproca ou não recíproca, em que o 
destinatário do comando age de tal maneira porque o emissor assim o determinou, sob ameaça ou efetivo uso 
da força, caso contrário não o faria” (ROCHA, 1994, p. 77). 
3 “Desde que há grupos humanos diferenciados como comunidades políticas distintas cabe detectar, pois, a 
existência, no interior de cada um deles, de um conjunto de normas ou princípios ou valores definidos, 
subtraídos de algum modo ao poder estabelecido, que prestam estabilidade à comunidade e de uma forma ou 
outra também limitam o poder” (ARAGÓN, 1986, p. 12, tradução nossa). Texto original: “Desde que hay grupos 
humanos diferenciados como comunidades políticas distintas cabe detectar, pues, la existencia, en el interior 
de cada uno de ellos, de un conjunto de normas o principios o valores entendidos, sustraídos de algún modo al 
poder establecido, que prestan estabilidad a la comunidad y de una forma u otra también limitan el poder”. 
4 Texto original: "Es una tendencia natural en la persona que ostenta el poder el desear acrecentarlo, cada vez 
más, hasta sobrepasar los límites establecidos por la sociedad e incluso los correspondientes a la misma 
naturaleza humana, como sin la vida y libertad. Lord Acton sostiene, refiriéndose a la na turaleza maligna del 
poder, que: ‘Power tens to corrupt and absolute power corrupts absolutely’”. 
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se como bom ou ruim em função deste segundo critério. Daí porque serem seis e não 

apenas três as formas de governo. A cada uma das formas positivas, correspondia uma 

negativa. Quando um só, poucos ou muitos exercem o poder buscando o interesse comum, 

temos as “constituições retas”. Quando, contudo, exercem o poder no seu interesse privado, 

temos aí, então, os desvios (ARISTÓTELES, 2005, p. 89-90; BOBBIO, 1997, p. 56).  

Os limites ao poder político propostos ao longo do tempo foram os mais variados – e 

teremos oportunidade de discorrer sobre alguns deles. Por exemplo, dentre eles, estão o 

direito de resistência medieval, a moral e a balança de poderes. Mas a forma mais 

recorrente de limitação e controle dos abusos do poder político é, talvez, o direito.  

Por isso é que desde cedo colocou-se o debate entre governo de homens e governo 

de leis. Com esses tópicos argumenta-se justamente sobre como se deve governar (BOBBIO, 

2000b, p. 166). 

Em termos radicais, a questão política é esta: é melhor governar por boas leis ou 
governar pelo exemplo dos governantes? A pergunta faz lembrar as questões 
académicas, formuladas apenas para demonstrar uma resposta categórica: é 
melhor ser governado por boas leis e por bons governantes. Mas a questão já faz 
outro sentido quando se interroga: «se o governo por reis absolutos é melhor do 
que aquele através de leis». (HOMEM, 2001, p. 259). 

 As palavras de António Pedro Barbas Homem esclarecem tudo: não fosse a 

desconfiança em relação àquele exerce o poder, não haveria sentido em colocar a questão 

de saber se o melhor governo é aquele dos exemplos dos governantes ou aquele das boas 

leis. 

Se o poder político é aquele exercido por meio do Estado, que detém o monopólio 

legítimo da força, e considerando que o Estado se exprime por meio de um ordenamento 

normativo que é o direito, ou seja, se o poder político é exercido juridicamente a partir da 

criação e organização do Estado Moderno, se o direito é o próprio instrumento de que as 

forças políticas dispõem para exercerem seu domínio, não seriam poder político e direito as 

duas faces de uma mesma moeda5?  

                                                
5 Desde o nascimento do Estado Moderno, afirma Bobbio, a filosofia política e jurídica tornou-se consciente 
dessa relação entre direito e poder: “Isso é patente desde Hobbes, através de Locke, Rousseau, Kant, Hegel, 
Marx, até Max Weber e Kelsen, de modo a fazer aparecer a estrutura jurídica e o poder político, o 
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E, se forem coisas distintas, pode, realmente, o poder político ser limitado 

juridicamente? Não será, ao contrário, o direito produto do poder político? Quem faz as leis 

não está acima delas? Quem decide sobre o descumprimento das leis também não estaria? E 

quem controla o controlador? 

Com efeito, a partir do momento em que se pressupõe direito e poder como coisas 

distintas duas soluções são possíveis: o direito pode estar por cima do poder, limitando-o e 

legitimando-o, ou o poder pode estar por cima do direito, criando-o e aplicando-o. Em 

outras palavras, “o problema da relação entre Direito e poder […] pode ser examinado tanto 

do ponto de vista da norma quanto do ponto de vista do poder” (BOBBIO, 2008, p. 195). 

Se se toma o ponto de vista do poder, no princípio está a soberania, poder acima do 

qual não existe nenhum outro e do qual decorre o ordenamento jurídico. Mas se se toma o 

ponto de vista da norma, o Estado nada mais é do que um conjunto de normas, o direito o 

constitui, e, portanto, primeiro existe o direito e depois vem o poder (BOBBIO, 2008, p. 196-

197). 

Ainda que sejam concebidos como coisas distintas, precedidos logicamente um pelo 

outro, direito e poder continuam indissoluvelmente ligados. Pois, para quem toma o ponto 

de vista do poder, resta sempre o problema de legitimá-lo, ou seja, de mostrar que a 

soberania não é meramente um poder de fato, mas um poder autorizado e regulado por 

uma norma superior, seja de origem divina, natural ou uma lei fundamental; enquanto que, 

para os que partem do direito resta o problema da efetividade do ordenamento jurídico, isto 

é, o de mostrar que um conjunto de normas será considerado direito apenas se existirem 

órgãos dotados de poder e capazes de fazê-las cumprir (BOBBIO, 2008, p. 196).  

Reformulando a questão, Burdeau, Hamon e Troper afirmam que, segundo a 

concepção positivista, não existe outro direito senão aquele que foi posto pelo Estado e, por 

isso, o Estado nunca pode estar submetido ao direito, porque assim estaria submetido à 

própria vontade; ao passo em que a posição jusnaturalista consiste em admitir que acima do 

direito positivo existe um direito natural, que a ele se impõe (2005, p. 71). 

                                                                                                                                                   
ordenamento e a força coativa, o momento da organização do poder coativo e a importância do poder, que se 
serve da organização da força para alcançar os próprios fins, enfim, Direito e Estado nas acepções mais comuns 
dos termos como duas faces da mesma medalha” (2000a, p. 349). 
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Contudo, não são apenas os partidários do jusnaturalismo que sustentam a 

submissão do poder ao direito6, mas todos aqueles que compartilham do ideal de um 

governo de leis, desde a Antiguidade até os dias de hoje, neles incluídos os 

constitucionalistas modernos e os neoconstitucionalistas, como veremos. Com efeito, a 

busca pela limitação jurídica do poder culmina no estabelecimento das modernas 

Constituições, que mais do que a simples imposição de limites, articulam uma série de 

mecanismos de controle. Elas seriam, portanto, o apogeu da luta por um governo de leis. 

Mas nem assim o debate deu-se por encerrado. Pelo contrário, a ele se acrescentou 

um outro debate, o dos limites substanciais às decisões majoritárias, tornando-se a 

discussão ainda mais acirrada. Aos críticos, não lhes parece que os Estados Constitucionais, 

que adotam um controle jurisdicional de constitucionalidade das leis, sejam governos de leis, 

mas mais propriamente “governos de juízes”. 

De outro lado, em favor das Constituições, se contra-argumenta que a defesa de um 

sistema jurídico em que a vontade da maioria deve prevalecer sem limites nada mais é do 

que a velha ideia do governo de homens (FERRAJOLI, 2002, p. 19). Para quem assim 

argumenta, como Ferrajoli, o sistema democrático não é incompatível com a existência de 

limites substanciais. Democracia, literalmente, quer dizer poder do povo. Mas, provoca, de 

que poder estamos falando? De um poder legibus solutus ou de um poder sujeito ao direito? 

(2003, p. 237). 

A atualidade das discussões em torno de temas como governo de juízes, 

judicialização da política, objeção contramajoritária à Constituição e ao controle de 

constitucionalidade das leis, direitos fundamentais como trunfos contra as maiorias, 

democracia, soberania popular, tirania da maioria, etc. justifica, em nosso entender, o 

estudo do problema da organização do poder ou, melhor, da reorganização do poder, e do 

redimensionamento do papel do direito nos Estados constitucionais e democráticos 

contemporâneos. Todas estas questões podem, a nosso sentir, ser conjuntamente 

compreendidas, tomando-se como fio condutor as relações entre direito e poder. 

                                                
6 O próprio Kelsen, um dos expoentes máximos do positivismo jurídico, é considerado por Bobbio como adepto 
desta corrente, porque, para ele, o fundamento do ordenamento jurídico está numa norma, a norma jurídica 
fundamental e, consequentemente, o direito estaria por cima do poder (2008). 
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É importante observar, no entanto, que as relações entre direito e poder são desde 

sempre um problema da filosofia política e jurídica, da teoria do Estado, do direito 

constitucional e da ciência política e nossa preocupação não pode ser tão genérica quanto 

isso numa dissertação desta espécie. Restringimo-nos ao problema do controle jurídico do 

poder político no pensamento contemporâneo. Escolhemos, mais especificamente, tratar do 

pensamento neoconstitucionalista. Afinal, o que quer que se denomine sob a insígnia de 

neoconstitucionalismo deve ter algo a ver com o próprio constitucionalismo, que, como 

veremos, se tiver de ser resumido em uma frase, é a doutrina da limitação do poder político. 

Há quem afirme que enquanto o constitucionalismo preocupava-se com a limitação 

de poder, o neoconstitucionalismo preocupa-se com a concretização dos direitos 

fundamentais (AGRA, 2009, p. 39), como se a limitação do poder não importasse mais, ou 

não tanto mais, ao neoconstitucionalismo. Mas isso não nos parece tão óbvio, porque, 

afinal, que motivo existiria para designar de (neo)constitucionalismo algo que não 

compartilha o que existe de mais essencial no constitucionalismo, que é, justamente, a 

limitação jurídica do poder? Também há quem diga expressamente que o objetivo de 

limitação jurídica do poder, para o neoconstitucionalismo, estaria em segundo plano, 

estando num primeiro plano a tutela dos direitos fundamentais (COMANDUCCI, 2002, p. 

100). Mas a definição, ao menos formal, dos direitos fundamentais, não tem sido a de 

direitos que pela sua importância estão subtraídos ao poder de decisão da maioria? Do que 

se trata aqui, senão da necessidade de conter o poder político, ainda que a titularidade dele 

pertença ao povo? 

Um primeiro objetivo da pesquisa foi o de demonstrar que o neoconstitucionalismo 

está inserido naquela corrente de pensamento acima discutida, que pretende submeter o 

poder político ao direito, justificando a denominação que recebeu. Um segundo objetivo foi 

o de demonstrar que a valorização dos princípios constitucionais e a acentuação do papel do 

juiz constitucional, promovidos pelo neoconstitucionalismo, conduzem – sobretudo quando 

combinados e, ao menos aparentemente, de forma paradoxal – a uma mitigação das ideias 

subjacentes à noção de governo de leis.  
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O problema foi abordado da perspectiva filosófica e sociológica, uma vez que foram 

utilizados como fontes de dados textos filosóficos e políticos. A técnica utilizada foi a 

pesquisa bibliográfica e, em menor extensão, a sua vertente documental.  

O trabalho está dividido em duas partes. A primeira delas, composta pelos dois 

primeiros capítulos, volta-se ao tracejamento das linhas básicas do pensamento 

constitucionalista e do próprio ideário de um governo de leis. Partimos da compreensão do 

constitucionalismo moderno, embora com algumas incursões nas ideias medievais. Para 

tanto, analisamos algumas experiências constitucionais concretas, aquelas que mais 

influência tiveram no pensamento ocidental contemporâneo: a inglesa, a norte-americana e 

a francesa (capítulo 2), e só depois buscamos os traços essenciais da ideologia 

constitucionalista, com ênfase em sua formulação moderna (capítulo 3).  

Em razão desta incursão histórica, foi necessária a compreensão de uma série de 

questões metodológicas com as quais não está acostumado o pesquisador do direito. Em 

primeiro lugar, o problema da historicidade das palavras utilizadas no discurso político 

(HOMEM, 2007, p. 44). É que as palavras podem constituir armadilhas para o pesquisador, 

na medida em que não têm seu sentido definido de uma vez por todas. Assim, por exemplo, 

veremos que a primeira defesa da separação dos poderes, no contexto inglês do século XVII, 

partia de uma bipartição das funções estatais em função legislativa e executiva, mas a 

função executiva de então não corresponde à que hoje conhecemos7. 

Em segundo lugar, o problema da ruptura e continuidade. Existe uma tendência 

historiográfica que remonta ao século XIX, que, influenciada  pela metodologia das ciências 

naturais, introduziu uma série de conceitos antitéticos para assinalar rupturas 

revolucionárias, como, entre outros, os conceitos de Idade Moderna e Contemporânea, e de 

Antigo e Novo Regime. No entanto, mesmo as grandes rupturas revolucionárias apresentam 

traços de continuidade8 (HOMEM, 2007, p. 58). Nesse sentido, veremos, por exemplo, como 

para uma determinada interpretação, a Revolução Francesa não teria quebrado o 

                                                
7 Ver item 3.2.1 infra. 
8 Além do mais, a divisão da história em períodos tem em si alta dose de subjetividade daquele que a 
estabelece (DANTAS, 1989, p. 76). 
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absolutismo, mas teria, na verdade, concluído este projeto, pela mera transferência da 

soberania ao povo9. 

Outro problema metodológico no historiar do pensamento político é a delimitação 

metodológica da pesquisa às “grandes” obras políticas, o que levanta, por óbvio, a questão 

de saber o que é uma grande obra política:  

As histórias do pensamento político frequentemente apresentam Maquiavel como 
fundador da política moderna, Locke como iniciador do liberalismo, Montesquieu 
como o inventor da teoria da separação dos poderes. Mas pretenderiam Maquiavel 
ser fundador, Locke iniciador e Montesquieu inventor de alguma ideia de ruptura 
em relação ao seu tempo? (HOMEM, 2007, p. 54-55). 

No nosso caso, em que pese alguns esforços – como, por exemplo, a tentativa de 

demonstrar que as ideias de Locke e de Montesquieu sobre separação de poderes não eram 

inéditas em seu tempo – essa tendência acabou por não ser de todo evitada na primeira 

parte do trabalho, porque as principais fontes pesquisadas foram, ao fim e ao cabo, 

justamente os autores de “grandes” obras, conforme a concepção presente. 

Segundo Barbas Homem, há dois grandes tipos de modelos narrativos da história do 

pensamento político, um preocupado acima de tudo com a fidelidade aos contextos 

históricos em que são formuladas as ideias – ou seja, voltado à compreensão dos textos do 

passado em função da sua historicidade própria, e não dos problemas do historiador do 

presente – e outro voltado a encontrar “as grandes questões de organização e 

funcionamento da sociedade política que, independentemente dos contextos temporais, 

locais e lexicais, dividem a humanidade e obrigam a tomar partido e a encontrar respostas 

adequadas” (HOMEM, 2007, p. 40-41).  

O caminho escolhido foi evidentemente este segundo e era natural que assim fosse, 

uma vez que se pensou nesta primeira parte do trabalho justamente como uma forma de 

conjugar problemas atuais, a experiência do presente, com a tradição histórica, acreditando- 

se que a dicotomia entre governo de homens e governo de leis e o problema da relação 

entre direito e poder percorrem diversas épocas por meio das ideias políticas de autores 

                                                
9 Ver item 2.4 infra. 
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que, na sua essência, buscam a solução para um mesmo conjunto de problemas, 

abstratamente considerado10. 

Na segunda parte do trabalho, buscamos, em primeiro lugar, definir as linhas gerais 

do neoconstitucionalismo, que, ao contrário do constitucionalismo, mais do que uma 

ideologia, também, e principalmente, pretende ser uma teoria e um método jurídico 

(capítulo 4). Só a partir daí pudemos confrontar neoconstitucionalismo e constitucionalismo 

e aprofundar a análise do pensamento neoconstitucionalista, tentando trazer a lume duas 

questões que podem problematizar suas teses: a insegurança associada aos princípios 

constitucionais e o problema das decisões dos juízes constitucionais como decisões últimas 

e, portanto, não sujeitas a controles jurídicos (capítulo 5). 

O principal obstáculo metodológico encontrado nesta parte do trabalho, sem dúvida 

alguma, foi a dificuldade em não nos deixarmos influenciar pela parcialidade exarcebada11 

de alguns discursos, na avaliação destes temas que são essencialmente ligados a posturas 

ideológicas fortes. Tanto de um lado do debate, quanto de outro, é frequente a ocorrência 

daquilo que se chamou de “furto semântico” – a tentativa de manipulação da razão através 

do discurso pelo uso intencional de palavras (HOMEM, 2007, p. 40).  

Veremos, por exemplo, como o “Estado de Direito”, que era expressão a designar um 

Estado em que o exercício do poder mediante leis gerais e abstratas estava a serviço da 

liberdade, transformou-se num mero Estado de Direito “legal”, numa tentativa de 

desqualificá-lo perante a comparação com o Estado de Direito constitucional12. 

Isto se dá porque as discussões ideológicas, em geral, dão-se no domínio da 

“objetividade a seco”, no qual “os seres, os objetos, as ideias, meus diferentes modos de 

aceitar isto ou aquilo existem independentemente do que faço como observador”, porque 

se colocam como “posições experienciais ou filosóficas que pretendem acesso à realidade 

                                                
10 Isso não quer dizer, repita-se, que a reconstrução do passado seja feita à luz de conceitos utilizados no 
presente, mas sim a partir do sentido que tais conceitos tinham para os agentes em seu tempo. Procuramos, 
assim, não cair no erro de considerar que o conceito de Lei Fundamental, por exemplo, foi o mesmo ao longo 
dos tempos. 
11 Diz-se parcialidade exarcebada, porque da parcialidade não se poderia mesmo escapar, pois é um erro 
acreditar que qualquer cientista, mesmo o cientista natural, não esteja inclinado a favorecer suas ideias 
preferidas de um modo parcial e unilateral (POPPER, 1978, p. 22). 
12 Ver item 3.4 infra. 
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em si” e, portanto, “o que está em outra ideologia está errado, e por isso é negado” 

(MATURANA, 2001, p. 31-40). 

Ao contrário, não se buscou neste trabalho conduzir à conclusão de que o 

neoconstitucionalismo está “certo” ou “errado” ou que é “bom” ou “ruim”, mas apenas 

constatar os ganhos ou perdas no que tange ao problema da limitação e controle do poder 

político, comparando-o, assim, à doutrina constitucionalista tradicional. 



 

2 CONSTITUCIONALISMO E ESTADO DE DIREITO: A LUTA HISTÓRICA PELO GOVERNO DE 

LEIS 

 

Genericamente, ao constitucionalismo ligam-se muitas ideias, dentre as quais as de 

separação de poderes, governo misto, governo de leis, primazia da lei, governo da 

racionalidade do direito e técnica de liberdade. Sempre recorrente é a ideia de governo 

limitado. Para alguns teóricos, inclusive, a característica da limitação do governo pelo direito 

é a própria essência do constitucionalismo13. 

 Algumas interpretações remontam o constitucionalismo à Antiguidade. É o caso de 

McIlwain, em seu clássico ensaio, Constitutionalism: Ancient and Modern. Outros autores 

preferem circunscrevê-lo à modernidade, como Manuel Aragón, para quem o verdadeiro 

nascimento do constitucionalismo só se deu em finais do século XVIII (1986, p.12).  

Se por constitucionalismo se designa toda e qualquer ideia voltada à limitação do 

poder, certamente serão abrangidas as obras de variados autores desde a Antiguidade, 

mesmo porque este sempre acaba por ser um objetivo buscado pelas comunidades políticas. 

No entanto, as técnicas utilizadas para isto e mesmo a finalidade pela qual se visou a 

limitação do poder são variáveis. A definição do constitucionalismo como técnica de 

liberdade está a demonstrar que este é um valor em função do qual se faz necessária a 

limitação do poder, especialmente para os modernos. Mas não se poderia afirmar que foi 

sempre assim14. 

                                                
13 Nesse sentido, afirma McIlwain: “o mais antigo, o mais persistente, e o mais duradouro dos princípios 
essenciais do constitucionalismo continua a ser o que tem sido desde o princípio, a limitação do governo pelo 
direito. ‘Limitações constitucionais’, senão a mais importante parte do nosso constitucionalismo, são sem 
dúvida a mais antiga” (MCILWAIN, 1947, p. 15, tradução nossa). Texto original: “the most ancient, the most 
persistent, and the most lasting of the essencials of true constitutionalism still remains what it has been almost 
from the beginning, the limitation of government by law. ‘Constitutional limitations’, if not the most important 
part of our constitutionalism, are beyond doubt the most ancient”. 
14 São pertinentes as palavras de Manuel Aragón: “embora a ideia mesma de Constituição implique […] uma 
certa limitação de poder, não cabe concluir, sem mais, que a esta limitação corresponde um incremento 
equivalente na liberdade dos dominados. A Constituição vincula, por assim dizer, o poder a uma ideia, mas esta 
não tem porque ser, e em muitas ocasiões não foi, a ideia de liberdade” (1986, p. 14, tradução nossa). Texto 
original: “…si bien la idea misma de Constitución implica, como acabamos de señalar, una cierta limitación del 
poder, no cabe concluir, sin más, que a esta limitación se corresponda un incremento equivalente en la libertad 
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Seja como for, o fato é que toda e qualquer tentativa de limitar o poder tem um 

pressuposto comum, que é a desconfiança em relação àqueles que exercem o poder, e não 

seria diferente no que tange ao constitucionalismo. Tobias Barreto demonstrou-o de 

maneira pertinente ao afirmar que “o princípio organizador das sociedades modernas em 

geral, segundo o espírito de suas Constituições, é a prévia desconfiança, é a suposição 

infundada e anti-social de que todos os órgãos dos poderes públicos devem ser sempre 

inclinados para os abusos e desvarios” (2001, p. 156)15. 

 Podemos afirmar, então, que o constitucionalismo gira em torno de como deve ser 

exercido o poder: de forma limitada, a fim de se evitarem os abusos. Sendo assim, cabe 

ressaltarmos que constitucionalismo é aqui tomado não como uma simples teoria 

(descritiva) acerca da Constituição, e nem mesmo como um conjunto de instituições 

positivas funcionais à limitação do poder político, e sim como uma ideologia que impõe tal 

limitação16. 

 Por mais que esta ideia de limitação do poder, como temos visto, possa se remontar 

a várias épocas e diferentes contextos, preferimos limitarmo-nos ao constitucionalismo 

                                                                                                                                                   
de los dominados. La Constitución vincula, por así decir, el poder a una idea, pero ésta no tiene por qué ser, y 
en muchas ocasiones no ha sido, la idea de libertad”. 
15 Como se vê do trecho citado, Tobias considerava tal desconfiança infundada. São também dele as seguintes 
palavras: “A nossa lei fundamental que felizmente neste ponto tem a boa companhia de muitas outras 
estrangeiras, raras vezes consagrou um dogma dito constitucional, isto é, afirmativo da existência e dos direitos 
de um povo livre, que bem examinado não seja simplesmente uma regra policial, isto é, um encurtamento da 
liberdade, pela previsão da desordem, pela pouca fé no caráter e na índole dos homens. Mas se é exato que 
nenhuma sociedade, qualquer que seja a sua natureza, pode de fato existir, sem um grau de confiança 
recíproca entre os seus membros, não parece estranho que as associações políticas proclamem como 
princípios e condições de sua estabilidade, meras regras de precaução suspicaz, façam assim da desconfiança o 
primeiro elemento da ordem social?...”. O alvo de sua crítica era especialmente o poder moderador, da 
Constituição imperial. É bom destacar que Tobias não se opunha aos direitos previstos nas Constituições, e sim 
ao que chamou de garantias ou prevenções, porque considerava que os abusos de poder só podem ser 
verificados pela experiência, sendo um erro determiná-los e preparar-lhes “remédios” a priori. Daí porque, na 
opinião dele, ser a Inglaterra um governo exemplar, posto que ali os fatos teriam sido regulados à medida em 
que iam surgindo (2001, p. 155-158). 
16 No mesmo sentido, afirma Matteucci: “Ao ser um termo seletivo [constitucionalismo], não abarca os 
escritores que se limitam a descrever a constituição, entendida aristotelicamente como norma ou princípio, 
conjunto de normas ou conjunto de princípios, que presidem a vida de qualquer comunidade organizada; mas 
sim aqueles escritores que, em sede prescritiva, buscam instaurar uma ordem política melhor e um governo 
«reto», «político» ou «legal» (1998b, p. 24, tradução nossa). Texto original: “Al ser un término selectivo 
[constitucionalismo], no abarca a los escritores que se limitan a describir la constitución, entendida 
aristotelicamente como norma o principio, conjunto de normas o conjunto de principios, que presiden la vida 
de cualquier comunidad organizada; sino a aquellos escritores que, en sede prescriptiva, buscan instaurar un 
orden político mejor y un gobierno «recto», «político» o «legal»”. Para Barberis, “constitucionalismo” indica 
tanto doutrina (normativa) da limitação jurídica do poder político, como as instituições positivas, em particular 
as Constituições, funcionais para tal limitação (2006, p. 19). 
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moderno, a fim de que possamos ultrapassar a simples definição do constitucionalismo 

como ideologia em favor da limitação do poder político. Não seria possível fazê-lo se 

pretendêssemos abarcar também as ideias antigas e medievais. Isso, por outro lado, levaria 

à impressão de que se trata de um mesmo constitucionalismo, quando, na verdade, o que 

tem existido são vários constitucionalismos (FIORAVANTI, 2001, p. 12). 

Quanto ao constitucionalismo moderno, Horst Dippel afirma ter surgido no século 

XVIII. Seu marco seria a Declaração de Direitos da Virgínia, uma vez que nela estariam, pela 

primeira vez de uma forma completa e num único documento, consagrados seus traços 

essenciais. No entanto, o próprio autor admite que nenhum desses traços era propriamente 

novo já naquela ocasião (2007, p. 10).  

Uma vez que não estamos utilizando o termo constitucionalismo para nos referirmos 

às instituições positivas adotadas com o fito de limitar o poder, mas mais propriamente a 

uma doutrina, e considerando que as ideias, que, como veremos, estão associadas ao 

constitucionalismo moderno já circulavam antes da dita Declaração, tendo, na verdade, 

inspirado-a, como a tantas outras, preferimos delimitar o constitucionalismo moderno como 

uma tendência de pensamento que se inicia no século XVI17.  

Antes de nos debruçarmos sobre o constitucionalismo moderno, porém, vejamos 

brevemente algumas linhas das ideias medievais que lhe antecederam imediatamente e o 

contexto de seu nascimento, o Estado moderno, apenas para que possam ser melhor 

destacadas as suas notas essenciais. 

 

                                                
17 Matteucci faz também essa delimitação, mas sustenta que, no século XIX e XX, o que há é uma repetição das 
ideias anteriores (1998b, p. 24). Destacamos, contudo, que no século XX, podemos já falar de uma nova 
tendência de pensamento jurídico-constitucional, que é o neoconstitucionalismo. Ver capítulo 4 infra. 
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2.1 CONTEXTUALIZANDO O SURGIMENTO DO CONSTITUCIONALISMO MODERNO: O 

GOVERNO LIMITADO DA IDADE MÉDIA E O NASCIMENTO DO ESTADO 

  

A noção da Idade Média como uma época de desmandos já foi superada18. Do ponto 

de vista fático, o poder estava fracionado: entre Igreja e Império, ambos com pretensões 

universalistas, mas também entre os poderes locais, os senhores feudais – legitimados pela 

posse da terra –, as corporações e os detentores de poder nas nascentes cidades. Em 

comum entre todos eles estava o fato de não se constituírem em poderes soberanos, isto é, 

a intrínseca limitação dos poderes que detinham (FIORAVANTI, 2001, p. 35). Esse pluralismo 

de poder justifica falar até mesmo na existência de uma poliarquia (HELLER, 1968, p. 158). 

 Além disso, no plano da vida política, surgem as Cartas19, que não visavam a 

assegurar reformas ou modificar estruturas, mas pretendiam declarar o direito, estabilizar as 

relações, garantir velhas franquias ameaçadas de rompimento (SALDANHA, 2000, p. 113). 

 Também no plano das ideias, pode-se afirmar hoje, com tranquilidade, que a 

limitação do poder foi valorizada20. Primeiro, pela doutrina da origem divina do poder dos 

reis. Não pelo sentido que mais tarde tomaria, nos teóricos absolutistas – de que o rei por 

possuir um poder que descende do alto, tudo pode, tendo os súditos um dever indeclinável 

de obediência às suas ordens –, mas pelo fato de que o rei era tido como um vigário de 

Deus, sendo a realeza concebida como um ofício (HOMEM, 2001, p. 59).  

Por outro lado, havia ainda o direito natural, mãe de todas as leis humanas, embora 

servisse mais como legitimação de outras formas de direito do que propriamente como algo 

que invalidasse normas com ele incompatíveis (MATTEUCCI, 1998b, p. 37). 

O verdadeiro direito medieval e que, como tal, se impunha como limite de fato ao 

exercício do poder era o costume. A primazia deste direito costumeiro resultava da 

                                                
18 Vejam-se, por todos os demais, Matteucci (1998a), Fioravanti (2001, p. 34) e Saldanha (2000, p. 17). 
19 Por meio das Cartas, o Rei fazia concessões de direitos aos vassalos. Em contrapartida, estes reconheciam a 
superioridade daquele. 
20 Na Idade Média encontramos, segundo Matteucci, não só as mais claras apologias ao governo limitado, 
como também a mais explícita reivindicação do primado da função judiciária (1998a, 253). 
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constatação de que aquele direito havia se provado justo ao longo do tempo, tratando-se 

inclusive de um direito imemorial21. 

Pode-se dizer que, na Idade Média, predominou a ideia de que o bom governante é 

aquele que governa observando as leis (BOBBIO, 2000b, p. 169), tratando-se, por outro lado, 

do governo pelas leis justas. A influência de textos gregos, notadamente de Aristóteles que 

era um defensor do governo das leis, parece ter contribuído para tanto (HOMEM, 2001, p. 

16). O rei que não observasse as leis era considerado um tirano22. Se o príncipe era 

verdadeiramente príncipe, não poderia se manifestar de maneira injusta (FIORAVANTI, 2001, 

p. 41). Nesse sentido, um jurista inglês do século XIII, Henry de Bracton, afirmou que “o rei 

está subordinado à lei, porque é a lei que faz o rei” (MATTEUCCI, 1998a, p. 254). 

O renascimento do direito romano, no século XII, parece, no entanto, ter complicado 

as coisas com a introdução de máximas como “princeps legibus solutus est”23 ou “quod 

principi placuit leges habet vigorem”24. O tema do governo das leis passou a conhecer, 

então, uma nova teorização. É na legislação romana que os príncipes europeus encontram 

os axiomas essenciais para justificar um poder cada vez mais autoritário (HOMEM, 2001, p. 

210). O próprio Henry de Bracton também afirmou: “Ninguém pode julgar uma carta ou ato 

do rei, declarando-o nulo”25 (apud MCILWAIN, 1947, p. 44, tradução nossa). 

Se ninguém pode julgar um ato do rei, declarando-o nulo, em desconformidade ao 

direito, isto não significa que, na prática, o rei não está submetido a nenhuma lei? Como 

então pôde o mesmo autor afirmar que o rei está subordinado à lei? Afinal, quem é superior, 

a lei ou rei? 

                                                
21 Afirma Saldanha: “O conceito de direito costumeiro não era, na Idade Média, meramente excepcional e 
complementar ao direito legal, como veio a ser no século XIX. O costume era a própria presença da 
comunidade, num mundo ainda não inteiramente ‘racionalizado’” (2000, p. 36, grifo nosso).  
22 Em 1603, o rei James Stuart afirma em discurso no parlamento: “um rei governando em um reino 
estabelecido, deixa de ser um rei, e degenera num tirano, a partir do momento em que deixa de governar de 
acordo com suas leis” (LOCKE, 1824, vol. 4, § 200, tradução nossa). Texto original: “a king governing in a settled 
kingdom, leaves to be a king, and degenerates into a tyrant, as soon as he leaves off to rule according to his 
laws”. Também João de Salisbury teria afirmado, no século XII, que “entre um tirano e um príncipe existe esta 
única, ou, melhor, esta capital diferença: o príncipe obedece às leis, governando segundo seus preceitos o povo 
de que se considera servidor” (apud MATTEUCCI, 1998a, p. 254). 
23 “O príncipe está isento das leis”. 
24 “O que agrada ao príncipe tem força de lei”. 
25  Texto original: “No one can pass judgment on a charter or an act of the king, so as to make void the king’s 
act”. 
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Vê-se que o pensamento medieval era  tomado por ideias, ao menos aparentemente, 

contraditórias, porque, se por um lado se afirmava que o príncipe está acima do direito 

positivo, acima de suas próprias leis, por outro lado, em razão dos abusos que isto 

permitiria, afirmava-se a necessidade do cumprimento das leis também pelo príncipe, caso 

contrário ele se tornaria um tirano (HOMEM, 2001, p. 103; p. 118-119).  

Assim resume a questão Barbas Homem: “O tema é incómodo para os tratadistas 

medievais. A discussão dos juristas e teólogos medievais sobre a questão de saber se o 

príncipe se encontra vinculado ou desobrigado da lei exprime-se nestas duas fórmulas: 

legibus solutus ou legibus alligatus”26 (2001, p. 119).  

A solução para o problema da ambiguidade do pensamento medieval poderia ser 

encontrada, alegadamente, na obra de São Tomás de Aquino. Embora livre do poder coativo 

da lei, poder que atua mediante a aplicação de uma sanção, uma vez que nenhum tribunal 

poderia impor a lei aos príncipes soberanos, eles estariam voluntariamente submetidos à 

vontade da lei, ao poder diretivo27. É a liberdade do efeito coercitivo da lei que faz do 

príncipe medieval legibus solutus. Mas da lei considerada como força diretiva nenhum 

príncipe poderia ser livre (MCILWAIN, 1963, p. 329)28. 

Analisando o contexto medieval inglês, Charles McIlwain acredita que a solução para 

o dilema estaria na distinção, então feita, entre gubernaculum e jurisdictio. O rei tinha em 

suas mãos o gubernaculum, pelo que nesta esfera ele não estaria subordinado a ninguém. 

Além de ser administrador único, possuiria também todos os poderes necessários para uma 

efetiva administração, isto é, os poderes acessórios ao governo. Nesta esfera, o rei é 

                                                
26 “Isento das leis” ou “vinculado pelas leis”. 
27 “Este será um critério longamente presente no pensamento político e jurídico ocidental. O rei não se 
encontra vinculado de modo coactivo à sua própria lei, porque nenhuma instituição, nomeadamente os 
tribunais, o podem obrigar ao cumprimento das leis; mas deve respeitá-las, quer porque a sua conduta 
constitui um exemplo para toda a comunidade, quer porque o incumprimento seria contraditório com a 
racionalidade da acção política” (HOMEM, 2001, p. 117). 
28 “Com efeito, é certo que o príncipe é legibus solutus e que o que o agrada tem força de lei, segundo a 
conhecida máxima quod principi placuit legis habet vigorem, mas isto não sucede por casualidade, e sim 
porque o dever do príncipe de promover a justiça e a equidade é absoluto, e não pode por isso depender da 
eficácia de uma sanção, contida em uma lei positiva oponível formalmente a ele” (FIORAVANTI, 2001, p. 40, 
tradução nossa) Texto original: “En efecto, es cierto que el príncipe es legibus solutus y que lo que le place 
tiene fuerza de ley, según la conocida máxima quod principi placuit legis habet vigorem, pero esto no sucede 
por casualidad, sino porque el deber del príncipe de promover la justicia y la equidade es absoluto, y no puede 
por ello depender de la eficacia de una sanción, contenida en una ley positiva oponible formalmente a él”. 
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propriamente um autocrata, é absoluto, pois seus atos não são questionáveis. Aqui nenhum 

ato seu é ilegal, porque aqui seu poder discricionário é legítimo, completo e não é 

compartilhado com ninguém. Na esfera da jurisdictio, ao contrário da esfera do 

gubernaculum, a lei é mais do que uma força diretiva, é mais do que uma inibição moral, 

pois aqui haveria limites à discricionariedade do rei, estabelecidos pela lei, positiva e 

coercitiva, sendo que qualquer ato real que ultrapasse tais limites é ultra vires. Seria esta a 

razão pela qual a monarquia inglesa diferia de uma monarquia absoluta. Embora os juízes 

fossem nomeados pelo rei, eles estavam obrigados pelos seus juramentos a determinarem o 

direito dos súditos de acordo com a lei, e não de acordo com vontade do rei (MCILWAIN, 

1947, p. 45-54). O poder governativo estava, portanto, subordinado a jurisdictio nas suas 

relações com os particulares (PIÇARRA, 1989, p. 49-50). 

Num certo sentido, o rei estava limitado, pois os direitos dos súditos eram 

determinados pela lei e estavam sob o controle dos tribunais e dos parlamentos29. Mas, por 

outro lado, o rei medieval era absoluto, porque irresponsável, na medida em que não 

respondia por seus atos perante outros órgãos (MCILWAIN, 1963, p. 323; p. 364- 365). Além 

do mais, a linha divisória entre a esfera do governo real e a esfera dos direitos privados não 

era bem nítida, de forma que podia facilmente ser ultrapassada pelo rei a pretexto de 

“razões de estado” ou “emergência nacional”. Assim, embora existentes limites ao poder 

real, eles eram obscuros e, pior: faltavam mecanismos de controle que só seriam 

introduzidos com o constitucionalismo moderno (MCILWAIN, 1947, p. 54).  

Nesse sentido, relevam as palavras de Matteucci: 

O princípio da primazia da lei, a afirmação de que todo poder político tem de ser 
legalmente limitado, é a maior contribuição da Idade Média para a história do 
Constitucionalismo. Contudo, na Idade Média, ele foi um simples princípio, muitas 
vezes pouco eficaz, porque faltava um instituto legítimo que controlasse, 
baseando-se no direito, o exercício do poder político e garantisse aos cidadãos o 
respeito à lei por parte dos órgãos do Governo (1998a, p. 255). 

Portanto, ainda que assim considerada, é bom observar que a monarquia medieval 

não poderia ser tida como “limitada” no sentido moderno, uma vez que a responsabilidade 

                                                
29 Os tribunais ingleses, por exemplo, pronunciavam-se, entre outras coisas, sobre o lançamento de impostos, 
sobre a proibição da violação da legalidade, sobre a proteção do indivíduo contra prisão, o confisco e outras 
penas arbitrárias (PIÇARRA, 1989, p. 46). 
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do príncipe não seria “controlada” por um outro órgão30. O que não se pode negar, por 

outro lado, são as teorizações a respeito dos limites do poder real, bem como as constantes 

afirmações de que o rei, diferentemente de um tirano, é aquele que se submete às leis.  

Contra o rei que se convertesse em tirano, o único remédio existente era a 

resistência, que, mais do que um direito, era um verdadeiro dever. Tal direito de resistência 

não se confunde com a moderna revolução, uma vez que seu objetivo não era o de 

transformar a sociedade, de implantar um novo programa, mas o de restabelecer a ordem 

quebrada (SALDANHA, 2000, p. 38)31. 

Esta, contudo, pode não ser considerada uma solução satisfatória, pois o ideal seria o 

recurso a meios racionais, e não à força, para controlar as limitações existentes. É por essa 

razão que Charles McIlwain considera o constitucionalismo medieval defeituoso, embora 

ainda constitucionalismo (1947, p. 55). Estes meios racionais de controle só seriam 

encontrados mais adiante, com as modernas Constituições. 

A novidade da Idade Moderna é o nascimento do Estado enquanto pessoa jurídica. 

Para a filosofia política e jurídica que acompanha o nascimento do Estado moderno, direito e 

Estado são faces da mesma moeda, num duplo processo de estatização do direito e 

juridificação do Estado. Por força desta última, o Estado é concebido como uma complexa 

                                                
30 Nesse sentido, afirma McIlwain: “No sentido estritamente legal ele é ‘absoluto’ na administração ordinária 
das leis humanas no seu reino, nesta esfera ele não tem superior ou par, e não é responsável perante nenhum 
homem. Da lei humana, no sentido de força coercitiva, São Tomás diz que ele é completamente livre, um 
monarca ‘legibus solutus’ – o equivalente ao brocardo jurídico de Bracton de que nenhuma sentença se opõe 
ao rei. Mas, por outro lado, todos os atos oficiais do rei estão sujeitos à direção da lei, e se ele é um verdadeiro 
rei e não um tirano ele irá professar de boa vontade […], que ele está sob a lei que o torna rei. Na relação 
secular com seus súditos, o rei é “absoluto”, e ele não deve ser arbitrário: mas as sanções que mantêm este 
equilíbrio não são as sanções do moderno ‘direito constitucional’” (MCILWAIN, 1963, p. 330-331, tradução 
nossa). Texto original: “…in strictly legal sense he is ‘absolute’ in the ordinary administration of human law in 
his realm, within this sphere he is without a superior or a peer, and is responsible to no man. Of human law, in 
the sense of coercive force, St. Tomas says he is wholly free, a monarch ‘legibus solutus’ – the equivalent of 
Bracton’s legal dictum that no writ runs against the king. But, on the other hand, all the king’s official acts are 
subject to the direction of law, and if he is a true king and not a tyrant he will profess willingly […] that he is 
under the law which makes him king. In secular relation to his subjects, the king is “absolute”, and he ought not 
to be arbitrary; but the sanctions which maintain this equilibrium are not the sanctions of modern 
‘constitutional law’”. 
31 Segundo o autor: “O direito de resistência correspondia a uma repulsa ético-política ao rei exorbitante e 
tiranizante, fundada no respeito à lei divina e ao pacto que assinalava o poder à comunidade e punha príncipe 
e povo num plano de mútuas obrigações; era exercido para recolocar uma ordem quebrada, para restaurar um 
vínculo violado e deste modo retornar uma continuidade enraizada no tempo” (2000, p. 38). 
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rede de regras (BOBBIO, 2000a, p. 349), pelo que todo poder político deveria ser exercido 

mediante leis, porque o direito é a própria forma que toma o poder. 

A estatização do direito, por sua vez, ao trazer a tendência em definir o direito como 

um conjunto de regras impostas por aqueles que detêm o poder soberano (BOBBIO, 2000a, 

p. 349), implica a heteronomia do poder. Isto quer dizer que as leis, fruto do poder 

legislativo, que é a marca da soberania, são ditadas por um poder exterior e heterônomo. 

Aliás, é só com o nascimento do Estado moderno que se toma consciência do poder de fazer 

leis. Se antes o direito era apenas declarado, agora passa a ser verdadeiramente criado. 

Contrariando, a ideia tão persistente de governo limitado da Idade Média, na Idade 

Moderna, especialmente no continente europeu, despontam as ideias absolutistas. Para os 

partidários da monarquia absoluta, instaladas na Europa continental entre os séculos XVI e 

XVIII, os reis não estão submetidos a outro poder, sendo a limitação do poder real, quer por 

um contrato de terceiros, quer pelo costume, inaceitável (HOMEM, 2001, p. 165; p. 206; p. 

296). Consequência disto é que para os monarquistas absolutistas, nenhum poder exterior é 

superior ao monarca absoluto (STOPINO, 2000, p. 371)32. No Estado absoluto, o poder do 

monarca coloca-se, portanto, acima do direito. 

Mas é também na Idade Moderna que surge o tema do contratualismo, que vai 

respaldar as ideias constitucionalistas33. A noção de contrato trazia consigo a ideia de 

fundação do poder, ao mesmo tempo, na vontade coletiva e na individual, servindo à luta 

contra o absolutismo justamente na medida em que resgatava a ideia de que a comunidade 

representa a verdadeira fonte do poder (SALDANHA, 2000, p. 23). 

                                                
32 Mas segundo Schiera, “…na verdade, a redução, válida, embora elementar, do princípio de fundo do 
Absolutismo à fórmula legibus solutus, referida ao príncipe, implica autonomia apenas de qualquer limite legal 
externo, inclusive das normas postas pela lei natural ou pela lei divina; e também, a maior parte das vezes, das 
"leis fundamentais" do reino. Trata-se, portanto, mesmo em suas teorizações mais radicais, de um Absolutismo 
relativo à gestão do poder, o qual, por sua vez, gera limites internos, especialmente constitucionais, em relação 
aos valores e às crenças da época. O Absolutismo não é portanto uma tirania” (2000, p. 2). Vale também 
salientar, que o Estado absoluto não é, necessariamente, um Estado arbitrário. Para os teóricos do 
absolutismo, ele não será, uma vez que é a lógica da racionalidade técnica, e não o mero capricho do príncipe, 
que deve dominar seu funcionamento (MATTEUCCI, 1998b, p. 34). 
33 “A ontologia política moderna encaminha-se para reconhecer à Constituição ou lei fundamental ou contrato 
social a base do governo das leis” (HOMEM, 2001, p. 186). Sobre como as leis constitucionais na Idade Média 
tinham o caráter de contratos e a influência desta concepção no constitucionalismo moderno, ver Jellinek 
(1973, p. 383). 
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Para o mesmo propósito contribui o liberalismo com a noção de lei como garantia da 

liberdade. Agora, já não se trata da defesa de privilégios, como os tutelados pelo direito 

medieval, mas de liberdades jurídicas que têm o homem como fundamento, enquanto ser 

racional que deve proceder a sua emancipação (MATTEUCCI, 1998b, p. 36)34. Nesse sentido, 

pode-se dizer que o liberalismo condiciona o constitucionalismo (SALDANHA, 2000, p. 20). 

É o surgimento do Estado moderno e a doutrina da soberania que o acompanha que 

geram a necessidade de um “novo”35 constitucionalismo, que por sua vez inspirará a 

transformação do Estado absoluto em Estado de Direito. A soberania, que havia sido 

necessária para que o Estado moderno pudesse se impor contra os poderes medievais, entra 

em declínio, ao menos em termos pessoais (BONAVIDES, 1972, p. 134; p. 146). 

Contra o Estado absoluto construíram-se as ideias de Estado de Direito e de 

constitucionalismo, em que sobressai a luta pela limitação e controle do poder do Estado e 

dos governantes, notadamente por meio do direito. É a lei, garantia da liberdade dos 

indivíduos, e seu império que asseguram a submissão do poder político36. 

No entanto, estas ideias não foram discutidas, defendidas e aplicadas 

uniformemente, traduzindo-se em diferentes formatos: o rule of law inglês, o état 

constitutionnel francês, o Rechtstaat alemão e ainda o Estado Constitucional norte-

americano não podem ser tidos como uma e a mesma coisa. 

Nesse sentido, achamos importante destacar as palavras de Novais: 

o verdadeiro sentido deste projecto não era unívoco. Pois, se o império da lei e a 
divisão de poderes eram geralmente entendidos como subalternização dos órgãos 
executivos e judiciais relativamente à supremacia do Parlamento, já a natureza do 
reconhecimento dos direitos fundamentais dependia do alcance que se atribuísse à 
soberania da lei. Dirigir-se-ia a protecção dos direitos contra o próprio legislativo 
ou, pelo contrário, Estado limitado pelo Direito não seria mais que Administração 
limitada pela lei? (2006, p. 44). 

                                                
34 No mesmo sentido, Nelson Saldanha afirma que defender a liberdade foi, no constitucionalismo liberal 
clássico, a forma básica de defender o ente humano e a Constituição existia para isso (2000, p. 9). 
35 Referimo-nos aqui ao constitucionalismo moderno em contraposição ao “constitucionalismo” medieval, 
tendo em conta aquela ideia de que se trata de vários constitucionalismos. 
36 “À justificação patrimonial ou religiosa do poder, traduzida no governo da vontade discricionária do Príncipe, 
as revoluções liberais opunham agora o governo da Razão, a soberania da vontade geral expressa no 
Parlamento através de normas gerais e abstractas, o «government of law, not of men», ou seja, a 
racionalização do Estado em função da garantia dos direitos fundamentais do homem” (NOVAIS, 2006, p. 44). 
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Em que medida e sentido o Estado de Direito foi pensado como um governo de leis? 

O que é que se coloca sob o direito? Todo o poder político, inclusive do soberano, ainda que 

este seja o povo, regularmente representado no órgão legislativo, ou apenas o poder dos 

titulares do executivo e juízes? A lei, cuja primazia garante a liberdade dos indivíduos e limita 

o poder político é aquela mesma lei elaborada pelo legislador ou uma lei que também a este 

submete? Estas são apenas algumas das questões pertinentes e a elas liga-se essencialmente 

o restante deste capítulo. É bem possível que as respostas não sejam idênticas para todos os 

casos. 

A tarefa de tratar nos próximos tópicos do surgimento histórico do Estado de Direito 

tem o propósito, sobretudo, de obter subsídios para formularmos, à luz das experiências 

revisitadas, uma noção mais precisa de constitucionalismo. 

Antes disso, vale destacar que Estado de Direito e constitucionalismo são conceitos 

correlatos, mas ainda assim distintos. Nas palavras de Nelson Saldanha, “o 

constitucionalismo aparece mais como um movimento, um processo, uma tendência a um 

tempo doutrinária e institucional; o Estado de Direito, mais como um tipo, um modelo, uma 

estrutura a que o Estado moderno chegou” (2000, p. 20). 

Assim, podemos dizer que o Estado de Direito, em sentido amplo como caracterizado 

nos tópicos a seguir, é o modelo estatal resultante não apenas das revoluções liberais dos 

séculos XVII e XVIII, como também das tendências constitucionalistas da época, embora 

também seja o resultado de ideias mais dificilmente conciliáveis com o constitucionalismo, 

como é o caso da doutrina da soberania e da defesa da autolimitação do poder político. 

 



29 
 

 

2.2 CONSTITUCIONALISMO INGLÊS: A FUSÃO DA SUPREMACIA DO COMMON LAW E DA 

SOBERANIA PARLAMENTAR NO RULE OF LAW 

 

Na Inglaterra, ao contrário do que se deu no continente, não chegou a se estabelecer 

a monarquia absoluta. Costuma-se assinalar que o país passou da realidade medieval à 

realidade constitucional, sem sofrer grandes rupturas, o que por si só já é bastante 

interessante. Mas, além disso, o caso inglês é tratado por muitos autores como precursor do 

constitucionalismo moderno e até mesmo o único caso em que de fato se pode falar de uma 

limitação jurídica do poder político, em razão da supremacia do common law37. 

O que chama a atenção, no entanto, é o fato de que se atribua tal importância ao 

constitucionalismo inglês quando é a Inglaterra curiosamente um Estado onde ainda hoje 

não há uma Constituição escrita38 nos moldes fixados a partir da Revolução Francesa e da 

Revolução Norte-Americana39. 

Mas em que consiste efetivamente o constitucionalismo inglês? As leis fundamentais 

na Inglaterra do século XVII tinham o mesmo sentido que têm uma Constituição moderna? 

Representavam um limite para o parlamento? Pode-se mesmo atribuir ao rule of law a ideia 

de submissão do poder ao direito e a consequente possibilidade de controle dos atos 

governamentais pelos juízes? Como se pode falar em governo limitado diante da doutrina da 

soberania do parlamento inglês? Como falar em constitucionalismo num país que não possui 

uma Constituição escrita “codificada” nem um mecanismo de controle de 

constitucionalidade?  

                                                
37  “Já se procurou ver na «rule of law» unicamente a componente ou concepção administrativista do Estado de 
Direito, o que significa identificá-la tão só com o princípio da legalidade; inversamente se tem caracterizado a 
«rule of law» britânica como o «verdadeiro» Estado de Direito, pois só aí – e na medida em que o Estado era 
limitado por um direito não-estadual, o common law – o Estado encontraria no Direito um limite de que não 
dispunha” (NOVAIS, 2006, p. 56). No mesmo sentido, Radbruch (1962, p. 24). 
38 Também para Jellinek, é admirável que a ideia de Constituição escrita tenha nascido no Estado que 
precisamente até hoje não teve nenhuma (1973, p. 386). 
39 Isto não passou despercebido pelos autores contemporâneos às revoluções. Thomas Paine, na sua obra 
Rights of Man, datada de 1791, critica veementemente o sistema político inglês. O autor acusava a Inglaterra 
de possuir meramente uma forma de governo sem uma Constituição (1791, p. 139-140). Por outro lado, para 
os ingleses, a Constituição, no sentido de Constituição “escrita” era um termo utilizado pelos franceses, como 
se a “Constituição fosse um pudim, a ser feito a partir de uma receita” (MCILWAIN, 1947, p. 3-4). 
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Comecemos pela análise da superioridade do common law. Matteucci afirma que a 

descoberta de controles para conter o poder político deve-se justamente aos ingleses do 

início do século XVII, na medida em que seus tribunais proclamaram a superioridade das leis 

fundamentais sobre as leis do parlamento (1998a, p. 252). Esta, no entanto, é uma questão 

controvertida. 

Dentre os grandes problemas constitucionais do século XVII, o principal era, segundo 

Lorenzo d’Avack, saber onde estava depositada a autoridade final do Estado. A soberania, 

afinal, estava no rei sozinho ou no King-in-Parliament40? Ou seria o próprio common law 

soberano? (1975, p. 30).  

Que o common law representava um obstáculo aos interesses absolutistas dos 

Stuarts, dinastia então reinante, não restam dúvidas, tanto que os defensores do 

absolutismo, do início do século XVII, preocupavam-se em sustentar que o common law não 

era globalmente vinculatório (PIÇARRA, 1989, p. 46-47). Era certamente interessante aos 

partidários do absolutismo que a linha divisória entre gubernaculum e jurisdictio se 

dissipasse, eliminando-se de vez a enfraquecida ideia de governo limitado, e atribuindo-se 

ao rei poderes absolutos, como aqueles que seus pares iriam adquirir no continente. Mas 

isso significa que o common law constituía no princípio do século XVII uma lei fundamental 

que justificasse a anulação de atos do parlamento, os estatutos41, por lhe serem contrários? 

Os estudiosos ingleses de uma forma geral tendem a não simpatizar com a noção de 

lei fundamental e insistem na opinião de que não havia na Inglaterra nenhuma lei 

fundamental, no sentido de uma lei que limitasse a competência do parlamento. Os 

historiadores norte-americanos, por outro lado, acostumados à ideia de judicial review, isto 

é, à ideia de um poder legislativo limitado, tendem a encarar qualquer referência a lei 

fundamental na Inglaterra do século XVII com o espírito moderno. 

McIlwain, por exemplo, sustenta que common law era fundamental law e, como tal, 

inalterável pelos estatutos do parlamento. A bem da verdade, segundo o autor, o 

                                                
40 O King-in-Parliament consistia na atribuição da função legislativa a uma assembléia de caráter misto, 
composta pelo Rei, pela Câmara dos Lordes e pela Câmara dos Comuns (PIÇARRA, 1989, p. 45). 
41 As leis estatutárias ou estatutos são as normas escritas editadas pelo parlamento e se contrapõem às normas 
costumeiras. 



31 
 

 

parlamento sequer era um órgão legislativo ou elaborador de leis, como é hoje, mas um 

tribunal, que se limitava a declarar a lei (apud D’AVACK, 1975, p. 59). 

É verdade que até o início do século XVII não se concebia a lei como uma criação 

humana. A lei não era criada, e sim declarada42. Também é verdade que a função legislativa 

não estava autonomizada no parlamento como está hoje. A legislação fazia parte do 

processo judicial, sendo certo que só a partir do século XVII, com a complexificação das 

relações sociais e a correlativa necessidade de regulamentação jurídica é que começa a ter 

um papel importante a legislação parlamentar (PIÇARRA, 1989, p. 45). Inicialmente, a maior 

parte dessa legislação parlamentar, inclusive, não tinha a pretensão de introduzir no 

ordenamento normas gerais, mas apenas de complementar ou reforçar aquilo que já era 

reconhecidamente direito (GOUGH, 1985, p. 24). Mas daí a concluir que o common law era 

um corpo de normas imutáveis pelo parlamento e que os estatutos parlamentares, quando 

lhe fossem contrários, eram declarados nulos pelas cortes, à semelhança do que se faz hoje 

num tribunal constitucional, vai uma diferença muito grande. 

Antes de tudo, estas considerações sobre a concepção da lei e sobre a inexistência 

propriamente de uma função legislativa autônoma na figura do parlamento não faziam 

necessariamente dele uma mera corte. Mesmo na Idade Média, seu caráter representativo, 

como ressalta Gough, destacava-o em relação aos demais tribunais (1985, p. 8)43. 

A pretensa imutabilidade do common law também é discutível. Muito pelo contrário, 

há quem defenda que o common law constituía um corpo vivente e facilmente modificável 

(GOUGH, 1985, p. 14). A circunstância de permanecer imodificado não se devia à 

impossibilidade de ser alterado, e sim ao fato de que refletia os princípios da razão e da 

justiça, sendo justamente por isso que estava em uso há tanto tempo, tendo sido aprovado 

por diversas gerações. A lei era um produto espontâneo da sociedade, e não o resultado 

consciente de um legislador soberano (MATTEUCCI, 1998a, p. 255). Se a lei era o reflexo da 

                                                
42  Segundo Lorenzo d’Avack, no medievo, o direito era prevalentemente considerado como um aspecto da vida 
coletiva, como costume. O ato legislativo afigurava-se não como manifestação de vontade normativa, mas 
como reconhecimento escrito do que já era direito no uso e costume do homem (1975, p. 65). 
43 Também Lorenzo d’Avack, em concordância com Chrimes, afirma que o parlamento no medievo tardio, 
enquanto não deixava de ser uma corte, era ainda qualquer coisa mais, era uma assembleia representativa e 
como tal tinha poderes para se pronunciar sobre taxação e legislação (1975, p. 60). 
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justiça e da razão e tinha se provado assim durante tantos anos, era natural que os ingleses 

não vissem com bons olhos a alteração do direito em vigor. 

Em razão disso, havia certas presunções e regras de interpretação em favor do 

common law. Considerava-se, por exemplo, que o common law não havia sido modificado 

por um estatuto contrário a não ser que este fosse expresso no sentido de indicar a intenção 

de alterá-lo. Em outras palavras, o estatuto que revogasse o common law era interpretado 

restritivamente (GOUGH, 1985, p. 19). 

O que se esperava do parlamento é que ele agisse inspirado pelos princípios da razão 

e da justiça. É por isso que os estatutos eram interpretados em conformidade com o 

common law, que era o reflexo de tais princípios. Havia, portanto, uma tendência dos 

tribunais a procurarem preservar o conteúdo do common law em face dos estatutos que lhe 

fossem contrários. Isso também se deve ao fato de que inicialmente o parlamento não tinha, 

como já se observou, a pretensão de promulgar normas de caráter geral, modificadoras do 

direito, limitando-se a elaborar normas em reforço ao common law ou para adaptá-lo. 

Além do mais, os estatutos do parlamento foram introduzidos lentamente no direito 

inglês. Durante algum tempo eles foram vistos como mais um dos diversos instrumentos de 

alteração do common law e em razão disso os tribunais sentiam-se à vontade para 

interpretá-los, como qualquer desses outros instrumentos. Só com o tempo é que os atos do 

parlamento passaram a ser vistos como algo externo ao common law, e não como algo que 

fazia parte dele (GOUGH, 1985, p. 21). Enquanto eles eram vistos como mecanismos do 

próprio common law era natural que eles não procurassem entendê-los como uma forma de 

direito concorrente, que devesse derrogá-lo.  

Os juízes, portanto, não duvidavam que tivessem certa discricionariedade na 

interpretação desses estatutos (D’AVACK, 1975, p. 49). Eles eram frequentemente 

examinados em relação, por exemplo, ao poder do rei, ao direito de propriedade dos súditos 

e às normas fundamentais do common law, de forma que os juristas da época não lhes 

atribuíam uma autoridade final e vinculadora, pelo simples fato de serem estatutos 

(D’AVACK, 1975, p. 50). 
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Poderíamos então dizer que na Inglaterra, havia leis fundamentais, sendo o common 

law, ou pelo menos parte dele, superior aos atos do parlamento, cabendo aos tribunais 

controlar tais atos? 

Se por um lado, como se disse, os atos do parlamento não eram vistos, de uma forma 

geral, como atos derrogatórios do common law, por outro lado, isso não significava que 

devessem ser anulados por incompatibilidade com ele. Como já se salientou, admitia-se que 

um ato do parlamento determinasse expressamente a revogação de uma norma do common 

law. A legislação, embora ainda incipiente, tinha o seu lugar. As pessoas sabiam que novas 

leis estavam sendo feitas e que elas “derrotavam” o common law (GOUGH, 1985, p. 14). E 

apesar de não ser aconselhável alterá-lo em razão de tudo o que ele representava, isto era 

possível. Não havia uma lei fundamental, ou uma rigidez no common law, que impedisse 

juridicamente o parlamento de fazê-lo, embora isto não fosse comum. Era a excelência da lei 

da Inglaterra que havia permitido sua permanência ao longo do tempo, e não o fato de ser 

ilegal ou impossível mudá-la (D’AVACK, 1975, p. 38). Neste sentido, a lei era fundamental, na 

medida em que era racional. Mas não era fundamental no sentido jurídico que lhe 

atribuímos hoje, ou seja, não possuía uma superioridade formal. Nem se podia falar numa 

norma dotada de supralegalidade44. 

Além disso, ainda que os atos do parlamento fossem, como se viu, interpretados 

tendencialmente em favor da preservação do common law isso não é a mesma coisa que 

declará-los nulos. O “controle” exercido pelos tribunais sobre os estatutos deve ser visto 

mais sob o prisma da interpretação, do que sob o prisma da declaração de nulidade de atos 

ultra vires45. 

Juridicamente, o common law era alterável. Não havia uma lei fundamental que 

limitasse a competência do parlamento. Havia, isso sim, a supremacia de um direito que o 

parlamento podia alterar,  assim como havia a presunção de que nenhum estatuto 

prejudicaria intencionalmente os princípios da razão (GOUGH, 1985, p. 5-6; p. 23)46. 

                                                
44 Uma definição de supralegalidade pode ser encontrada no capítulo 3. 
45 Nesse sentido, D’Avack (1975, p. 48). 
46 Estes princípios talvez possam ser denominados de fundamentais, não tanto porque não pudessem ser 
legalmente atacados, mas porque nenhuma autoridade desejaria atacá-los. 
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Se havia, portanto, alguma limitação jurídica à competência do parlamento, deve-se 

procurar enxergá-la mais do ponto de vista material, no sentido de princípios da razão, da 

natureza, princípios morais – e que muitas vezes se viam incorporados no common law –, 

aos quais ele, como qualquer outra autoridade, devia observância, do que do ponto de vista 

jurídico-formal, enquanto leis fundamentais, dotadas de rigidez e, portanto, imutáveis pela 

legislação parlamentar e passíveis de serem completamente afastadas por qualquer tribunal, 

como atos ultra vires e, consequentemente, nulos de pleno direito47. É nesse sentido que se 

pode falar em supremacia do common law48.  

Não havia, portanto, qualquer restrição legal ao poder do parlamento. Isto, somado à 

ideia de que este representa a nação, vai alimentar a teoria da soberania parlamentar que se 

desenvolve na Inglaterra no século XVII e se firma definitivamente a partir do século XVIII. 

O século XVII na Inglaterra foi marcado por muitas disputas ideológicas, notadamente 

pela luta contra tendências absolutistas e pelo estabelecimento da monarquia 

constitucional. A maior parte dos ingleses da primeira metade do século já atribuía ao King-

in-Parliament a autoridade para elaboração de leis (D’AVACK, 1975, p. 30) e o peso do 

parlamento crescia com a crescente autonomização da função legislativa em relação às 

demais funções do governo. No entanto, ainda havia um longo caminho até que se afirmasse 

a soberania do parlamento. 

Já no reinado de James Stuart (1603-1625) lançam-se as sementes para a futura 

Guerra Civil (1642-1649). O monarca, com tendências absolutistas, queria fundar seu poder 

no direito divino e pretendia ver no parlamento um mero conselho para as suas atividades 

                                                
47 Neste sentido, Lorenzo d’Avack ressalta que as regras seguidas na interpretação dos estatutos, quando havia 
qualquer incompatibilidade entre estes e os princípios do common law não eram meramente formais, e sim 
critérios substanciais, necessários para fazer um justo e harmonioso acomodamento entre princípios e estatuto 
(1975, p. 50). 
48 O debate entre norte-americanos e ingleses a respeito da existência ou não de uma supremacia do common 
law sobre os atos do parlamento pode ser melhor vislumbrado a partir das análises feitas a respeito do 
pensamento de Sir Edward Coke, que, paradoxalmente, é visto por uns como defensor da supremacia do 
common law e precursor da judicial review e por outros como partidário da supremacia do parlamento, que 
mais tarde irá se consolidar na Inglaterra. Para os estudiosos norte-americanos, de uma forma geral, Coke 
pretendia afirmar a validade de uma norma superior, uma lei fundamental, imutável e vinculadora tanto para a 
coroa como para o parlamento. Os escritores ingleses, por outro lado, consideram o pensamento de Coke 
voltado para a supremacia do parlamento (D’AVACK, 1975, p. 33). 
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legislativas (PIÇARRA, 1989, p. 48). Encontrava, no entanto, oposição dos defensores do 

common law e do parlamento.  

No reinado de Charles I (1625-1649), a Petition of Right, elaborada pelos Lordes e 

pelos Comuns em 1628 enuncia claramente a submissão do rei à lei e reafirma diversos 

direitos e liberdades dos súditos49. A oposição do parlamento faz com que Charles I governe 

sem convocá-lo de 1629 a 1640, período a que se atribuiu o nome de Eleven Years Tyranny. 

O parlamento convocado no ano de 1640 permaneceria reunido até 1649, recebendo o 

nome de Long Parliament, constituindo também um ferrenho opositor do governo 

autocrático de Charles I (PIÇARRA, 1989, p. 48). Os conflitos entre rei e parlamento logo 

culminariam na Guerra Civil, que constituiu nitidamente um confronto entre o absolutismo e 

o rule of law. 

A atuação do Long Parliament, por sua vez, não ficou isenta de críticas. Foi 

justamente durante a Guerra Civil que se enunciou pela primeira vez a ideia de separação de 

poderes na Inglaterra, em oposição às arbitrariedades do Long Parliament. A tirania do 

parlamento era considerada por alguns até mais violenta do que a do rei. Nas palavras de 

Nuno Piçarra, 

se até então, em Inglaterra como no Continente, o abuso do poder político estava 
apenas associado ao monarca e aos seus funcionários, perante a actuação do 
Longo Parlamento, passou a ficar igualmente ou mesmo sobretudo, no mundo 
anglo-saxónico, associado a assembleias omnipotentes (1989, p. 48). 

O Long Parliament utilizou-se, sobretudo, do mecanismo do impeachment, a 

acusação por crime de responsabilidade. Foi o uso sistemático deste instrumento que teria 

levado a oposição a exigir a separação de poderes (PIÇARRA, 1989, p. 48). Nessa primeira 

versão da doutrina da separação de poderes, o que se exigia era, simplesmente, que o 

parlamento se abstivesse, enquanto órgão legislativo que era, de aplicar leis. Abandonava-se 

de uma vez por todas aquela ideia medieval do parlamento órgão julgador, que declarava o 

direito, e sustentava-se a necessidade de que lhe fosse retirada a competência de aplicar o 

                                                
49 Disponível em: «http://www.constitution.org/eng/petright.htm». Acesso em: 16 set.2008. 
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direito, cabendo-lhe tão somente o papel de não já declarar um direito pré-existente, mas 

de inovar propriamente na ordem jurídica50. 

A partir de 1649, o Long Parliament passou a ser chamado de Rump Parliament, com 

a exclusão de diversos de seus componentes. Neste mesmo ano, a Câmara dos Comuns 

decretou que o poder legislativo pertencia-lhe com exclusividade, enquanto representantes 

do povo, excluindo desta forma a monarquia e os Lordes da titularidade do poder legislativo 

e defendendo, assim, a soberania popular em contraposição à monarquia mista. Após a 

abolição da Casa dos Lordes e da Monarquia, instaurou-se, a partir do Act declaring England 

to be a Commonwealth51, um governo republicano, que perdurou até a Restauração em 

1660. 

O Rump Parliament era composto majoritariamente por republicanos e niveladores. 

Com o Agreement of the Free People52, de Maio de 1649, os niveladores53 propunham uma 

estrutura constitucional em que a autoridade suprema da Inglaterra ficava nas mãos dos 

representantes do povo, estando, no entanto, a assembleia representativa sujeita a uma 

série de limitações, enumeradas, dentre as quais a impossibilidade de reeleição sucessiva de 

seus membros e a vedação da realização de funções executivas (PIÇARRA, 1989, p. 55). 

Mas a separação entre as funções legislativa e executiva era agora defendida com 

base na ideia de que ao poder executivo, identificado até então com a monarquia, não 

deveria caber também a titularidade da função legislativa, uma vez que esta pertence 

exclusivamente aos representantes do povo. A separação dos poderes era agora defendida 

em nome da exigência de que o executivo se abstivesse de interferir e participar nas 

decisões do poder legislativo. Diferentemente da primeira versão, esta versão possuía uma 

nítida conotação política, na medida em que levava em conta, sobretudo, a qualidade 

                                                
50 Esta versão da separação de poderes será a profundada no tópico 3.2.1 infra. 
51 Disponível em: «http://en.wikisource.org/wiki/An_Act_declaring_England_to_be_a_Commonwealth». 
Acesso em: 20 set.2008. 
52 Disponível em: «http://www.constitution.org/lev/eng_lev_12.htm». Acesso em: 16.set.2008. 
53 Os niveladores não eram propriamente um partido político no sentido moderno, mas um movimento 
político, que defendia a soberania popular. 
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política dos titulares dos poderes e colocava-se a serviço da supremacia do legislador eleito54 

(PIÇARRA, 1989, p. 57) 

Cabe ressaltar novamente que, mesmo proclamando o poder legislativo, 

democraticamente legitimado, como titular do poder soberano e supremo, os defensores 

dessa versão da separação dos poderes prescreveram também limites ao parlamento. Os 

Agreements of the People continham diversas prescrições em relação à necessidade de 

renovação do parlamento, ao período dos mandatos etc., com vistas a evitar a 

arbitrariedade da assembleia. 

Mas o curioso é que também foram propostos limites substanciais. No Agreement of 

the Free People, por exemplo, reconhece-se que a maior parte dos homens a quem é 

confiada autoridade inclina-se a prejudicar a paz e as liberdades e, em razão disso, impõem-

se uma série de limitações, dentre as quais, a título exemplificativo, a proibição de elaborar 

leis sobre assunto de fé, religião e adoração de deuses e de restringir qualquer pessoa da 

profissão de sua fé. 

Por essa razão é que Jellinek afirma, ao tratar do Agreement of the People de 1647, 

que este constituiu o primeiro ensaio da Inglaterra para ter uma Constituição escrita e que 

neste contrato percebe-se facilmente a distinção entre princípios fundamentais e não 

fundamentais, sendo aqueles os direitos inalienáveis da nação, que não podem ser tocados 

sequer pelo parlamento, que tem um poder limitado (1973, p. 385). 

Levando ao extremo a defesa da soberania popular, os niveladores, apesar de 

contrários à realização de funções executivas pelo parlamento, opunham-se a um 

mecanismo eficaz contra eventual extrapolação de competência do parlamento, uma vez 

que eram totalmente contrários ao veto real. Da mesma forma, contrariando a opinião geral 

vigente à época de que o parlamento frequentemente reunido acabaria por usurpar poder, 

                                                
54 “Percebe-se facilmente que, neste contexto, a exigência de total separação orgânico-pessoal entre poder 
legislativo e poder executivo já extravasa a natureza exclusivamente jurídica que assumia no quadro da rule of 
law. Tal exigência é agora marcadamente política: do que se trata é de excluir o poder executivo (não já no 
sentido de poder judicial, como na anterior versão da doutrina da separação dos poderes, mas no sentido de 
poder governativo), então identificado com o rei, da contitularidade do poder legislativo. Este apenas deve 
caber a uma assembleia de representantes eleitos, como corolário da ideia democrática de soberania popular” 
(PIÇARRA, 1989, p. 56-57). 
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defendiam a necessidade de que a assembleia se reunisse frequentemente para impedir que 

o executivo usurpasse o poder (PIÇARRA, 1989, p. 54-56). 

O Instrument of Government55, de 1653, consagrou efetivamente o poder legislativo 

aos representantes do povo, não na versão radical pretendida pelos niveladores, mas sim 

atribuindo um poder de veto ao titular do poder executivo, o Lord Protector.  

A criação democrática da legislação, contudo, não perduraria por muito tempo. Com 

a Restauração, em 1660, o princípio da soberania popular foi preterido pelo 

restabelecimento da monarquia mista. Colocava-se então a questão de saber quem seriam 

os titulares do poder executivo e legislativo. A solução seria encontrada a partir da divisão 

social entre rei, nobreza e povo (PIÇARRA, 1989, p. 59-60).  

A nítida distinção entre a doutrina da Constituição mista e a doutrina da separação 

de poderes – tendo esta chegado até a ser proclamada pelos niveladores contra a primeira, 

em defesa da soberania popular, como acabamos de ver – vai se perder, dando lugar a uma 

fusão das duas ideias, que constituirá o modelo político da Inglaterra no século XVIII, o 

sistema da balança de poderes. 

Em 1688, o temor do absolutismo foi afastado de uma vez por todas na Inglaterra. 

Firma-se a soberania parlamentar e a Bill of Rights se torna um dos mais importantes 

documentos da história constitucional inglesa. Dentre outras coisas, a declaração proíbe a 

interferência real na elaboração da lei e na eleição dos membros do parlamento56.  

A partir de 1689, nas palavras de McIlwain, o rei passou a dever seu título de 

monarca ao parlamento (1947, p. 79), o poder real encontra-se definitivamente limitado 

pelo parlamento, enquanto que o poder parlamentar não encontra quaisquer limites, ao 

menos formais. A partir daqui, a história constitucional inglesa não apenas supera o temor 

absolutista, afastando-se da história constitucional do continente europeu, como também 

evita o caminho que mais tarde será trilhado, notadamente por suas ex-colônias americanas, 

do controle de constitucionalidade das leis, ao consagrar a soberania do parlamento. 

                                                
55 Disponível em: «http://www.constitution.org/eng/conpur097.htm». Acesso em: 20 set. 2008. 
56 Disponível em: «http://www.yale.edu/lawweb/avalon/england.htm». Acesso em: 18 set. 2008. 
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Dicey, na obra Introduction to the Study of the Law of the Constitution, afirma que 

duas características marcam as instituições políticas da Inglaterra: a onipotência e 

supremacia do poder central – primeiro da coroa, depois do parlamento – e o rule of law ou 

supremacia do direito (1897, p. 175). 

É famosa a frase de De Lolme a respeito da soberania parlamentar: “o parlamento 

inglês pode tudo, menos transformar uma mulher num homem e um homem numa 

mulher”57 (apud DICEY, 1897, p. 41, tradução nossa). Dicey afirma categoricamente a 

inexistência de quaisquer limitações jurídicas à soberania parlamentar58 e aponta como 

exemplo disso o Septennial Act (1715), ato pelo qual o parlamento permitiu que a duração 

dos mandatos chegasse a ser de sete anos, ao invés de três. O ato teve como efeito a 

permanência de um partido (os Whigs) no poder por mais tempo do que o que era possível 

quando ganhou as eleições de 1715 e foi objeto de duras críticas, notadamente da acusação 

de tirania parlamentar (MCILWAIN, 1947, p. 5). Para Dicey, a importância do ato está 

justamente em provar a soberania parlamentar, tendo o parlamento feito uso legal, embora 

sem precedentes, de seu poder. 

O autor, na linha dos teóricos da soberania, assenta a inexistência de limites jurídicos 

à soberania parlamentar no argumento de que soberania limitada é uma contradição em 

termos. Qualquer tentativa de estabelecer limites a um poder soberano encontra obstáculo 

na impossibilidade lógica e prática de combinar autoridade legislativa soberana com 

restrições a essa autoridade, que, assim, deixaria de ser absoluta (DICEY, 1897, p. 65). 

Nem mesmo o argumento de que os atos do parlamento são inválidos se contrários à 

moralidade constituiria obstáculo a esta soberania parlamentar, pois segundo Dicey, um juiz 

moderno jamais negaria validade a um ato parlamentar com base no argumento de que é 

imoral ou está além dos limites do parlamento. O que pode acontecer é, isto sim, que o juiz, 

                                                
57 Texto original: “Parliament can do everything but make a woman a man, and a man a woman”. 
58 “O princípio da soberania parlamentar significa nada mais nada menos do que isso, nomeadamente, que o 
Parlamento assim definido tem, sob a Constituição inglesa, o direito de fazer ou desfazer qualquer lei que seja; 
e, além disso, que nenhuma pessoa ou órgão é reconhecido pelo direito da Inglaterra como tendo o direito de 
superar ou afastar a legislação do Parlamento” (DICEY, 1897, p. 38, tradução nossa). Texto original: “The 
principle of Parliamentary sovereignty means neither more nor less than this, namely, that Parliament thus 
defined has, under the English constitution, the right to make or unmake any law whatever; and, further, that 
no person or body is recognised by the law of England as having a right to override or set aside the legislation 
of Parliament". 



40 
 

 

ao interpretar o ato, presuma que o parlamento ao editá-lo não queria violar as regras 

ordinárias da moralidade, dando, sempre que possível, uma interpretação em conformidade 

com a doutrina moral (1897, p. 60ss.). 

Sem dúvida, um dos aspectos mais interessantes do direito inglês é o fato de que, 

embora as leis não estejam sujeitas a controle de constitucionalidade, em razão da 

soberania parlamentar, esta pode ser bastante mitigada pela atuação dos tribunais, em 

razão da interpretação que conferem aos atos parlamentares59. 

Além disso, apesar da afirmação constante da soberania do parlamento inglês e da 

inexistência de limites jurídicos formais ao seu poder, também se reconhece que o órgão 

não se comporta de forma arbitrária, seja em razão dos limites que encontra na opinião 

pública e no respeito pelos tribunais, seja pela sua auto-contenção (RADBRUCH, 1962, p. 

27)60. 

Apesar de Dicey afirmar que as instituições políticas inglesas são marcadas 

simultaneamente pela supremacia do parlamento e pela supremacia do direito (rule of law), 

costuma-se afirmar que as duas ideias estão em concurso61. Com efeito, parecem 

contraditórias: um verdadeiro parlamento soberano não poderia ser limitado pela 

legalidade62. 

Certamente o rule of law não pode ser interpretado como a supremacia da lei, no 

sentido de vinculação do legislador a uma lei maior, uma Constituição, pois, como visto, não 
                                                
59 A esse respeito são elucidativas as palavras de Radbruch: “…o direito do caso, no mundo anglo-saxão, 
assume o controle até sobre tais codificações: em torno delas é pouco a pouco depositado um estrato de 
precedentes, assim como um telhado de palha é recoberto por uma camada de musgo; e de tal modo a letra da 
lei perde cada vez mais sua validade imediata” (RADBRUCH, 1962, p. 9, tradução nossa). Texto original:  “…il 
diritto del caso, nel mondo anglosassone, prende il sopravvento anche su tali codificazioni: attorno ad esse 
viene a poco a poco intessuto uno strato di precedenti giurisprudenziali vincolanti, così come un tetto di paglia 
viene ricoperto dal suo strato di muschio; e in tal modo la lettera della legge perde sempre di più la sua validità 
immediata”. Também neste sentido, Galindo (2004, p. 313-314). 
60 No mesmo sentido, afirma David: “O próprio Parlamento não encontra outros limites à sua onipotência que 
não seja o controle exercido pela opinião pública, num país onde a tradição e o espírito democrático são uma 
poderosa realidade” (2002, p. 433). 
61 Nesse sentido, Radbruch (1962, p. 27). 
62 Reconhecendo a incompatibilidade ao menos aparente entre os dois princípios, Dicey (1897, p. 336) e Jowell 
(2004, p. 6). Também Matteucci destaca que com a afirmação da onipotência parlamentar no século XVIII, ficou 
restringida a supremacia do common law, que, no início do século anterior, ainda autorizava os juizes a 
declararem nulas e sem efeito as leis do Parlamento contrárias ao direito e à razão. Contudo, ele revelaria 
ainda sua eficácia na autolimitação que o Parlamento põe à sua onipotência (1998 a, p. 252). A nosso ver, a 
supremacia do common law não chegou a autorizar que os juízes declarassem nulas as leis do parlamento. 
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existem limites formais ao legislador inglês, assim como não há leis fundamentais do ponto 

de vista formal, sujeitas a procedimento de alteração e revogação diferente do ordinário. O 

que significa então o governo de leis na Inglaterra? 

Dicey identifica a supremacia do direito com a segurança que a Constituição inglesa 

dá aos direitos individuais. Ele atribui ao rule of law três sentidos. De acordo com o primeiro 

dos sentidos, rule of law significa a ausência de poder arbitrário ou discricionário por parte 

do governo. A fórmula pode ser resumida no seguinte: nenhum homem pode ser punido a 

não ser por violação de uma lei estabelecida. Nas palavras de Dicey: “Os ingleses são 

governados pelo direito, e pelo direito apenas; um homem pode entre nós ser punido pela 

violação da lei, mas não pode ser punido por nada mais”63 (1897, p. 194, tradução nossa). 

Numa segunda acepção, rule of law implica o fato de que nenhum homem está acima 

da lei e de que todos os homens estão sujeitos à lei ordinária, administrada pelos tribunais 

ordinários. Trata-se da igualdade jurídica entre todos os cidadãos e também entre estes e as 

autoridades, pois toda autoridade, “do Primeiro Ministro ao coletor de tributos” é 

igualmente responsabilizada por qualquer ato realizado sem justificativa legal (DICEY, 1897, 

p. 185). 

O “rule of law” nesse sentido exclui a ideia de qualquer isenção de autoridades ou 
outros do dever de obediência à lei que governa outros cidadãos ou da jurisdição 
dos tribunais ordinários; não pode haver entre nós nada realmente correspondente 
ao “direito administrativo” (droit administratif) ou aos tribunais administrativos 
(tribunaux administratifs) da França64 (DICEY, 1897, p. 194, tradução nossa) 65. 

Rule of law, finalmente, quer dizer que os princípios gerais da Constituição, como, 

por exemplo, o direito individual à liberdade ou o direito de reunião, são o resultado de 

decisões judiciais determinando os direitos de indivíduos em casos trazidos perante os 

tribunais, e não o contrário, como em outros países, onde os direitos individuais resultam ou 

parecem resultar dos princípios gerais da Constituição. A Constituição inglesa não foi feita, 

                                                
63 Texto original: “Englishmen are ruled by the law, and by the law alone; a man may with us be punished for a 
breach of law, but he can be punished for nothing else”. 
64 Texto original: “The ‘rule of law’ in this sense excludes the idea of any exemption of officials or others from 
the duty of obedience to the law which governs other citizens or from the jurisdiction of the ordinary tribunals; 
there can be with us nothing really corresponding to the ‘administrative law’ (droit administratif) or the 
‘administrative tribunals’ (tribunaux administratifs) of France”. 
65 Para algumas críticas acerca desta contraposição que Dicey faz entre o sistema inglês e o sistema francês sob 
esse aspecto, ver Jowell (2004, p. 7). 
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mas cresceu. Não foi criada de uma vez, por um ato, nem é resultado da legislação no 

sentido ordinário, e sim fruto de disputas levadas aos tribunais para proteção dos direitos 

dos indivíduos. É uma Constituição eminentemente resultante da atividade judicial. Daí a 

conexão inseparável, na Constituição inglesa, entre os meios de assegurar um direito e o 

direito a ser assegurado. Daí também a relevância do brocardo ubi jus ibi remedium66 (DICEY, 

1897, p. 194). 

A fonte dos direitos individuais na Inglaterra não é, dessa forma, um código 

constitucional. Muito pelo contrário, a Constituição é que é a consequência destes direitos 

individuais, como definidos pelos tribunais (DICEY, 1897, p. 194-195). 

Tanto é assim que, em que pese haver na história constitucional inglesa uma série de 

cartas e documentos versando sobre direitos individuais, tais como a Magna Carta, a 

Petition of Right e a Bill of Right, estes textos não tinham o propósito de controlar a atuação 

legislativa, nem se constituíam propriamente em declarações, sendo mais bem entendidas 

como instrumentos que asseguram na prática os direitos individuais em face da atuação 

arbitrária da Coroa67. 

Quando confrontado com a questão da contradição entre o rule of law e soberania 

parlamentar, Dicey argumenta que a bem da verdade as duas ideias reforçam-se 

mutuamente (1897, p. 336). De um lado, a soberania parlamentar favorece o rule of law na 

medida em que, primeiro, só os atos parlamentares regularmente editados serão aplicados 

pelos juízes e, segundo, o parlamento se limita a legislar, abstendo-se de exercer funções 

executivas, diferentemente de um monarca soberano que é simultaneamente legislador e 

governante (DICEY, 1897, p. 336-339). Neste sentido, o rule of law representaria nada mais 

do que o primado da legalidade, não diferindo de uma “concepção meramente 

administrativista de Estado de Direito”.  

                                                
66 “Onde existe um direito, existe remédio”. 
67 Segundo Dicey, a Petition of Right e a Bill of Rights contêm proclamações de princípios gerais que lembram as 
declarações de direitos conhecidas pelos constitucionalistas estrangeiros, especialmente a Declaração de 
Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, mas tal semelhança é aparente. A Petition of Right e a Bill of Rights 
nao são tanto “declarações de direitos”, mas condenações em demandas judiciais ou práticas por parte da 
Coroa que são pronunciadas ilegais. Já as declarações contidas nas Constituições norte-americanas têm uma 
similitude real em relação às declarações continentais de direitos, são produtos das ideias do século XVIII, mas 
têm o distinto propósito de controlar o legislativo (DICEY, 1897, p. 191). 
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De outro lado, a supremacia da lei necessitaria da soberania parlamentar, segundo 

Dicey, para que a legislação ganhe de volta a flexibilidade que lhe é retirada pela 

impossibilidade de atuação discricionária do poder executivo (1897, p. 340). Isto resolveria o 

problema da delicada escolha entre um governante vinculado à rigidez legal ou um 

governante livre para utilizar do bom senso, da equidade, nos casos concretos, mas, 

arriscando-se, ao mesmo tempo, aos abusos de poder por parte de governantes não 

virtuosos, isto é, o problema de escolher entre ser governado por homens ou leis68. 

Diante da acusação de que esta seria uma solução meramente formal, Dicey 

argumenta que ainda que sejam conferidos à coroa pelo parlamento poderes 

extraordinários por meio de um estatuto, tais poderes nunca serão ilimitados, porque 

restringidos às palavras do próprio ato e, especialmente, pela interpretação que os juízes lhe 

dão. E acrescenta: 

O Parlamento é o supremo legislador, mas a partir do momento em que o 
Parlamento exprime sua vontade como criador do direito, esta vontade se torna 
sujeita à interpretação feita pelos juízes e os juízes, que são influenciados pelo 
sentimento de magistrados não menos que pelo espírito geral do common law, 
estão dispostos a interpretar exceções estatutárias aos princípios do common law 
de um modo que não seria aprovado […] pelas Casas do Parlamento, se as Casas 
fossem chamadas a interpretar seus próprios atos legais69 (1897, p. 342-343, 
tradução nossa).  

Aqui está, a nosso ver, a chave para a compreensão do rule of law. 

O primeiro sentido do rule of law para Dicey está profundamente conectado com a 

ideia da certeza produzida pela lei. É clara a afirmação do autor quanto à necessidade de 

eliminação da discricionariedade por parte das autoridades. A virtude das condutas 

legalmente vinculadas estaria primeiro no fato de que permite às pessoas afetadas saber as 

regras antes de serem sujeitas a elas retrospectivamente, o que além de trazer segurança – 

permitindo, por exemplo, a realização de investimentos seguros, tão caros aos liberais –, 

                                                
68 Sobre o assunto, ver Jowell (2004). 
69 Texto original: “Parliament is supreme legislator, but from the moment Parliament has uttered its will as 
lawgiver, that will becomes subject to the interpretation put upon it by the judges of the land, and the judges, 
who are influenced by the feelings of magistrates no less than by the general spirit of the common law, are 
disposed to construe statutory exceptions to common law principles in a mode which would not commend 
itself […] to the Houses of Parliament, if the Houses were called upon to interpret their own enactments”. 
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constitui um princípio de justiça70. Já o segundo sentido do rule of law está associado à 

igualdade proporcionada por uma lei geral, isto é, aplicável a todos indistintamente, 

inclusive às autoridades, e também à ideia de accountability e responsabilização das 

autoridades. 

A segurança e a igualdade são virtudes proporcionadas pelas leis gerais e abstratas e, 

como teremos oportunidade de ver71, são virtudes de um governo mediante leis e não de 

um governo submetido à lei. Embora o monarca inglês tenha estado sujeito a uma série de 

limitações jurídicas desde a Idade Média e especialmente depois dos embates do século XVII 

e da Revolução Gloriosa, a verdade é que não se pode ver no rule of law um legislador 

submetido a leis. O parlamento inglês não conhece limites de natureza jurídica. E é por essa 

razão que não se pode entender a supremacia do direito na Inglaterra como supremacia 

formal de qualquer norma em relação ao parlamento. 

Mas pode-se, sim, interpretá-la como a supremacia de um direito que não é, nas 

palavras de Matteucci, a expressão exata da vontade do legislador (1998a, p. 255). É que o 

rule of law, além de implicar a segurança e a igualdade proporcionadas pela lei, também 

significa, como vimos, que os direitos dos indivíduos são produto da atividade judicial, não 

dependendo, portanto, da consagração legislativa. 

Isto quer dizer que a soberania do parlamento e o fato de este não estar vinculado a 

uma Constituição escrita e “codificada” e protegida por um meio qualquer de controle de 

constitucionalidade não implica arbitrariedade do parlamento, nem ameaça os direitos 

individuais, se não por outra razão, pelo fato de que estes direitos não foram atribuídos por 

uma carta, sujeita a alterações e derrogações, mas construídos na prática dos tribunais. 

Sendo o direito inglês essencialmente jurisprudencial, qualquer estatuto parlamentar será 

interpretado em conformidade com estes direitos. 

                                                
70 A respeito da função de segurança da lei, acrescenta Bobbio: “Enquanto os antigos, sensíveis de modo 
particular ao problema do governo tirânico, colocaram em destaque sobretudo a função igualizadora da lei, os 
modernos (refiro-me à categoria do Estado legal e racional de Weber) exaltaram sobretudo a função que o 
governo pode desempenhar, emanando normas abstratas, para assegurar a previsibilidade e portanto a 
calculabilidade das consequências das próprias ações, favorecendo assim o desenvolvimento do intercâmbio 
econômico” (2000b, p. 172). 
71 Ver tópico 3.1 infra. 
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Dessa forma, não se reduz o rule of law à “concepção administrativista do Estado de 

Direito”, identificando-o com o princípio da legalidade. Mas tampouco se submete o poder 

político do parlamento a uma Constituição escrita. Se o parlamento inglês não conhece 

limites de natureza jurídica, os direitos dos ingleses tampouco dependem desse parlamento, 

mas antes conhecem sua concretização nos tribunais. 

Daí serem características do rule of law o desenvolvimento do direito em processo 

jurisdicional e a ideia de direito enquanto processo histórico progressivo e inacabado, ao 

invés de constituir um sistema fechado de normas de criação legislativa (PIÇARRA, 1989, p. 

44). 

 

2.3 CONSTITUCIONALISMO NORTE-AMERICANO: A “GRANDE DESCOBERTA” DO JUDICIAL 

REVIEW OF LEGISLATION 

 

O constitucionalismo norte-americano é sem dúvida a experiência que mais 

influenciou a formação do Estado Constitucional contemporâneo. Em que pese a relevância 

da experiência histórica inglesa, que, inclusive, influenciou em grande medida a própria 

realidade dos EUA, foi verdadeiramente inovadora a forma como se concretizaram as ideias 

constitucionalistas na Federação norte-americana. 

A Constituição dos Estados Unidos de 1787 é considerada a primeira Constituição 

escrita no sentido contemporâneo (SALDANHA, 2000, p. 64). Além disso, foi nos EUA que se 

deu a grande “descoberta” do pensamento moderno, nas palavras de Cappelletti, a 

concepção de Cartas Constitucionais como lex superior, vinculatória até para o legislador 

(1992, p. 10), acabando por se desenvolver o mecanismo até então inédito do controle 

jurisdicional de constitucionalidade das leis. 

Para compreendermos o surgimento destas revolucionárias novidades, devemos 

deitar um olhar sobre a forma como se deu a colonização da América. Tal colonização teve, 
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sobretudo, um caráter privado, em razão das lutas internas com as quais estava lidando a 

monarquia inglesa à época. 

As colônias, regra geral, eram concessões de propriedades de terra a determinadas 

pessoas físicas – para promoção de plantações – ou assentamentos voltados a finalidades 

comerciais ou à exploração de possíveis recursos minerais – viabilizados por meio das 

companhias comerciais. As companhias comerciais, no entanto, logo fracassaram 

economicamente, em razão das escassas possibilidades de comércio, das dificuldades 

práticas na constituição de assentamentos em terras desertas e inóspitas e do fato de não 

terem sido encontrados os recursos minerais esperados (MATTEUCCI, 1998b, p. 175-176). 

Além das colônias em propriedade de particulares e daquelas incorporadas às 

companhias comerciais, havia as colônias da Coroa, que eram administradas diretamente 

pelo rei. Obedecendo-se à lógica privada da colonização, contudo, nenhuma colônia 

americana nasceu por iniciativa do monarca. O que ocorreu foi uma mudança no status 

jurídico das colônias, em decorrência de um processo de estatização, cujo ápice se deu entre 

os anos de 1691 e 1702 (MATTEUCCI, 1998b, p. 180). 

Tanto no caso da concessão de propriedades de terra quanto no caso da colônias 

exploradas pelas companhias comerciais, as relações jurídicas eram disciplinadas por Cartas 

concedidas pelo rei ao feudatário ou à sociedade por ações. Os colonos eram aludidos nas 

Cartas apenas como sujeitos de tutela, pois, apesar da emigração, continuavam a ser súditos 

do rei e por isso estavam sob sua proteção (MATTEUCCI, 1998b, p. 170). 

No caso das colônias em propriedade, as Cartas concediam ao lord proprietário 

direitos jurisdicionais, privilégios, prerrogativas, regalias, liberdades, imunidades etc., que 

configuravam uma verdadeira concessão feudal. De outra parte, o senhor era responsável 

pela defesa da fronteira. (MATTEUCCI, 1998b, p. 173). No caso das colônias exploradas pelas 

companhias comerciais, as Cartas reconheciam-lhe a personalidade jurídica e o privilégio ou 

monopólio na comercialização e exploração do território (JELLINEK, 1973, p. 389; 

MATTEUCCI, 1998b, p. 176). Pode-se dizer, portanto, que as Cartas continham princípios 

fundamentais do governo e da organização administrativa. 
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Tais Cartas viabilizaram o “início de um diálogo” entre colonos e concessionários em 

razão de sua natureza e das cláusulas nelas contidas e, posteriormente, quando a Coroa 

revogou as Cartas, substituindo os concessionários, foi obrigada a aceitar as instituições e 

leis que haviam surgido do diálogo entre os colonos e os titulares das Cartas (MATTEUCCI, 

1998b, p. 182-183). 

É que, como se disse, os colonos, emigrantes, continuavam a ser súditos do rei e, por 

isso, os concessionários enfrentavam uma série de limitações no plano jurídico em favor 

deles. Dentre tais limites estava a aplicação do common law inglês às colônias. Assim, o 

proprietário e a companhia podiam produzir leis e ordenanças, mas não podiam contrariar o 

common law. Este configurava um direito mais alto, certificado por um documento escrito, 

qual seja, a Carta do Rei (MATTEUCCI, 1998b, p. 182). Os colonos começaram defendendo 

este direito perante o concessionário e mais tarde, quando se deu a estatização de colônias, 

perante o próprio rei. 

Portanto, as Cartas não apenas regulavam as estruturas jurídicas fundamentais das 

colônias, como também eram vinculatórias inclusive para o legislador colonial, o que justifica 

o entendimento de que constituem as primeiras Constituições das colônias e as precursoras 

mais próximas das Constituições modernas72.  

Mas mais do que isso, essa necessidade de observância de um direito superior fazia 

com que fosse devida a declaração de nulidade de leis que violassem o direito inglês. Por 

essa razão é que Cappelletti afirma que, paradoxalmente, a supremacia do Parlamento 

inglês favoreceu a supremacia dos juízes nos EUA (1992, p. 58): 

foi, então, justamente por força desta supremacia da lei inglesa que, é evidente, 
soava em uníssono com a doutrina da “supremacy of the English parliament” – que 
em numerosos casos, alguns dos quais tornados famosos, o Privy Council do Rei 
decidiu que as leis coloniais deviam ser aplicadas pelos juízes das Colônias só se 
elas não estivessem em contraste com as leis do Reino (CAPPELLETTI, 1992, p. 61). 

Com a independência, as Cartas seriam substituídas pelas Constituições, mas da 

mesma forma que ora eram consideradas nulas as leis contrárias às Cartas coloniais, mais 

tarde deveriam ser afirmadas nulas as leis contrárias às novas Constituições. 

                                                
72 Jellinek chega mesmo a dizer que as cartas dos Estados americanos são, efetivamente, as Consituições mais 
antigas que se conhecem no sentido que hoje tem esse vocábulo (1973, p. 389). 
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Além das Cartas, outros documentos jurídicos surgiram das tensões e conflitos entre 

colonos e companhias comerciais, entre colonos e proprietários e entre colonos e o rei, 

tendo significativa importância para história constitucional dos EUA. Estes novos 

documentos jurídicos por vezes se limitavam a organizar órgãos de governo e outras vezes já 

apresentavam embrionárias declarações de direitos. Não chegavam a subverter as Cartas, 

mas ignoravam muitas das disposições nelas contidas, denotando uma tendência na 

codificação do direito constitucional, em que pese não se objetivasse com eles a substituição 

dos princípios do common law, mas a clarificação deles (MATTEUCCI, 1998b, p. 204). 

Nesse processo não podemos deixar de destacar o surgimento na colônia de 

Massachusetts do Body of Liberties, em 1641, produto de conflitos entre os colonos e o 

grupo dirigente da Companhia. Este, encabeçado pelo governador, John Winthrop, defendia 

o poder discricionário dos magistrados para realização da verdadeira justiça. Contudo, os 

colonos visavam ao princípio da certeza da lei para proteção do indivíduo em face da 

equidade ou arbítrio dos magistrados. Passaram, então, a partir de 1635 a afirmar a 

necessidade da redação de um código de leis que limitasse o poder discricionário dos juízes, 

luta que culminou na aprovação do Body of Liberties. Os colonos lutavam contra a oligarquia 

dos magistrados, para limitar seu poder e, para isso, não podiam confiar no common law, 

pois eram os próprios magistrados os depositários dele (MATTEUCCI, 1998b, p. 199-200).  

Justamente por esta exigência de certeza os freeman quiseram a codificação e a 
publicação de suas antigas leis, talvez para ter, juntamente com a Bíblia, também o 
Código da liberdade […] o conceito de fundamental law, intrínseco ao common law, 
está presente nestas primeiras codificações; mas agora já não se trata de um 
direito que se baseia na antiguidade imemorial ou no direito da natureza, e sim de 
um direito que extrai seu valor do consenso do povo, e que serve para limitar o 
poder dos magistrados, ou se se quer, da classe dirigente73 (MATTEUCCI, 1998b, p. 
201, tradução nossa). 

Além da concepção de um poder superior, decorrente do respeito que as Cartas 

impunham ao direito inglês e dos documentos jurídicos de natureza constitucional surgidos 

dos conflitos entre colonos, concessionários e Coroa, no período colonial nos EUA, 

                                                
73 Texto original: “Justo por esta exigencia de certeza los freeman quisieron la codificación y la publicación de 
suas antiguas leyes, quizás para tener, junto a la Biblia, también el Código de la libertad […] el concepto de 
fundamental law, intrínseco al common law, está presente en estas primeras codificaciones; pero ahora ya no 
se trata de un derecho que se basa en la antiguidad inmemorial o en el derecho de naturaleza, sino de un 
derecho que extrae su valor del consenso del pueblo, y que sirve para limitar el poder de los magistrados, o si 
se quiere, de la clase dirigente”. 



49 
 

 

encontramos também outra das ideias sobre as quais repousam as Constituições escritas 

atuais, qual seja, a ideia de um contrato fundamental. Isso se vê, sobretudo, na experiência 

dos assentamentos da Nova Inglaterra, territórios fora das outras colônias e, portanto, que 

ainda eram res nullius ou de propriedade dos índios. Estes assentamentos representaram as 

primeiras comunidades com efetiva independência da metrópole (MATTEUCCI, 1998b, p. 

185).  

Em razão das fracas relações entre as colônias e a metrópole, especialmente nesse 

caso de assentamentos em locais mais distantes e inóspitos, ao se reunirem os colonos para 

deliberar acerca de questões comuns, pareciam estar a sair do estado de natureza para 

entrar no regime de Estado, fazendo lembrar a ideia do contrato social (JELLINEK, 1973, p. 

390).  

Nesse contexto era fundamental a figura do covenant. Na Europa, o pacto havia 

servido para constituir igrejas livres, autônomas e independentes, que viviam pelo consenso 

voluntário de seus associados e elegiam um pastor. Nos EUA, contudo, ganhou contornos de 

verdadeiro contrato social, fazendo surgir, assim, comunidades políticas autônomas, 

formadas sobre o princípio do governo baseado no consenso da maioria (MATTEUCCI, 

1998b, p. 185). 

Em razão das dificuldades que tais pequenas comunidades enfrentavam interna e 

externamente – o surgimento de tensões e desacordos entre as distintas cidades e as 

dificuldades na defesa do território em relação aos índios, franceses e holandeses – teve 

lugar um movimento centrípeto no sentido de formação de uma aliança entre os diversos 

assentamentos, o que se concretizou no ano de 1643, com a formação de uma confederação 

denominada Colônias Unidas de Nova Inglaterra (MATTEUCCI, 1998b, p. 191).  

Mas, para se unirem à Confederação, achou-se por bem que aderissem não como 

cidades, mas como colônias que exerciam sua jurisdição sobre cidades e territórios mais 

amplos, formando-se então três federações: Connecticut, na qual se estabeleceu uma 

Constituição escrita (Fundamental orders), New Haven, onde também se firmou um pacto 

escrito (Frame of government) e Rhode Island (MATTEUCCI, 1998b, p. 192). Essas três 

federações têm alguns traços em comum de certa relevância: nelas passa-se de uma 
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organização de governo na forma de cidades para uma administração colonial ou estatal, 

estendendo-se a jurisdição a várias cidades e territórios; além disso, pode-se constatar o 

caráter federal destas Constituições; e, por fim, estas novas Constituições descansam sobre 

princípios democráticos (MATTEUCCI, 1998b, p. 192). 

É relevante observarmos que estas Constituições são os primeiros documentos 

escritos que regulam o funcionamento dos órgãos de governo que não provêm de um poder 

estranho, como era o caso das Cartas coloniais (MATTEUCCI, 1998b, p. 193).  

Portanto, de um lado temos a experiência dos novos assentamentos, que conduziu à 

formação de pactos e à redação de documentos escritos para acordar as regras de governo 

e, de outro lado, temos a experiência das colônias em propriedade ou exploradas pelas 

companhias comerciais e mais tarde convertidas em colônias da Coroa, onde os conflitos 

entre os colonos e os concessionários ou o rei levaram cada vez mais à fixação de um auto-

governo e ao surgimento de diversos documentos jurídicos. Como se pode deduzir, tais 

experiências foram bastante relevantes para a formação do pensamento constitucional 

norte-americano. 

O período de maior interesse, contudo, para o constitucionalismo nos EUA é aquele 

que vai de 1761 a 180374. A partir de 1761 inicia-se um intenso debate com a publicação de 

diversos artigos que forneceram o substrato cultural para a Declaração de Independência de 

1776. Esses artigos, inicialmente revelavam uma certa confiança nas Cartas, considerando-as 

idôneas para proteger os interesses dos colonos, mas depois passaram a reivindicar os 

direitos que os americanos tinham como cidadãos ingleses de não serem taxados sem seu 

consentimento (no taxation without representation) e logo passaram a defender a 

autonomia legislativa das colônias, para finalmente fazerem uma apelação revolucionária 

em nome dos direitos inalienáveis do homem (MATTEUCCI, 1998b, p. 163). 

Como se vê, a injusta taxação feita pelo Parlamento inglês foi de grande relevância 

para o desenrolar dos fatos. A Revolução norte-americana já nasceu, portanto, sob o lema 

                                                
74 Neste período são importantes marcos o ano de 1776, em que se deu a Declaração de Independência, e o 
ano de 1788, quando foi ratificada a Constituição dos Estados Unidos da América. 
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da oposição da lei do Parlamento à “Constituição”75 (FIORAVANTI, 2001, p. 104). O problema 

sobre o qual se debruçavam os norte-americanos, ao contrário dos ingleses, era o de 

controlar e limitar não o rei, e sim a classe dirigente (MATTEUCCI, 1998b, p. 164) e, por isso 

voltar-se-iam justamente contra as instâncias nas quais estivesse representada. 

Não surpreende, então, que os norte-americanos buscassem não um legislador 

virtuoso e onipotente, mas um legislador limitado. É por isso que, para Matteucci, a filosofia 

da Revolução norte-americana teria consistido num discurso sobre governo que dispensa o 

conceito europeu de soberania entendida como poder indivisível e legibus solutus, 

enfatizando a ideia de um legislativo limitado pelos direitos que os americanos possuíam 

como ingleses que eram (1998b, p. 162).  

Já segundo Prieto Sanchís, ter-se-ia conciliado no constitucionalismo norte-

americano duas tradições políticas que até então caminhavam separadas, a tradição do 

governo limitado e a tradição da soberania popular76. Ao passo que o contrato social 

estimulava a realização de um ato fundacional pelo povo soberano, o direito natural77 

impunha a limitação do governo e tanto um, como outro, justificariam a superioridade do 

poder constituinte sobre os poderes constituídos e simultaneamente o esgotamento deste 

poder na própria Constituição (2003a, p. 41-42). 

Também para Fioravanti, a oposição Constituição x soberania popular confluem, na 

Revolução norte-americana, num novo conceito, o de poder constituinte, uma vez que é 

exercido o poder soberano, mas tal poder se associa à ideia de Constituição (2001, p. 103-

104). Não foi outra a razão pela qual Thomas Paine afirmava que a Constituição não é 

                                                
75 No curso da Revolução, a superioridade da Constituição era sustentada sobre uma dupla base, a tradição da 
Constituição inglesa e dos direitos absolutos dos britishmen e a novidade do poder constituinte e dos direitos 
naturais dos indivíduos (FIORAVANTI, 2001,  p. 105). 
76 Sobre a contraposição entre soberania e constitucionalismo ver item 3.3 infra. 
77 Sanchís observa que a própria ideia de superioridade constitucional, ou seja, de um poder fora e por cima 
dos órgãos estatais resulta ser uma traslação à ordem política da velha pretensão jusnaturalista de impor-se ao 
direito positivo (2003a, p. 42). Esta influência jusnaturalista se traduziu na consagração dos direitos nas 
Constituições dos diversos Estados. Nesse sentido, teria havido um trânsito de uma concepção historicista, 
onde se apelava aos “direitos dos ingleses” a uma concepção jusnaturalista e racional que estimula a conclusão 
de um novo contrato social (PRIETO SANCHÍS, 2003a, p. 43). 
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produto do governo, e sim do povo, que constitui o governo78 – além de dever ser 

necessariamnte escrita e visível (1791, p. 53). 

Nisto sobressai a diferença entre um regime meramente democrático e um regime 

republicano. O regime republicano, que os norte-americanos estavam introduzindo no país, 

contém necessariamente a opção democrática, porque se expressa por meio de uma 

Constituição que se funda sobre o poder constituinte do povo soberano, mas rechaça a 

presença de tal opção democrática mais além da Constituição republicana (FIORAVANTI, 

2001, p. 107). O que se propunha, por exemplo, nos papéis federalistas era justamente uma 

Constituição republicana – democrática no seu fundamento e moderada e equilibrada no 

que dizia respeito à articulação dos poderes previstos e disciplinados nela (FIORAVANTI, 

2001, p. 107). 

Para efetivação do equilíbrio entre os poderes, que deveriam estar todos limitados, o 

constituinte optou por um sistema bicameral, pela possibilidade de veto legislativo do 

Presidente e pela necessidade de concordância do Senado para o exercício de determinados 

poderes presidenciais. Tratava-se da versão norte-americana da separação dos poderes, a 

doutrina dos checks and balances. Aqui o objetivo não era tanto o de uma abstrata 

separação de funções, mas de um concreto equilíbrio entre elas (FIORAVANTI, 2001, p. 108). 

O modelo dos checks and balances constitui uma variante da doutrina da balança de 

poderes inglesa. A diferença aqui diz respeito, sobretudo, à autonomia da estrutura 

constitucional em relação ao substrato social da Constituição. Enfatizava-se, assim, a 

vertente técnico-institucional da balança dos poderes, organizando-se o poder político de 

uma sociedade mais ou menos homogênea, e não estamental, de forma plural, a fim de 

limitá-lo ou moderá-lo (PIÇARRA, 1989, p. 83).  

O ponto de partida dos norte-americanos foi certamente a ideia de governo misto 

oriunda do sistema constitucional inglês, mas eram necessárias adaptações para aplicação 

da teoria da separação dos poderes à realidade da ex-colônia. A proposta dos constituintes 

                                                
78 “Uma Constituição é algo antecedente a um governo, e um governo é apenas a criatura de uma Constituição. 
A Constituição de um país não é o ato de seu governo, mas do povo constituindo um governo” (PAINE, 1791, p. 
53, tradução nossa). Texto original: “A constitution is a thing antecedent to a government, and a government is 
only the creature of a constitution. The constitution of a country is not the act of its government, but of the 
people constituting a government”. 
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era a de distribuir o poder não entre diferentes forças sociais representadas no legislativo, 

mas entre os três poderes, estabelecendo, ao mesmo tempo, mecanismos de controle 

recíprocos do tipo inter-orgânico. A ideia de divisão de funções entre ramos de governo que 

exercerão controle mútuo um sobre o outro, embora eleitos direta ou indiretamente pelas 

mesmas pessoas, é uma contribuição única dos norte-americanos à teoria constitucional 

moderna (VILE, 1998, p. 64).  

Essa forma de organização concreta dos poderes foi objeto de desacordo entre 

conservadores e radicais. Enquanto os primeiros defendiam uma democracia “equilibrada” 

como a que acabou se firmando, com o sistema bicameral e o poder de veto do Executivo, 

os radicais democratas defendiam uma democracia baseada na vontade da maioria, na qual 

o poder preeminente deveria pertencer a uma assembleia única, expressão da soberania 

popular (MATTEUCCI, 1998b, p. 165-166). 

Havia, portanto, uma profunda desconfiança no homem no que toca ao exercício do 

poder político e esta desconfiança levou ao entendimento de que dentre os três poderes, o 

executivo e o legislativo, sobretudo, apresentavam-se como mais perigosos ao equilíbrio 

constitucional proposto e aos direitos dos cidadãos, já que o primeiro é o detentor da força e 

o segundo é que estabelece por meio das leis os deveres e direitos dos cidadãos79.  

Acabou por caber ao Judiciário, “the least dangerous branch”, o papel de árbitro da 

divisão do poder80, exercendo a função de um poder moderador (VANOSSI, 1976, p. 61). 

Assim concebido, o judiciário constitui efetivamente um poder de Estado, e não apenas um 

poder nulo.  

                                                
79 Mas mais do que o poder do Executivo e do Legislativo, temia-se o poder do povo. Nesse sentido, afirmava 
James Madison: “A prescrição em favor da liberdade deve mirar o grupo de pessoas onde o maior perigo 
repousa, a saber, aquele que possui a prerrogativa mais elevada de poder. Mas ela não é encontrada nos 
departamentos do Executivo ou do Legislativo, e sim no corpo do povo operado pela maioria contra a minoria” 
(apud ESTEVES, 1993, tradução nossa). Texto original: “The prescription in favour of liberty ought to be levelled 
against that quarter where the greatest danger lies, namely, that which possesses the highest prerogative of 
power. But this is not found in either Executive or Legislative departments of Government, but in the body of 
the people operating by the majority against the minority”. 
80 É importante observar que o Poder Judiciário é, ainda, o remédio para o perigo decorrente da coexistência 
de diversas assembleias na organização estatal federativa norte-americana. Portanto, acumulou também a 
função de árbitro entre os Estados e a Federação. 
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Na função de árbitro dos limites impostos pela Constituição ao Legislativo, o 

Judiciário tornou-se o guardião da supremacia da Constituição e para este mister pareceu 

essencial aos norte-americanos a criação de um mecanismo de controle de 

constitucionalidade das leis. 

Tanto a ideia do controle jurisdicional de constitucionalidade das leis, como a ideia da 

supremacia jurídica da Constituição foi, em larga medida, produto de construção 

jurisprudencial. Quanto à última, vale ressaltar, embora a supremacia jurídica da 

Constituição e das demais leis federais sobre as constituições e leis estaduais tenha sido 

expressamente declarada na Constituição de 178781, a ideia de superioridade das normas 

constitucionais em relação às normas infraconstitucionais não estava expressamente 

prevista (VIEIRA, 2002, p. 64). 

Hamilton, em The Federalist, já tratava a Constituição como norma fundamental e 

defendia o judicial review of legislation. O raciocínio era de que, sendo a Constituição uma 

norma superior e sendo ela a organização do poder político, constitui o instrumento através 

do qual o povo delega poderes aos governantes. Daí que leis inconstitucionais seriam um 

descumprimento do mandato dado pelo povo aos representantes, devendo prevalecer, na 

hipótese de incompatibilidade entre lei e Constituição, a vontade do povo expressa na 

Constituição. Em suas palavras: 

Não há nada que dependa de princípios mais claros do que o fato de que todo ato 
de uma autoridade delegada contrário ao contido no mandato pelo qual é exercido 
é inválido. Consequentemente, nenhum ato legislativo contrário à Constituição 
pode ser válido. Negar isto seria afirmar que o mandatário é maior do que o 
mandante; que o servo está acima de seu mestre; que os representantes do povos 
são superiores ao povo mesmo; os homens que agem pela virtude dos poderes não 
apenas não podem fazer o que seus poderes não autorizam, como também o que 
eles proíbem82 (HAMILTON, [2005a?], tradução nossa). 

                                                
81 Artigo VI da Constituição norte-americana de 1787: “Esta Constituição, e as leis que se fizerem em 
cumprimento a ela, e todos os tratados já celebrados, ou por celebrar, sob a autoridade dos Estados Unidos 
serão a lei suprema do país; os juízes de todos os Estados serão sujeitos a ela, ficando sem efeito qualquer 
disposição em contrário na Constituição ou nas leis de qualquer dos Estados” (tradução nossa). Texto original: 
“This Constitution, and the laws of the United States which shall be made in pursuance thereof; and all treaties 
made, or which shall be made, under the authority of the United States, shall be the supreme law of the land; 
and the judges in every state shall be bound thereby, anything in the Constitution or laws of any State to the 
contrary notwithstanding.” Disponível a partir de: <http://www.archives.gov/national-archives-
experience/charters/constitution.html>. Acesso em: 27 ago. 2006. 
82 Texto original: “There is no position which depends on clearer principles, than that every act of a delegated 
authority, contrary to the tenor of the commission under which it is exercised, is void. No legislative act, 
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Os juízes, a quem cabe a interpretação das leis, seriam, naturalmente, os 

responsáveis por defender Constituição, que nada mais é que a lei fundamental83. 

Em 1803, o Chief Justice John Marshall finalmente adota, numa decisão da Suprema 

Corte, a doutrina da superioridade normativa da Constituição e deixa de aplicar uma lei 

ordinária, por entender que esta a contrariava. Trata-se do famoso caso Marbury x 

Madison84.  

William Marbury havia sido nomeado juiz federal pelo Presidente John Adams, logo 

após a derrota sofrida por este nas eleições presidenciais. O novo presidente, Thomas 

Jefferson, determinou a seu Secretário de Estado, James Madison, que suspendesse a 

nomeação de Marbury, o que fez com que este impetrasse writ of mandamus a fim de 

alcançar sua nomeação. A Suprema Corte, através de acórdão da lavra de Marshall, decidiu 

que o Presidente não tinha direito de negar a nomeação de Marbury. Entretanto, entendeu 

que não podia conceder o writ of mandamus impetrado por Marbury, porque esta 

competência lhe havia sido atribuída pelo Judiciary Act, de 1789, ampliando as competências 

                                                                                                                                                   
therefore, contrary to the Constitution, can be valid. To deny this, would be to affirm, that the deputy is greater 
than his principal; that the servant is above his master; that the representatives of the people are superior to 
the people themselves; that men acting by virtue of powers, may do not only what their powers do not 
authorize, but what they forbid”. 
83 Nas palavras de Hamilton: “Não se deve, de outra forma, supor que a Constituição poderia pretender 
permitir os representantes do povo a substituir a vontade deles àquela de seus constituintes. É muito mais 
racional supor que as cortes foram projetadas para serem um corpo intermediário entre o povo e o legislativo, 
a fim de, entre outras coisas, manter este dentro dos limites impostos a sua autoridade. A interpretação das 
leis é o ofício próprio e peculiar das cortes” [2005a?, tradução nossa]. Texto original: “It is not otherwise to be 
supposed, that the Constitution could intend to enable the representatives of the people to substitute their will 
to that of their constituents. It is far more rational to suppose, that the courts were designed to be an 
intermediate body between the people and the legislature, in order, among other things, to keep the latter 
within the limits assigned to their authority. The interpretation of the laws is the proper and peculiar province 
of the courts”.  
84 “Quem examinar esta sentença, na qual culmina o constitucionalismo americano, com uma ótica medieval e 
não moderna, entende-la-á melhor partindo da antiga dicotomia entre gubernaculum e jurisdictio. Certamente, 
os conteúdos estão radicalmente transformados: no lugar do rei encontramos um processo político 
democrático de uma sociedade pluralista; em lugar da velha lei consuetudinária, uma Constituição escrita, que 
contém os direitos garantidos aos cidadãos por um juiz, que fixa e declara a lei” (MATTEUCCI, 1998b, p. 169, 
tradução nossa). Texto original: “Quien examine esta sentencia, en la que culmina el constitucionalismo 
americano, con una óptica medieval y no moderna, la endenderá mejor partiendo de la antigua dicotomía 
entre gubernaculum y jurisdictio. Ciertamente, los contenidos están radicalmente transformados: en lugar del 
rey encontramos un proceso político democrático de una sociedad pluralista; en lugar de la vieja ley 
consuetudinaria, una constitución escrita, que contiene los derechos garantizados a los ciudadanos por un juez, 
que fija y declara la ley”. 
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constitucionais originalmente estabelecidas para a Suprema Corte, o que tornava a norma 

contrária à Constituição (VIEIRA, 2002, p. 63) 85. 

Os argumentos de Marshall eram claros: ou a Constituição era, de fato, uma lei 

suprema e imodificável por meios ordinários ou está na mesma posição que as demais leis 

comuns. Se esta última hipótese é verdadeira, então as Constituições escritas nada mais são 

do que uma tentativa absurda dos povos de limitar um poder que, por sua essência, não é 

limitável. Entretanto, se a primeira hipótese é verdadeira, uma disposição legislativa que se 

oponha à Constituição não é uma lei e, portanto, não deve ser aplicada (VANOSSI, 1976, p. 

71). Ele partiu, assim como Hamilton, da ideia de que a Constituição é uma norma superior 

às demais, surgindo daí não apenas um sistema difuso de controle de constitucionalidade 

das leis, como também “o próprio conceito operacional de um sistema constitucional dotado 

de uma Constituição rígida” (VIEIRA, 2002, p. 65). 

A argumentação Hamilton-Marshall poderia ser assim sintetizada: nenhuma lei 

contrária à Constituição pode ser válida, dado que o Parlamento é delegado do poder 

constituinte e os atos do mandatário não podem exceder o mandato sob pena de nulidade; 

os tribunais foram designados como corpo intermediário entre o povo e o legislador e a 

interpretação das leis é atribuição própria do judiciário; se a Constituição é uma lei, cabe aos 

juízes interpretá-la; havendo conflito entre lei e Constituição esta deve ser preferida, pois a 

intenção do povo nela expressada é superior à intenção dos legisladores; a faculdade dos 

juízes de desaplicar leis contrárias à Constituição não supõe a superioridade do judiciário em 

relação ao legislativo, mas apenas a superioridade do poder do povo em relação a ambos 

(MESA, 2001, p. 242). 

 O modelo norte-americano de constitucionalismo caracteriza-se, portanto, por essa 

combinação de supremacia constitucional e controle de constitucionalidade das leis. A 

separação de poderes nos EUA tem uma feição diferenciada, empregando-se o sistema de 

checks and balances, no qual o judiciário, ao deixar de aplicar leis inconstitucionais, faz mais 

                                                
85 O autor faz uma crítica interessante quanto à decisão em comento, ressaltando a contradição em que caía 
Marshall ao negar a possibilidade de o legislativo expandir seus poderes em relação aos originalmente 
constantes na Constituição ao mesmo tempo em que a Suprema Corte, através desta decisão, ampliava seus 
próprios poderes, já que o controle de constitucionalidade não estava previsto na Constituição de 1787 
(VIEIRA, 2002, p. 66). 
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do que garantir a supremacia da Constituição, passando a constituir um poder controlador 

dos demais, ou seja, possui a atribuição de manter os outros poderes dentro de seus limites. 

Ainda uma última observação merece ser feita: a Constituição dos EUA de 1787, em 

sua redação original, não previa um rol de direitos fundamentais dos cidadãos, em que pese 

a experiência da Declaração de Direitos da Virgínia de 1776, na qual foram pioneiramente 

consignados vários destes direitos, justificando inclusive afirmações de que marcaria o 

“verdadeiro nascimento daquilo que hoje entendemos ser o constitucionalismo moderno” 

(DIPPEL, 2007, p. 8).  

A explicação estaria na crença de que uma declaração de direitos seria supérflua, pois 

os direitos – que eram a verdadeira limitação ao legislador – eram evidentes. Ao contrário, 

uma declaração de direitos seria perigosa, porque poderiam abrir a possibilidade de que o 

legislador, a pretexto de disciplinar tais direitos, invocasse mais poderes do que aqueles que 

efetivamente lhe concedera a Constituição (HAMILTON, [2005b?]). Nada obstante, acabou 

por ser incorporada uma Bill of Rights à Constituição, por meio das suas primeiras dez 

emendas. 

 

2.4 CONSTITUCIONALISMO FRANCÊS: A SOBERANIA POPULAR E OS JUÍZES 

“ADMINISTRADORES” DE JUSTIÇA 

 

Já tivemos oportunidade de ver que na Idade Média predominou a ideia de governo 

limitado86. O exemplo quase sempre discutido é o da Inglaterra. Contudo, também na França 

isto vigorou, por meio da dicotomia leis do rei x leis do reino. A estrutura do reino francês 

estava fundada nestes dois tipos de lei. As leis do rei poderiam ser modificadas, ao sabor dos 

tempos e das circunstâncias, mas as leis do reino eram imutáveis, pois elas estabeleciam a 

sucessão do trono, garantindo a estabilidade da instituição monárquica (SALDANHA, 2000, p. 

34). 

                                                
86 Ver item 2.1 supra. 
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Com o absolutismo, a noção de leis do reino foi na prática apagada, em que pese a 

subsistência de uma linha doutrinária anti-absolutista, evidentemente, minoritária 

(SALDANHA, 2000, p. 68-70). 

A Revolução Francesa, que para alguns teve origens econômicas – o luxo na corte, o 

empobrecimento dos nobres e o desemprego em Paris – e, para outros, origens intelectuais 

– numa época em que começava-se a valorizar o individualismo e o racionalismo – teve o 

condão de trazer novamente à tona o problema da limitação do poder, sobretudo, a partir 

da insistência na liberdade inerente ao homem (SALDANHA, 2000, p. 70-71). 

No início do século XVIII, depois da morte de Luís XIV, expoente do absolutismo 

francês, começaram a se delinear dois caminhos opostos de pensamento político-

constitucional que dominariam este século. O primeiro deles é trilhado pela nobreza, que 

quer limitar o poder monárquico em nome da antiga aristocracia. Do outro lado, porém, 

estava a defesa de uma aliança entre burguesia e monarquia. A primeira corrente “visa a 

liberdade invocando o passado” e a segunda “visa a igualdade invocando reformas”. 

Montesquieu surge em meio a estas duas vertentes, repropondo o ideal da monarquia 

moderada ou equilibrada87 (MATTEUCCI, 1998b, p. 217-219). 

Em 1788, Luís XVI convoca depois de quase dois séculos os Estados Gerais, parecendo 

confessar a derrota do absolutismo. Com esta convocatória, pareciam vencer as correntes 

aristocráticas, uma vez que os Estados Gerais sempre foram o grande corpo através do qual 

se constituía a nação francesa e por meio do qual se perpetuavam os privilégios e se oprimia 

a burguesia, os camponeses e proletários em geral. Mas logo depois é convocada a 

Assembleia Constituinte: a revolução burguesa declarava guerra às pretensões aristocráticas 

em nome da igualdade (MATTEUCCI, 1998b, p. 225-226). 

Sieyès captou muito bem o momento: “O que é o Terceiro Estado? Tudo. O que é que 

tem sido até agora na ordem política? Nada. O que deseja? Algo” (1822, p. 32). A revolução 

                                                
87 Teremos oportunidade de compreender a proposta de Montesquieu no próximo capítulo. 
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conduzia à criação de uma Constituição inteiramente nova, à demolição de todo conjunto 

das relações políticas e sociais do antigo regime88 (FIORAVANTI, 2001, p. 111-113).  

Segundo Saldanha, “no liberalismo francês, mais que no inglês, há uma insistência 

sobre a natural limitação do Estado […]; esta limitação que tinha sido violentada pelas 

iniquidades históricas, corresponderia à ordem natural e ao direito natural dos indivíduos” 

(2000, p. 71). 

A influência do jusnaturalismo na Revolução Francesa é inegável e talvez até maior 

do que no caso norte-americano, uma vez que nos EUA havia ainda uma preocupação em 

manter vínculos com os direitos do common law, enquanto que na França, pelo contrário, os 

revolucionários estavam impulsionados pelo desejo de romper com o Antigo Regime e 

construir algo novo, o que tornava adequada uma justificação ideológica a partir do direito 

natural (PRIETO SANCHÍS, 2003a, p. 53). 

Esta influência é facilmente percebida na Declaração de Direitos do Homem e do 

Cidadão de 1789, onde vários direitos foram assentados, não como expressão de uma 

vontade humana, mas como verdades evidentes e incontestáveis. Basta olharmos o 

preâmbulo e os primeiros artigos da referida Declaração para o constatarmos: 

Os representantes do povo francês, constituídos em ASSEMBLEIA NACIONAL, 
considerando que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do 
homem são as únicas causas das desgraças públicas e da corrupção dos Governos, 
resolveram expor em declaração solene os Direitos naturais, inalienáveis e 
sagrados do Homem, a fim de que esta declaração, constantemente presente em 
todos os membros do corpo social, lhes lembre sem cessar os seus direitos e os 
seus deveres; a fim de que os actos do Poder legislativo e do Poder executivo, a 
instituição política, sejam por isso mais respeitados; a fim de que as reclamações 
dos cidadãos, doravante fundadas em princípios simples e incontestáveis, se 
dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral.  
Por consequência, a ASSEMBLEIA NACIONAL reconhece e declara, na presença e 
sob os auspícios do Ser Supremo, os seguintes direitos do Homem e do Cidadão: 
Artigo 1º- Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais 
só podem fundar-se na utilidade comum. 
Artigo 2º- O fim de toda a associação política é a conservação dos direitos naturais 
e imprescritíveis do homem. Esses Direitos são a liberdade, a propriedade, a 
segurança e a resistência à opressão  

                                                
88 “A ascensão do Tiers État, dentro do processo revolucionário, assinalou a transição entre a antiga 
Constituição estamental (em que os diversos corpos compunham organicamente o reino, com o rei) e a nova 
ordem em que o Estado, delimitado e realçado, se contrapõe aos indivíduos tomados com um todo, embora 
sendo ‘representante’ deles” (SALDANHA, 2000, p. 73-74) 
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Artigo 3º- O princípio de toda a soberania reside essencialmente em a Nação. 
Nenhuma corporação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que aquela não 
emane expressamente. 
Artigo 4º- A liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudique 
outrem: assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por 
limites senão os que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos 
mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela Lei (grifo 
nosso)89.  

A Declaração não se limitava, porém, à consagração dos direitos naturais do homem. 

Oferecia, ainda, uma “receita”90 para a Constituição: além de garantir direitos, toda 

Constituição tinha que estabelecer a separação dos poderes91. Adotaram-se, portanto, na 

França os dois elementos presentes no constitucionalismo britânico e norte-americano: os 

direitos individuais e a separação de poderes, embora com contornos e consequências 

diversas92. 

A Declaração de Direitos de 1789 parece configurar uma verdadeira e autêntica 

Constituição, na qual se estabelecem limites jurídicos ao exercício do poder legislativo. No 

entanto, como adverte Fioravanti, isto representa no máximo uma primeira vertente do 

texto, pois, de outro lado, a própria Declaração faz surgir com força o papel dominante do 

legislador e da vontade geral, confiando-se a garantia dos direitos a esse sujeito e a essa 

vontade93 (2001, p. 114-115). 

Nesse contexto, assume importância ímpar a noção de poder constituinte, que tinha 

pleno direito de estabelecer sua própria Constituição, mantê-la, aperfeiçoa-lá e de regular 

                                                
89 Disponível em: «http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/legislacao-
pfdc/docs_declaracoes/declar_dir_homem_cidadao.pdf». Acesso em 22 jun. 2009. 
90 Lembremos a crítica feita pelos ingleses de que a Constituição “escrita” era um termo utilizado pelos 
franceses, como se “fosse um pudim, a ser feito a partir de uma receita”. Ver nota de rodapé n. 39 do tópico 
2.2 supra. 
91 “Artigo 16º: Qualquer sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a 
separação dos poderes não tem Constituição”. 
92 Comparando o aparecimento do Estado na França e na Inglaterra, afirma Peces-Barba Martinez: “Se o 
primeiro modelo é diretamente individualista, e os direitos são dos homens e dos cidadãos, o segundo é 
consequência de normas de organização que pretendem limitar a prerrogativa régia e que, como 
consequência, supõem direitos para os ingleses. São […] instrumentos para limitar o poder, pensados para esse 
fim” (2004, p. 77, tradução nossa). Texto original: “Si el primer modelo es directamente individualista, y los 
derechos son de los hombres y de los ciudadanos, el segundo es consecuencia de normas de organización que 
pretenden limitar la prerrogativa regia y que, como consecuencia, suponen derechos para los ingleses. Son […] 
instrumentos para limitar el Poder, pensados para ese fin”.  
93 Com efeito, além do arts. 3º e 4º já transcritos, merecem destaque os arts. 5º e 6º, além da constante 
referência à exigência de lei para limitação e definição dos direitos naturais do homem (princípio da 
legalidade). 
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com sua vontade tudo que concernia ao governo. Os demais poderes, por serem 

constituídos, estavam abaixo da Constituição.  

E quem era o poder constituinte? A teoria da Constituição relacionava-se aqui à 

teoria da soberania. O poder constituinte pertenceria ao soberano. E quem seria este? A 

nação. Se no absolutismo a soberania era a do rei; se na monarquia moderada, admitia-se 

que fosse “do rei e do reino”, agora, a soberania pertencia ao povo ou à nação (SALDANHA, 

2000, p. 77).  

Sieyès ressaltava a necessidade de colocação de limites aos poderes constituídos 

existentes na Constituição instaurada pelo poder constituinte, mas rechaçava a possibilidade 

de a Constituição limitar de qualquer maneira o poder constituinte (1822, p. 83-86; 2008, p. 

68). Assim, a Constituição deveria disciplinar os poderes instituídos pela Revolução, mas 

nunca deveria apagar a chama revolucionária (FIORAVANTI, 2001, p. 112). 

Por isso, na França, ao contrário do que acontecera nos EUA, o povo soberano não 

era considerado apenas fundamento e origem da Constituição, devendo ser entendido, em 

sentido político, como o soberano que através da Constituição representa e sustenta o 

processo revolucionário (FIORAVANTI, 2001, p. 111). 

Como se perpetuaria, então, o motor revolucionário, a atuação do povo soberano? 

Naturalmente, por meio do poder legislativo, onde estavam os representantes populares. O 

poder legislativo, dessa forma, não assumia o caráter de um poder autorizado e 

integralmente limitado pela Constituição, como nos EUA, e sim uma configuração que 

excedia a dimensão pertencente a um mero poder constituído. Não possuía limites 

constitucionais, mas apenas políticos (FIORAVANTI, 2001, p. 113-114). 

Essa noção de soberania popular deve-se, sobretudo, à contribuição de Rousseau. 

Segundo o autor, a deliberação pública pode obrigar quaisquer sujeitos para com o 

soberano, mas não pode obrigar o soberano para consigo mesmo e, por isso, seria contrário 

à própria natureza do corpo político que o soberano se imponha uma lei que não possa 

violar (ROUSSEAU, 1915, p. 31). Portanto, ao soberano de Rousseau, assim como ao de 

Sieyès, tampouco se opunham quaisquer limites:  
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Em vão buscaremos em Rousseau a “Constituição” como limite e garantia. Ao 
contrário, a “Constituição” está para ele totalmente absorvida pela soberania, no 
sentido de que para Rousseau segue sendo verdadeiro o que Hobbes havia 
afirmado: que a única “lei fundamental” é a que obriga a preservar a integridade 
do poder soberano, que agora, no umbral da Revolução, de maneira ainda mais 
clara e transparente manifesta-se na forma de lei geral e abstrata, em si produtora 
de igualdade94 (FIORAVANTI, 2001, p. 84-85). 

Rousseau influenciou decisivamente o entendimento francês a respeito da doutrina 

da separação de poderes. Dado que partia de uma construção radicalmente monista de 

poder, para ele, a separação de poderes estava a serviço da supremacia da lei, desligando-se 

completamente da ideia de separação de poderes como forma de limitar o poder político 

mediante a estruturação plural do poder95 (PIÇARRA, 1989, p. 125). 

Com o pacto social, os indivíduos renunciavam a sua liberdade natural, mas 

adquiriam a liberdade civil, que consistia na garantia de estarem governados por uma lei 

geral, fruto da totalidade do corpo soberano e, por isso mesmo, de caráter impessoal 

(FIORAVANTI, 2001, p. 83). Com a celebração do contrato social a soberania não seria 

transferida para nenhuma entidade, mas permaneceria no corpo coletivo96 (ROUSSEAU, 

1915, p. 30; p. 36). 

O povo exprimiria sua vontade por meio da vontade geral, que poderia não coincidir 

com a vontade de todas as partes do contrato ou mesmo com a vontade da maioria delas, 

pois a vontade geral só quer o bem comum, está sempre certa e tende sempre para a 

utilidade pública, enquanto que a vontade de todos pode apenas querer o interesse privado 

(ROUSSEAU, 1915, p. 32). 

                                                
94 Texto original: “En vano buscaremos en Rousseau la «constitución» como límite y garantía. Al contrario, la 
«constitución» está para él totalmente absorbida por soberanía, en el sentido de que para Rousseau sigue 
siendo verdadero lo que Hobbes había afirmado: que la única «ley fundamental» es la que obliga a preservar la 
integridad del poder soberano, que ahora, en el umbral de la Revolución, de manera todavia más clara y 
transparente se manifiesta en la forma de ley general y abstracta, en sí productora de igualdad”. 
95 Nesse ponto, o raciocínio de Rousseau coincidia com aquele dos republicanos ingleses, que rechaçavam a 
interferência de outros órgãos estatais no poder legislativo. Conforme item 2.2 supra. 
96 “… em vez da pessoa de cada parte contratante, este ato de associação produz um Corpo moral e coletivo, 
composto por tantos membros quanto o número de vozes da assembléia, que recebe a partir deste mesmo ato 
sua unidade, seu eu comum, sua vida e sua vontade (ROUSSEAU, 1915, p. 30, tradução nossa). Texto original: 
“ …au lieu de la personne particulière de chaque contractant, cet acte d’association produit un Corps moral et 
collectif, composé d’autant de membres que l’assemblée a de voix, lequel reçoit de ce même acte son unité, 
son moi commun, sa vie et sa volonté”.  
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A vontade geral, por sua vez, expressa-se por meio das leis, daí porque estas devem 

ser gerais quanto à vontade que as estabelece e quanto a seus destinatários. Por isso, a 

validade da lei, em Rousseau, tem uma natureza meramente formal: 

uma lei que reúna a generalidade da vontade  e do objeto é ipso facto válida. 
Perguntar pela justiça duma lei aprovada nestas condições de dupla generalidade 
é, pura e simplesmente, despiciendo, pois ela não é senão o registo da vontade de 
cada cidadão que participou da sua feitura, e ninguém é injusto consigo próprio. 
Não há que indagar, portanto da justiça do conteúdo substantivo da lei, pois a 
estrutura geral desta é garantia daquela (PIÇARRA, 1989, p. 131). 

O legislador seria, então, o único a exprimir a soberania do povo. Os demais órgãos 

apenas executam as leis e, por isso, impõe-se uma separação absoluta entre as funções 

estatais. O desmembramento da soberania, por sua vez, seria impossível e por isso 

inadmissível uma organização política baseada numa sociedade por estamentos. Daí que a 

separação entre legislativo e executivo decorre exclusivamente de razões funcionais, não 

pretendendo viabilizar um equilíbrio entre forças político-sociais. Podemos dizer então, com 

Piçarra, que Rousseau não buscava propriamente uma “separação” de poderes, mas a 

proteção do único verdadeiro poder, o legislativo, da interferência de outros órgãos estatais 

(1989, p. 135-136). 

Por muitos motivos, a França não podia ser o país dos contrapesos entre os 
poderes, na linha da tradição britânica. E em relação aos Estados Unidos 
permanecerá sempre a diferença de origem, de uma revolução feita para demolir o 
antigo regime e não simplesmente para limitar as pretensões exorbitantes do 
legislador. Uma revolução que, por este motivo, desde o começo tinha a 
necessidade de aparecer como vontade geral, no sentido de uma vontade forte e 
concentrada, expressada legislativamente […]. Em uma palavra, os revolucionários 
franceses eram culpados97 de haver seguido Rousseau, esquecendo Montesquieu. 
Por este motivo, haviam tornado impossível a introdução em seu país da 
monarquia constitucional de uma forma de governo moderado e equilibrado98 
(FIORAVANTI, 2001, p. 120; p. 123, tradução nossa). 

                                                
97 Refere-se aqui à crítica. 
98 Texto original: “Por muchos motivos, Francia no podia ser el país de los contrapesos entre los poderes, en la 
línea de la tradición britânica. Y respeco a los Estados Unidos permanecerá siempre la diferencia del origen, de 
una revolución hecha para demoler el antiguo régimen y no simplemente para limitar las pretensiones 
desorbitantes del legislador. Una revolución hecha para demoler el antiguo régimen y no simplemente para 
limitar las pretensiones desorbitantes del letislador. Una revolución que, por este motivo, desde el comienzo 
tenía necesidad de aparecer como voluntad general, en el sentido de una voluntad fuerte y concentrada, 
expresada legislativamente. […] En una palabra, los revolucionários franceses eran culpables de haber seguido 
a Rousseau, olvidando a Montesquieu. Por este motivo, habían hecho imposible la introducción en su país de la 
monarquia constitucional, de una forma de gobierno de tipo moderado y equilibrado”. 
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Se a soberania do povo expressa-se na vontade geral e esta nas leis, as leis são, por 

excelência, os atos soberanos do Estado. Daí porque dizer-se que o primado da vontade 

geral traduz-se no primado absoluto da lei (PIÇARRA, 1989, p. 132). 

Rousseau é acusado de ter promovido a “divinização” da lei e os revolucionários, ao 

adotarem suas ideias, não teriam propriamente destruído o absolutismo, mas apenas 

modificado sua titularidade. Esta é a crítica feita por Mirabeau e endossada por Zagrebelsky: 

“a Revolução não havia quebrado com o absolutismo régio, mas o havia levado à 

conclusão”99 (2004, p. 18, tradução nossa).  

Em razão disso, a Declaração de Direitos, que possuía um significado de direito 

objetivo, ainda não era suficiente para gerar direitos subjetivos, a não ser num momento 

posterior, a partir da lei. A realização e proteção dos direitos correspondia, dessa forma, 

incondicionalmente ao legislador. Não se submeteu a lei ao controle dos direitos, mas, ao 

contrário, os direitos ao controle de legalidade, sendo que a verdadeira constituição deste 

direitos seria o Código Civil. E assim se produzia um aparente paradoxo, pois a principal 

contribuição francesa para o constitucionalismo foram os direitos humanos, mas o que 

acabou se firmando foi o chamado “legicentrismo”  (ZAGREBELSKY, 2003, p. 53). 

O legalismo, ao menos na formulação inicial que recebeu na Revolução Francesa não 

deve ser, contudo, identificado pura e simplesmente com a renúncia a toda pergunta acerca 

da justiça da lei, como mais tarde aconteceria com o positivismo jurídico do século XIX, como 

nos lembra Prieto Sanchís, pois o que move Rousseau é justamente a busca da justiça, o 

direito natural. A lei seria garantia de justiça, se cumpridas as condições requeridas (PRIETO 

SANCHÍS, 2003a, p. 65-66).  

                                                
99 Texto original: “la revolución no había roto con el absolutismo regio, sino que lo había llevado a su 
compleción”. No mesmo sentido: “Naturalmente, a confiança nas qualidades racionais do legislador se 
incrementa quando o monarca é substituído pelo povo. Deste modo, o novo sujeito titular da soberania vem a 
herdar, mais que a transformar, as qualidades do poder absoluto e perpétuo que desde Bodin se predicavam 
na velha soberania. […] o que preocupa os revolucionários franceses é quem legisla e com que programa 
político o faz, antes que determinar os limites a seu poder” (PRIETO SANCHÍS, 2003a, p. 70, tradução nossa). 
Texto original: “Naturalmente, la confianza en las cualidades racionales del legislador se incrementa cuando el 
monarca es sustituido por el pueblo. De este modo, el nuevo sujeto titular de la soberanía viene a heredar, más 
que a transformar, las cualidades del poder absoluto y perpetuo que desde Bodino se predicaban de la vieja 
soberanía. […] lo que preocupa a los revolucionarios franceses es quién legisla y com qué programa político lo 
hace, antes que determinar los límites a su poder”. 
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Ele parte da premissa de que ninguém é injusto consigo mesmo e com o contrato 

social a liberdade passa a ser justamente a submissão à lei com a qual se consentiu. A lei há-

de ser justa porque se confundem autor e destinatário. Assim, a condição de justiça da lei 

realmente não é substancial, e sim formal. Mas formalidade, lembra Sanchís, não é o mesmo 

que arbitrariedade (2003a, p. 67). E se a vontade geral e a lei hão-de ser necessariamente 

retas, carece logicamente de sentido, pensar em alguma limitação constitucional ou alguma 

forma de controle de constitucionalidade das leis100 (PRIETO SANCHÍS, 2003a, p. 68). 

A própria Declaração de Direitos chega a ser aparentemente paradoxal, quando em 

seu artigo 4º, afirma que o único limite aos direitos naturais são os próprios direitos e, ao 

mesmo tempo, que tais limites serão definidos na lei. Este aparente paradoxo conduziu a 

França à soberania da lei sobre os direitos, mas na ocasião da Revolução não se atentou para 

esta questão ou então ela foi resolvida por meio de um “otimismo histórico”, pois o 

“legicentrismo” pressupunha uma confiança na razão do legislador para tornar concretos os 

imperativos do direito natural (PRIETO SANCHÍS, 2003a, p. 71). 

A rigor não se vislumbrava, naquela ocasião, um verdadeiro paradoxo, mas mais 

propriamente uma complementaridade: não renunciar aos direitos, que são o fundamento 

para a associação dos indivíduos, mas atribuir à lei a competência para configurá-los (PRIETO 

SANCHÍS, 2003a, p. 72). 

A Constituição acabava por ser um documento dotado de superioridade mais do 

ponto de vista político, do que propriamente normativo (RUIZ MIGUEL, 2004, p. 52). A 

principal fonte jurídica era ainda a lei ordinária. Os direitos naturais estavam consagrados, os 

limites “supra-positivos” estavam “postos” ou, melhor dizendo, declarados101, mas o 

legislador soberano só estava controlado politicamente e, portanto, não se extraíam da 

Declaração de 1789 e das Constituições subsequentes todas as “consequências 

                                                
100 Mesmo aqueles que vislumbravam a possibilidade de injustiça da lei, ou seja, de violação dos direitos do 
homem pelo legislador, não ofereciam quaisquer soluções concretas. Nesse sentido, Sanchís nos lembra que 
Condorcet era perfeitamente consciente de que a lei pode ser injusta, embora não tenha sido capaz de 
imaginar nada parecido com o judicial review. A única solução que os franceses vislumbram é confiar ao povo 
tal controle, por meio, por exemplo, de referendos ou da possibilidade de reforma constitucional ou, ainda, o 
próprio direito de resistência à opressão (PRIETO SANCHÍS, 2003a, p. 57; p. 61).  
101 “A Déclaration não era propriamente direito positivo, e sim um «reconhecimento» das «verdades» de uma 
filosofia política” (ZAGREBELSKY, 2003, p. 52, tradução nossa). Texto original: “La Déclaration no era 
propiamente derecho positivo, sino un «reconocimiento» de las «verdades» de una filosofia política”. 



66 
 

 

potencialmente decorrentes da ideia de limitação jurídica do Estado” (NOVAIS, 2006, p. 52). 

A carência de uma garantia jurisdicional resultava em confiar os direitos à vontade 

legislativa. 

A quase exclusividade dos controles políticos do legislador se deveu também à recusa 

dos franceses em adotar um controle jurisdicional de constitucionalidade das leis. Além da 

influência de ideólogos como Montesquieu, razões históricas e pragmáticas levaram os 

franceses a atribuir pouquíssimos poderes aos juízes. Na história francesa, destaca Mauro 

Cappelletti, a exigência prática prevalente era assegurar uma tutela contra as ilegalidades e 

abusos de poder do executivo e do judiciário, e não tanto do legislativo102 (1992, p. 96-99). 

No ancien régime, o ofício judicial era considerado um direito patrimonial, do qual 

podiam dispor os juízes a seu bel-prazer. Os Parlements, órgãos responsáveis por aplicar a 

justiça, acabavam por exceder suas funções e por interferir no âmbito dos outros poderes. 

Isso os tornava repudiados pelos liberais, que ao romperem com o esquema de estamentos 

na Revolução Francesa decidiram eliminar qualquer possibilidade de os juízes excederem 

suas funções, através de uma rígida separação de poderes (VANOSSI, 1976, p. 77).  

É dessa época que provém a tradicional falta de confiança dos franceses no judiciário. 

De lá pra cá, os juízes franceses limitaram-se à função de “administradores” da justiça e, 

diferentemente do que aconteceu nos EUA, não receberam a atribuição de julgar a 

constitucionalidade das leis. Daí porque a doutrina francesa não considera os juízes 

propriamente como um poder de Estado. Fala-se em dois poderes políticos e um jurídico 

(VANOSSI, 1976, p. 78)103. 

Já na Constituição de 1791, que era uma Constituição construída em torno da 

primazia do poder legislativo, privada quase totalmente de verdadeiros e autênticos 

                                                
102 Isso explica, em parte, as diferenças entre o constitucionalismo francês e o norte-americano, pois “enquanto 
a Revolução francesa de 1789 era dirigida, sobretudo, contra os abusos do executivo e da autoridade judiciária, 
a guerra da independência americana de 1776 tinha em vista opor-se in primis ao poder absoluto da 
autoridade legislativa” (CAPPELLETTI, 1992, p. 99). 
103 Percebe-se a nítida distinção feita entre os poderes públicos e as autoridades judiciais na França no sítio 
eletrônico do Conseil Constitutionnel. Ao se descreverem os efeitos das decisões deste órgão, afirma-se: “As 
decisões obrigam os poderes públicos e todas as autoridades administrativas e jurisdicionais” (tradução nossa). 
Disponível em: <http://www.conseil-constitutionnel.fr/langues/francais/fra1.htm.>. Acesso em: 27 ago. 2006. 
Texto original: “Les décisions s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et 
juridictionnelles”. 
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contrapesos,  os juízes e tribunais não poderiam se ingerir no exercício do poder legislativo 

ou suspender a execução das leis (VANOSSI, 1976, p. 77; FIORAVANTI, 2001, p. 116). 

Com a Constituição de 1795 tentou-se pôr um freio ao impulso revolucionário. O 

próprio Sieyès, que inicialmente havia defendido um soberano sem limites chegou a propor 

uma espécie de jurado constitucional, com a obrigação de defender a Constituição das 

violações de algum dos poderes constituídos, de instruir e filtrar propostas de revisão da 

Constituição e de julgar casos e controvérsias que a jurisdição ordinária não pudesse 

resolver por defeito do direito vigente (FIORAVANTI, 2001, p. 119). Mas nem esta proposta 

nem qualquer outra parecida chegou a ser aprovada. 

A implantação de um controle de constitucionalidade na França só veio a acontecer 

com a Constituição de 1958, quando se criou o Conseil Constitutionnel. Nem assim a função 

de julgar a constitucionalidade das leis foi atribuída aos juízes. O Conseil Constitutionnel é 

um órgão político, totalmente desvinculado do poder judiciário e também dos tribunais 

administrativos104. 

Diante disto tudo, não poderíamos deixar de concordar com Cappelletti num 

argumento final acerca das circunstâncias que condicionaram o constitucionalismo francês:  

a exigência prática prevalente, sentida na história francesa de mais de um século e 
meio até hoje, foi a de a assegurar […] uma tutela contra as ilegalidades e os 
abusos do  poder executivo, e também, […] contra as ilegalidades do poder 
judiciário, antes que a de assegurar uma tutela contra os excessos do poder 
legislativo (1992, p. 98). 

                                                
104 “O Conselho Constitucional não se situa no topo da hierarquia de tribunais judiciários ou administrativos. 
Nesse sentido, não é uma Corte suprema. É um poder público cujas reuniões seguem o ritmo dos pedidos que 
lhe são feitos” (tradução nossa). Disponível em: <http://www.conseil-
constitutionnel.fr/langues/francais/fra4.htm>. Acesso em: 18 de julho de 2006. Texto original: “Le Conseil 
constitutionnel ne se situe au sommet d'aucune hiérarchie de tribunaux ni judiciaires ni administratifs. En ce 
sens, ce n'est pas une Cour suprême. C'est un pouvoir public dont les séances suivent le rythme des requêtes 
dont il est saisi”. 



 

3 CONSTITUCIONALISMO MODERNO: UMA TENTATIVA DE CARACTERIZAÇÃO 

 

Até aqui, buscamos delinear os traços gerais das formas históricas de Estado, 

normalmente designadas sob a expressão “Estado de Direito”. Agora, pretendemos 

descrever o pensamento constitucionalista105. Comecemos considerarando as principais 

novidades do constitucionalismo moderno. 

 Em primeiro lugar, constituiu-se numa inovação moderna a afirmação da necessidade 

de uma Constituição escrita, um documento formal, que contivesse não apenas os direitos 

dos cidadãos, mas também a delimitação de competências dos órgãos estatais. A afirmação 

desta necessidade possuía o mesmo fundamento que a afirmação da necessidade da 

codificação do direito privado: a racionalização – no caso, da vida política –, conduzindo à 

certeza e à previsibilidade, que eram noções tão caras à burguesia106. 

 É verdade que uma Constituição escrita, na forma de um documento único, não 

chegou a vingar na Inglaterra, que, podemos dizer, foi pioneira no constitucionalismo. No 

entanto, não se pode ignorar que a pretensão de estabelecer uma Constituição escrita 

também ali existiu. Vimos como isso se deu com o Instrument of Government e com os 

Agreements of the People107. 

Agora, na modernidade, a Constituição não é mais mero reflexo das normas de 

organização ou um conjunto de princípios deduzidos das instituições reais, sendo concebida 

mais propriamente como um conjunto de normas jurídicas, estabelecidas por um poder 

constituinte, já na perspectiva moderna do direito como resultado de uma vontade 

legisladora108. Tivemos a oportunidade de comentar brevemente sobre a crítica de Thomas 

Paine ao constitucionalismo inglês e de como ele já estava imbuído de uma concepção 

moderna de Constituição, ao defender a necessidade de uma Constituição escrita, visível, e 

que consistisse num ato do povo constituindo um governo109. Este é um claro exemplo desta 

                                                
105 Sobre a distinção entre Estado de Direito e Constitucionalismo, remetemos o leitor ao tópico 2.1 supra. 
106 Ver, a esse respeito, Saldanha (2000, p. 22). 
107 Sobre a demanda por uma Constituição escrita no constitucionalismo inglês, ver Saldanha (2000, p. 58). 
108 Esta passagem não foi instantânea. A esse respeito, ver Saldanha (2000, p. 114-115) e McIlwain (1947). 
109 Ver tópico 2.3 supra. 
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nova mentalidade, em que a Constituição tem o caráter de lei fundamental conscientemente 

criada pelo povo. 

Também é característica específica do constitucionalismo moderno a consagração de 

direitos dos cidadãos por meio de uma declaração. Vale dizer que estas declarações 

modernas também têm um sentido diverso dos direitos arrolados nas cartas medievais. 

Horst Dippel ilustra-o bem ao tratar da Declaração de Direitos da Virgínia, quando afirma 

que aquela era uma declaração estabelecida por representantes do povo, e não por 

qualquer assembleia de legitimidade equívoca, e que naquela declaração tais representantes 

haviam escrito direitos que pertenciam concretamente ao povo e a sua descendência, e não 

a sua própria assembleia, em oposição a outras instituições (2007, p. 10). 

Como vimos, as cartas inglesas – como a Magna Carta, a Petition of Right e a Bill of 

Right – não tinham o propósito de declarar direitos, intangíveis pelo parlamento, como 

acontece com as modernas Constituições, mas, pelo contrário, podem ser melhor 

compreendidas como instrumentos que garantem, concretamente, os direitos dos 

peticionários perante a Coroa110. 

Além da supremacia da Constituição, que foi sempre uma característica das leis 

fundamentais, inclusive medievais, propõe-se na modernidade Constituições também 

dotadas de supralegalidade, ou supremacia jurídica111. Um valor formal que se agrega a 

estas normas fundamentais e que decorre do fato de a Constituição ser estabelecida por 

uma fonte de produção hierarquicamente superior à fonte de produção da lei – o poder 

constituinte –, o que implicaria a impossibilidade de sua violação pelos poderes constituídos. 

A supralegalidade diferencia a Constituição dos demais tipos de normas do ordenamento, na 

medida em que lhe atribui a máxima superioridade hierárquica no ordenamento jurídico. Ela 

viria assim em reforço à supremacia do conteúdo constitucional. 

                                                
110 Ver especialmente as observações feitas por Dicey e mencionadas na nota de rodapé n. 67 supra. 
111 A supremacia política, ou simplesmente supremacia, como prefere Aragón (1986, p. 9; p. 23), constitui 
atributo material, enquanto a supralegalidade constitui uma característica formal da Constituição, sendo que a 
primeira traduz uma opção feita pelo constituinte em considerar determinadas matérias como essenciais e 
fundamentais, ao passo que a segunda se justificaria como uma garantia, um mecanismo para guarda e defesa, 
da primeira (DANTAS, 2001, p. 137-138). 
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 Além de não ser o mesmo que supremacia política, também não se confunde com a 

noção de rigidez, que, por sua vez, significa a previsão constitucional de procedimentos 

especiais – isto é, diferentes dos procedimentos de aprovação de leis ordinárias – para a 

modificação do texto da Constituição112. A rigidez implica usualmente a exigência de 

maiorias qualificadas para alteração constitucional, enquanto a supremacia normativa da 

Constituição quer dizer apenas que ela não pode ser violada pelos poderes públicos. Ora, 

uma coisa é violar a Constituição e outra coisa bem diferente é reformá-la. A reforma exige 

um ato solene, o que implica uma carga de deliberação e de transparência que, por óbvio, 

não existe na violação, pelo que é bastante plausível que uma maioria que esteja em 

condições de alterar a Constituição não queira fazê-lo, embora se disponha a violá-la 

(PRIETO SANCHÍS, 2003a, p. 150-151). A diferença é significativa, pois, se o legislador puder 

simplesmente desconsiderar a Constituição, nem sequer será chamado a justificar as 

decisões que a contrariem (PRIETO SANCHÍS, 2003a, p. 151). 

A característica da supralegalidade também não existe na Inglaterra, embora ali a  

Constituição seja dotada de supremacia, como visto no capítulo 2. Basta observarmos que a 

Constituição inglesa é produto dos tribunais e do parlamento, que, por óbvio, não são 

considerados fonte superior de produção do direito, tal qual o poder constituinte nos países 

em que foram promulgadas Constituições escritas. Sendo este um requisito para a 

configuração da supralegalidade, não se pode deixar de admitir que ela não se apresenta no 

contexto inglês. 

No entanto, o simples fato de certa característica institucional apregoada pelo 

pensamento constitucionalista não ter vingado em determinado Estado de Direito concreto 

não é suficiente para excluí-la do rol de ideias propugnadas pelas tendências 

constitucionalistas. Além do mais, os Agreements of the People e o Instrument of 

Government, também foram ali tentativas de elaborar uma Constituição com nível superior à 

lei (ARAGÓN, 1986, p.18).  

                                                
112 Nesta medida, há quem diga que a rigidez, representa uma garantia da supralegalidade, embora não seja 
um pressuposto seu (ARAGÓN, 1986, p. 23). 
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Outra ideia sempre presente no constitucionalismo moderno, ainda que com 

diferentes propósitos, é a separação de poderes, associada ou não ao governo misto ou à 

Constituição equilibrada. Neste aspecto vamos nos deter mais adiante113. 

Por fim, apresenta-se também como inovação do constitucionalismo moderno a 

adição aos limites do poder há muito tempo defendidos, de mecanismos de controle jurídico 

do poder político, mecanismos que tornassem efetivos os limites. Também nisto nos 

deteremos mais adiante114. 

A ressalva feita quanto à Constituição escrita e à supralegalidade no caso inglês 

também vale para quaisquer destas características elencadas quanto a outras formas 

históricas de Estado de Direito. Nesse ponto, concordamos com Dippel, quando afirma que a 

história do constitucionalismo moderno está cheia de tentativas de omitir um ou vários de 

seus traços essenciais, ou de rejeitá-lo completamente (2007, p. 11)115. Com efeito, a história 

do constitucionalismo é também ela uma história de sucessos e de derrotas. Por vezes as 

tendências constitucionalistas lograram transformar-se em realidade, outras vezes, não. 

A par destas características, pretendemos agora aprofundar nossa análise, 

especificando os três principais recursos que compõem, a nosso ver, o constitucionalismo 

moderno para atingir o ideal de governo limitado.  

                                                
113 Ver item 3.2 infra. 
114 Ver item 3.4 infra. 
115 Para ele, são dez os traços essenciais do constitucionalismo moderno: soberania popular, princípios 
universais, Constituição como direito supremo, separação dos poderes, governo limitado, responsabilidade e 
sindicabilidade do governo, imparcialidade e independência dos tribunais e reconhecimento ao povo do direito 
de reformar o seu próprio governo e do poder de revisão da Constituição (2007, p. 10). 
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3.1 TRÊS PILARES DO CONSTITUCIONALISMO MODERNO: GOVERNO MEDIANTE LEIS, 

EQUILÍBRIO DE PODERES E GOVERNO SUBMETIDO A LEIS 

 

O constitucionalismo pode ser bem caracterizado como um governo de leis. Mas a 

expressão “governo de leis” está ligada a, pelo menos, duas ideias distintas: o governo sub 

lege e o governo per leges. Enquanto a primeira implica o exercício do poder segundo leis 

preestabelecidas, a segunda significa o exercício do poder por meio de leis. A vantagem do 

governo sub lege, em que a lei é suprema, é impedir ou obstaculizar o abuso de poder, ao 

passo que o governo per leges está associado às ideias de igualdade, segurança e liberdade, 

proporcionadas pela lei, em razão de sua abstração e generalidade (BOBBIO, 2000b, p. 171).  

Segundo Bobbio, a preferência pelo governo de leis deu-se, na maior parte das vezes, 

em razão do caráter abstrato e geral das normas, mais do que pelo exercício legal de poder 

(2000b, p. 171), isto é, mais pela ideia de governo per leges do que de governo sub lege. O 

autor parece, contudo, restringir o constitucionalismo à ideia de governo sub lege, 

submetido ao direito, embora assinale que na Idade Moderna as duas ideias estivessem 

presentes. 

É verdade que a característica mais apontada do constitucionalismo é a vinculação do 

exercício do poder político ao direito, o que nos remete imediatamente à ideia de governo 

sub lege. Contudo, isso não significa, a nosso ver, que a ideia de governo per leges não faça 

parte do constitucionalismo. Diríamos, ao contrário, que o governo mediante leis é condição 

necessária para a limitação do poder, embora, na perspectiva constitucionalista, não seja 

suficiente. Isto é, o simples exercício do poder mediante leis, gerais e abstratas, não 

asseguraria a limitação do poder, mas nem por isso deixa de ser necessário, na visão 

constitucionalista moderna, que o governo seja exercido mediante leis, que garantam os 

ideais de liberdade e igualdade e que, sobretudo, proporcionem segurança, certeza, 

previsibilidade. 

Um governo mediante leis representa não apenas certeza, mas também 

racionalidade. Não é por outro motivo que Matteucci nos lembra que o constitucionalismo é 

também identificado como o governo da racionalidade do direito (1998a, p. 247). A 
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exigência de uma Constituição como documento formal, escrito, traduz a demanda por 

racionalização da organização do poder e por certeza, previsibilidade.  

Liberdade, igualdade, segurança, são todos valores caros ao constitucionalismo 

moderno. Por isso, era necessário eliminar o exercício arbitrário do poder, excluindo-se a 

possibilidade de soluções casuísticas, donde decorria também a necessidade de que o poder 

fosse exercido mediante leis gerais e abstratas, a serem aplicadas, num ulterior momento, 

por um juiz imparcial e neutro. É por isso que a separação de poderes está intrinsecamente 

ligada ao constitucionalismo moderno. 

A este governo de leis, gerais e abstratas, aplicadas por um juiz neutro e imparcial, 

opõe-se o governo de homens, que, quando interpretado positivamente, é aquele onde o 

rei, assim como o chefe de família, exerce o poder não à base de normas preestabelecidas, 

mas caso a caso, utilizando-se de sua sabedoria (BOBBIO, 2000b, p. 176-177), como forma 

de atender à justiça do caso concreto, evitando-se, assim, o problema da pouca flexibilidade 

das leis genéricas e abstratas. 

Vale, contudo, reafirmar que estas exigências não traduzem por inteiro as ideias dos 

constitucionalistas. Não lhes basta um Estado de Direito que satisfaça a exigência de um 

governo mediante leis, de um governo da legalidade, em que criação e aplicação da lei são 

atividades efetivamente distintas e realizadas em distintos momentos por diferentes órgãos 

constitucionais. É preciso mais do que isso. 

Uma separação radical de poderes, sem qualquer coisa a mais, nem mesmo quando 

formulada a serviço da soberania popular, como feito por Rousseau, seria suficiente para os 

constitucionalistas. O governo da lei é um pressuposto nas ideias constitucionalistas, mas, 

isolado e, especialmente, quando utilizado como instrumento de dominação vai ser 

exatamente a antítese do constitucionalismo e sofrerá sua ferrenha oposição. 

Outra ideia, ainda, constantemente ligada ao constitucionalismo é a do equilíbrio 

entre poderes, que se associa à velha ideia de Constituição mista. O que se objetiva neste 

caso é a limitação do poder por meio de sua composição plural, de forma que as diferentes 

partes que o exercem possam se equilibrar reciprocamente.  
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Em suma, três são os pilares sobre os quais assentaram as experiências 

constitucionalistas tratadas no capítulo 1 e propaladas pelo constitucionalismo: a) o governo 

per leges – limitação do arbítrio estatal pelo governo mediante leis; b) a balança de poderes 

– limitação do poder pelo equilíbrio de poderes; e c) o governo sub lege – a submissão do 

poder pela supremacia da lei. Trataremos das duas primeiras conjuntamente, pois estão 

intimamente ligadas à doutrina da separação de poderes. 

 

3.2 A DOUTRINA DA SEPARAÇÃO DE PODERES: A LIMITAÇÃO DO PODER PELO GOVERNO 

MEDIANTE LEIS E PELO EQULÍBRIO DE PODERES 

3.2.1 Constituição mista, separação de poderes, balança de poderes e freios e contrapesos 

  

A doutrina da separação de poderes, como temos visto, não é uma única ao longo do 

tempo. Vamos agora recapitular o que vimos no capítulo anterior a respeito do tema e expor 

mais algumas versões da doutrina, aproveitando a ocasião para melhor sistematizá-la, em 

benefício da clareza, tomando por base a análise feita por Nuno Piçarra no livro “A 

separação dos poderes como doutrina e princípio constitucional”. 

 Comecemos por entender o que é a teoria da Constituição mista. A Constituição 

mista liga-se à ideia de equilíbrio entre forças diversas. Aristóteles, considera-a como a 

melhor forma de Constituição, porque só ela permite a participação de ricos e pobres, 

resultando da mistura entre oligarquia (dos ricos) e democracia (dos pobres) (2005, p. 214-

215), formando-se uma república, que seria o meio termo, elemento que percorre toda a 

filosofia aristotélica (PIÇARRA, 1989, p. 34).  

Na Constituição mista aristotélica ambas as classes, ricos e pobres, compõem o órgão 

deliberativo e as demais magistraturas governamentais. Diferentemente, na versão de 

Políbio de Constituição mista, a cada classe ou potência política corresponderia um órgão 

constitucional. Isto refletia a organização do poder em Roma: os cônsules eram legitimados 
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pelo princípio monárquico; o senado pelo princípio aristocrático e os comícios tribunos pelo 

princípio democrático (PIÇARRA, 1989, p. 38).  

A finalidade ainda era a mesma, o equilíbrio entre diversas forças diversas, mas 

mudava o modo de compô-lo. Enquanto Aristóteles pretendia promover um equilíbrio social, 

Políbio pretendia um equilíbrio institucional116. Temos assim, “órgãos constitucionais 

diferenciadamente legitimados e representantes de interesses sociais distintos, reflectindo a 

estrutura plural da sociedade, [que] hão-de provocar um efeito reciprocamente limitativo, 

no sentido da moderação do poder político” (PIÇARRA, 1989, p. 39). 

Na Idade Média, a Constituição mista presta-se a defender o caráter plural da 

sociedade, evitando-se o surgimento de um poder que rompa tal equilíbrio, e entra em 

declínio com a ascensão dos soberanos absolutos (FIORAVANTI, 2001, p. 56-57). A finalidade 

não era certamente dividir o poder, mas compor numa mesma unidade política os diversos 

estamentos. 

 Quando se falou em separação de poderes pela primeira vez na Inglaterra117, partiu-

se de uma bipartição das funções estatais legislativo-executivo e exigiu-se que o parlamento, 

enquanto órgão legislativo, abstivesse-se de aplicar as leis.  

É importante esclarecer a natureza dessas funções. É que a função executiva de 

então não corresponde exatamente à função executiva como nós a conhecemos, consistindo 

mais propriamente na função jurisdicional (VILE, 1998, p. 15). A dicotomia legislativo-

executivo estava associada à dicotomia criação-aplicação da lei. O que se queria era evitar 

que as leis fossem aplicadas pelo próprio legislador. 

Vale ressaltar que a ideia de separação entre a função executiva, no sentido que lhe 

atribuímos hoje de função governativa, e função jurisdicional, já existia na Inglaterra sob a 

forma da dicotomia jurisdictio x gubernaculum118.  

                                                
116 Segundo Nuno Piçarra, Políbio, ao atribuir os diferentes órgãos constitucionais a diferentes classes, parte de 
uma sociedade “pré-constituída” e a intenção é manter o equilíbrio natural entre as classes. Esta seria uma 
razão, segundo o autor, para esta versão ter sido adotada como teorização clássica ou protótipo de 
Constituição mista que teve lugar de destaque no pensamento político da Baixa Idade Média, e amplamente 
utilizado também na Idade Moderna (1989, p. 39). 
117 Vide tópico 2.2 supra. 
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Agora, por outro lado, tratava-se de separar a função legislativa da função 

jurisdicional, tomada sob o nome de executiva, justamente por ocasião da autonomização 

da função legislativa. A sustentação desta separação de poderes só foi possível porque já se 

concebiam como distintos os momentos de criação e aplicação do direito. A lei já constituía 

um ato de criação humana, realizado pelo parlamento. Como antes não se distinguiam bem 

criação e aplicação da lei, não se concebia a existência de duas funções distintas, pelo que 

jamais poderia ter surgido a exigência de serem exercidas separadamente. Agora, no 

entanto, com a autonomização da função legislativa, e diante dos abusos do parlamento no 

caso inglês, surgia a necessidade prática de que o exercício das duas funções fosse 

separado119. Assim, o que se queria impedir era que o parlamento aplicasse as leis que 

editava, retirando-se-lhe, para tanto, a competência jurisdicional. 

Afirmava-se que a liberdade e a segurança individuais estariam ameaçadas se as leis 

fossem aplicadas pelo seu próprio autor, razão pela qual o julgamento e a punição das 

violações da lei não deveriam ser realizados por aquele que a criou (PIÇARRA, 1989, p. 49). 

Visava-se, assim, a proteger as esferas jurídicas individuais da intervenção arbitrária do 

Estado, garantindo a aplicação de leis gerais e abstratas, evitando-se que o julgador pudesse 

alterar ou criar a lei para o caso concreto, o que poderia naturalmente ocorrer se houvesse a 

confusão entre as figuras do criador e do aplicador da lei. Para garantir as vantagens de um 

governo mediante leis, gerais e abstratas, quais sejam, a liberdade, a segurança e a 

igualdade, é que se exigia agora a separação entre função legislativa e executiva. O primado 

da lei exigia, portanto, que a aplicação das leis fosse feita por pessoa diversa do legislador, a 

fim de que este não se tornasse arbitrário.  

Decorria daí, por outro lado, a exigência de que a função legislativa, enquanto 

emanação de normas gerais e abstratas, fosse um pressuposto da atuação de órgãos 

executivos, que praticavam atos relativos a situações individuais e concretas (PIÇARRA, 

1989, p. 52), pelo que podemos afirmar que também a ideia de um governo de acordo com a 

lei estava aí presente. A separação entre legislação e execução tornava-se, assim, verdadeiro 

                                                                                                                                                   
118 Vide tópico 2.1 supra. 
119 Segundo Vile, a ideia de poder legislativo autônomo é dependente do surgimento da ideia de que a lei pode 
ser feita pelo homem. Na Idade Média, a ideia de o homem fazer a lei estava subordinada à visão de que a lei 
era um padrão fixo e imutável do costume inspirado no divino, que poderia ser aplicado e interpretado pelo 
homem, mas não alterado por ele (1998, p. 9). 
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pressuposto do governo sub lege, pois na sua ausência não havia como se garantir a atuação 

em conformidade com a lei120. 

Sem dúvida alguma, a doutrina da separação dos poderes então propugnada 

impunha certos limites à atuação parlamentar, a fim de evitar novas arbitrariedades. O que é 

preciso destacar, no entanto, é que tais limites nada têm a ver com os limites substanciais às 

decisões majoritárias que hoje se impõem por meio das constituições. 

É que, em primeiro lugar, não se defendia então a necessidade do parlamento 

conformar-se a determinados conteúdos preestabelecidos na elaboração das leis, e sim, 

exclusivamente que o parlamento limitasse sua atuação à função legislativa, isto é, a 

prescrever leis, sem, no entanto, aplicá-las. Nesse sentido, é mera exigência de delimitação 

de competência parlamentar. Só na medida em que se exigia, em decorrência da separação 

proposta, que a autoridade no exercício da função executiva conformasse sua atuação aos 

conteúdos legais estabelecidos pelo legislador é que se pode falar aqui, indiretamente, na 

ideia de um governo sub lege. 

E, em segundo lugar, trata-se de uma exigência meramente jurídica, não havendo 

qualquer preocupação com a titularidade política da função legislativa ou da executiva 

(PIÇARRA, 1989, p. 53). Nesse sentido, esta versão da doutrina da separação dos poderes era 

compatível seja com a ideia de governo misto, seja com a doutrina de soberania popular.  

Temos, em suma, a exigência da separação de poderes: em razão da consciência de 

que o direito é criado, não meramente declarado; para garantir, a partir desta constatação, 

que o órgão que cria o direito não seja o mesmo a aplicá-lo; de forma que o direito não seja 

criado casuisticamente, mas corresponda a normas gerais e abstratas; assegurando-se, 

assim, a igualdade, a liberdade e segurança dos cidadãos. 

A separação legislação-execução é, dessa forma, uma exigência inseparável de um 

governo mediante leis, do governo da legalidade, sendo ambas essenciais para o 

                                                
120 Vile afirma exatamente o que estamos tentando demonstrar: a noção de governo de acordo com a lei 
pressupõe a distinção entre a criação e a aplicação da lei (1998, p. 12). 
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constitucionalismo moderno121. Por isso, Piçarra chama esta primeira formulação da 

doutrina da separação de poderes de versão do primado da lei. 

Vamos adiante. A separação de poderes também foi invocada na Inglaterra do século 

XVII, em contraposição à Constituição mista e, em defesa, da soberania popular, na época do 

Rump Parliament122. Por isso, Piçarra denomina esta versão da doutrina de democrático-

radical. 

 Nesta ocasião, chegou-se a afirmar que a titularidade do poder legislativo pertencia, 

com exclusividade, aos comuns, enquanto representantes do povo. Propôs-se já não 

simplesmente uma separação entre legislativo e executivo. Era essencial agora que o 

legislativo fosse composto exclusivamente por representantes do povo soberano e que o 

executivo, uma vez que não possuía tal legitimidade, se abstivesse de interferir nas decisões 

daquele outro poder. Mas esta ideia, como também se viu, não vingou na Inglaterra. Com a 

Restauração, o princípio da soberania popular foi deixado à margem. Mais uma vez, o poder 

seria exercido, conjuntamente, por rei, nobres e comuns. Agora, no entanto, 

paradoxalmente, separação de poderes e governo misto, que chegaram a ser colocados em 

extremos opostos, sofrem uma fusão, dando origem ao sistema de balança de poderes123. 

Inicialmente, tratava-se de criar um equilíbrio social entre rei, nobres e comuns no 

próprio órgão legislativo. Cada um desses estamentos constituiria um contrapeso aos outros, 

                                                
121 Nesse sentido, são válidas as palavras de Piçarra: “…à luz da história da doutrina da separação dos poderes a 
distinção funcional entre legislação e execução mostra-se absolutamente essencial. Ela traduz, na realidade, 
duas formas materialmente distintas de actuação jurídica do Estado: a edição de normas gerais e abstractas 
prévia e independentemente de casos concretos, e a sua execução ou aplicação a casos concretos, que é 
conquista definitiva da Idade Moderna e componente essencial do Estado de Direito” (1989, p. 92). No mesmo 
sentido, Fioravanti: “a primeira e fundamental máxima do constitucionalismo é precisamente esta, segundo a 
qual quem tem o formidável poder de fazer a lei não pode nem deve dispor dos recursos e dos meios de 
governo, incluindo o também formidável poder de coação sobre os indivíduos; e quem dispõe de tudo isto não 
pode por sua vez ser titular do poder legislativo” (2001, p. 93, tradução nossa). Texto original: “la primera y 
fundamental máxima del constitucionalismo es precisamente esta, según la cual quien tiene el formidable 
poder de hacer la ley no puede ni debe disponder de los recursos y de los medios de gobierno, incluindo el 
también formidable poder de coacción sobre los individuos; y quien dispone de todo esto no puede ser a su vez 
titular del poder legislativo”. 
122 Ver item 2.2 supra. 
123 Interessante observar que a teoria do governo misto e a da separação de poderes em certa medida até 
conflituam, uma vez que a primeira se baseia na crença de que os interesses da sociedade devem tomar parte 
conjuntamente nas funções de governo, prevenindo que uns se imponham sobre outros e, por outro lado, a 
separação de poderes, em sua forma pura, divide as funções de governo e restringe cada uma delas a uma 
função própria (VILE, 1998, p. 16-17). 
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instituindo-se um controle intra-orgânico, de forma que a vontade legislativa resultasse da 

pluralidade dessa composição do órgão legislativo (PIÇARRA, 1989, p. 79-80). 

Mas, em razão da influência da ideia de separação de poderes, substituiu-se o 

mecanismo de equilíbrio social instalado no poder legislativo pelo equilíbrio entre as funções 

legislativa e executiva, por meio de um sistema de controle inter-orgânico. Enquanto no 

modelo intra-orgânico o ato legislativo resultava do concurso das vontades do rei e do 

parlamento, aqui a legislação era concebida como produto do parlamento, sendo que o rei 

possuía apenas o poder de veto. O rei já não participa da legislação, mas a controla 

(PIÇARRA, 1989, p. 80-83). 

Em suma, a doutrina da balança de poderes, inicialmente, postulava a criação de um 

equilíbrio social entre rei, nobres e comuns no próprio órgão legislativo – o King-in-

Parliament – e depois a criação de um equilíbrio entre as funções legislativa e executiva, por 

meio de um sistema de controle inter-orgânico, deixando de se conceber o rei como 

participante da legislação e passando-se a concebê-lo como controlador desta. 

Nesse sentido, a ideia de soberania parlamentar na Inglaterra não tem sido em geral 

bem entendida, conforme Vile, uma vez que não implicaria o exercício irrestrito de poder 

pelo elemento representativo do parlamento. Vale a pena transcrever: 

Na  Inglaterra a aceitação da ideia de um uma única fonte de poder soberano levou 
ao conceito de supremacia parlamentar, mas isso não significou, e nunca quis 
significar exceto durante o reinado do Long Parliament, que o elemento 
representativo do Parlamento exercitava um poder ilimitado para levar a efeito 
todas as tarefas de governo. Supremacia parlamentar não é o mesmo que 
gouvernement d’assemblée, porque o ‘King-in-Parliament’ sempre foi composto de 
um número de distintos elementos com certos poderes autônomos124 (1998, p. 20, 
tradução nossa). 

 Enfim, podemos concluir que a ideia de governo misto ganhou, no início da Idade 

Moderna, novo fôlego, com a formulação da doutrina da balança de poderes. Aqui, mais do 

que limitar o poder pela sua divisão, trata-se de controlá-lo por meio do equilíbrio de 
                                                
124 Texto original: “In England the acceptance of the idea of a single source of sovereign power led to the 
concept of parliamentary supremacy, but this did not mean, and never has meant except during the reign of 
the Long Parliament, that the representative element of Parliament exercised an unrestrained power to carry 
out all the tasks of government. Parliamentary supremacy is not the same as gouvernement d’assemblée, for 
the ‘King-in-Parliament’ has always been composed of a number of distinct elements with certain autonomous 
powers”.  
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diferentes estamentos no exercício do poder. Aos poucos, contudo, cada vez mais 

importante do que o equilíbrio social passa a ser o equilíbrio entre órgãos constitucionais, 

avultando uma perspectiva institucional. Aí, tratar-se-á de controlar o poder por meio do 

equilíbrio de diferentes órgãos no exercício do poder, perdendo cada vez mais importância a 

titularidade política de cada órgão. É esta versão da separação de poderes que influenciará 

os constituintes norte-americanos, na consagração do modelo de checks and balances 

(PIÇARRA, 1989, p. 82). 

 

3.2.2 A doutrina da separação de poderes de Locke 

 

É por ocasião da Glorious Revolution que Locke escreve os Two Treatises of 

Government, numa clara contestação ao absolutismo que acabara de ser afastado. O 

primeiro tratado é destinado a combater os argumentos de Robert Filmer, que Locke 

considera o maior de todos os absolutistas (LOCKE, 1824, v. 4, §2). No segundo, Locke expõe 

suas próprias ideias acerca do governo civil, da liberdade individual, do contrato social e da 

separação de poderes. 

Locke parte da premissa de que os homens nascem livres e iguais e no estado de 

natureza são governados pela lei da natureza, que é a razão (1824, v. 4, §§ 4 e 6). A execução 

da lei da natureza cabe a todos os homens, tendo cada um deles o direito de punir os 

transgressores (1824, v. 4, §7). No estado de natureza, portanto, o homem exerce poder 

sobre outro, não de forma absoluta e arbitrária, mas apenas para retribuir-lhe o que for 

proporcional a sua agressão (1824, v. 4, §8).  

Se, no entanto, um homem tenta submeter outro a seu poder absoluto, coloca-se em 

estado de guerra com ele, um estado de inimizade e destruição (1824, v. 4, §§ 16 e 17). O 
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uso ou a ameaça de uso da força, se não justificados num direito, implica o estado de 

guerra125. 

Para evitar este estado de guerra é que os homens se colocam em sociedade e saem 

do estado de natureza. É que no estado de guerra não há possibilidade de apelo senão aos 

céus, não havendo autoridade para decidir entre os adversários. Por outro lado, onde existe 

uma autoridade, um poder terreno, a quem se possa apelar, não tem continuidade o estado 

de guerra e a controvérsia é decidida por tal poder (1824, v. 4, § 21).  

Além do mais, ainda que no estado de natureza sejam livres, os homens convivem 

constantemente com o medo e a insegurança (1824, v. 4, § 123). É para proteger sua 

propriedade que o homem ingressa na sociedade civil ou política (1824, v. 4, § 124). 

Ao ingressarem na sociedade política e deixarem o estado de natureza, os homens 

deixam também o poder de preservar sua vida, sua propriedade e liberdades das ameaças e 

agressões de outros homens e de julgar e punir as infrações à lei da natureza e colocam tal 

poder nas mãos da sociedade política. Assim, aqueles unidos sob uma mesma lei 

estabelecida e uma judicatura à qual possam apelar para decidir as controvérsias entre eles 

e com autoridade para punir os ofensores constituem uma sociedade (1824, v. 4, §§ 87, 128 

e 129)126. A lei positiva é o remédio contra a insegurança do estado de natureza, e não o 

monarca absoluto, como para Hobbes (PIÇARRA, 1989, p. 68-69). 

A sociedade política possui, portanto, o direito de estabelecer as infrações e as 

punições e de punir qualquer dano a qualquer de seus membros, donde decorrem as 
                                                
125 “Homens vivendo juntos de acordo com a razão, sem um superior comum na terra, com autoridade para 
julgar entre eles, é propriamente o estado de natureza. Mas força, ou o desígnio declarado de força, sobre a 
pessoa de outro, onde não há um superior comum na terra a quem apelar para alívio, é o estado de guerra” 
(LOCKE, 1824, vol. 4, §19, tradução nossa). Texto original: “Men living together according to reason, without a 
common superiour on earth, with authority to judge between them, is properly the state of nature. But force, 
or a declared design of force, upon the person of another, where there is no common superiour on earth to 
appeal to for relief, is the state of war”  
126 Nas palavras de Locke, faltam no estado de natureza, para a preservação da sociedade: “uma lei 
estabelecida e conhecida, recebida e permitida pelo consenso comum para ser o padrão do certo e do errado, 
e a medida comum para decider todas as controvérsias entre eles”; “um juiz conhecido e indiferente, com 
autoridade para determinar todas as diferenças de acordo com a lei estabelecida”; “poder para respaldar e 
apoiar a sentença quando correta e para lhe dar a devida execução” (1824, vol. 4,§§ 124-126, tradução nossa). 
Texto original: "an established, settled, known law, received and allowed by common consent to be the 
standard of right and wrong, and the common measure to decide all controversies between them”; "a known 
and indifferent judge, with authority to determine all differences according to the established law”; "power to 
back and support the sentence when right, and to give it due execution”. 
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funções legislativa e executiva, respectivamente (LOCKE, 1824, v. 4, § 88), sendo que aqui 

observamos claramente o uso da expressão “função executiva” para designar o que hoje 

chamamos de função jurisdicional. 

É por isso que a monarquia absoluta é incompatível com a sociedade política. Onde 

as pessoas não têm a quem apelar, para resolução de diferenças entre elas, e a quem todos 

devem obedecer, estão no estado de natureza e, segundo Locke, é exatamente isto o que 

acontece com os súditos em relação aos príncipes absolutos, posto que, tendo ele próprio 

sozinho o poder legislativo e o executivo, não há juiz a quem se possa recorrer para obter 

alívio ou reparação por inconveniente causado pelo príncipe ou por sua ordem (1824, v. 4, § 

91). 

Daí decorre a necessidade de que as funções de criação e aplicação da lei estejam 

separadas, bem como a ideia de que também o monarca se submeta à autoridade judicial. 

Ao ingressarem na sociedade política, os homens obrigam-se a se submeterem às 

determinações majoritárias (LOCKE, 1824, v. 4, § 97). O poder supremo é o legislativo, ao 

qual todos os demais devem se subordinar. E o poder legislativo é supremo porque é a lei, 

com sua abstração e generalidade, que garante a segurança inexistente no estado de 

natureza. Contudo, sempre restaria ao povo, os contratantes, o poder supremo de remover 

ou alterar o legislativo quando este agisse contrariamente à confiança nele depositada 

(LOCKE, 1824, v. 4, § 149). Daí que a supremacia do legislativo também decorre da ideia de 

soberania popular, uma vez que se a soberania pertence ao povo, é superior o poder do 

Estado que exprime a sua vontade (PIÇARRA, 1989, p. 76). 

Equacionando as ideias de Locke, podemos afirmar que a supremacia jurídica seria do 

legislador, o criador da lei, a qual deveriam se subordinar todos os homens e o poder 

executivo, sendo que a supremacia política repousaria no povo. O poder executivo é 

controlado pelo legislativo (1824, v. 4, § 152), enquanto este é controlado apenas pelo povo. 

Nesse sentido, as ideias de Locke coadunam-se com as ideias inglesas de matriz 

republicana de que tratamos – aquelas ligadas à versão democrático-radical da separação de 

poderes. Foi Locke, no entanto, quem desenvolveu, passando a ter grande influência para o 

futuro, a ideia de supremacia da função legislativa (PIÇARRA, 1989, p.74). 



83 
 

 

Apesar da supremacia do poder legislativo, também ele estaria sujeito a uma série de 

limitações. A primeira delas é a vinculação à lei da natureza, que governa todos os homens, 

legisladores ou não (LOCKE, 1824, vol. 4, § 135). 

Em segundo lugar, Locke sustentava expressamente que aquele que detém a 

autoridade legislativa está obrigado a governar mediante leis permanentes, promulgadas e 

conhecidas das pessoas, e não mediante decretos temporários. É que os homens entram em 

sociedade justamente para serem governados por leis declaradas, caso contrário estariam 

expondo sua paz, propriedade e tranquilidade à mesma incerteza existente no estado de 

natureza (1824, v. 4, § 131; § 136). Trata-se da exigência de segurança – tão cara aos 

defensores do governo de leis – que só a lei previamente estabelecida pode assegurar. 

Em terceiro lugar, o poder legislativo, ainda que sendo supremo, não poderia retirar 

nem mesmo parte da propriedade particular sem o consentimento do proprietário, uma vez 

que é justamente a preservação da propriedade o fim do governo – risco que não deve ser 

temido onde o legislativo consiste em assembleias variáveis, cujos membros estão sujeitos 

às leis comuns igualmente com os demais, e sim onde consiste em uma assembleia 

permanente ou num homem, como nas monarquias absolutas, onde eles podem achar que 

têm interesses diversos do resto da sociedade (1824, v. 4, § 138).  

O quarto limite seria a impossibilidade de delegação da função legislativa. Isto 

porque é um poder delegado pelo povo e, que, portanto, não poderia ser subdelegado pelo 

legislador a outrem. Só o povo pode estabelecer a forma de governo (1824, v. 4, § 141). 

Locke confia plenamente nas decisões do povo. É para o bem comum que é instituída 

a sociedade civil e o ingresso nesta sociedade pressupõe a submissão às decisões 

majoritárias. A lei fundamental, segundo Locke, é esta: Salus populi suprema lex (1824, v. 4, 

§ 158)127. É ao povo que cabe julgar seus governantes. Nas palavras de Locke: 

Quem deve ser juiz se o príncipe ou o legislativo agirem contrariamente a sua 
confiança?” […] A isto eu respondo, “O povo deve ser juiz”; porque quem deve 
julgar se o comissário ou delegado age bem, e de acordo com a confiança nele 
depositada, senão aquele que lhe delega, e tendo delegado-lhe, tem ainda o poder 

                                                
127 “Que o bem do povo seja a lei suprema”. 
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para descartá-lo quando ele trai sua confiança?128 (1824, v. 4, § 240, tradução 
nossa). 

Por outro lado, Locke teme aqueles que exercem o poder legislativo por delegação 

do povo, estabelecendo uma série de limites, que visam a fazer com que os legisladores 

permaneçam fiéis às finalidades pelas quais os homens instituíram a sociedade civil. Aos 

homens em geral, legisladores ou não, vincularia sempre, contudo, a lei da natureza, que 

nada mais é do que a razão. 

É importante observar os pontos de contato entre os defensores da segunda versão 

da doutrina da separação de poderes – versão democrático-radical – e as ideias de Locke. 

Em primeiro lugar, assim como eles, Locke atribuía ao povo o poder político supremo. Ele é 

um claro defensor da soberania popular, apesar da realidade de seu tempo, em que estava 

restaurada a monarquia mista (PIÇARRA, 1989, p. 77)129. Sua defesa da realização de um 

contrato social entre homens livres e iguais como constitutivo do governo civil é 

incompatível com uma sociedade pré-constituída, em que os homens estão previamente 

inscritos em ordens ou estamentos, como requer a doutrina da monarquia mista (PIÇARRA, 

1989, p. 66).  

Em segundo lugar, assim como faziam os republicanos, Locke colocou a separação de 

poderes à serviço da supremacia do legislador. A lei já era concebida por ele de uma forma 

completamente autônoma em relação a sua aplicação, diferentemente do que ocorria no 

medievo, em que criação e aplicação da lei não eram nitidamente distinguíveis. E, como 

vimos, ele sustentava a necessidade de separação entre as funções legislativa e executiva, 

alegando justamente que o que caracterizava as monarquias absolutas era a unificação 

dessas funções nas mãos do monarca. 

O que diferencia Locke, por outro lado, dos republicanos é que estes não admitiram 

quaisquer limites ao poder legislativo, mas apenas os limites extra-estatais, enquanto que 

Locke admitiu a existência de limites internos à soberania parlamentar (PIÇARRA, 1989, p. 
                                                
128 Texto original: “‘Who shall be judge, whether the prince or legislative act contrary to their trust?’ […] To this 
I reply, ‘The people shall be judge;’ for who shall be judge whether his trustee or deputy acts well, and 
according to the trust reposed in him, but he who deputes him, and must by having deputed him, have still a 
power to discard him, when he fails in his trust?”  
129 Tanto é assim que, segundo o autor, o monarca mesmo quando participa do poder legislativo não está 
autonomamente legitimado em Locke, decorrendo sua legitimidade meramente da delegação da comunidade 
(PIÇARRA, 1989, p. 77). 
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78). Com efeito, Locke admitiu, por exemplo, que o poder de reunir e dispensar o legislativo 

repousasse no executivo, sem que isso, contudo, retirasse a superioridade do legislativo 

sobre o executivo (1824, v. 4, § 156). 

Estes controles, segundo Piçarra, devem ser considerados como intra-orgânicos, e 

não inter-orgânicos, uma vez que Locke tinha em mente o modelo do King-in-Parliament, o 

que o diferencia de Montesquieu e dos constituintes norte-americanos, que definiram 

limites internos, porém inter-orgânicos (1989, p. 78). Assim, enquanto a Constituição norte-

americana dava ao presidente uma parte da função legislativa, ao atribuir-lhe o poder de 

veto, sem que ele fizesse parte formalmente do poder legislativo, na Inglaterra, para Locke, 

o rei era membro do órgão legislativo, o King-in-Parliament. Vile, contudo, pondera não se 

tratar de uma diferença significativa, pois o importante era o fato de a função legislativa do 

rei ou do presidente estar confinada ao poder de veto, e não o fato de ele ser membro do 

ramo legislativo ou não (1998, p. 34). 

Observa-se, assim, a grande influência de Locke no constitucionalismo norte-

americano. Por outro lado, na Inglaterra, embora não afastada a ideia de separação de 

poderes, não prevaleceriam as ideias de soberania popular, como defendida pelos 

republicanos e depois por Locke. O que viria a se estabelecer para o século XVIII era a ideia 

de balança de poderes, tendo como substrato a monarquia mista.  

A defesa da supremacia legislativa seria o maior dos motivos pelos quais Locke não é 

tido por alguns como partidário da separação de poderes. Para Vile, contudo, Locke não 

queria com a supremacia do legislador implicar a completa subordinação do executivo ao 

legislativo. O que ele queria dizer quando insistia na supremacia do legislativo era, em 

primeiro lugar, que a função legislativa é anterior à executiva e que esta tem de ser exercida 

em conformidade com as regras estabelecidas por aquela – ideia essencial à teoria 

democrática – e, em segundo lugar, que o executivo está subordinado ao legislativo na 

medida em que tem que obedecer às leis elaboradas por este, o que não seria incompatível 

com a separação de poderes, mas, pelo contrário, bastante consistente, uma vez que é a 

mesma coisa que dizer que ao executivo não cabe a elaboração de leis (VILE, 1998, p. 33). 



86 
 

 

Em outras palavras, trata-se da ideia de separação de poderes como distinção entre 

criação e aplicação do direito e atribuição dessas funções a órgãos distintos, o que é 

totalmente compatível com a ideia de supremacia do poder legislativo, enquanto criador 

deste direito. 

 

3.2.3 A doutrina da separação de poderes de Montesquieu 

 

Foi inspirado na monarquia constitucional inglesa, que Montesquieu elaborou sua 

famosa tripartição de poderes. Ele justificou sua teoria na necessidade de garantia da 

liberdade do indivíduo perante o poder do Estado. Segundo ele, a liberdade política é uma 

“tranqüilidade de espírito” que o cidadão só obtém quando o Estado oferece garantias 

suficientes para que ele não tema outro cidadão. Por conseguinte, não há, tampouco, 

liberdade política quando o cidadão tem motivos para temer o governante. E, se uma 

mesma pessoa ou um mesmo conjunto de pessoas concentra os poderes do Estado, os 

cidadãos têm certamente motivos para temer esse governante ou essa assembleia, porque 

para eles não há limites no exercício do poder e todo homem que tem poder é tentado a 

abusar dele130. Daí a necessidade de que, pela disposição das coisas, o poder contenha o 

poder (2005, p. 163-165). 

Em cada Estado, existem, segundo Montesquieu, três espécies de poder: o poder 

legislativo, o poder executivo131 das coisas que dependem do direito das gentes e o poder 

executivo das coisas que dependem do direito civil, que é o poder de julgar, de punir os 

crimes ou de julgar os litígios entre os particulares132. No exercício do primeiro deles, o 

príncipe ou magistrado cria as leis, corrige-as ou as ab-roga. Aos outros dois poderes, não 

                                                
130 “…os pontos de partida de Montesquieu para a exposição do tema coincidem com algumas mais 
consagradas ideias do pensamento político inglês. Desde logo, a ideia de natureza humana nas suas relações 
com o poder político, impregnada de um pessimismo antropológico” (PIÇARRA, 1989, p. 90). 
131 Observar que Montesquieu parece inicialmente só se referir ao poder executivo nas relações internacionais, 
embora logo passe a empregar a expressão num sentido intra-estatal. Apesar disso,  não chega a definir 
positivamente a função executiva intra-estatal (PIÇARRA, 1989, p. 93). 
132 Nesse sentido, ver Piçarra (1989, p. 91). 
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cabe senão a aplicação, a execução das leis estabelecidas pelo legislativo, como se 

depreende da designação que lhes foi dada (2005, p. 165-167).  

Observamos que, para Montesquieu, as funções estatais parecem resumir-se à 

edição de leis e a sua execução pela força pública. Portanto, assim como os primeiros 

defensores da separação de poderes na Inglaterra do século XVII – aqueles que sustentaram 

a versão do primado da lei –, também ele concebe como essencial a distinção funcional 

entre legislação e execução133. No entanto, diferentemente daqueles, Montesquieu introduz 

em seu modelo a função judicial.   

Coerentemente com a ideia de que a edição de normas e aplicação delas devem 

caber a órgãos distintos, para Montesquieu, os juízes seriam nada mais do que a “boca da 

lei” e limitar-se-iam a resolver conflitos penais e civis entre cidadãos – pois, evidentemente, 

se aos juízes coubesse qualquer poder criador do direito, as funções de criação e aplicação 

das leis estariam já misturadas. Assim, o poder de julgar é invisível, nulo, não se 

relacionando ao exercício da soberania, ao contrário do que acontecia com o poder 

legislativo e o executivo, que são a vontade geral do Estado e a execução dessa vontade 

geral (MONTESQUIEU, 2005, p. 167). É evidente que, neste ponto, a abordagem de 

Montesquieu afasta-se da Constituição inglesa, que havia tomado como paradigma, uma vez 

que aos juízes ingleses cabia uma ampla margem de autonomia decisória, no quadro do 

esquema de precedentes do common law134. 

Não só devem ser distintos os órgãos de criação e aplicação da lei – legislativo x 

executivo e legislativo x judiciário –, como também deveriam estar separados o executivo e 

o judiciário, pois, se estivesse junto do executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. 

É preciso compreender, atravessando as críticas que hoje se faz à concepção do juiz 

autômato, cuja atuação não deveria ultrapassar a atividade silogística, que isto representava 

à época uma forma de proteger o cidadão contra o arbítrio estatal. Fazemos nossas as 

palavras de Piçarra: 

                                                
133 Nesse sentido, a construção de Montesquieu apontaria para um sistema em que a lei é peça essencial ou 
tende a ser o único elemento constitutivo do direito. Trata-se da versão estatal-legalista do direito que 
integrará a noção de Estado de Direito legal (PIÇARRA, 1989, p. 95). 
134 Conforme vimos no tópico 2.2 supra. 
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Havia sido o arbítrio do legislador-juiz ou do juiz-legislador a conduzir à exigência 
de separação orgânico-pessoal entre função legislativa e função judicial, como 
forma de lhe pôr fim. Em Montesquieu, enquanto comungando dos ideais 
iluministas, a exigência radicaliza-se e assume um carácter estritamente normativo, 
ainda que exposta em enunciados descritivos: ao poder judicial, orgânica e 
pessoalmente separado, deve ficar vedado todo o poder criador de Direito, como 
garantia contra aquele arbítrio (1989, p. 98). 

Até aqui, a análise da obra de Montesquieu revela a preocupação com uma 

separação orgânico-pessoal entre as funções estatais, condição sine qua non de qualquer 

Estado de Direito. Cinge-se a uma mera distinção jurídica, sem qualquer referência à 

titularidade política das funções estatais. A análise não pode, porém, parar por aqui. 

Segundo Montesquieu, ainda que os poderes estejam em órgãos diferentes, se 

estiverem formados por magistrados do mesmo corpo, isso os tornará um mesmo poder. 

Por isso a crítica feita ao governo de Veneza em que a nobreza legislava, executava e julgava 

(2005, p. 167). Observando esse aspecto, Nicola Matteucci afirma que o equilíbrio proposto 

por Montesquieu é mais social, do que constitucional propriamente: “confundindo o poder 

de sentido jurídico com o poder de sentido sociológico, Montesquieu identifica um órgão do 

estado com uma classe ou camada social”135 (1998a, p. 249). 

Portanto, no modelo de tripartição de poderes de Montesquieu, não basta que as 

funções do Estado sejam separadas e exercidas por órgãos distintos, sendo imprescindível 

que a composição desses órgãos contemple diferentes camadas sociais136. Tanto isso é 

verdade, que à medida que aprofunda a questão, ele defende a divisão do poder legislativo, 

através do qual se manifesta a vontade geral, entre a nobreza e o povo, alegando que se os 

nobres tivessem direito a apenas um voto como os outros, a maioria das resoluções seriam 

contrárias a eles. Os nobres não teriam então liberdade e não teriam qualquer interesse em 

defender a liberdade comum.  

Nas palavras de Montesquieu: “O corpo legislativo sendo composto de duas partes, 

uma paralisará a outra por sua mútua faculdade de impedir. Ambas ficarão sujeitas pelo 

                                                
135 Para Piçarra, não se trata propriamente de uma “confusão”. A Montesquieu não interessava somente a 
separação orgânico-funcional, nem somente a separação político-social, e por isso qualquer interpretação de 
sua doutrina que a reduza a um desses dois momentos será parcial (PIÇARRA, 1989, p. 104). 
136 “…passou-se a distinguir na sua doutrina uma separação institucional ou funcional dos poderes e uma 
separação social ou extra-institucional dos poderes, ou uma separação vertical e uma separação horizontal dos 
poderes, para designar respectivamente a dimensão orgânico-funcional e a dimensão político-social da sua 
doutrina” (PIÇARRA, 1989, p. 105). 
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poder executivo, o qual, por sua vez, será também paralisado pelo poder legislativo” (2005, 

p. 173). Enfim, “o poder estava dividido entre o rei, a nobreza e a burguesia, e era 

constitucional o regime que experimentava sua harmônica cooperação na formação da 

vontade do Estado” (MATTEUCCI, 1998a, p. 249).  

Assim, o autor acaba também por incorporar em sua teoria a versão da balança de 

poderes, tão presente no pensamento constitucional inglês. O que nos parece importante, 

contudo, destacar é que a balança de poderes de Montesquieu não se limita a um equilíbrio 

de forças na formação da vontade legislativa – como se pensou inicialmente a balança de 

poderes –, mas, por outro lado, restringe-se ao equilíbrio entre poder legislativo e executivo, 

pois o poder judicial estaria à margem do equilíbrio de estamentos (PIÇARRA, 1989, p. 110). 

No poder legislativo se equilibrariam nobreza e povo137, e estes seriam contrabalançados 

pelo executivo, de titularidade real. 

Elementos utilizados no esquema de freios e contrapesos, mecanismos de controle 

efetivamente adotados contemporaneamente, como a possibilidade de veto do executivo 

sobre as deliberações do legislativo já estavam presentes na obra de Montesquieu (VILE, 

1998, p. 47). A faculdade de impedir (faculte de empêcher), ao lado de outros mecanismos, 

como a convocação do legislativo pelo executivo, seriam necessários para impor limites aos 

legisladores, pois de outra forma eles poderiam atribuir-se todo o poder, através da edição 

de leis. Ao judiciário, por outro lado, não seria necessário impor limites138, sendo, como o 

concebe Montesquieu, um poder nulo. Ao executivo, tampouco seria necessário impor 

limites, porque a atividade executiva é limitada por sua própria natureza, já que o titular 

deste poder está vinculado às leis que executa (2005, p. 167-175). 

É curioso que o controle do poder legislativo sobre o executivo seja tão simplório, 

limitando-se à subordinação deste às leis editadas por aquele. Isto conduz inevitavelmente à 

assunção de um papel de destaque por parte do monarca, que, inclusive, tem a competência 

para convocar a assembleia legislativa e fixar-lhe a duração. Neste ponto, mais uma vez, a 

                                                
137 No modelo inglês do King-in-Parliament, diferentemente, o poder legislativo era composto por rei, nobreza 
e povo. Conforme nota de rodapé n. 40 supra. 
138 Já vimos que quando Hamilton faz a defesa de um controle jurisdicional de constitucionalidade das leis, 
apóia-se nessa ideia do judiciário como poder mais fraco que os demais. Ver item 2.3 supra. 
 



90 
 

 

obra de Monesquieu afasta-se da realidade inglesa, na qual o monarca já se encontrava em 

decadência, dado que ali se implantara o sistema parlamentar de gabinete, cujo chefe era 

distinto do Rei, o Primeiro-Ministro. 

Montesquieu admitia que nem todos os povos possuiriam uma liberdade extremada 

como os ingleses, sendo razoável – e curiosamente até preferível, para o autor, que se diz 

adepto, antes, dos meios que dos extremos – a existência de uma liberdade moderada, que 

poderia ser propiciada por uma monarquia moderada (PIÇARRA, 1989, p. 116). 

Nas monarquias moderadas, como aquela que prevaleceu na França pré-absolutista, 

ao príncipe caberia o exercício do poder executivo e do legislativo, mas não da função 

judicial. O príncipe é soberano, mas o exercício desta soberania caberia conjuntamente à 

nobreza. Daí a moderação da monarquia (PIÇARRA, 1989, p. 117-118). 

Um modelo como este adequava-se apenas a uma sociedade estamental, em que se 

objetivasse um equilíbrio ou balança entre os poderes. Tal equilíbrio seria eliminado tanto 

pela concentração do poder político no Rei, como acontecera na França absolutista, quanto 

num regime democrático-representativo, que eliminasse as distinções de classe (PIÇARRA, 

1989, p 121). Conforme já se viu no item 2.4, na França não prevaleceu essa ideia de 

Constituição equilibrada entre os diversos estamentos, e sim a soberania popular. 

Concluímos, portanto, que à doutrina de separação de poderes ligaram-se, além de 

outras ideias – como a de soberania popular – a defesa do governo mediante leis e da 

balança de poderes, ambas abrangidas pela doutrina constitucionalista. 
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3.3 A SUBMISSÃO DO PODER PELA SUPREMACIA DA LEI 

  

Por fim, esta que talvez seja a ideia mais significativa do constitucionalismo: o 

governo sub lege, fórmula que impõe a vinculação de todos e quaisquer poderes políticos a 

um direito superior. No caso do constitucionalismo moderno, à Constituição escrita.  

 Para Charles McIlwain, esta é a característica mais persistente e mesmo a 

característica essencial do constitucionalismo (1947, p. 15). Também Bobbio afirma que a 

doutrina do constitucionalismo resume a ideia de governo sub lege (2000b, p. 171). E, no 

mesmo sentido, Matteucci ensina que a supremacia do direito é a “mais antiga e mais 

moderna” das ideias constitucionalistas, mais do que o governo misto e a separação de 

poderes: não se trata de dividir o poder, mas de limitá-lo, “opondo ao demonismo da 

política a racionalidade do direito” (1998a, p. 255). 

 Ocorre que frente à Constituição mista medieval, a teoria da balança de poderes não 

foi a única tendência emergente na Idade Moderna. Para a imposição do Estado frente aos 

vários poderes medievais, foi necessária a teoria da soberania. Pois bem. É justamente a 

soberania o elemento complicador da concepção de vinculação de todo o poder ao direito.  

 É certo que a soberania pode ser concebida como um atributo do Estado, que nesse 

sentido, impõe-se, internamente, contra quaisquer outras forças sociais, como a instância 

dotada de monopólio do uso legítimo da força, e, externamente, em face dos demais 

Estados. Mas, por outro lado, pode também ser considerado um atributo daquele que 

exerce o poder de mando em última instância e, para justificá-lo, foram criadas diversas 

teorias de legitimidade, desde aquelas que fundam-na no direito divino dos reis até aquelas 

que a assentam no povo139. Foi nesse sentido, mais concreto, que inicialmente falou-se em 

soberania – os primeiros teóricos da soberania tinham em mente a figura do rei quando 

falavam em poder soberano. 

                                                
139 Sobre a diferença entre soberania do Estado e soberania no Estado, ver Bonavides (1972, p. 135). 
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 Este poder soberano é comumente caracterizado como perpétuo, absoluto, ilimitado, 

indivisível, originário, inconstrastável140. Como seria possível falar em vinculação de todo e 

qualquer poder político ao direito se, ao mesmo tempo, se afirmar a existência de um poder 

que se encontra sobre tudo e todos? 

 Jean Bodin foi o primeiro teórico de destaque da doutrina da soberania. Mas em sua 

caracterização do poder soberano não consta a ideia de um poder ilimitado. Bodin afirmava-

o perpétuo e absoluto, mas, ao mesmo tempo, limitado (BODIN, 1955; BOBBIO, 1997, p. 96). 

Nesse aspecto, o autor ainda estaria vinculado à tradição medieval.  

Por absoluto, Bodin indicaria um poder legibus solutus, um poder que não deve 

obediência às leis que ele mesmo põe ou àquelas que seus predecessores puseram (BODIN, 

1955; BOBBIO, 1997, p. 96). Por perpétuo, Bodin indicaria um poder originário e que, 

portanto, não depende de quaisquer outros (BODIN, 1955). E por não decorrer de outros 

poderes, não tem outros poderes anteriores e nem junto a ele (FIORAVANTI, 2001, p. 73-74). 

É, então, indivisível. 

Assim concebida, a soberania, certamente, opõe-se à Constituição mista medieval, 

em razão do caráter de indivisibilidade. Tanto é assim que Bodin só enxerga três formas 

possíveis de governo: o democrático, o aristocrático e o monárquico, mas não admite uma 

forma mista de governo (BOBBIO, 1997, p. 97). Daí porque sua versão de soberania é 

incompatível com aquela ideia constitucionalista de que tratamos no item anterior, do 

equilíbrio de poderes.  

No entanto, a soberania de Bodin não se contrapõe à noção de governo limitado de 

que estamos tratando agora. O próprio Bodin não apenas não afirmou ser a soberania um 

poder ilimitado, como ele próprio elencou seus limites. O primeiro deles seria a sua 

vinculação às leis naturais e divinas. Além delas, o soberano também estaria limitado às leis 

fundamentas do Estado, como, por exemplo, aquela que numa monarquia estabelece a 

sucessão ao trono; e estaria vinculado às leis que regulam as relações privadas entre os 

                                                
140 Ochoa assim o define: “Poder supremo que não admite limitações externa a sua ordem normativa, nem a 
existência de uma potência igual à sua no seu interior” (2001, p. 23, tradução nossa). Texto original: "Poder 
supremo que no admite limitaciones externas a su orden normativo, ni la existencia de una potestad igual a la 
suya en el interior".  
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súditos (BODIN, 1955; BOBBIO, 1997, p. 96), ou seja, as coisas e bens dos súditos, os direitos 

dos particulares, não seriam disponíveis pelo soberano. 

Já em Hobbes, a soberania ganha a característica de ilimitada. Segundo o autor, no 

estado de natureza, a humanidade se encontra na condição de guerra de todos os homens 

contra todos os homens (1999, p. 109). Para sair dessa condição de guerra, os homens 

constituem um poder capaz de mantê-los em respeito, forçando-os, por medo de sanções, 

ao cumprimento de seus pactos. Mas a única maneira de instituir tal poder comum é os 

homens conferirem toda sua força e poder a um homem ou assembleia de homens, 

reduzindo as vontades a uma só. O que é portador desse poder é o soberano. Nada do que 

ele faça pode constituir uma injustiça, pois todo súdito é autor de todos os atos e decisões 

do soberano (HOBBES, 1999, p. 141-147). A liberdade dos súditos está apenas naquelas 

coisas que, ao regular suas ações, o soberano permitiu (HOBBES, 1999, p. 173). 

Hobbes afasta todos os limites que Bodin havia colocado ao poder soberano. Ele 

nega que as leis naturais e divinas sejam vinculadoras como as positivas, pois, embora 

obrigatórias internamente, não vinculam externamente, constituindo meras regras de 

prudência141. Ele também nega uma distinção entre a esfera pública e a esfera privada, 

sustentando que, uma vez instituído o Estado, a esfera privada se dissolve completamente 

na pública (BOBBIO, 1997, p. 108). Por fim, a única lei fundamental que existe, para Hobbes, 

exige preservar a integridade dos poderes soberanos, já que essa integridade, e só ela, seria 

absolutamente necessária para a manutenção da ordem pública142 (FIORAVANTI, 2001, p. 

79).  

Impossível falar em submissão de todo poder político ao direito em Hobbes: a 

soberania carece de limites jurídicos. É por isso que Bobbio qualifica o poder soberano em 

                                                
141 “…as leis da natureza, que consistem na equidade, na justiça, na gratidão e outras virtudes morais destas 
dependentes, na condição de simples natureza […] não são propriamente leis, mas qualidades que predispõem 
os homens para a paz e a obediência. Só depois de instituído o Estado elas efetivamente se tornam leis, nunca 
antes, pois passam então a ser ordens do Estado, portanto também leis civis, pois é o poder soberano que 
obriga os homens a obedecer-lhes” (HOBBES, 1999, p. 208-209). 
142 Com efeito, segundo Hobbes, se os direitos essenciais da soberania forem retirados o Estado fica dissolvido 
e os homens voltam à condição de calamidade, daí porque o soberano tem o dever de não transferir a outro ou 
tirar de si qualquer destes direitos. Por isso, por exemplo, não pode reconhercer estar sujeito às leis civis nem 
renunciar ao poder de judicatura ou de fazer paz e guerra etc. (1999, p. 251). 
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Hobbes como ainda mais absoluto do que aquele de Bodin, embora “absoluto” seja um 

termo que não admite superlativos (1997, p. 107). 

Essa perspectiva de soberania enquanto poder que está acima de qualquer norma 

jurídica é totalmente incompatível com o constitucionalismo143, não apenas pela sua 

indivisibilidade, o que inviabiliza a técnica do equilíbrio de poderes, tratada no tópico 

anterior, como também pela impossibilidade de submetê-la a um direito superior, o que 

frustra a ideia do governo sub lege, ora tratada. 

 Ainda quando a doutrina da soberania ganha contornos democráticos, a partir de 

Rousseau, continuará a contar com a oposição constitucionalista. Para Rousseau, o poder 

soberano pertence ao povo, pois, com o pacto social, os indivíduos renunciaram a sua 

liberdade natural, mas adquiriram a liberdade civil, que consiste na garantia de estarem 

governados por uma lei geral, fruto da totalidade do corpo soberano, desvinculada de 

qualquer vontade particular144 (FIORAVANTI, 2001, p. 83). 

Parece convincente a ideia de que se o poder absoluto estiver nas mãos do povo, não 

haveria que se falar em governo arbitrário e a ideia de poder soberano ilimitado e indivisível 

deixaria de se constituir numa ameaça, tornando-se, ao contrário, um instrumento 

democrático. Mas, por mais que Rousseau sustentasse um poder soberano não arbitrário, 

não se poderia considerá-lo adepto das ideias de limites e controles ao poder145. 

Ocorre que para o constitucionalismo, cujo pressuposto é sempre a desconfiança do 

poder, não importa a sua titularidade, o poder deve estar sempre limitado e controlado146. 

                                                
143 Nesse sentido, Vile (1998, p. 5). Também Matteucci considera soberania e constitucionalismo como 
antitéticos (1998c, p. 1186). Outra forma de combater a soberania interna dos estados, além da Constituição, é 
o pluralismo de poder. Foi justamente contra este pluralismo, mas o medieval, que se impôs a soberania. Hoje 
a soberania estatal tem que lidar não apenas internamente com o pluralismo das sociedades democráticas, 
como também externamente com o surgimento de um ordenamento global. 
144 Ver item 2.4 supra. 
145 Nesse sentido, nem Hobbes nem Rousseau podem ser considerados partidários de um governo de leis, e sim 
de um governo de homens. No caso de Rousseau, isso fica claro com a figura do grande legislador. Mas Hobbes 
e Rousseau, embora não possam ser considerados como partidários de um governo sub lege, certamente, 
podem ser considerados como defensores do primado da lei como fonte de direito (BOBBIO, 2000b, p. 171). 
146 “A tradição constitucionalista condenava a ideia nascente da soberania popular, na qual via a produção de 
uma ruptura da ordem constitucional, a dissolução do vínculo de obediência política em relação aos poderes 
constituídos e, também, a perda do valor da própria Constituição, e assim de todos os limites e de todos os 
equilíbrios de poderes e entre os poderes, que ao menos no caso inglês representavam a melhor garantia 
possível a favor dos próprios direitos dos indivíduos” (FIORAVANTI, 2001, p. 103, tradução nossa). Texto 
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Se a origem deste é popular, seu exercício arbitrário constituiria não mais a tirania de um rei, 

mas ainda assim uma tirania: a tirania da maioria. Aliás, a situação no fim do século XVIII era 

exatamente esta, de contraposição entre constitucionalismo e soberania popular. Nas 

palavras de Fioravanti, “a constituição temia a soberania popular, e o povo temia a 

constituição”147 (2001, p. 103, tradução nossa). 

Para o constitucionalismo, não pode haver soberano, porque acima de qualquer 

poder está o direito. Em última instância, poder-se-ia falar em soberania do direito ou 

soberania da Constituição148. Mas, inevitavelmente, ocorrerá perguntarmo-nos quem põe o 

direito ou a Constituição. É óbvio, a partir daí, que aquele que estabelece a Constituição é 

soberano. Daí porque o único soberano possível no constitucionalismo é o poder 

constituinte. É na figura do poder constituinte que a tensão entre constitucionalismo e 

soberania popular, ao menos aparentemente, encontra uma solução149. 

De fato, o constitucionalismo moderno buscou a conciliação entre soberania popular 

e Constituição, por meio do poder constituinte. A soberania popular pode, por isso mesmo, 

ser considerada um traço essencial deste constitucionalismo150, na medida em que ao povo 

soberano compete constituir e abolir seu governo. Mas, para os constitucionalistas, a 

soberania do povo deve se expressar apenas enquanto poder constituinte, como ocorreu 

nos EUA, e não se perpetuar num legislador soberano e, por isso, desprovido de limites 

jurídicos, como ocorreu na França151. 

 

                                                                                                                                                   
original: “La tradición constitucionalista condenaba la idea naciente de la soberanía popular, en la que veía la 
producción de una ruptura del orden constitucional, la disolución del vínculo de obediencia política en relación 
a los poderes constituidos y, también, la pérdida del valor de la misma constitución, y así de todos los límites y 
de todos los equilibrios de los poderes y entre los poderes, que al menos en el caso inglés representaban la 
mejor garantía posible a favor de los mismos derechos de los individuos”. 
147 Texto original: “la constitución temía a la soberania popular, y el pueblo temía a la constitución”. 
148 Kelsen seria um dos defensores da soberania da Constituição, após haver negado a própria soberania, em 
uma fase inicial de seu pensamento (BERCOVICI, 2008, p. 23). 
149 Diz-se aparentemente porque a relação entre Constituição e povo soberano permanece problemática, uma 
vez que a estabilidade e duração da Constituição estão sempre ameaçadas pela presença do povo soberano, 
enquanto que a Constituição também pode tentar esvaziar normativamente o poder constituinte originário do 
povo (BERCOVICI, 2008, p. 24). 
150 Nesse sentido, Dippel (2007, p. 10). 
151 Ver tópicos 2.3 e 2.4 supra. 
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3.4 LIMITES E CONTROLES: EQUACIONANDO O ESTADO DE DIREITO “LEGAL” 

 

Os controles são os mecanismos que asseguram os limites. A função do controle é 

fiscalizar o respeito aos limites e também evitar o abuso do poder, impedindo que se levem 

a cabo ações que violem as normas ou, em última instância, impondo sanções a quem 

exorbitar poderes no exercício de suas funções (OCHOA, 2001, p. 35). Um sistema de 

controles não pode garantir que não se verifiquem condutas violadoras dos limites, mas 

pode desincentivá-las (OCHOA, 2001, p. 37). 

 Quando estudamos o constitucionalismo francês ressaltamos a crítica de que a  

Revolução Francesa não teria quebrado o absolutismo régio, mas o teria concluído. O 

primado da lei em Rousseau associado a sua concepção de soberania popular que punham o 

legislador no centro do sistema político e jurídico acabaram levando à divinização da lei, 

gerando a eclosão do positivismo jurídico no século XIX. 

O direito se converteu só em lei e a lei só em poder. Poder justificado 
racionalmente, alguma vez; mas sempre poder, ante o qual só há súditos. Um 
poder, inclusive, tanto mais absoluto quanto mais (se pretende) racional. Com a 
ideologia rousseauniana da lei como vontade geral, Creonte, e com ele o 
absolutismo no direito, vencem sua batalha152 (ZAGREBELSKY, 2004, p. 17). 

Tratava-se simplesmente de uma mudança de titularidade do poder. Ironicamente, 

um governo de leis e, simultaneamente, um governo de homens; um Estado em que o poder 

se exerce juridicamente, mas em que o poder – ao menos o poder legislativo, que se 

confundia com a soberania nacional – não se submete ao direito. 

Na Alemanha esta situação acentuava-se. Num primeiro momento, o rei encarnava a 

soberania e era a fonte de todo o poder. O parlamento constituiria um limite ao monarca, 

mas na prática o controle jurídico era quase que inexistente (ARAGÓN, 1987, p. 31).  

                                                
152 Texto original: “El derecho se ha convertido sólo en ley y la ley sólo en poder. Poder justificado 
racionalmente, alguna vez; pero siempre poder, ante el cual solo hay subditos. Un poder, incluso, tanto más 
absoluto cuanto más (se pretende) racional. Con la ideología rousseauniana de la ley como voluntad general, 
Creonte, y con él el absolutismo en el derecho, han vencido su batalla”. 
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Logo se passou a entender que não seria o monarca o soberano, e sim o próprio 

Estado153. Esta ideia associada ao positivismo jurídico, segundo o qual não existe outro 

direito senão aquele posto pelo próprio Estado, conduziu à sustentação de que não haveria 

qualquer limite externo ao poder estatal, nem à sua expressão máxima, a lei. 

Contudo, o Estado estava juridicizado. Qualquer interferência no direito dos cidadãos 

dependia do exercício jurídico do poder. Satisfazia-se, assim, plenamente a exigência 

constitucionalista de um governo mediante leis. Disto decorria, em primeiro lugar, a 

necessidade de submissão da administração aos comandos legais e o consequente exercício 

de um controle sobre a atividade de Administração.  

Por outro lado, o fato de que o poder deveria ser exercido de uma determinada 

forma já constituía, por si só, um limite ao poder estatal, um limite formal, mas não 

substancial. Os direitos individuais que poderiam obstaculizar o uso arbitrário do poder de 

uma perspectiva substancial, estes dependiam da autolimitação do Estado, porque só 

existiam como direitos públicos subjetivos por obra do Estado e na medida em que quisesse 

atribuí-los (ARAGÓN, 1987, p. 31). Eram antes decorrentes da atuação estatal do que prévios 

a ela154. 

Não eram, portanto, limites que faltavam ao Estado de Direito do século XIX, já que 

os direitos individuais eram exatamente devidos à limitação do poder estatal. Mas os limites 

eram postos pelo próprio poder. Poder-se-ia argumentar que autolimitação não é 

exatamente uma limitação, o que faz bastante sentido155. Mas, além disso, há também o 

problema da ausência de controles. É que ainda que os limites fossem postos por outra 

                                                
153 “o despotismo iluminado afirmava a impessoalidade do poder: soberano não é o rei, nem é o povo, mas só e 
exclusivamente o Estado, que os sintetiza e supera a ambos. Todos, do rei ao mais ínfimo funcionário, são 
servidores do Estado, contra o qual os cidadãos não podem opor os próprios direitos originários, porquanto sua 
soberania não conhece limites” (MATTEUCCI, 1998a, p. 251) 
154 “Alemanha, mais que Estado Constitucional, chega a ser Estado de Direito, um Estado que persegue seus 
fins só com as formas e com os limites do direito, mas que não conhece outros limites a sua ação que os que 
ele mesmo se põe: não reconhece direitos naturais anteriores ao Estado, e sim só direitos subjetivos por ele 
concedidos. (MATTEUCCI, 1998b, p. 26, tradução nossa). Texto original: “Alemania, más que Estado 
constitucional, llega a ser Estado de derecho, un Estado que persigue sus fines sólo con las formas y com los 
límites del derecho, pero que no conoce otros límites a su acción que los que él mismo se pone: no reconoce 
derechos naturales anteriores al Estado, sino sólo derechos subjetivos por él concedidos”. 
155 “ao limitar a ‘justiça’ ao campo administrativo, excluindo-a do constitucional, esta teoria [do Rechtsstaat] 
apresenta o grave inconveniente de não opor outros limites ao poder do Estado, senão os de caráter 
processual: os direitos individuais […] são só o resultado de uma autolimitação por parte do Estado” 
(MATTEUCCI, 1998a, p. 251). 
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instância ou estivessem contidos num direito superior, se, contudo, não fosse possível 

fiscalizar a observância de tais limites, o problema seria o mesmo. Os limites cuja 

observância não possa ser controlada, da mesma forma que limites auto-impostos, também 

não se prestam como limites. 

Ora, temos dito reiteradamente que os controles são uma grande descoberta do 

constitucionalismo moderno. Mais do que uma utilidade, eles tem sido considerados como 

“elemento inseparável” do conceito de Constituição (ARAGÓN, 1987) ou essencial à noção 

de Constituição como norma. 

Por óbvio os controles podem ter natureza política, como são aqueles organizados 

em torno das ideias de balança de poderes e de freios e contrapesos156, mas interessam-nos 

aqui os controles jurídicos, mais especificamente o controle da constitucionalidade das leis. 

Originalmente, o controle jurisdicional de constitucionalidade das leis foi defendido 

menos sob o argumento de que o controle é essencial à ideia de limitação157, e mais pelo 

entendimento de que seria uma consequência necessária – veja-se bem, consequência 

necessária, e não mero instrumento em seu favor – da superioridade normativa 

(supralegalidade) da Constituição158. Na argumentação de Hamilton isto fica bem claro, pois 

seu ponto de partida é a afirmação de que a Constituição é um mandato do povo aos seus 

representantes, sendo aquele evidentemente superior a estes – e como já se disse, a origem 

                                                
156 No contexto da separação de poderes, a simples separação de funções em órgãos distintos caracteriza o 
controle negativo entre os órgãos. Controles positivos, por outro lado, são mecanismos que permitem que um 
poder exerça controle direto sobre outro, através da realização de funções que não lhe competiriam 
originalmente (VILE, 1998, p. 10; p. 47). Um exemplo destes últimos é o poder de veto do executivo sobre a 
legislação. 
157 Apesar de que, em Kelsen, também a questão do controle como necessário à preservação dos limites foi 
abordada: “A função política da constituição é estabelecer limites jurídicos ao exercício do poder. Garantia da 
constituição é a segurança de que tais limites não serão ultrapassados” (2003, p. 240). 
158 A bem da verdade, a supralegalidade, que denota a posição hierarquicamente superior da Constituição em 
relação às demais normas não seria esvaziada na ausência de controles jurídicos, desde que não existissem 
violações. Portanto, sob determinado ponto de vista, o controle é mais uma exigência prática, do que uma 
exigência lógica. Mas a partir do momento em que ocorre uma violação, a natureza normativa da Constituição 
exigiria um remédio, segundo aqueles que entendem como nota essencial do direito a possibilidade de ser 
feito cumprir, por meio da aplicação de sanções. É por isso que Kelsen compara uma Constituição desprovida 
de controle de constitucionalidade com o direito internacional, em que haveria apenas uma “força obrigatória 
mínima” (2003, p. 180-181). 
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da supralegalidade está no fato de ser a norma produto de uma fonte de produção 

superior159. 

Mas não foi apenas no berço de seu nascimento que o controle de 

constitucionalidade das leis justificou-se desta forma. Também na doutrina de Kelsen, que 

deu a partida para a criação de tribunais constitucionais na Europa continental, estava 

presente o argumento de que a noção de Constituição implica a invalidação das normas que 

lhe forem contrárias, sob pena de não poder ser considerada obrigatória, no sentido 

técnico160 (2003, p. 179). E justifica a necessidade de um controle de constitucionalidade 

com palavras muito próximas às de Marshall, ao afirmar:  

uma Constituição em que os atos inconstitucionais, e em particular as leis 
inconstitucionais também permanecem válidos – na medida em que sua 
inconstitucionalidade não permite que sejam anulados – equivale mais ou menos, 
do ponto de vista propriamente jurídico a um anseio sem força obrigatória161. 
(KELSEN, 2003, p. 179). 

Tanto no caso do surgimento do controle norte-americano como no caso do 

europeu, partiu-se da afirmação de que nenhuma lei contrária à Constituição poderia ser 

válida e concluiu-se pela necessidade de uma instância de controle, que no caso dos EUA era 

jurisdicional e no caso de Kelsen, poder-se-ia dizer, era “quase-judicial”. Façamos uma breve 

digressão para explicá-lo. 

Mesmo afirmando que o enquadramento ou não como tribunal do órgão de controle 

de constitucionalidade por ele desenhado e de sua função como jurisdicional é um problema 

insignificante, Kelsen sustenta que “o órgão a que é confiada a anulação das leis 

inconstitucionais não exerce uma função verdadeiramente jurisdicional, mesmo se, com a 

                                                
159 Ver introdução ao capítulo 3 supra. 
160 Poder-se-ia argumentar que a necessidade de um controle é decorrência prática não da natureza da 
superioridade da norma constitucional, mas simplesmente do próprio caráter normativo, mas se não fosse pela 
superioridade hierárquica da Constituição não faria sentido um controle de constitucionalidade das leis, pois 
estas, ao disporem de forma diferente, não estariam a violá-la, mas apenas a alterá-la, segundo a máxima “lei 
posterior revoga lei anterior”. 
161 E sobre as Constituições sem controle de constitucionalidade, completa o autor: “Esse grau deficiente de 
força obrigatória real está em desacordo com a aparência de firmeza, que chega ao extremo da fixidez, 
conferida à Constituição ao submeter sua reforma a condições estritas” (KELSEN, 2003, p. 179). Refere-se aqui 
ao que denominamos de rigidez constitucional. Conforme introdução ao capítulo 3 supra. 
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independência de seus membros, é organizado em forma de tribunal”162 (2003, p. 151; p. 

248).  

Ao contrário, esse tribunal, embora independente, seria um órgão do poder 

legislativo, ou melhor, um legislador negativo, porque a anulação de uma lei tem o mesmo 

caráter de generalidade que a sua elaboração. Desta forma, o poder legislativo estaria 

repartido entre dois órgãos, com a peculiaridade de que a atividade do tribunal 

constitucional estaria totalmente determinada pela Constituição, sendo apenas em pequena 

medida uma atividade criadora. Essa característica o aproxima dos tribunais judiciários, cuja 

função é de aplicação de normas gerais e criação apenas de normas individuais. Além do 

mais, esse órgão deveria cumprir uma missão puramente jurídica de interpretação 

constitucional (KELSEN, 2003, p. 151-153).  

A feição “quase-judicial” do órgão kelseniano refletia-se na sua composição, que 

poderia ser política, através de indicações do parlamento e do chefe de Estado, mas que 

deveria garantir um “lugar adequado aos juristas de carreira” (KELSEN, 2003, p. 154). 

García de Enterría observa que esse modelo de controle de constitucionalidade 

preconizado pelo jurista austríaco esconde uma profunda significação. Kelsen teria querido 

evitar a consagração de um “governo de juízes” ao elaborar a figura do legislador negativo. 

Ficava, por um lado, assegurada a primazia da Constituição sobre o parlamento, com o 

tribunal constitucional. Por outro lado, proibindo os juízes de deixar de aplicar as leis, 

reforçavam-se os mecanismos de submissão da jurisdição à legislação (1986, p.16). 

Voltando ao nosso problema, podemos então afirmar que o controle de 

constitucionalidade das leis constituiria uma garantia em favor da supralegalidade 

constitucional, assim como uma garantia de observância dos limites jurídicos ao poder 

asseverados na Constituição. 

Na prática, alguns Estados de Direito não instituíram controles jurídicos, ao menos 

não na modalidade do controle de constitucionalidade das leis, notadamente os Estados que 

                                                
162 Kelsen chama a independência desse órgão em relação ao governo e ao Parlamento de judiciária, “porque 
nas modernas Constituições costuma ser concedida aos tribunais” (2003, p. 248). 
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adotaram um positivismo jurídico163 mais radical, o que não significa que o controle não seja 

considerado essencial para os constitucionalistas modernos: 

Ninguém, ou quase ninguém, entre os autores de prestígio, negou radicalmente, 
nos últimos cento e cinquenta anos, que o conceito de Constituição seja por 
completo alheio à limitação do poder; nem sequer a dogmática jurídica que 
desembocará no positivismo jurídico, que […] tinha como pedra angular de sua 
construção teórica a erradicação da arbitrariedade na atuação estatal. Ocorre, sem 
embargo, que isto é uma coisa e outra bem distinta é assentar a Constituição na 
ideia de controle, suposto que invalida, frontalmente, por exemplo, a tese 
positivista de «autolimitação»164 (ARAGÓN, 1987, p. 17-18, tradução nossa). 

Reconhecendo esta “falha” na ausência de controles do Estado de Direito europeu 

continental do século XIX, a doutrina europeia, numa nova convenção terminológica, passou 

a designá-lo de Estado legalista ou legal, contrapondo-o ao Estado Constitucional165, que 

seria o modelo ora em vigor e mais próximo da tradição anglo-saxã, notadamente do 

formato norte-americano, como veremos a seguir. 

 

                                                
163 Segundo Matteucci, o positivismo, armado de uma nova teoría política e científica, a da soberania, investe 
contra a concepção de supremacia da lei, sustentando que os únicos limites que o poder soberano reconhece 
são os derivados da oportunidade política, pois dizer poder soberano equivale a afirmar um poder arbitrário 
que livremente dispõe do direito (1963, p. 1073-1074) 
164 Texto original: “Nadie, o casi nadie, entre los autores de prestigio, ha negado radicalmente, en los últimos 
ciento cincuenta años, que el concepto de Constitución sea por completo ajeno a la limitación del poder; ni 
siquiera la dogmática jurídica que desembocará en el positivismo jurídico, que […] tenía como piedra angular 
de su construcción teórica la erradicación de la arbitrariedad en la actuación estatal. Ocurre, sin embargo, que 
eso es una cosa y otra bien distinta es asentar la Constitución en la idea de control, supuesto que invalida, 
frontalmente, por ejemplo, la tesis positivista de la «autolimitación»”. 
165 Observe-se que esta sustentação coaduna-se com a concepção de constitucionalismo como uma ideologia 
determinada. É exatamente pelo fato de que para os constitucionalistas nem todo Estado possui uma 
Constituição no sentido por eles propugnado, ou seja, é pelo fato de que Constituição é apenas aquela que tem 
como finalidade o governo limitado (garantismo), que eles consideram um Estado em que o governo não está 
limitado pela ausência de controles como um Estado não constitucional. Constituição seria uma “palavra boa” 
e chamar qualquer Estado pelo simples fato de sê-lo de constitucional constituiria uma manipulação da 
linguagem: uma Constituição que não restringe o poder político seria uma mera Constituição nominal 
(SARTORI, 1962, p. 855-862). Assim poderiam ser encaradas as Constituições dos Estados positivistas.  



 

4 NEOCONSTITUCIONALISMO: UMA TENTATIVA DE CARACTERIZAÇÃO 

 

 É o propósito do presente capítulo esboçar as linhas gerais do que tem sido chamado 

de neoconstitucionalismo, a fim de que possamos melhor compreender o nosso problema. 

 O termo neoconstitucionalismo é de origem italiana166, mas acabou também por ser 

adotado entre autores espanhóis e latino americanos167. No Brasil, especificamente, já há 

farta literatura mencionando o termo, incluindo-se nela os manuais acadêmicos168, muito 

embora inicialmente tenha sido utilizado o termo “pós-positivismo” de forma semelhante, 

abandonado em razão da influência estrangeira169. 

 Em que pese a utilização restrita do vocábulo aos mencionados países, as 

contribuições teóricas relativas ao neoconstitucionalismo são muito mais variadas. 

Apontam-se sempre, como principais exemplos de autores neoconstitucionalistas, o 

americano Ronald Dworkin, o alemão Robert Alexy, o italiano Gustavo Zagrebelsky e o 

argentino Carlos Santiago Nino170. Eventualmente são também relacionados como 

neoconstitucionalistas Santiago Sastre Ariza171, Alfonso García Figueroa172, Luís Prieto 

Sanchís173 e, no Brasil174, Luís Roberto Barroso175 e Antônio Cavalcanti Maia176. 

 Diante de tão distintas contribuições teóricas, não podemos senão concordar com a 

afirmação de que o neoconstitucionalismo, menos do que uma concepção unitária de 

direito, designa uma “atmosfera cultural” (SCHIAVELLO, 2003, p. 37). A bem da verdade, 

                                                
166 Segundo Barberis, o termo foi utilizado pela primeira vez para designar um novo paradigma da ciência 
jurídica por Susanna Pozzolo (BARBERIS, 2006, p. 19). 
167 Mesmo entre os franceses o termo já foi utilizado. Tome-se como exemplo, Brunet (2005). 
168 São exemplos o Curso de Direito Constitucional, de Agra (2009), e o Direito Constitucional Esquematizado, 
de Pedro Lenza (2009). 
169 A esse respeito, ver Maia (2008, p. 209-210). 
170 Tome-se, por todos, Pozzolo (2005, p. 189). 
171 Por todos, Moreira (2008, p. 48). 
172 Por todos, Barberis (2006, p. 21). 
173 Por todos, Vale (2007, p. 67). 
174 A relevância do tema no Brasil já foi amplamente reconhecida. Ávila afirma que “o fortalecimento do que se 
convencionou chamar de ‘neoconstitucionalismo’ foi um dos fenômenos mais visíveis da teorização e aplicação 
do Direito Constitucional nos últimos 20 anos no Brasil” (2009, p. 1). 
175 Por todos, Moreira (2008, p. 48). A propósito do tema Luís Roberto Barroso publicou o artigo 
Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito: o triunfo tardio do direito constitucional no Brasil 
(2005). 
176 Por todos, Moreira (2008, p. 48). 
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nenhum destes autores se auto-denomina pelo adjetivo de neoconstitucionalista. O traço 

comum nas suas obras, e que nos permite a alusão conjunta às suas ideias, é a crítica ao 

modelo explicativo e metodológico do positivismo jurídico em vigor até então. Tal crítica 

baseia-se no argumento de que com a substituição do Estado de Direito pelo Estado 

Constitucional, as ferramentas juspositivistas deixaram de ser suficientes para explicar e 

aplicar o direito. 

 O juspositivismo, contudo, não cede facilmente. Muitas das críticas foram acolhidas, 

buscando-se lhe dar uma nova roupagem. Fala-se, então, em positivismo moderado, 

positivismo crítico, positivismo inclusivo, positivismo corrigido, positivismo incorporacionista 

etc. (MAIA, 2008, p. 16). Seja como for, o modelo atual de direito parece cada vez mais se 

distanciar daquele correspondente ao Estado de Direito. 

 Importa verificarmos, portanto, quais mudanças ocorreram no modelo estatal, para 

que possamos compreender, em seguida, as alterações teóricas e metodológicas vivenciadas 

nessa nova “atmosfera” do pensamento jurídico. 

 

4.1 O ESTADO CONSTITUCIONAL: PONTO DE CHEGADA CONSTITUCIONALISTA E PONTO DE 

PARTIDA NEOCONSTITUCIONALISTA 

  

O Estado Constitucional veio suceder o modelo de Estado de Direito, típico da Europa 

continental do século XIX177, e seria um produto da convergência entre os paradigmas de 

constitucionalismo norte-americano e francês: associaria, por um lado, a ideia de 

Constituição com denso conteúdo programático, de tradição francesa, e, por outro lado, a 

concepção de Constituição suprema e garantida pelo controle jurisdicional (PRIETO SANCHÍS, 

2003b, 124-131), que foi, sem dúvida alguma, a maior contribuição norte-americana ao 

constitucionalismo178. 

                                                
177 Ver item 3.4 supra. 
178 Ver item 2.3 supra. 
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 Verificando que os Estados da Europa continental aproximaram-se do modelo norte-

americano na adoção de Constituições rígidas e protegidas pelo controle externo de 

constitucionalidade das leis, a doutrina europeia passou a designar o Estado de Direito do 

século XIX de Estado legalista ou Estado legal, contrapondo-o ao Estado constitucional, que 

seria o modelo ora em vigor. Na opinião de Ruiz Miguel, esta nova convenção terminológica 

revela uma valoração histórica e ético-política, pois a doutrina europeia contemporânea 

considera o Estado Constitucional como um momento progressivo, que teria melhorado ou 

aperfeiçoado o modelo anterior legalista e no qual se superou o velho paradigma positivista 

de caráter formalista, mediante uma interpretação e aplicação substancial do direito (2004, 

p. 53). 

 Quanto à valoração histórica, podemos tomar como exemplo a opinião de Luigi 

Ferrajoli, para quem o Estado de Direito alcança sua forma última e mais desenvolvida no 

Estado Constitucional (2005, p. 19)179. Já o segundo aspecto, a ideia de superação do 

paradigma positivista e formalista, que refletiria uma valoração ético-política, é ressaltado 

por quase todos os autores que tratam do paradigma do Estado Constitucional180. 

A primeira característica do Estado Constitucional é a supremacia jurídica da 

Constituição, atribuindo-se-lhe a máxima posição hierárquica no ordenamento jurídico. A lei 

passa a ter um papel secundário, ou melhor, subordinado, em razão da concepção de uma 

Constituição-norma, com a qual deve se compatibilizar. Nas palavras de Zagrebelsky, “a lei, 

pela primeira vez na época moderna, vem submetida a uma relação de adequação, e 

                                                
179 No mesmo sentido, afirma Prieto Sanchís: “o neoconstitucionalismo como modelo de organização jurídico-
política quer representar um aperfeiçoamento do Estado de direito” (2003b, p. 157, tradução nossa). Texto 
original: “el neoconstitucionalismo como modelo de organización jurídico-política quiere representar un 
perfeccionamiento del Estado de Derecho”. Há, por outro lado, significativa opinião de que não nos devemos 
deixar iludir pela continuidade histórica entre Estado de Direito e Estado Constitucional, e sim tentar ressaltar 
as diferenças entre eles. Mais do que uma continuação, tratar-se-ia de uma profunda transformação que afeta, 
inclusive, a concepção de direito. Nesse sentido, ver Zagrebelsky (2003, p. 34). 
180 Tome-se como exemplo a seguinte afirmação: “agora a discussão jusnaturalismo-positivismo parece que se 
trasladou ao interior do ordenamento jurídico, no sentido de que passou a um primeiro plano a noção de 
legitimidade de caráter jurídico que toma como critério de julgamento o dever ser que estabelecem as normas 
constitucionais” (SASTRE ARIZA, 2005, p. 244, tradução nossa). Texto original: “ahora la discusión 
iusnaturalismo-positivismo parece que se há trasladado al interior del ordenamiento jurídico, en el sentido de 
que há pasado a un primer plano la noción de legitimidad de carácter jurídico que toma como criterio de 
enjuiciamiento el deber ser que establecen las normas constitucionales”. 
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portanto de subordinção, a um estrato mais alto de direito estabelecido pela 

Constituição”181 (2003, p. 34, tradução nossa). 

Mais do que uma simples subordinação material da lei à Constituição, fala-se, já 

desde a configuração do Estado Social, em crise da lei182, não tendo esta o mesmo papel em 

relação à administração e aos particulares que aquele desempenhado no Estado de Direito 

liberal. Se antes a lei era indicativo do que à administração autorizava-se fazer e ao cidadão 

proibia-se-lhe – segundo o postulado do Estado de Direito liberal burguês de que a esfera de 

liberdade do indivíduo é ilimitada em princípio, enquanto as faculdades do Estado são 

limitadas em princípio (SCHMITT, 1982, p. 165) –, agora, dá-se a crise da vinculação da 

administração à lei. Primeiro porque já não se pode falar, como antes, numa 

predeterminação legislativa da atuação administrativa183. E, em segundo lugar, houve uma 

                                                
181Texto original: “ la ley, por primera vez en la época moderna, viene sometida a una relación de adecuación, y 
por tanto de subordinación, a un estrato más alto de derecho establecido por la Constitución”. 
182 Mauro Cappelletti trata dos efeitos do surgimento do Estado Social – inicialmente um Estado legislativo e, 
depois, um Estado administrativo – no papel do Judiciário, agora muito mais ativo e criativo, em reação ao 
formalismo positivista. Especificamente quanto ao descrédito da lei nesse marco do Estado Social, afirma: 
“Demasiadas leis foram emanadas demasiadamente tarde, ou bem cedo tornaram-se obsoletas; muitas se 
revelaram ineficazes, quando não contraprodutivas, em relação às finalidades sociais que pretendiam atingir; e 
muitas, ainda, criaram confusão, obscuridade e descrédito da lei” (1993, p. 44). 
183 Como vimos (capítulos 2 e 3 supra), lei no primitivo Estado de Direito liberal significava garantia das 
liberdades. A segurança, especificamente, era assegurada pela previsibilidade e certeza fornecidas pela 
abstração da lei, o que, inclusive, favorecia o desenvolvimento das atividades econômicas. Lei era, portanto, 
sinônimo de redução das arbitrariedades, e, como tal, ponto fulcral do Estado de Direito. Melhor do que contar 
com o bom senso de um governo de homens, do que decorre necessariamente o risco da arbitrariedade, 
pensava-se, era contar com um governo mediante leis: antes as regras do que a discricionariedade do 
administrador e do juiz. Mas, com o surgimento do Estado Social, as tarefas que se espera sejam cumpridas 
pelo administrador exigem uma maior discricionariedade, pois as tarefas de gestão de interesses públicos, que 
agora se somam ao papel de garantidor do Estado, demandam aparatos organizativos que funcionem segundo 
uma lógica própria. Daí porque as normas que vinculam o administrador são ora mais genéricas. Nesse sentido, 
sustenta Zagrebelsky: “Afirma-se assim um princípio de autonomia funcional da Administração que, no âmbito 
de leis que simplesmente indicam tarefas, reestabelece situações de supremacia necessárias para o 
desempenho das mesmas, atribuindo implicitamente, em cada caso, os poderes necessários para sua 
realização. Nestas hipóteses não poderia se falar, salvo a custa de um mal-entendido, de mera execução da lei. 
Na presença de objetivos substanciais de amplo alcance, indicados necessariamente mediante formulações 
genéricas e cuja realização supõe uma quantidade e variedade de valorações operativas que não podem ser 
previstas, a lei se limita a identificar a autoridade pública e a facultá-la para atuar em prol de um interesse 
público” (2003, p. 35, tradução nossa). Texto original: “Se afirma así un principio de autonomia funcional de la 
Administración que, en el ambito de leyes que simplesmente idican tareas, restablece situaciones de 
supremacía necesarias para el desempeño de las mismas, atribuyendo implícitamente, en cada caso, las 
potestades que se precisam para su realización. En estos supuestos no podría hablarse, salvo a costa de un 
malentendido, de mera ejecución de la ley. En presencia de objetivos sustanciales de amplio alcance, indicados 
necesariamente mediante formulaciones genéricas y cuya realización supone una cantidad y variedad de 
valoraciones operativas que no pueden ser previstas, la ley se limita a identificar a la autoridad pública  y a 
facultarla para actuar en pró de un de interés público”. A bem da verdade, a certeza proporcionada pela pré-
determinação por meio de regras da atividade administrativa tem seus limites. Ver a respeito Jowell (2004. p. 
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perda da posição originária dos particulares em numerosos setores do direito em que já não 

vigora tal premissa liberal da autonomia como regra e limite legislativo como exceção, como 

é o caso das atividades relacionadas a utilização de bens escassos de interesse coletivo ou 

das questões relacionadas às intervenções artificiais na vida humana (ZAGREBELSKY, 2003, p. 

35-36). 

Essa crise da lei está associada, por um lado, ao paulatino estabelecimento de uma 

ordem jurídica supranacional184, mas também se denota pela redução de suas 

características, tidas mesmo como intrínsecas185, da generalidade e da abstração, 

notadamente em face da pulverização do direito legislativo, ocasionada pela multiplicação 

de leis de caráter setorial – uma “orgia de leis” –, que por sua vez seria decorrente das 

características da sociedade atual, composta pelos mais diversificados grupos e estratos 

sociais. Essa diversificação social seria também a razão para uma heterogeneidade dos 

conteúdos da lei (ZAGREBELSKY, 2003, p. 37), característica inexistente no Estado de Direito 

europeu do século XIX, em que a lei refletia uma sociedade homogênea, ou pelo menos era 

produto de uma classe política homogênea, a burguesia. 

Enfim, diante desse cenário que poderíamos caracterizar como de verdadeiro caos 

legislativo, a Constituição, enquanto fonte normativa suprema, adquiriria um papel 

unificador, condicionando, contendo e orientando os desenvolvimentos contraditórios da 

produção do direito186. 

Além de suprema, num Estado Constitucional, a Constituição é dotada de rigidez. Isto 

é, está protegida por cláusulas que tornam dificultosa a reforma de seu texto, notadamente 

                                                                                                                                                   
5-25). É este afinal o dilema do governo de leis x governo de homens, uma vez que este último tem a vantagem 
de atender a justiça do caso concreto, evitando-se, assim, o problema da pouca flexibilidade das leis. 
184 A esse respeito ver, por exemplo, Garapon (1999, p. 41-42) e Prieto Sanchís (2003b, p. 131). 
185 Sobre isto, ver Bobbio (2000b, p. 171). 
186 Vale a pena transcrever as palavras de Zagrebelsky a respeito: “E esta instância mais alta assume agora a 
importantíssima função de manter unidas e em paz sociedades inteiras divididas em seu interior e 
competitivas. Uma função inexistente em outro tempo, quando a sociedade política estava, e se pressupunha 
que era em si mesma, unida e pacífica. Na nova situação, o princípio da constitucionalidade é que deve 
assegurar a consecução deste objetivo de unidade” (2003, p. 40, tradução nossa). Texto original: “Y esta 
instancia más alta asume ahora la importantísima función de mantener unidas y en paz sociedades enteras 
divididas en su interior y concurrenciales. Una función inexistente en outro tiempo, cuando la sociedad política 
estaba, y se presuponia que era en sí misma, unida y pacífica. En la nueva situación, el principio de 
constitucionalidade es el que deve asegurar la consecución de este objetivo de unidad”. 
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pela exigência de um quórum superior à maioria simples187. São vários os autores que 

apontam esta característica como essencial para se falar em uma constitucionalização do 

direito188. A própria noção de fundamentalidade de um direito, para alguns autores, é 

concebida como a importância justificadora de uma proteção contra a maioria189. 

Outra característica essencial do Estado Constitucional é a proteção conferida por 

meio de um controle jurisdicional de constitucionalidade das leis. Esta tem sido uma 

característica das mais polêmicas. Há muitas críticas à ideia de controle externo do legislador 

e mais críticas ainda a um controle exercido pelo judiciário. Não seria uma simplificação 

exagerada resumir nosso objeto de estudo nos problemas que suscita esse controle 

jurisdicional da constitucionalidade no paradigma desse novo constitucionalismo. De forma 

que ainda teremos oportunidades de tratar destas críticas190. 

Por fim, e talvez o mais importante, as Constituições no Estado Constitucional 

apresentam um mais ou menos extenso rol de direitos fundamentais, a maior parte deles 

formulados como princípios. Contrariando os conselhos kelsenianos191, não só não se evitou 

a introdução de fórmulas genéricas no texto constitucional, como passou-se a entendê-las 

como normas, como postulados juridicamente obrigatórios. 

São essas normas que permitem falar-se em critérios materiais de validade, 

materialização da regra de reconhecimento do direito ou, ainda, em rematerialização 

                                                
187 Ver definição de rigidez na introdução ao capítulo 3 supra. 
188 Ver, por todos, Guastini (2005, p. 50). 
189 Como é o caso de Alexy (1993, p. 432). 
190 Ver capítulo 5 infra. 
191 No mesmo sentido Prieto Sanchís (2004, p. 50). Kelsen desaconselhava a formulação de princípios como 
equidade, liberdade, igualdade, justiça e moralidade, nas Constituições, especialmente naquelas que criassem 
um Tribunal Constitucional, uma vez isto conduziria ao risco de que fossem reconhecidas como diretivas 
concernentes ao conteúdo das leis, isto é, como verdadeiras normas, o que levaria, por sua vez, ao inevitável 
deslocamento de poder para o Tribunal Constitucional. Vale a pena transcrever suas palavras: “não é 
impossível que um tribunal constitucional chamado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de uma lei 
anule-a por ser injusta, sendo a justiça um princípio constitucional que ele deve por conseguinte aplicar. Mas 
nesse caso a força do tribunal seria tal, que deveria ser considerada simplesmente insuportável. A concepção 
que a maioria dos juízes desse tribunal tivesse da justiça poderia estar em total oposição com a da maioria da 
população, e o estaria evidentemente com a concepção da maioria do Parlamento que votou a lei” (2003, p. 
167-169).  
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constitucional192. É também em razão desses direitos que se fala na conexão necessária 

entre direito e moral193. 

Diz-se mais ou menos extenso rol, em razão da acumulação histórica de diversas 

gerações de direitos. Em consequência disso e também como reflexo das sociedades plurais 

e complexas que regulam, fala-se em coexistência plural de valores, coexistência que, nada 

obstante, não implica, mas muito pelo contrário, a ausência de conflitos entre tais valores.  

Estas características institucionais do Estado Constitucional – Constituição escrita e 

dotada de supralegalidade e rigidez, controle de constitucionalidade das leis, declaração de 

direitos fundamentais – são todas conquistas do próprio constitucionalismo moderno. A 

novidade é que só no pós-guerra esses elementos foram de fato introduzidos nos países da 

Europa continental e, em seguida, na América Latina.  

É por isso que podemos nos referir ao Estado Constitucional – este modelo de 

organização do Estado – como o ponto de chegada dos constitucionalistas. Por outro lado, é 

a partir deste modelo institucional, e justamente por causa dele, que os 

neoconstitucionalistas propõem um novo modelo teórico, o que justifica considerarmos o 

Estado Constitucional como ponto de partida do neoconstitucionalismo. 

A diferença entre o Estado de Direito dos constitucionalistas e o Estado 

Constitucional dos neoconstitucionalistas não é propriamente uma diferença na proposta de 

uma forma de organização do Estado, nos seus textos jurídicos ou nos mecanismos 

existentes para a defesa de suas instituições, e sim uma diferença na forma de se conceber, 

interpretar e avaliar tais elementos. 

Definitivamente, embora o estado constitucional repouse na noção, tornada mais 
genérica, de ‘estado de direito’, na perspectiva neoconstitucionalista distingue-se 
ou especifica-se pela substancialização e a penetrabilidade da Constituição e, 
sobretudo, pela pretensão de justiça universalística dos princípios constitucionais, 
e, portanto, do direito positivo (POZZOLO, 2006, p. 237). 

Daí porque algumas outras características associadas ao Estado Constitucional, tais 

como a força normativa e a sobreinterpretação da Constituição, a aplicação direta das 

                                                
192 Ver, a respeito, Garcia Figueroa (2003, p. 162) e Prieto Sanchís (2003b, p. 130). 
193 Sobre a conexão entre direito e moral, ver item 4.2.2.1 infra. 
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normas constitucionais e a influência da Constituição nas relações políticas, com a 

consequente hipertrofia do Judiciário, parecem-nos mais consequências de uma nova 

mentalidade jurídica, do que propriamente características institucionais, pelo que serão 

tratadas separadamente, a seguir. 

Para nós, é importante fazer a distinção entre os dados da realidade fática (a 

Constituição e as instituições estatais que ela cria) e as diferentes ideias acerca desses 

dados, a fim de que possamos constatar de onde vêm ou o que justifica as mudanças. 

É por este motivo que compartilhamos da opinião de Mauro Barberis, no sentido de 

que o termo “neoconstitucionalismo” fique reservado para designar ideias, uma vez que 

podemos denominar sob a expressão Estado Constitucional as instituições ligadas ao 

pensamento neoconstitucionalista (2006, p. 21-22). Apesar disso, o termo 

“neoconstitucionalismo” tem sido utilizado indistintamente para designar uma corrente de 

pensamento e este Estado Constitucional que buscamos caracterizar. Como lembra Barberis, 

o constitucionalismo designou desde sempre tanto a doutrina normativa de limitação 

jurídica do poder, quanto as instituições, em particular as Constituições, funcionais para tal 

limitação194, e é com esta mesma ambivalência que vem sendo utilizado o termo 

neoconstitucionalismo (2006, p. 19)195.  

 

4.2 NEOCONSTITUCIONALISMO X POSITIVISMO JURÍDICO: DEBATE DE IDEIAS EM TORNO DO 

ESTADO CONSTITUCIONAL 

 

 Passamos, então, a discorrer sobre o novo paradigma do pensamento jurídico, isto é, 

sobre o pensamento neoconstitucionalista, inevitavelmente ligado a estas mudanças no 

Estado, pois, como já salientamos, as novas explicações acerca do direito e as novas 

propostas de aplicação do direito são defendidas sob o argumento de que no Estado 

                                                
194 Nós, contudo, utilizamos nos primeiros capítulos o termo “constitucionalismo” apenas para designar uma 
doutrina normativa. 
195 Assim também registra, entre outros, Comanduci (2002, p.89). 
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Constitucional não mais se poderia explicar e aplicar o direito a partir da abordagem 

positivista. 

 Falar sobre o pensamento neoconstitucionalista exige referência à análise meta-

teórica realizada por Paolo Comanducci e mencionada por quase todos os trabalhos sobre 

neoconstitucionalismo (2002). O autor analisa as ideias neoconstitucionalistas em três 

perspectivas: teórica, metodológica e ideológica, assim como Bobbio fez com as ideias 

positivistas (1995). Se os positivistas formularam ideias nestas três searas, nada mais natural 

que, num momento em que se procura superar o positivismo, surjam críticas e novas 

propostas em todas elas. 

 

4.2.1 As “velhas” ideias do positivismo jurídico 

 

Comecemos referindo superficialmente as ideias positivistas que se pretende 

superar, a partir da análise de Bobbio196. Antes disso, porém, façamos um esclarecimento a 

respeito das diferenças entre teoria, método e ideologia.  

 Com o termo teoria, quer-se indicar um conjunto de juízos de fato, que tem como 

objetivo explicar uma dada realidade, podendo tais juízos serem verdadeiros ou falsos a 

depender de sua conformidade com a realidade que se deseja explicar. A ciência consiste 

apenas em juízos deste gênero, vez que pretende apenas informar (BOBBIO, 1995, p. 135; p. 

223). Dela estariam excluídos os juízos de valor, destituídos de objetividade.  

Os juízos de valor, por sua vez, não são mera tomada de conhecimento da realidade, 

e sim uma tomada de posição frente a ela e, nesse sentido, pretendem nela influir. É nisto 

que consiste uma ideologia, num conjunto de juízos de valor. Uma vez que propõe influir na 

                                                
196 A caracterização do positivismo que se fará daqui por diante toma por base, essencialmente, a análise feita 
por este autor. Isso não significa que tal caracterização dê conta de todos os autores e versões de positivismo. 
Nada obstante, como nossa preocupação nesse tópico é expor o pensamento neoconstitucionalista, 
entendemos ser suficiente uma descrição genérica, ainda que imperfeita, das ideias positivistas, apenas para 
que se possa visualizar as transformações propostas, originalmente ou não, pelo paradigma 
neoconstitucionalista. 
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realidade, e não descrevê-la, não se lhe poderia impingir o caráter de verdadeira ou falsa. No 

entanto, pode ser dita progressista – se pretende influir na realidade para alterá-la – ou 

conservadora – se pretende influir na realidade para conservá-la (BOBBIO, 1995, p. 135; p. 

223). 

Por fim, por método, entende-se um certo modo de abordar o estudo de 

determinada matéria, um meio para atingir determinado fim, pelo que sobre ele cabem 

juízos de conveniência, isto é, cabe dizer-se se é idôneo ou não para atingir o fim pretendido 

(BOBBIO, 1995, p. 235). 

O método do positivismo, segundo Bobbio, pretendia ser o científico, uma vez que os 

positivistas consideravam o direito como fato, devendo o cientista do direito realizar uma 

abordagem avalorativa do direito, isto é, estudar o direito tal qual ele é, e não como deveria 

ser (1995, p. 136; p. 238). Assim,  

o juspositivista estuda tal direito real sem se perguntar se além deste existe 
também um direito ideal (como aquele natural), sem examinar se o primeiro 
corresponde ou não ao segundo e, sobretudo, sem fazer depender a validade do 
direito real da sua correspondência com o direito ideal (BOBBIO, 1995, p. 136). 

Nesse sentido, constitui uma contraposição clara ao jusnaturalismo, que pretendia 

valorar o direito real com base no direito ideal, devendo a definição do direito conter uma 

qualificação do direito como é segundo um critério que levasse em conta o direito como 

deve ser (BOBBIO, 1995, p. 136)197. 

Sendo direito estudado como fato, e não como valor, a definição positivista do direito 

tem como critério único a validade do direito, isto é, a existência e a pertinência de uma 

norma num ordenamento jurídico, considerando-se irrelevante seu conteúdo, a sua 

correspondência com um direito ideal, para fins de qualificação como direito. Os 

jusnaturalistas, ao fazerem depender a própria validade do valor do direito, da sua 

conformidade com o direito ideal, reconduzem a validade ao próprio valor. Diante dessa 

perspectiva jusnaturalista de definição do direito a partir do seu conteúdo, o positivismo é 

                                                
197 E ainda segundo o autor: “Na linguagem juspositivista o termo ‘direito’ é então absolutamente avalorativo, 
isto é, privado de qualquer conotação valorativa ou ressonância emotiva: o direito é tal que prescinde do fato 
de ser bom ou mau, de ser um valor ou um desvalor” (BOBBIO, 1995, p. 131). 
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dito formalista, por definir o direito apenas pela forma como ele se produz, e não pelo seu 

conteúdo. 

Ao pretender abordar o direito de forma objetiva e avalorativa, os positivistas 

visavam, portanto, à elaboração de uma teoria, e não de uma ideologia. Essa teoria, segundo 

Bobbio, baseia-se em seis concepções fundamentais: a teoria coativa do direito, para definir 

o direito; a teoria legislativa do direito, enquanto teoria das fontes; a teoria imperativa do 

direito, enquanto teoria da norma jurídica; a teoria da coerência e a teoria da completude, 

enquanto teorias do ordenamento jurídico; e a teoria da interpretação lógica ou mecanicista 

do direito (1995, p. 237)198. 

Pela teoria coativa do direito, o positivismo sugere que o direito deve ser definido em 

função da coação. É interessante observar que esta teoria é consequência da abordagem 

metodológica adotada pelo positivismo, pois por considerar o direito como fato, os 

positivistas são levados a considerar como direito o que “vige numa determinada sociedade, 

a saber, aquelas normas que são feitas valer por meio da força” (BOBBIO, 1995, p. 132). 

Numa formulação clássica da teoria, a coerção era concebida como meio mediante o qual se 

fazem valer as normas jurídicas, mas numa formulação mais recente, capitaneada por Kelsen 

e Ross, a coerção é ela própria o objeto das normas jurídicas, isto é, o direito é concebido 

como um conjunto de normas que regulam o uso da força coativa (BOBBIO, 1995, p. 155). 

A teoria legislativa do direito é a teoria positivista das fontes do direito. A lei é a fonte 

preeminente do direito para o positivismo (BOBBIO, 1995, p. 132). Esta teoria só pode ser 

desenvolvida a partir da monopolização da produção jurídica pelo Estado, ligada à formação 

do Estado moderno: do pluralismo medieval, passou-se ao monismo moderno, em que o 

Estado concentra em si todos os poderes, inclusive o de criar o direito (BOBBIO, 1995, p. 

27)199. Ao juiz, agora,  impõe-se a tarefa de resolver as controvérsias com base nas normas 

                                                
198 Vale dizer que o autor faz duas ressalvas: não se pretende dizer que todos os positivistas acompanham 
todas estas posições, nem que foram eles os primeiros a formular tais ideias (BOBBIO, 1995, p. 147). 
199 Sobre o pluralismo das fontes existente até o surgimento do Estado moderno, são valiosas estas palavras do 
autor: “Antes da formação do Estado moderno, de fato, o juiz ao resolver as controvérsias não estava vinculado 
a escolher exclusivamente normas emanadas do órgão legislativo do Estado, mas tinha uma certa liberdade de 
escolha na determinação da norma a aplicar; podia deduzi-Ia das regras do costume, ou ainda daquelas 
elaboradas pelos juristas ou, ainda, podia resolver o caso baseando-se em critérios equitativos, extraindo a 
regra do próprio caso em questão segundo princípios da razão natural. Todas estas regras estavam no mesmo 
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emanadas do próprio Estado, mais especificamente do legislativo, daí porque, inclusive, 

passou-se a ver no direito positivo o único verdadeiro direito, isto é, o único a encontrar 

aceitação nos tribunais (BOBBIO, 1995, p. 28-29). Quando se faz referência ao positivismo 

enquanto legalismo e/ou estatalismo, é justamente à teoria legislativa do direito que se faz 

referência. 

A teoria imperativa do direito, por sua vez, é a teoria positivista da norma jurídica. A 

norma é concebida como um imperativo, havendo aqui várias subteorias a respeito deste 

imperativo (BOBBIO, 1995, p. 181). 

 A teoria da coerência e a teoria da completude dizem ambas respeito ao 

ordenamento jurídico, pelo que podem ser concebidas conjuntamente como uma teoria 

positivista do ordenamento jurídico. Trata-se, na lição de Bobbio, efetivamente, de uma 

contribuição do positivismo, uma vez que antes de seu desenvolvimento o direito não era 

estudado como uma entidade unitária, e sim como norma singular ou conjunto de normas 

singulares (1995, p. 197). A coerência exclui a possibilidade de coexistência de duas normas 

antinômicas no ordenamento jurídico, elaborando-se algumas fórmulas para solução de 

conflitos (lex posterior derogat priori; lex superior derogat inferiori; e lex specialis derogat 

generali) (BOBBIO, 1995, p. 132-133; p. 204-205). Já a completude exclui a possibilidade de 

existência de lacunas no ordenamento: das normas contidas implícita ou explicitamente no 

ordenamento, o juiz pode decidir todo e qualquer caso, daí justamente decorrendo a certeza 

do direito (BOBBIO, 1995, p. 133; p. 207). 

Por fim, segundo a teoria da interpretação positivista, chamada de mecanicista, na 

atividade do jurista prevalece o elemento declarativo sobre o elemento produtivo ou criativo 

do direito. Neste ponto, como demonstra Bobbio, as ideias positivistas não têm muito de 

novo, representando uma continuação das ideias medievais: para os positivistas, a atividade 

interpretativa é uma atividade cognoscitiva, e não criativa; também a tarefa dos juristas 

medievais era a de descobrir as regras na codificação justiniana (1995, p. 211-212). 

                                                                                                                                                   
nível, de todas podia o juiz obter normas a aplicar e, portanto, todas, na mesma proporção, constituíam ‘fontes 
do direito’” (BOBBIO, 1995, p. 28). 
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Embora o positivismo pretendesse ser apenas essa teoria, construída a partir de um 

método científico, neutro, abstendo-se o cientista da elaboração de juízos de valor, os 

positivistas acabaram por revelar também um certo modo de querer o direito. Daí poder-se 

falar também no positivismo como ideologia. Assim, Bobbio identifica aspectos ideológicos 

na obra de Bentham, e mesmo na de Austin, na obra dos juristas franceses da Escola da 

Exegese e também, e especialmente, nos juspositivistas alemães (1995, p. 223-224). 

A crítica jusnaturalista renascida no pós-guerra visaria exatamente a denunciar a 

relação dos aspectos ideológicos do positivismo com os horrores praticados nos regimes 

totalitários europeus e, notadamente, no nazismo alemão. 

A ideologia jurídica, seja ela jusnaturalista, positivista ou neoconstitucionalista, está 

ligada à teoria da obediência do direito. Uma versão extrema da ideologia positivista 

consistiria na afirmação de dever absoluto ou incondicional de obediência à lei enquanto tal. 

Trata-se do problema de determinação valorativa de um dever de obediência, daí falar-se 

em positivismo ético (BOBBIO, 1995, p. 225). 

Ainda segundo Bobbio, a afirmação do dever absoluto de obediência ao direito no 

positivismo deve-se ao fato de que com o nascimento do Estado moderno e a 

monopolização da criação do direito pelo Estado, o direito estatal, por ser o único 

ordenamento normativo existente, passou a ser o único critério para a valoração do 

comportamento social do homem. Para que o problema da obediência ou não a uma norma 

estatal pudesse surgir, era necessário que existisse uma outra norma que ordenasse um 

comportamento diverso, isto é, “para criticar a valoração dos comportamentos humanos 

feita por um ordenamento, é necessário que exista um outro ordenamento, isto é, um outro 

critério de valoração com base no qual se faça tal crítica” (1995, p. 226). 

E mais do que uma obrigação jurídica de obediência ao direito, este dever absoluto e 

incondicionado de obediência referia-se também a uma obrigação moral do homem em 

obedecer ao direito, ou seja, o homem deve obedecer ao direito não apenas porque 

constrangido, mas também porque convencido de que esta é uma coisa intrinsecamente 

boa, havendo, assim, um dever de consciência de obediência às leis (BOBBIO, 1995, p. 226). 
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Numa versão mais moderada, o positivismo ideológico também afirma o dever de 

obediência ao direito, mas não por ser justo pelo simples fato de válido, como naquela 

versão mais extrema, e sim por ser o meio necessário para realizar o valor da ordem, o que 

significa dizer que o direito tem um valor instrumental, ao invés de um valor final. Ainda que 

nesta concepção o direito seja instrumental, uma realidade técnica e não ética, ela constitui 

uma ideologia, por preferir a ordem à anarquia (BOBBIO, 1995, p. 230). É justamente tendo 

em vista esta finalidade da ordem que o positivismo prescreve (e não descreve, como se 

poderia supor) a lei como geral e abstrata, porque sendo assim, pode realizar a igualdade 

formal (tratamento igual entre as pessoas) e a certeza jurídica (possibilidade de previsão das 

consequências dos próprios atos) (BOBBIO, 1995, p. 231). 

Além do mais, ainda que o direito seja concebido como instrumento para alcançar a 

ordem, isto não significa dizer que a ordem é um valor supremo. Assim:  

a versão moderada do positivismo ético difere da extremista porque, à diferença 
desta última, não diz que o direito é um bem em si, e antes o valor supremo, peIo 
que necessita-se sempre a ele obedecer, mas diz somente que o direito é um meio 
(em termos kelsenianos, uma técnica de organização social) que serve para realizar 
um determinado bem, a ordem da sociedade, com a consequência de que, se 
desejamos tal bem, devemos obedecer ao direito. Porém, a versão moderada não 
diz que a ordem seja o valor supremo; se, num determinado momento histórico, 
um certo valor parece superior a ordem existente e com ela contrastante, pode-se 
então romper a ordem (mediante um movimento revolucionário) para realizar tal 
valor (BOBBIO, 1995, p. 232).  

Embora a versão extremista muito raramente tenha sido sustentada até suas últimas 

consequências, é a ela que se dirigem as críticas jusnaturalistas, não podendo à versão 

moderada atribuir-se a consequência de levar à estatolatria e ao totalitarismo político. 

Muito pelo contrário, argumenta Bobbio, ao considerar a ordem, a igualdade formal e a 

certeza jurídica como valores próprios do direito, esta versão moderada do positivismo ético 

vai ao encontro das pretensões do Estado de Direito liberal, contrapondo-se ao Estado 

totalitário. A ideologia nazista, por exemplo, era contrária ao postulado positivista segundo o 

qual o juiz deve decidir exclusivamente com base na lei, sustentando que ele deveria decidir 

com base no interesse político do Estado (BOBBIO, 1995, p. 236). Também o nazismo serviu-

se, portanto, da ideia de desvalorização da lei, em nome de outros valores supostamente 

superiores. É justamente a propósito do nazismo que Zagrebelsly afirma que não é só a pura 

força legisladora que é capaz de crimes, mas também a invocação de um outro direito, 
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superior, donde concluímos que também o apego à lei, quando isto evita, é sinônimo de 

liberdade. Nesse sentido, transcrevemos o seguinte trecho do autor, ainda que longo, 

porque dificilmente conseguiríamos melhor exprimir o que pensamos: 

Os juristas (legisladores, juízes, cientistas do direito) devem saber de que explosiva 
e ambivalente matéria é feito seu objeto. A lei, em seu caráter absoluto, pode ser a 
ordem arbitrária que constrói e reforça sistemas de domínio incontrolado e que 
priva dos direitos elementares (inclusive o direito à vida) os indivíduos e os grupos, 
mas pode ser instrumento de liberação, defesa e difusão dos direitos, igualdade 
entre os seres humanos. O ius, por sua parte, em sua cega existência, pode servir 
para ativar forças brutais em nome de valores irracionais e puramente emotivos: 
mas, pelo contrário, remetendo-se a patrimônios de princípios civis interiorizados 
no curso da história de um povo, pode ser fator de estabilização da lei e garantia 
frente a seus abusos. É preciso prudência. Toda apelação à indiscutibilidade da lex 
e à sacralidade do ius deve pôr-nos sempre alerta. Entre Antígona e Creonte não 
deveríamos eleger nunca a priori. Deveríamos manter a autonomia de nosso juízo e 
suspendê-lo até que não se haja visto que é o que contêm seus preceitos200 (2004, 
p. 21, tradução nossa). 

É justamente da função libertadora da lei que eram tributários os positivistas, e não 

da possibilidade de manipulação de seus conteúdos para a perpetração de crimes e 

injustiças. Com efeito, como tivemos oportunidade de ver201, o Estado de Direito pretendia 

ser um avanço, na medida em que se postulava a contenção das arbitrariedades pelo 

estabelecimento de um governo de leis, pela vinculação do juiz e do administrador à 

vontade legal, que nada mais era do que a vontade geral. Se hoje, contudo, é-nos tão fácil 

apontar as imperfeições de tal modelo, é porque contamos com a ajuda das circunstâncias 

históricas que se sucederam. Quem nos garante, por outro lado, que o Estado Constitucional 

e o neoconstitucionalismo também não se provarão, cedo ou tarde, tão ou mais imperfeitos 

do que os modelos que pretendem substituir? 

                                                
200 Texto original: “Los juristas (legisladores, jueces, ciencia del derecho) deben saber de qué explosiva y 
ambivalente materia está hecho su objeto. La ley, en su carácter absoluto, puede ser el mandato arbitrario que 
construye y refuerza sistemas de domínio inconrolado y que priva de los derechos elementales (incluso el 
derecho a la vida) a los individuos y a los grupos, pero puede ser instrumento de liberación, defensa y difusión 
de los derechos, igualdad entre los seres humanos. El ius, por su parte, en su ciega existencialidad, puede servir 
para activar fuerzas brutales en nombre de valores irracionales y puramente emotivos; pero, por el contrario, 
remitiéndose a patrimónios de principios civiles interriorizados en el curso de la historia de un pueblo, puede 
ser factor de estabilización de la ley y garantía frente a sus abusos. Se precisa prudencia. Toda apelación a la 
indiscutibilidad de la lex y a la sacralidad del ius deve pondernos siempre en alerta. Entre Antígona y Creonte 
no deberíamos elegir nunca a priori. Deberíamos mantener la autonomia de nuestro juicio y suspenderlo hasta 
que no se haya visto qué es lo que contienen sus preceptos”. 
201 Ver capítulos 2 e 3 supra. 
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4.2.2 Neoconstitucionalismo: novas ideias para o Estado Constitucional 

  

Como já dissemos, o neoconstitucionalismo pretende superar o positivismo jurídico –

dito inadequado e insuficiente para explicar e aplicar o direito no Estado constitucional – e, 

por essa razão, também identificamos nele uma ideologia, uma teoria e um método, como 

destacou Paolo Comanducci no trabalho mencionado. Uma vez esclarecidas as diferenças 

entre teoria, ideologia e método e apontadas as ideias positivistas nestes três aspectos, 

vejamos quais são as novidades trazidas pelo neoconstitucionalismo. 

 

4.2.2.1 Neoconstitucionalismo e método: superando a separação entre direito e moral 

 

Uma vez que o positivismo pretendia adotar o método científico, neutro e 

avalorativo, estudando o direito tal qual ele é, e não como deve ser, sustentava uma 

separação ou a não conexão entre direito e moral. A moral, a bem da verdade, funcionaria 

como uma instância crítica, permitindo valorar o direito (SASTRE ARIZA, 2005, p. 255). Mas 

tal crítica não cabia ao cientista do direito, a quem só cabia conhecê-lo, e não valorá-lo, 

insistindo o positivismo na adoção de um ponto de vista externo, do observador. 

 O jusnaturalismo, pelo contrário, sempre buscou uma vinculação entre o ser e o 

dever ser do direito (GARCIA FIGUEROA, 2003, p. 160). Tal vinculação hoje existiria por meio 

das Constituições, onde se plasmaram juridicamente conteúdos morais, por meio dos 

princípios. Com a consagração de tais conteúdos nas Constituições, a moral é trazida para o 

interior do direito positivo e colocada em seu patamar hierárquico mais elevado 

(SARMENTO, 2007, p. 118). Daí porque se falar numa superação da dicotomia jusnaturalismo 

x juspositivismo.  

Esta incorporação de critérios materiais na Constituição levou a uma refutação da 

concepção positivista do direito, essencialmente formalista, isto é, na qual o critério de 

reconhecimento do direito válido era apenas formal, qualquer que fosse (como a existência 
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de uma sanção ou a emanação de uma determinada autoridade). Agora, diferentemente, 

direito válido é aquele cujos conteúdos são compatíveis com as normas constitucionais, que, 

por sua vez, não prescrevem apenas procedimentos ou delimitam competências, mas 

também consagram valores a serem respeitados e perseguidos pelos poderes públicos.  

A consagração constitucional de normas que remetem à moral, leva, por 

consequência, ao questionamento da tese da separação entre direito e moral, podendo-se 

sustentar uma conexão, ao menos contingente, entre as duas esferas e implica também a 

adoção de um ponto de vista interno, isto é, a necessidade de adotar a posição de 

participante para explicar o direito (SASTRE ARIZA, 2005, p. 244). Vejamos. 

Quanto ao questionamento da separação entre direito e moral, vale dizer, a bem da 

verdade, que este parece ser o principal argumento neoconstitucionalista: para explicar e 

descrever o direito do Estado Constitucional seria imprescindível recusar a tese positivista da 

não conexão entre direito e moral. A consagração constitucional de princípios de justiça, em 

razão das expressões vagas e imprecisas utilizadas, conduziria à necessidade de uma tomada 

de posição moral no momento de sua interpretação e aplicação e o positivismo jurídico, 

tendo se livrado dos valores éticos, não estaria apto a oferecer uma correta descrição desse 

novo direito positivo (POZZOLO, 2005, p. 190-191). 

Quanto à adoção de um ponto de vista interno, entenda-se que o 

neoconstitucionalismo propõe um modelo em que a ciência jurídica tem um compromisso, 

pois a análise do direito também se dá a partir de juízos de valor, em contraposição ao 

distanciamento, à neutralidade e à ênfase na atividade descritiva propostos pelo positivismo 

(SASTRE ARIZA, 2005, p. 245)202. 

                                                
202 Sobre o assunto, escreve Sastre Ariza: “com o neoconstitucionalismo insiste-se que a função descritiva não 
só é uma autêntica limitação da dogmática, que deve implicar-se na resolução de problemas práticos, mas 
também destaca-se que as descrições também serviram para camuflar algumas vezes juízos de valor”. E 
acrescenta: “A presença nas Constituições de padrões de moralidade, que podem chegar a colisionar em sua 
aplicações em casos concretos, contribuiu poderosamente para dificultar a tarefa de saber qual é o conteúdo 
das disposições jurídicas e, portanto, para duvidar de que a descrição possa ser o último reduto da pureza que 
deve presidir a atuação da ciência jurídica” (2005, p. 250, tradução nossa). Texto original: “con el 
neoconstitucionalismo se insiste en que la función descriptiva no solo es una auténtica limitación de la 
dogmática, que debe implicar-se en la resolución de problemas prácticos, sino que se ponde de relieve que las 
descripciones también han servido para camuflar en ocasiones jucios de valor. […] La presencia  en las 
Constituciones de estándares de moralidad, que pueden llegar a colisionar en su aplicación a casos concretos, 
ha contribuído poderosamente a dificultar la tarea de saber cuál es el contenido de las disposiciones jurídicas y, 
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É que, havendo uma conexão entre o direito e a moral, um mero observador, que, 

por natureza, não compartilha do substrato moral dos participantes, não seria capaz de 

identificar a efetiva justificação do direito e tenderia a prover uma descrição falaz deste 

(POZZOLO, 1998, p. 343-344). Ele teria apenas condições de identificar normas válidas a 

partir do critério formal, de prescrição da norma por alguma autoridade do sistema – porque 

aqui tratar-se-ia, na verdade, da constatação de um fato –, mas não poderia verificar a 

validade das normas tendo como parâmetro critérios materiais, porque a justificação das 

normas residiria, sempre em outras normas, que, em última instância, seriam normas não 

positivas e que, por isso mesmo, não teria condições de identificar. 

Prieto Sanchís adverte que a ideia de um jurista comprometido com um ponto de 

vista interno, que de algum modo presume a moralidade do direito,  vai dar na afirmação de 

irresponsabilidade do juiz, e no possível incremento do ativismo judicial, e no risco de 

legalizar a moral (2006, p. 79). Por sua vez, Sastre Ariza alerta que o perigo da aceitação da 

moral é que pode conduzir a uma espécie de constitucionalismo ético, querendo com isto 

dizer que pode-se acabar identificando a justiça com a Constituição (SASTRE ARIZA, 2005, p. 

255), desativando-se, por conseguinte, uma instância crítica frente ao direito203. No tópico 

4.2.2.3 teremos oportunidade de compreender melhor as consequencias desta opção 

metodológica feita pelos neoconstitucionalistas. 

 

                                                                                                                                                   
por tanto, a dudar de que la descripción pueda ser el último reducto de la pureza que deve presidir la actuación 
de la ciencia jurídica”. 
203 Para algumas críticas à conexão entre direito e moral, ver Barberis (2006). 
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4.2.2.2 Neoconstitucionalismo e teoria: um novo direito ou um novo jurista? 

 

Uma característica notável nos Estados ditos constitucionalizados é a força normativa 

da Constituição, que menos do que uma característica institucional destes Estados, é a 

forma como se tem concebido a Constituição, razão pela qual decidimos abordá-la nesse 

tópico a respeito do pensamento neoconstitucionalista. As mudanças na teoria do direito a 

seguir abordadas estão, de forma mais ou menos direta, ligadas a esta nova forma de 

conceber a Constituição, que, como vimos, tem sua origem no constitucionalismo norte-

americano204.  

A primeira mudança significativa na teoria do direito está relacionada ao aspecto já 

tratado, no item 4.1 supra, da crise da lei. Como vimos, no Estado Constitucional, a lei deixou 

de ser a fonte de direito preeminente, passando a se subordinar à Constituição. Mas a crise 

da lei, como vimos, não se deve apenas à importância que a Constituição adquiriu nos 

nossos dias. Vimos também como para tanto contribuiu a complexidade social e 

consequente pulverização da lei, que contribuíram para a perda das características de 

generalidade e abstração, e o paulatino estabelecimento de uma ordem jurídica 

supranacional. O fato é que a lei perdeu importância e com isso não pode mais subsistir a 

teoria das fontes positivista, uma vez que forjada em torno da lei e mais amplamente do 

Estado205. 

 A teoria da norma também sofreu uma reformulação. Fala-se em “novas peças do 

direito”: os princípios passaram a ser considerados como normas, ao lado das regras, 

trazendo inúmeras novidades para a dogmática constitucional. O ataque ao modelo de 

regras foi reavivado por Dworkin, numa ácida crítica à obra de Hart206. Também Robert Alexy 

impulsionou a concepção do direito como um modelo de regras e princípios207. 

                                                
204 No mesmo sentido, Daniel Sarmento aponta o reconhecimento da força normativa da Constituição como 
uma premissa teórica da constitucionalização do direito (2007, p. 116). 
205 Nesse sentido, Prieto Sanchís (2003b, p. 131). 
206 A respeito ver Utz (1992, p. 23-24). 
207 Ver Teoría de los derechos fundamentales (1993) e On the structure of legal principles (2000). 
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A concepção dos princípios constitucionais como norma traz uma série de 

consequências. Dada a característica expansiva dos princípios, fala-se em onipresença da 

Constituição208, com isto querendo dizer-se, primeiro, que dificilmente se encontra um 

preceito legal por trás do qual não haveria uma norma constitucional a confirmá-lo ou a 

contradizê-lo e, segundo, que dificilmente se encontra um problema jurídico que não 

encontre alguma ou mais de uma orientação no texto constitucional (PRIETO SANCHÍS, 

2003b, p. 132). Assim, quanto ao primeiro aspecto, fala-se em efeito de irradiação dos 

princípios sobre todo o ordenamento jurídico e, quanto ao segundo, fala-se numa 

“sobreinterpretação” da Constituição, a partir da qual não restariam espaços jurídicos 

“vazios” de direito constitucional, estando toda a atividade legislativa pré-regulada 

(GUASTINI, 2005, p. 54). 

Os princípios, uma vez que não se aplicam como as regras, no modo “tudo-ou-

nada”209, podendo ser mais ou menos concretizados, coexistem nas Constituições, ainda que 

sendo contraditórios e por isso potencialmente conflituosos, o que leva à necessidade de 

não os conceber como absolutos, razão pela qual se fala em ductilidade constitucional 

(ZAGREBELSKY, 2003, p. 14ss).  

Para solucionar os conflitos entre princípios, razões de mesma hierarquia no 

ordenamento, dada a insuficiência dos critérios tradicionais de solução de antinomias, vem 

se defendendo a utilização da ponderação210. Por meio dela, pretende-se estabelecer uma 

hierarquia móvel dos princípios em conflito, isto é, apenas a precedência de um princípio 

sobre o outro no caso concreto em análise, e não de uma vez por todas, abstratamente, no 

ordenamento. 

Ao contrário da subsunção, na qual o operador limitar-se-ia a, descoberto o conteúdo 

da norma, aplicar suas consequências ao fato subsumido, na ponderação exigir-se-ia do 

                                                
208 A expressão, segundo consta, é de Alexy (GARCIA FIGUEROA, 2003, p. 165). 
209 Isto será melhor explicado no próximo capítulo. 
210 Nesse sentido, afirma Prieto Sanchís: “o sentido da ponderação consiste em oferecer uma forma de 
argumentação plausível quando nos encontramos em presença de razões justificatórias do mesmo valor e 
tendencialmente contraditórias, algo que costuma ocorrer com frequência no âmbito dos direitos 
fundamentais” (2004, p. 55, tradução nossa). Texto original: “el sentido de la ponderación consiste en ofrecer 
una forma de argumentación plausible cuando nos hallamos en presencia de razones justificatorias del mismo 
valor y tendencialmente contradictorias, algo que suele ocurrir com frecuencia en el ámbito de los derechos 
fundamentales”. 
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operador muito mais do que uma atitude mecânica. As principais críticas à ponderação 

dizem respeito à discricionariedade judicial que ela traz para a aplicação do direito. Ao 

avaliar se determinada medida restritiva é adequada, necessária e proporcional aos 

princípios a que visa salvaguardar, o juiz certamente iria muito além de uma atitude 

meramente cognoscitiva do direito, sendo levado a realizar juízos de valor (PRIETO SANCHÍS, 

2003b, p. 151). 

Ponderação, argumentação, cláusulas gerais, princípios, colisões de normas 

constitucionais, entre outras, são todas categorias com as quais trabalha a chamada nova 

interpretação constitucional (BARROSO, 2005, p. 30). Os princípios e as cláusulas gerais, por 

deixarem ao juiz uma grande margem de atuação, inviabilizam uma atuação jurisdicional 

meramente cognoscitiva e dedutivista (SASTRE ARIZA, 2005, p. 241). Por transferirem uma 

grande carga de discricionariedade para os juízes, exigiriam uma nova teoria da 

interpretação, uma interpretação diversa do mecanicismo positivista, mas que, por outro 

lado, tampouco fosse totalmente discricionária.   

Fala-se, mais especificamente, em nova interpretação constitucional. As 

especificidades das normas constitucionais é que teriam levado a doutrina e a jurisprudência 

a desenvolver ou sistematizar um elenco próprio de princípios aplicáveis à interpretação 

constitucional (BARROSO, 2005, p. 29 ss.). Assim, segundo Barroso, no caso brasileiro, a 

supremacia da Constituição, a presunção de constitucionalidade das normas e atos do poder 

público, a interpretação conforme a Constituição, a unidade, a razoabilidade e a efetividade 

seriam as novidades dessa interpretação constitucional (BARROSO, 2005, p. 29).  

Enquanto na interpretação jurídica tradicional211 a solução dos problemas jurídicos 

encontrava-se no relato abstrato da norma, cabendo ao juiz apenas identificar no 

ordenamento jurídico a norma aplicável ao problema, revelando a solução nela contida, na 

nova interpretação constitucional, muitas vezes só é possível saber a solução 

constitucionalmente adequada à luz do problema. Daí porque se diz que o intérprete se 

torna co-partícipe na criação do direito (BARROSO, 2005, p. 30). 

                                                
211 Vale dizer que a interpretação jurídica tradicional não estaria totalmente derrotada, sendo que boa parte 
dos problemas jurídicos continuariam a ser resolvidos por meio dela (BARROSO, 2005, p. 29). 
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Dá-se, então, uma revolta contra o formalismo científico do positivismo e contra a 

concepção de interpretação de tradição montesquiniana, na qual o juiz é meramente a boca 

da lei, verificando-se, agora, que o juiz tem um papel muito mais relevante, donde 

naturalmente decorre maior responsabilidade, moral e política (CAPPELLETTI, 1993, p. 32-

33). Nas palavras de Cappelleti:  

Escolha significa discricionariedade, embora não necessariamente arbitrariedade; 
significa valoração e “balanceamento”; significa ter presentes os resultados 
práticos e as implicações morais da própria escolha; significa que devem ser 
empregados não apenas os argumentos da lógica abstrata, ou talvez os 
decorrentes da análise linguística puramente formal, mas também e sobretudo 
aqueles da história e da economia, da política e da ética, da sociologia e da 
psicologia (1993, p. 33). 

Diante do declínio das concepções dedutivistas e cognoscitivas de aplicação do 

direito, o esforço doutrinário é no sentido de restringir a discricionariedade judicial. Assim, 

por exemplo, fala-se na ponderação como um esforço de racionalização das operações de 

interpretação constitucional (PRIETO SANCHÍS, 2004, p. 56). Isto é, longe de propiciar 

decisionismos e subjetivismos, mas muito pelo contrário, seria uma forma de tentar conter a 

discricionariedade judicial.  

 O reconhecimento da força normativa da Constituição também conduziu à 

aplicabilidade direta das normas constitucionais, o que, por um lado, fez desenvolver a 

teoria da eficácia direta dos direitos fundamentais entre particulares e, por outro lado, gerou 

a recusa em conceber certas normas constitucionais como meramente programáticas212, 

levando a um esforço doutrinário e jurisprudencial para conferência de eficácia a todas as 

normas constitucionais, independentemente da atuação legislativa. É justamente a 

concepção da força normativa da Constituição, somada à consagração de metas políticas nas 

cartas constitucionais, que leva à chamada judicialização da política213, que tem vindo a 

                                                
212 A título de exemplo, transcrevemos as palavras de Cristina Queiroz: “A aplicação directa e imediata das 
normas referentes a direitos fundamentais, especialmente dos direitos, liberdades e garantias, expressão da 
superioridade lógica e normativa da Constituição (…), não se encontra com isso precludida, mesmo no caso do 
estabelecimento de ‘reservas de lei’ em favor do legislador. Essa hipótese não atenua a ‘preceptividade’ do 
comando constitucional, nem tão pouco subordina a eficácia plena de ‘actuação’ dos órgãos legislativos. Trata-
se, essencialmente, de normas ‘auto-aplicativas’ (self-executing), o que confere ao juiz, e em particular ao juiz 
constitucional, um ‘direito de acesso’ à Constituição, ‘autorizando-o’ a ‘desaplicar’ as normas legislativas que as 
contradigam” (2000, p. 62). 
213 A judicialização da política não está ligada apenas à consagração de metas políticas e direitos sociais nas 
Constituições, mas à própria existência de uma extensa legislação social infraconstitucional. As decisões 
políticas tomadas em novos campos de atuação estatal – tais como trabalho, alimentação, saúde e educação –, 
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sofrer significativas críticas, especialmente por parte dos partidários de uma democracia 

radical. 

 Uma Constituição-norma, cujos princípios se irradiam sobre todo ordenamento 

jurídico, sobre as relações sociais, inclusive entre particulares, sobre as matérias políticas, 

conduz necessariamente a uma “onipresença dos tribunais”, posto que nenhuma norma 

jurídica pode ficar fora de apreciação judiciária.  

Enfim, uma nova teoria das fontes, uma nova teoria da norma – com a introdução 

dos princípios ao lado das regras –, uma nova teoria da interpretação e a introdução da 

ponderação ao lado da subsunção, onipresença da Constituição – com a 

“sobreinterpretação” e a irradiação de efeitos das normas constitucionais pelo ordenamento 

jurídico – e a consequente onipresença do Judiciário, ao qual não fica mais vedada a 

apreciação de questões políticas, todas estas são características da teoria 

neoconstitucionalista do direito. 

Mas observando de perto tais alterações vemos que elas se deram não pelas novas 

configurações assumidas pelo Estado, isto é, pelo surgimento do Estado Constitucional, 

como se quer fazer crer, mas sim pela própria mudança de postura dos juristas. 

Os neoconstitucionalistas concebem a Constituição não apenas como a norma de 

grau hierárquico mais elevado, mas também como norma axiologicamente suprema e em 

razão do peculiar conteúdo que possui a Constituição irradia seus efeitos sobre todo o 

ordenamento jurídico, chamando o legislador a desenvolvê-la (POZZOLO, 2006, p. 235). Daí 

o fenômeno da “constitucionalização do direito”214.  

                                                                                                                                                   
como as demais, acabaram por ser traduzidas em normas jurídicas, conduzindo necessariamente à 
intensificação da atuação do judiciário A esse respeito, afirma Vianna sobre o Estado Social: “A linguagem e os 
procedimentos do direito, porque são dominantes nessa forma de Estado, mobilizam o Poder Judiciário para o 
exercício de um novo papel, única instância institucional especializada em interpretar normas e arbitrar sobre 
sua legalidade e aplicação, especialmente nos casos sujeitos a controvérsias” (1999, p. 20). Por outro lado, a 
judicialização da política também reflete a busca por transferir ao judiciário as expectativas frustradas, em 
razão da evidente crise de representatividade que se vivencia nas democracias contemporâneas, 
especialmente em países como o Brasil, em razão dos altos níveis de corrupção. 
214 A constitucionalização do ordenamento jurídico, na definição de Guastini, é “um processo de transformação 
de um ordenamento ao final do qual o ordenamento em questão resulta totalmente «impregnado» por 
normas constitucionais. Um ordenamento jurídico constitucionalizado se caracteriza por uma Constituição 
extremamente invasora, intrometida […], capaz de condicionar tanto a legislação como a jurisprudência e o 
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Em outras palavras, não é a introdução de um texto constitucional num ordenamento 

que propicia a “constitucionalização” deste ordenamento, mas antes a adoção de um leitura 

específica desta Constituição215. Portanto, não foi o direito que mudou com a passagem de 

um Estado de Direito a um Estado Constitucional, exigindo assim uma nova teoria, mas foi a 

forma de conceber o direito, e mais especificamente a Constituição, que sofreu profunda 

alteração. 

 

4.2.2.3 Neoconstitucionalismo e ideologia: o neoconstitucionalismo é constitucionalista? 

 

Como temos dito ao longo deste trabalho, os neoconstitucionalistas, se é que autores 

de cariz tão diverso podem ser agrupados sob a mesma denominação, propõem a superação 

do positivismo jurídico. Se é assim, é de se presumir que esta superação se dê não apenas no 

âmbito da teoria e da metodologia, como vimos, mas também naquilo que diz respeito à 

ideologia positivista. 

Assim, Paolo Comanducci, no trabalho sobre neoconstitucionalismo já mencionado, 

apresenta o neoconstitucionalismo também como uma ideologia, na medida em que não 

apenas descreve as conquistas da constitucionalização, mas as valora positivamente e 

propugna sua defesa e ampliação (2002, p. 100). 

No tópico 3.2.1, assinalamos que a ideologia positivista assume ao menos duas 

versões, uma mais extrema e outra mais moderada. Esta apenas sugere que o direito 

positivo deve ser obedecido porque é um meio necessário à realização de valores como 

ordem, certeza e segurança, certamente desejáveis em qualquer sociedade. Uma versão 

mais extrema da ideologia positivista, por outro lado, postula a obediência absoluta e 

                                                                                                                                                   
estilo doutrinário, a ação dos atores políticos, assim como as relações sociais” (2005, p. 49, tradução nossa). 
Texto original: “un proceso de transformación de un ordenamiento al término del cual el ordenamiento en 
cuestión resulta totalmente «impregnado» por las normas constitucionales. Un ordenamiento jurídico 
constitucionalizado se caracteriza por una Constitución extremadamente invasora, entrometida […], capaz de 
condicionar tanto la legislación como la jurisprudencia y el estilo doctrinal, la acción de los actores políticos, así 
como las relaciones sociales”. 
215 Conferir, neste sentido, os trabalhos de Pozzolo (1998; 2006). 
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incondicional à lei enquanto tal, ao considerar a lei justa pelo simples fato de ser válida, 

sendo esta a versão mais duramente atacada pelos críticos do positivismo. 

Como Garcia Figueroa ressalta, o constitucionalismo tradicionalmente pôs em relevo 

em sua vertente normativa que nem todo o direito do legislador deve ser obedecido (2003, 

p. 171) 216. Nesse sentido, pode-se, inclusive, afirmar que o constitucionalismo, de uma 

forma geral, sofreu maiores influências ideológicas das correntes jusnaturalistas, muito 

menos complacentes com o poder do que o positivismo jurídico217. 

O neoconstitucionalismo, presume-se, se associado a alguma ideologia, deveria, na 

trilha do constitucionalismo, postular justamente o contrário destas ideias positivistas. 

Deveria postular a desconfiança da lei, enquanto mera encarnação do poder, desafiando a 

concepção de uma obediência às normas pelo simples fato de serem estabelecidas por uma 

autoridade, dotada de força para fazer cumprir as suas ordens.  

É que a própria designação de determinada corrente de pensamento sob o nome de 

“neoconstitucionalismo” teve como objetivo indicar os autores que, na defesa do 

constitucionalismo e do Estado Constitucional, na defesa das instituições que se prestam à 

limitação do poder, erigiram críticas ao positivismo jurídico (POZZOLO, 2006, p. 233). Prova 

disso é que um dos autores que se considera precursor do neoconstitucionalismo é Nicola 

Matteucci, que em ensaio sobre a obra de Bobbio, dirigiu ácidas críticas ao positivismo 

                                                
216 No mesmo sentido, afirmando a incompatibilidade entre juspositivismo ideológico e constitucionalismo, 
escreve Pozzolo: “«juspositivismo como ideologia» versus constitucionalismo. A incompatibilidade entre estes 
seria total e evidente. O positivismo ideológico sustenta que o direito positivo, só pelo fato de ser positivo, é 
justo e deve ser obedecido, em virtude de um dever moral. O constitucionalismo parece, pelo contrário, a 
ideologia política menos complacente com o poder” (2005, p. 194, tradução nossa). Texto original: 
“«Iuspositivismo como ideología» versus constitucionalismo. La incompatibilidad entre estos dos «objetos» 
sería total y evidente. El positivismo ideológico sostiene que el Derecho positivo, por el solo hecho de ser 
positivo, es justo y debe ser obedecido, en virtud de un deber moral. El constitucionalismo parece, por el 
contrario, la ideologia política menos complaciente com el poder”.  
217 O constitucionalismo comporta uma negação do positivismo ideológico justamente na medida em que este 
se apresenta como um legalismo ideológico, para o qual a lei, como expressão da vontade soberana, deve ser a 
suprema e indiscutível fonte de direitos, não cabendo controle algum sobre ela. Sendo o direito positivo o 
único direito, nele se esgotaria toda a possível normatividade, indicando o poder não apenas as obrigações 
jurídicas que possuímos, como também os deveres morais que temos de cumprir (PRIETO SANCHÍS, 2003a p. 
24-25). Por outro lado, o jusnaturalismo, enquanto ideologia, sustenta a limitação do poder a partir de 
princípios não positivos de justiça, cuja observância é condição de obediência ao direito (PRIETO SANCHÍS, 
2003a, p. 24). 
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jurídico por entender, justamente, que tal postura intelectual é incompatível com a limitação 

e o controle do poder, isto é, com o próprio constitucionalismo218.  

Quer isto dizer que, se o neoconstitucionalismo é a crítica do positivismo jurídico 

feita em defesa do constitucionalismo, do Estado Constitucional, não se pode afirmar, sem 

mais, que o neoconstitucionalismo não se preocupa com a limitação do poder. No mínimo, à 

primeira vista, tal afirmação soaria como um verdadeiro contrasenso.  

No entanto, deparamo-nos frequentemente com afirmações que deixam isto a 

entender. Assim, Walber Agra afirma textualmente que “o caráter ideológico do 

constitucionalismo clássico era apenas o de limitar o poder político, dentro do delineamenco 

estabelecido pela separação de poderes enquanto o caráter ideológico do 

neoconstitucionalismo é o de concretizar os direitos fundamentais” (2009, p. 39). 

Paolo Comanducci, por sua vez, afirma que diferentemente do constitucionalismo, o 

neoconstitucionalismo ideológico tende a colocar em segundo plano o objetivo da limitação 

do poder estatal, elevando a primeiro plano o objetivo de garantir os direitos fundamentais 

(2002, p. 100). 

Ainda segundo Comanducci, em razão da conexão necessária entre direito e moral 

destacada pelos autores tidos por neoconstitucionalistas, o neoconstitucionalismo 

ideológico tenderia a sustentar que pode subsistir hoje uma obrigação moral de obedecer à 

Constituição, pelo que não estaria muito distante do positivismo ideológico do século XIX, 

que predicava a obrigação moral de obedecer a lei (2005, p. 86). Por esta razão, o 

neoconstitucionalismo ideológico estaria sujeito a todas as críticas formuladas ao 

positivismo ideológico (2005, p. 91). 

Afirmações de que o neoconstitucionalismo não se preocupa com a limitação do 

poder político; de que tem a limitação do poder político como um objetivo secundário; ou de 

que os neoconstitucionalistas promovem com suas ideias um reforço do dever de obediência 

ao direito, não passando de uma nova versão do positivismo ideológico, parecem, então, 

contradizer a própria ideologia constitucionalista. Como entender tais afirmações? 

                                                
218 Trataremos deste debate no tópico 5.2 infra. 
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A nosso ver, não há dúvidas de que o neoconstitucionalismo postula a limitação do 

poder. A simples convicção de que o Estado Constitucional, produto histórico das lutas 

constitucionalistas, é o melhor modelo institucional de Estado é a prova disto. Esta 

convicção é justamente uma das projeções da ideologia neoconstitucionalista. 

Explica-se. Segundo Prieto Sanchís, o neoconstitucionalismo ideológico possui três 

projeções e, na primeira delas, representa justamente uma filosofia política que considera o 

Estado Constitucional como a mais justa forma de organização política e, aqui, sofreria 

especialmente a crítica das chamadas objeções democráticas (2003b, p. 123-124)219. O 

Estado Constitucional seria a melhor forma de organização política exatamente porque 

permite o controle das decisões políticas da maioria, porque viabiliza algo que o antigo 

Estado Legislativo não viabilizara: o controle do legislador. 

Dizer que o objetivo primeiro do neoconstitucionalismo é a concretização de direitos 

fundamentais não é dizer algo diferente de que o neoconstitucionalismo postula a limitação 

do poder político, pois, afinal, o que são os direitos fundamentais, senão direitos que, por 

sua importância, devem ser subtraídos da disponibilidade das maiorias parlamentares, da 

disponibilidade até mesmo do legislador democrático?  

Aliás, a definição de direitos fundamentais feita por Alexy é exatamente esta, a de 

direitos que são tão importantes que sua outorga ou denegação não pode depender 

livremente de maiorias parlamentares220. Implica dizer que o núcleo deste 

“constitucionalismo dos direitos” reside também na submissão da política a um direito de 

                                                
219 Mas numa segunda projeção, a ideologia neoconstitucionalista pretenderia justamente oferecer 
consequências metodológicas: uma vez que o Estado Constitucional é o modelo ótimo do Estado de Direito, ao 
menos onde existe, caberia sustentar uma vinculação necessária entre direito e moral e, portanto, postular 
alguma forma de obrigação de obediência ao direito (2003b, p. 124). Aqui, a análise de Prieto Sanchís a 
respeito do neoconstitucionalismo ideológico coincidiria com as observações de Comanducci acerca da 
obrigação moral e de obediência à Constituição e da consequente semelhança com o positivismo ideológico. A 
terceira projeção, consistiria numa nova visão da atitude interpretativa e das tarefas da ciência e teoria do 
direito, propugnando a adoção de um ponto de vista interno por parte o jurista e o desenvolvimento de um 
labor crítico, e não meramente descritivo por parte do cientista do direito (2003b, p. 124). 
220 “Os direitos fundamentais da Lei Fundamental são posições que, do ponto de vista do direito constitucional, 
são tão importantes que sua outorga ou denegação não podem ficar liberados à simples maioria parlamentar” 
(1993, p. 432, tradução nossa). Texto original: “los derechos fundamentales de la Ley Fundamental son 
posiciones que, desde el punto de vista del derecho constitucional, son tan importantes que su otorgamiento o 
denegación no pueden quedar librados a la simple mayoría parlamentaria”. No mesmo sentido Prieto Sanchís 
afirma que Constituição, justiça constitucional, direitos fundamentais são todos artifícios jurídicos que cobram 
todo seu sentido ao serviço da limitação do poder e da garantia da imunidade e liberdade das pessoas (2003a, 
p. 9). 
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ordem superior, que não só determina a organização do poder, mas também estabelece o 

que se pode e o que se deve prescrever (PRIETO SANCHÍS, 2003a, p. 12). A corroborar isto 

está o próprio controle de constitucionalidade, tão essencial aos neoconstitucionalistas, sem 

o qual não se pode falar propriamente numa concretização de direitos fundamentais e que 

constitui nada menos do que o controle sobre o poder político do legislador. 

Não nos parece assim que se possa afirmar que autores como Dworkin, Alexy e 

Zagrebelsky não tem como objetivo a limitação do poder político. Antes, pelo contrário, 

procuram seguir a tradição constitucionalista e maximizar a ideia de controle de poder, 

impondo os direitos fundamentais como trunfos contra o poder político das maiorias. 

Qual a origem, então, de afirmações como as acima destacadas? 

A acusação poderia ter origem na afirmação de que os neoconstitucionalistas 

simplesmente substituíram a lei pela Constituição, como parece indicar Comanducci, 

postulando o mesmo dever de obediência ao direito que a ideologia juspositivista, alterando 

apenas o objeto de sua divinização. 

É que, ao propor um teste de avaliação da legitimidade das normas, o 

neoconstitucionalismo teria eleito um critério intra-sistemático: a própria Constituição 

(GARCIA FIGUEROA, 2003, p. 171). Daí o porquê de também o neoconstitucionalismo se 

projetar numa forma de obediência ao direito.  

Se isto for assim, significa não apenas que o neoconstitucionalismo constitui uma 

vertente do positivismo ideológico, como acentua Comanducci, como também que o 

neoconstitucionalismo se afasta da própria ideia constitucionalismo. De fato, se a 

Constituição for encarada como mais uma norma, como qualquer outra, com a peculiaridade 

única de estar num nível hierárquico superior à lei ordinária, não se avança muito em 

relação àquela versão extrema do positivismo ideológico. 

Uma linha de raciocínio como esta, ou a ela próxima, parece-nos ser facilmente 

imputável a Luigi Ferrajoli, para quem a novidade trazida pelo Estado Constitucional seria a 

introdução de um critério de reconhecimento das normas substancial, uma exigência de 

coerência dos conteúdos das leis com os princípios de justiça estabelecidos na Constituição, 
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enquanto que o positivismo jurídico confiava unicamente num critério formal. Mas o fato de 

que a Constituição passa a regular também o conteúdo das leis, implica dizer, para Ferrajoli, 

que não só a existência das normas, mas também os critérios substanciais de sua validade 

são postos artificialmente, pelo próprio direito positivo (2002, p.7). Diante dessa 

constatação, Ferrajoli conclui que o Estado Constitucional representa a formulação mais 

perfeita do positivismo jurídico. Em suas palavras: 

o constitucionalismo pode bem ser configurado como um complemento do 
positivismo jurídico […] o constitucionalismo, em vez de constituir uma debilitação 
do positivismo jurídico ou sua contaminação jusnaturalista, representa o seu 
reforço: […] representa o positivismo jurídico na sua forma mais extrema e 
acabada221  (2002, p. 8, tradução nossa).  

Mas uma postura tal foi nitidamente refutada por um dos mais populares 

neoconstitucionalistas, Gustavo Zagrebelsky. O autor parece concordar com Ferrajoli quando 

diz que a novidade do Estado Constitucional é o fato de que a lei, pela primeira vez na época 

moderna, vem submetida a uma relação de adequação e, portanto, de subordinação, a um 

estrato mais alto de direito estabelecido na Constituição. Mas rechaça a ideia de que tal 

inovação se apresente como uma simples continuação dos princípios do Estado de Direito, 

levando até suas últimas consequências o programa da completa sujeição ao direito de 

todas as funções ordinárias do Estado, incluída a legislativa. Mais do que uma continuação, 

para Zagrebelsky, trata-se de uma profunda transformação (2003, p. 34). 

No artigo “La ley, el derecho y la constitución”, Zagrebelsky deixa transparecer 

melhor seu posicionamento, ao resgatar o conflito entre o direito (ius) de Antígona e a lei 

(lex) de Creonte. O autor explica que depois da queda dos regimes autoritários ficaram as 

memórias das experiências trágicas, o que fez com que as gerações seguintes fossem mais 

prudentes e desconfiadas, inclusive, em relação às leis votadas pelo parlamento ou 

diretamente pelo povo, em referendum. Nesse contexto, o único instrumento disponível 

para tentar limitar e estabilizar a legislação, para reintroduzir a legitimidade no direito, era a 

lei, mas dotada de valor e força maiores do que os da lei ordinária, o valor e a força da lei 

constitucional (2004, p. 21-22). 

                                                
221 Texto original: “el constitucionalismo puede bien ser configurado como un complemento del positivismo 
jurídico […] el constitucionalismo, en vez de constituir el debilitamiento del positivismo jurídico o su 
contaminación jusnaturalista, representa su reforzamiento: […] representa el positivismo jurídico en su forma 
más extrema y acabada”. 
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Mas, ainda segundo o autor, se a Constituição não é um engano, a razão disso está 

no que a sustenta e não na força que ela impõe. As cartas constitucionais não são, ao 

contrário do que aparentam, uma garantia última, mas só penúltima. E o desafio está 

justamente na capacidade da Constituição, colocada como lex, de converter-se em ius. O 

desafio está em não se isolar a Constituição num mundo exclusivo de leis positivas, mas em 

fazê-la valer como força constitutiva de um idem sentire político, difundido em todos os 

estratos sociais (2004, p. 22). 

Então, a Constituição, para Zagrebelsky, assim como para os demais 

neoconstitucionalistas, não é só mais uma dentre as leis escritas e mutáveis, com a 

peculiaridade de estar no estrato mais alto do ordenamento jurídico. Com efeito, a 

introdução de um nível normativo mais elevado e de limites à legislação não implicam 

necessariamente a adoção de uma perspectiva neoconstitucionalista (POZZOLO, 2006, p. 

235)222. Ou melhor dizendo, o neoconstitucionalismo vai mais além desta simples ideia de 

Constituição como lex superior. Não pretende exaurir o direito na lei constitucional, como 

faziam os positivistas em relação à lei ordinária. A Constituição seria tratada de forma 

distinta da lei: ela constitui uma sorte de ponte entre o discurso jurídico e o moral 

(POZZOLO, 1998, p. 346). O que distingue as normas constitucionais das demais normas 

infraconstitucionais não é a distinta posição hierárquica delas, mas o particular conteúdo 

que elas expressam. É em razão deste conteúdo que tais normas se tornam constitucionais, 

e não em razão do sujeito que ditou tal documento. Significa dizer que as normas 

constitucionais não assumem relevância porque estão na Constituição, mas sim que estão na 

Constituição pela relevância que têm. 

Poder-se-ia, ainda assim, afirmar que sendo a Constituição parte do sistema jurídico, 

ou seja, sendo o critério de avaliação da validade das normas uma própria norma do 

                                                
222 Pode-se muito bem aceitar tal modelo sem deixar de ser positivista, sem aceitar as críticas 
neoconstitucionalistas. Neste sentido, afirma Pozzolo: “Do ponto de vista de uma concepção positivística 
descritiva, tais eventos assinalam a determinação de um duplo nível de legislação e de uma qualquer forma, 
mais ou menos acentuada, de necessária compatibilidade entre os dois níveis normativos, ou seja, o necessário 
respeito ou adequação de grau de legislação inferior (lei) àquele superior (Constituição). Nesse sentido, é claro 
que a lei não possa ter um conteúdo qualquer: ela deve ser compatível com a Constituição. Nessa perspectiva 
o direito certamente não se exaure na lei ordinária, mas poderia ser sustentado que se exaure na lei 
constitucional. O conteúdo do direito é, portanto, um dado contingente determinado pela vontade dos 
constituintes, do legislador e dos intérpretes” (2006, p. 235-236, grifo nosso). 
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sistema, ainda que uma norma diferenciada, o neoconstitucionalismo não faria mais do que 

reproduzir a obediência ao direito, leia-se neste caso, à Constituição? 

Em primeiro lugar, não podemos olvidar que Alexy admite que uma norma 

constitucional, como qualquer outra norma, possa ser extremamente injusta, caso em que 

não haveria um dever de obediência a tal norma223 (2004, p. 45; p. 94; p. 119-120), o que 

contraria significativamente a ideia do positivismo ideológico de que, ainda que a lei fosse 

injusta, deveria ser obedecida. Mas nesse caso, tampouco a referida norma constitucional 

seria, para Alexy, verdadeiro direito, em razão da conexão conceitualmente necessária entre 

direito e moral224.  

Em segundo lugar, também não podemos olvidar que Dworkin admite a 

desobediência civil, inclusive em relação a decisões da Suprema Corte. Vejamos. 

Antes de tudo, é importante ressaltar que Dworkin já parte da premissa de que os 

cidadãos têm direitos morais contra o governo e que tais direitos não dependem da 

configuração que lhes der o governo, neste incluídos também os tribunais, porque isto seria 

o mesmo que negar a existência de tais direitos (2002, p. 284). 

Uma segunda observação relevante é a seguinte: ao afirmar que a Constituição funde 

questões morais e jurídicas, Dworkin acaba por sustentar que o problema da validade de 

uma lei não depende simplesmente da Constituição enquanto documento jurídico-positivo, 

como pode nos levar a pensar a afirmação em questão. Muito pelo contrário, o próprio 

Dworkin o diz, a validade de uma lei depende da resposta a problemas morais complexos 

(2002, p. 284). 

Consequência da primeira afirmação – os cidadãos têm direitos morais contra o 

governo – é a possibilidade de um cidadão desobedecer a lei quando a lei for de encontro, 

ao menos na avaliação do cidadão, aos direitos morais que foram transformados em direitos 

jurídicos pela Constituição (2002, p. 292-293). Em outras palavras, “se um homem tem um 
                                                
223 Essa postura de Alexy torna-se mais nítida quando refuta uma interpretação da norma fundamental de Kant, 
que a levasse a ter efeitos mais positivistas do que a de Kelsen, rechaçando também uma prioridade ilimitada 
do direito positivo e optando por uma tese como a do argumento da injustiça de Radbruch,  que permitiria 
uma limitação do dever moral de obediência ao direito (2004, p. 116-120). 
224 Para Alexy, existe uma conexão conceitualmente necessária entre direito e moral e há também razões 
normativas a favor de uma inclusão de elementos morais no conceito de direito (2004, p. 29). 
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direito moral específico contra o governo, esse direito sobrevive à legislação e às decisões 

judiciais em contrário” (2002, p. 302), e por conseguinte, o cidadão pode desafiá-las. 

Por certo, poder-se-ia argumentar que esta construção teórica refere-se apenas às 

hipóteses em que a lei viola direitos constitucionais, justamente quando o parâmetro de 

aferição de validade é a Constituição e, assim, dar-se-ia razão à afirmação de que a proposta 

de Dworkin não é muito diferente do positivismo ideológico.  

Ora, Dworkin afirma que o cidadão tem direito a desobedecer à lei quando esta violar 

um direito moral seu. Mas seria possível, segundo Dworkin, desobedecer a uma lei em nome 

de um direito moral não consagrado juridicamente na Constituição? Ou, em outras palavras, 

a Constituição contempla todos os direitos morais que os cidadãos possuem? 

Com efeito, embora Dworkin levante a questão de saber se a Constituição, mesmo 

quando corretamente interpretada, reconhece todos os direitos morais que os cidadãos têm 

(2002, p. 284), não parece oferecer uma resposta clara e peremptória para a pergunta. 

Parece-nos, contudo, que se inclina a afirmar que um direito moral pode ser invocado ainda 

que não expressamente acolhido pela Constituição.  

Além disso, Dworkin argumenta que, ainda que a Constituição contenha todos os 

direitos morais do cidadão, isso não implicaria que a Suprema Corte pudesse garantir os 

direitos individuais dos cidadãos, pois suas decisões são jurídicas e nenhuma decisão jurídica 

é necessariamente a decisão correta (2002, p. 285). 

A partir dessa constatação, defende que mesmo depois de uma decisão contrária da 

Suprema Corte, o cidadão pode acreditar que o direito esteja do seu lado e pode continuar a 

desobedecer a lei, recusando-se a conceber a decisão como definitiva, sem que dessa forma 

extrapole os limites de seus direitos (2002, p. 328). “Em outras palavras, não se pode 

pressupor que a Constituição é sempre o que a Suprema Corte afirma que ela é” (2002, p. 

323). 

É importante, então, destacar que, para Dworkin, nem o legislador nem os tribunais 

dizem definitivamente quais são os direitos morais dos cidadãos, de forma que este, sempre 

que estiver convencido de que possui um direito moral ameaçado, tem o direito de 
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desobedecer a lei. Ora, se o cidadão não deve necessariamente obediência ao direito posto 

pelo legislador e nem ao que os tribunais dizem quando decidem sobre a validade da lei, ou 

seja, se o cidadão deve ser leal ao direito, mas à sua própria concepção do direito e não à 

definição feita pelo legislador ou pelos tribunais, não se poderia acusar Dworkin de defender 

uma obrigação moral de obediência ao direito idêntica àquela propugnada pelo positivismo 

ideológico. 

Há ainda uma segunda razão pela qual entendemos que não se pode falar de um 

dever de obediência nos mesmos termos daquele existente no positivismo ideológico, razão 

que está associada à segunda observação que fizemos anteriormente, a respeito da conexão 

entre direito e moral na teoria de Dworkin. Nas palavras do autor, “a Constituição torna 

nossa moral política convencional relevante para a questão da validade. Qualquer lei que 

pareça comprometer essa moral levanta questões constitucionais” (2002, p. 318).  

Como dissemos, a Constituição para os neoconstitucionalistas não é uma norma 

como qualquer outra, e sim uma ponte entre direito e moral e isso se aplica inteiramente à 

teoria de Dworkin. A Constituição, para Dworkin, não é apenas uma norma jurídica. Tanto é 

assim, que ele afirma textualmente que quando a Suprema Corte profere uma decisão 

jurídica, deve levar em conta não apenas precedentes e considerações institucionais, como 

também moralidade (2002, p. 285). 

Não se trata, então, de um parâmetro de legitimidade meramente jurídico. Se existe 

um dever de obediência ao direito, tal dever, é, nos termos da proposta 

neoconstitucionalista, um dever de obediência a um direito que se identifique com a 

moralidade. Ou de outro lado, se não existir um dever de obediência nem mesmo a certas 

normas da Constituição, é exatamente em razão da existência de direitos morais, para além 

dela. 

Dworkin deixa ele mesmo entrever que o parâmetro último de justiça dos atos 

estatais não é a própria Constituição, ao afirmar, que, por exemplo, “se os cidadãos têm um 

direito moral à liberdade de expressão, o governo cometeria um erro ao revogar a Primeira 

Emenda, que o garante, mesmo que estivesse convencido de que a maioria ficaria em 

melhor situação se esse direito fosse restringido” (2002, p. 294). Isto significa dizer que um 
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direito moral não deixará de sê-lo se for suprimido da Constituição, ou se nela não estiver 

declarado explicitamente. A Constituição apenas tenta proteger os direitos morais225. 

Encontramos algum respaldo a estas considerações nas lições de Moreso, para quem 

um neoconstitucionalista pode muito bem defender que algumas disposições constitucionais 

violam alguns princípios de justiça e que não devem ser obedecidas (2003, p. 272). Após 

afirmar que este também é o caso de Dworkin, Moreso afirma categoricamente: 

Uma coisa é defender que, em muitos pontos, a Constituição remete à 
argumentação moral e, neste sentido, o texto constitucional exige uma leitura 
moral e outra coisa, muito distinta, é supor que todas as obrigações constitucionais 
são também obrigações morais ou que a Constituição não pode vulnerar a 
moralidade226 (2003, p. 273, tradução nossa).  

Uma coisa, portanto, parece certa. Para os neoconstitucionalistas é possível que a 

Constituição apresente normas extremamente injustas, normas que vulnerem a moralidade. 

O que os difere dos positivistas é o fato de não conceberem tais normas como verdadeiro 

direito ou de reconhecerem a existência de direitos morais ainda quando o texto da 

Constituição pareça negá-los. O direito não se exaure na Constituição e ela enquanto direito 

posto não representa a última norma, uma norma de fechamento do sistema. Não 

representa, portanto, um limite, mas apenas um ponto de partida ao reconhecimento de 

direitos. E poderia muito bem, assim, não resumir em si toda a moralidade. 

Mas a acusação de reprodução do dever de obediência juspositivista ao direito 

assume contornos mais nítidos quando se olha com mais detalhe esta conexão entre direito 

e moral. É que se por um lado, tal conexão diferencia a Constituição das leis ordinárias, 

afastando a ideia de uma Constituição como mera lex – e, por conseguinte, evitando a 

ideologia positivista –, por outro lado, tal conexão pode acabar retirando o espaço para a 

crítica e dessa forma, por via transversa, deixar espaço à defesa de um dever de obediência 

ao direito. 

                                                
225 Isto se depreende da afirmação seguinte: “O direito à liberdade de expressão protege esse tipo de discurso? 
Esta é, sem dúvida, uma questão jurídica, porque invoca a cláusula de liberdade de expressão da Primeira 
Emenda da Constituição. Mas é também uma questão moral, porque, como afirmei, devemos tratar a Primeira 
Emenda como uma tentativa de proteger um direito moral” (DWORKIN, 2002, p. 303).  
226 Texto original: “Una cosa es defender que, en muchos puntos, la Constitución remite a la argumentación 
moral y, en este sentido, el texto constitucional exige una lectura moral y outra cosa, muy distinta, es suponer 
que todas las obligaciones constitucionales son también obligaciones morales o que la Constitución no puede 
vulnerar la moralidad”. 
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Para os críticos do neoconstitucionalismo, ao contrário do que parecem afirmar Alexy 

e Dworkin, em razão da associação da moral ao direito, não haveria sentido em questionar o 

dever de obediência à Constituição227. Isto é, não adianta afirmar que a Constituição pode 

ser injusta ou que é possível a desobediência civil se se afirma ao mesmo tempo que o 

direito é aquilo que deveria ser, ou melhor, que não há uma separação entre o plano ideal e 

o plano real do direito. Ainda que não haja um dever de obediência ao texto constitucional 

estrito, subsistiria um dever de obediência às normas cujos conteúdos supostamente 

coincidissem com a moralidade, ou seja, àquelas que constituíssem verdadeiramente direito. 

Observa-se, a partir daí, que a acusação de que o neoconstitucionalismo não passa 

de um juspositivismo ideológico não tem origem na ideologia neoconstitucionalista, que, ao 

contrário daquele e semelhantemente ao constitucionalismo, desconfia do poder, e sim na 

metodologia neoconstitucionalista que pretende a conexão conceitual entre direito e moral. 

Alegadamente, a vantagem da metodologia positivista, ao postular a separação entre 

direito e moral228, seria o fato de esta franquear espaço à consciência crítica do cidadão, que 

deve avaliar exteriormente o valor moral do direito, a fim de optar ou não pela obediência a 

ele. Haveria, portanto, uma razão normativa para se postular a separação entre direito e 

moral: não havendo uma conexão conceitual entre direito e moral, ou seja, se o direito que 

é não depende do direito que deve ser, não existiria tampouco conceitual ou 

necessariamente uma obrigação moral de obediência ao direito (PRIETO SANCHÍS, 2003a, p. 

29). 

Em outras palavras, no modelo metodológico positivista, justiça e moral não 

representam um critério de validade, mas um sistema de valores externos sobre o qual 

medir e criticar o direito positivo. A descrição do direito positivo remeteria a um juízo 

externo sobre a justiça desse direito e, nesse sentido, a investigação teórica em torno do 

                                                
227 Nas palavras de Garcia Figueroa, “não se entende que se deva questionar a obediência a normas jurídicas 
constitutivamente corretas” (2005, p. 171-172, tradução nossa). Texto original: “no se entiende que se deba 
cuestionar la obediencia a normas jurídicas constitutivamente correctas”. No mesmo sentido, Comanducci 
(2002, p. 100). 
228 É importante ressaltar que a maior parte dos positivistas não defende exatamente a separação entre direito 
e moral, e sim a não conexão necessária entre os dois. Daí porque não negam que as normas jurídicas 
incorporem, como quase sempre o fazem, pontos de vista de relevância moral, mas sim que a sua existência 
como normas jurídicas não depende da sua justiça. 
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direito positivo não responderia ao quesito justiça. Se não o faz, não oferece razões nem a 

favor, nem contra a obrigatoriedade do direito (POZZOLO, 2006, p. 238-239). 

Mas não se poderia argumentar que o neoconstitucionalismo, ao negar às normas 

extremamente injustas ou em desacordo com a moral o caráter de jurídicas, contribuiria de 

forma ainda mais incisiva para a desobediência a comandos injustos? Não é o que pensam os 

positivistas. Valemo-nos aqui da argumentação de Hart: 

Em que medida, quando se está confrontado com pedidos moralmente iníquos, é 
melhor pensar «isto não é direito em nenhum sentido», em vez de «isto é direito 
demasiado iníquo para se lhe obedecer ou para o aplicar»? Tornaria isto os homens 
mais esclarecidos ou prontos para desobedecer, quando a moral o exige? 
Conduziria isto a modos mais eficazes de resolver problemas, tais como os que o 
regime nazi deixou atrás de si? Indubitavelmente, as ideias têm a sua influência; 
mas dificilmente parece que um esforço para treinar e educar homens no uso de 
um conceito mais restrito de validade jurídica, em que não haja lugar para leis 
válidas mas moralmente iníquas, seja suscetível de conduzir a um esforço da 
resistência ao mal, perante ameaças do poder organizado, ou a um entendimento 
mais perfeito do que está moralmente em jogo, quando se pede obediência. 
Enquanto os seres humanos puderem conseguir a suficiente cooperação de alguns, 
de forma a permitir-lhes dominar os outros, utilizarão as formas do direito como 
um dos seus instrumentos. Os homens perversos editarão regras perversas que 
outros obrigarão a cumprir. O que seguramente é mais necessário para dar aos 
homens uma visão clara, quando enfrentarem o abuso oficial do poder, é que 
preservem o sentido de que a certificação de algo como juridicamente válido não é 
concludente quanto à questão da obediência e que, por maior que seja a aura de 
majestade ou de autoridade que o sistema oficial possa ter, as suas exigências 
devem no fim ser sujeitas a exame moral. Esse sentido, de que há algo fora do 
sistema oficial, por referência ao qual o indivíduo deve, em última análise, 
resolver os seus problemas de obediência, é seguramente mais suscetível de 
manter-se vivo entre aqueles que estão acostumados a pensar que as regras de 
direito podem ser iníquas, do que entre os que pensam que nenhuma iniquidade 
pode ter em qualquer parte o estatuto de direito (2007, p. 226-227). 

Não se trata, portanto, apenas do temor de que se justifiquem ordenamentos 

jurídicos iníquos, mas da crença de que o rechaço da tese da separação destrua ou reduza a 

capacidade crítica dos cidadãos. Enquanto o positivismo acredita na possibilidade de 

responsabilidade individual, as soluções jusnaturalísticas, por outro lado, revelam sua crença 

na incapacidade de tomada correta de decisão por parte do indivíduo, havendo, portanto, 

uma vantagem ético-pedagógica na adoção da tese da separação entre direito e moral 

(GARZÓN VALDÉS, 1990, p. 125; p. 127). 

O positivismo metodológico fomentaria assim o exercício da responsabilidade moral 

do indivíduo, bem como sua capacidade crítica frente às decisões do poder, fortalecendo o 
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princípio da autonomia (PRIETO SANCHÍS, 2006, p. 76). Por outro lado, a conexão entre 

direito e moral conduziria à colocação de obstáculos para julgar autonomamente as normas 

ou decisões do poder. Nas palavras de Prieto Sanchís: 

Supor que o direito é necessariamente justo ou que apresenta sempre uma 
pretensão de correção geradora de obediência implica, definitivamente, adicionar 
à força coativa do direito a força persuasiva da moral, evitando a enfadonha 
avaliação da justiça das normas e logicamente das condutas que se amparam nas 
mesmas229 (2006, p. 77, tradução nossa). 

Ficaria então patente uma ambiguidade nas ideias neoconstitucionalistas, a partir da 

adoção do método escolhido (GARCIA FIGUEROA, 2003, p. 172): se existe uma conexão 

entre direito e moral e, se, portanto, se destacam as virtudes morais da Constituição, não 

haveria razões para questionar a obediência ao direito230. 

Enfim, só quando a moral encontra-se separada do direito, argumentam os críticos 

do neoconstitucionalismo, pode haver um juízo imparcial e independente sobre o próprio 

sistema jurídico. A conexão entre direito e moral, por outro lado, poderia conduzir a uma 

obrigação moral de obediência ao direito – semelhante àquela presente no positivismo 

ideológico – desativando-se a tarefa da moral como instância crítica do direito.  

Mas esta crítica ao neoconstitucionalismo não ignoraria posturas como a de Alexy, 

para quem a Constituição pode apresentar normas extremamente injustas, caso em que não 

devem ser obedecidas, e como a de Dworkin, que admite a desobediência civil às normas e 

decisões judiciais que contrariem direitos morais dos cidadãos?  

Avaliações críticas como estas, segundo Prieto Sanchís, só seriam possíveis com a 

passagem de um ponto de vista interno a um ponto de vista externo. Para constatar se uma 

norma é extremamente injusta, seria necessário adotar o ponto de vista externo, próprio da 

moral crítica. Não se poderia compreender como o participante, sem deixar de sê-lo, possa 

constatar a injustiça extrema de uma lei, já que para ele a moral que subjaz ao direito 

positivo é a única moral correta (2006, p. 73-74). Uma tese tão forte “fica desativada: para o 

                                                
229 Texto original:  “suponer que el Derecho es necesariamente justo o que presenta siempre una pretensión de 
corrección generadora de obediencia implica, en definitiva, añadir a la fuerza coactiva del Derecho la fuerza 
persuasiva de la moral, eludiendo de paso la enojosa evaluación de la justicia de las normas y logicamente de 
las conductas que se amparan en las mismas”. 
230 É por isso que, como já ressaltamos, Sastre Ariza fala em perigo na aceitação da moral no direito, perigo de 
condução a um constitucionalismo ético que identifica Constituição com justiça (2005, p. 255). 
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participante no sistema que adota o chamado ponto de vista interno uma lei 

manifestamente injusta não é uma lei, mas ocorre que sua própria posição comprometida o 

incapacita para corroborar tal injustiça”231 (PRIETO SANCHÍS, 2006, p. 75, tradução nossa). 

Vemos, portanto, que a desconfiança do poder, essencial aos constitucionalistas, 

parece exigir a separação entre direito e moral, nos termos propostos pelo positivismo 

metodológico232. Por essa razão, embora os neoconstitucionalistas possuam uma postura 

ideológica semelhante à constitucionalista, preocupando-se com a limitação e o controle do 

poder, a tese que sustentam no plano metodológico, de conexão entre direito e moral, pode 

resultar na frustração de uma crítica ao direito posto, inviabilizando o próprio 

constitucionalismo, ideologia de limitação do poder político. 

Nesse sentido, concordamos com as observações feitas por Susanna Pozzolo: 

A proposta neoconstitucionalista sugere enfrentar essas dificuldades garantísticas 
percorrendo uma via jusnaturalística que, atribuindo validade moral ao direito 
positivo, paradoxalmente apresenta alguns riscos de positivismo ideológico. 
Considero-a uma falsa solução, mas principalmente uma solução não 
constitucionalística, na medida em que se confia na mera boa vontade do 
intérprete a cada vez dotado de autoridade; pensando em fortalecer o direito 
positivo, enfraquece-o, atribuindo-lhe uma pretensa correção moral; criando a 
ilusão de uma perfeita correspondência entre justo e legal, sacrifica a possibilidade 
de uma crítica externa ao direito positivo (2006, p. 250). 

Quando menciona o paradoxo que há entre uma via jusnaturalística e os riscos do 

positivismo ideológico, a autora se refere ao fato de que o jusnaturalismo sempre pareceu 

mais compatível com as ideias constitucionalistas no sentido de que, ao postular a 

obediência a um direito superior, apresentava-se como uma instância crítica em relação ao 

direito posto. Mas os neoconstitucionistas promoveram a incorporação dos critérios morais 

externos ao próprio direito e acabaram por produzir o risco da eliminação de uma instância 

crítica, da mesma forma que o positivismo ideológico. Na busca de resolver o problema do 

positivismo, o neoconstitucionalismo teria acabado por reincidir num de seus erros mais 

                                                
231 Texto original: “queda desactivada: para el participante en el sistema que adopta el llamado punto de vista 
interno una ley manifiestamente injusta no es una ley, pero sucede que su propia posición comprometida le 
incapacita para comprobar tal injusticia”. 
232 Laporta nos lembra que desde o século XVIII os ilustrados tentaram defender a possibilidade de atitudes 
críticas frente ao poder político e à legislação vigente e para isso advertiram que o direito podia ser imoral e 
que dizê-lo com claridade não constituía nenhuma contradição em termos (1990, p. 133). 
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graves, com um agravante: porque agora junta-se à coação do positivismo a legitimidade da 

moral. Por isso fala-se em reforço do dever de obediência. 

Para Pozzolo, assim como para outros críticos da metodologia neoconstitucionalista, 

a metodologia positivista seria irrenunciável para o desenvolvimento das doutrinas de 

limitação jurídica do poder (2005, p. 206). Autores deste jaez não se opõem à ideia de 

subalternidade do legislador à Constituição e consequente reforço do controle de poder 

trazido pelo Estado Constitucional, mas apenas a uma certa forma de conceber a 

Constituição que exige a adoção de uma leitura moral. 

São enfáticas mais uma vez as palavras de Pozzolo:  

A tese da conexão entre direito e moral não é necessária para a teoria se se mostra 
danosa (ou pior) para o neoconstitucionalismo. O reconhecimento do valor jurídico 
da Constituição e sobretudo de seus princípios não necessita, ao menos do ponto 
de vista teórico, um englobamento do direito na moral. E uma teoria dos limites 
jurídicos do poder tem força na medida em que, separando o direito real do direito 
ideal, não se dissolve num «mar de bons conselhos», já que só com a separação 
conceitual o ideal jurídico permanece como independente do sistema concreto, e a 
crítica é então possível e proveitosa, tanto no nível teórico como no nível político233 
(2005, p. 210, tradução nossa). 

Os neoconstitucionalistas parecem assim contradizerem-se ao postular a limitação do 

poder e a conexão entre direito e moral simultaneamente, ou frustrarem aquele primeiro 

objetivo ao adotarem a segunda. Por fim, a argumentação em torno da possibilidade de 

desobediência às normas extremamente injustas, que encontramos tanto em Dworkin 

quanto em Alexy, acaba por ser debilitada ou anulada pela legalização da moral e pela 

adoção de um ponto de vista interno. 

                                                
233 Texto original: “La tesis de la conexión entre Derecho y moral no es necesaria para la teoria si se muestra 
dañina (o peor) para el neoconstitucionalismo. El reconocimiento del valor jurídico de la Constitución y sobre 
todo de sus principios no necesita, al menos desde el punto de vista teórico, un englobamiento del Derecho en 
la moral. Y una teoría de los limites jurídicos del poder tiene fuerza en la medida en que, separando el Derecho 
real del Derecho ideal, no se disuelve en un «mar de buenos consejos», ya que solo com la separación 
conceptual el ideal jurídico permanece como independiente del sistema concreto, y la crítica es entonces 
posible y provechosa, tanto en el nivel teórico como en el nivel político”. 
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Da mesma forma que se acusou a ideologia positivista de contradizer o método do 

positivismo234, vemos que o neoconstitucionalismo metodológico parece contradizer ou, no 

mínimo, enfraquecer a ideologia constitucionalista. 

Embora se trate de planos distintos, o plano ideológico acaba por interferir na opção 

metodológica. Os dois planos se cruzam quando da necessidade de se fazer uma escolha 

metodológica. À questão de saber se o direito deve ou não estar conectado à moral, isto é, 

de saber se há razões normativas para defender uma conexão, a resposta, para a crítica ao 

neoconstitucionalismo, parece evidente: a defesa da ideologia constitucionalista seria uma 

razão, normativa, para se optar por uma separação entre direito e moral. 

 

 

 
 
 
 
 

                                                
234 Nesse sentido, conferir Prieto Sanchís (2003a, p. 30). 



 

5 LIMITAÇÃO E CONTROLE DO PODER POLÍTICO NO NEOCONSTITUCIONALISMO 

 

Temos visto que o neoconstitucionalismo pretende a superação do positivismo e a 

adaptação do direito ao Estado Constitucional, em busca da consolidação das conquistas 

constitucionalistas235. Pretendemos agora aprofundar a análise comparativa entre 

constitucionalismo e neoconstitucionalismo, examinando mais detalhadamente como este 

último lida com o problema do controle do poder político. 

É certo, a esta altura do trabalho, que não podemos, sem mais, colocar 

constitucionalismo e neoconstitucionalismo em planos paralelos para comparação, pois 

enquanto o primeiro, na forma como o caracterizamos, cinge-se a uma doutrina, uma 

ideologia, de limitação do poder, o neoconstitucionalismo semeia também ideias no plano 

teórico e metodológico, num confronto direto com o positivismo jurídico. Sem embargo, 

cremos ser possível e relevante saber se, e em que medida, as ideias neoconstitucionalistas 

contribuem para, ou dificultam, o controle do poder político, constatando, dessa forma, se o 

neoconstitucionalismo aproxima-se ou afasta-se do ideário constitucionalista tradicional. 

Em nossa análise do constitucionalismo traçamos não apenas o que acreditamos ser 

seu pressuposto, a desconfiança do poder político, como também os instrumentos que 

foram elaborados para alcançar o objetivo de limitação do poder político, nomeadamente, a 

ideia de governo mediante leis, a ideia de equilíbrio de poderes – estas duas associadas à 

doutrina da separação de poderes – e a ideia de governo submetido à lei. 

Já no capítulo anterior constatamos que no processo de adaptação do direito ao 

Estado Constitucional, impulsionado pelos neoconstitucionalistas, paradoxalmente, parece 

ter se enfraquecido a ideologia constitucionalista, pois, embora não se buscasse 

deliberadamente descuidar do controle do poder, o método propugnado para confrontação 

do método positivista acaba por revelar esquecimento da necessidade de desconfiança do 

poder. 

                                                
235 Ver capítulo 4 supra. 



143 
 

 

Agora pretendemos examinar se permanecem vivos os mecanismos pensados pelos 

constitucionalistas para efetiva limitação do poder político. Enfatizaremos, nos tópicos 

seguintes, os mecanismos jurídicos, nomeadamente a ideia de governo de leis, na sua dupla 

formulação – governo per leges e governo sub lege. 

Quanto ao equilíbrio de poderes, certamente, hoje em dia, não faz sentido a defesa 

de um modelo de separação de poderes com a finalidade de equilibrar forças sociais nos 

moldes propostos por Montesquieu, porque, como se viu, a proposta por ele formulada 

tinha o objetivo de dividir o poder entre estamentos para limitar o poder real. Hoje em dia, 

entretanto, não há mais que se falar em sociedade estratificada e está consagrada a 

soberania popular, pois “todo o poder emana do povo”.  

A partir do momento em que o princípio democrático se torna fundamento de 
legitimidade exclusivo do poder político-estadual, deixa de poder ser conteúdo do 
princípio da separação dos poderes o equilíbrio institucional de forças políticas 
mais ou menos autógenas ou de pretendentes ao poder dotados de legitimidades 
próprias (PIÇARRA, 1989, p. 232).   

Contudo, não restaria ainda algum sentido no qual se pudesse falar na separação de 

poderes enquanto forma de promoção de equilíbrio entre forças sociais antagônicas? 

Não pretendemos aprofundar o estudo da questão, em razão das limitações 

inerentes ao trabalho, sobretudo, porque, como se disse, pretendemos nos cingir às formas 

de controle jurídico do poder político no modelo neoconstitucionalista, parecendo-nos que a 

limitação do poder político por meio da balança de poderes constitui mais propriamente 

uma forma de controle político.  

Nada obstante, entendemos por bem ressaltar que há quem defenda a continuidade 

da ideia de equilíbrio de poderes na contraposição maioria x minorias, que se dá em razão 

do controle jurisdicional de constitucionalidade das leis. Assim, ao invés de limitar o poder 

real, atribuindo uma parcela dele ao povo e outra à nobreza, a fim de proteger os súditos, 

poder-se-ia falar atualmente em limitação do poder da maioria, com o fito de proteger as 

minorias. Isso se refletiria na forma como a organização tripartida do Estado tem se 

apresentado. Em geral, um legislativo e um executivo, eleitos pela maioria, formados pelos 
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mesmos partidos ou alianças, contrapondo-se ao poder judiciário, que se apresenta como 

verdadeiro baluarte das minorias236. 

Não estaria integralmente comprometido o papel da separação de poderes enquanto 

balança de poderes, uma vez que o princípio da separação de poderes hoje adotado impõe o 

controle jurisdicional de constitucionalidade das leis para que o órgão do poder judiciário, 

enquanto freio e contrapeso, evite que a componente política da lei sobreponha-se à 

componente jurídica e postergue os valores jurídico-constitucionais fundamentais (PIÇARRA, 

1989, p. 260). Nessa medida, o órgão jurisdicional constitui inequivocamente um 

instrumento de contenção do poder da maioria democrática e assim subsistiria a ideia de 

separação de poderes enquanto equilíbrio institucional entre forças políticas opostas.   

Vale ressaltar, contudo, que esta tese de que existem dois centros de poder estatal, 

separados e balanceados, maioria governamental e oposição, não é amplamente aceita. 

Veja-se, nesse sentido a opinião de Nuno Piçarra, para quem “no Estado de Direito 

contemporâneio, o princípio constitucional da separação dos poderes se dissociou, e deve 

ficar dissociado, definitivamente, da temática da Constituição mista” (1989, p. 233).  Esta 

parece-nos ser a melhor posição. 

 

                                                
236 Esta é a opinião de Matteucci. Vejamos: “Poderíamos agora legitimamente perguntar o que é que ficou da 
fórmula de Montesquieu após o advento da democracia, que vê emanar todo o poder do povo. Menoscabada a 
identificação entre órgão do Estado e classe social, ficou apenas o conceito do equilíbrio constitucional, que 
impõe modos diversos e normas complexas à manifestação da vontade da maioria. Mas simples normas só 
podem frear, não limitar efetivamente tal vontade. A Constituição republicana italiana, ao estabelecer um 
sistema bicameral e manter diversas prerrogativas do chefe do Estado, é uma espécie de Constituição 
balançada, porquanto a vontade da maioria, tal qual resulta das eleições, é contida e refreada por complexos 
procedimentos, os únicos que lhe permitem expressar exigências válidas e legítimas. Quer-se uma Constituição 
balançada, pelo temor de que, concentrando todos os poderes numa única assembleia, isso traga o caos ou a 
tirania de uma maioria parlamentar” (1998a, p. 249).   
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5.1 MITIGAÇÃO DO GOVERNO MEDIANTE LEIS NO PARADIGMA NEOCONSTITUCIONALISTA: A 

ACENTUAÇÃO DA INDETERMINAÇÃO DO DIREITO PELA ADOÇÃO DOS PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS 

 

Vimos brevemente no capítulo 3 que o neoconstitucionalismo considera os princípios 

como peças do direito, ao lado das regras, e que a positivação de princípios nas 

Constituições viabilizou a conexão entre o direito e a moral, decorrendo daí uma série de 

consequências relevantes no pensamento neoconstitucionalista. É por conta da relevância 

que confere aos princípios, por exemplo, que Dworkin refuta as teses mais basilares do 

positivismo, como veremos.  

Mas a relevância que têm para a dogmática constitucional na aplicação do direito e 

especialmente a característica de normatividade dos princípios, hoje praticamente 

inquestionada, são o ponto de chegada de uma caminhada que começa na concepção de 

princípios como meras diretrizes para as leis e normas concretas de direito positivo, fontes 

de inspiração para a formulação das disposições singulares do direito, premissas do 

ordenamento jurídico. 

Paulo Bonavides nos ensina que a juridicidade dos princípios passou por uma fase 

jusnaturalista e uma fase juspositivista, antes de ingressar na atual fase pós-positivista. 

Naquela primeira, os princípios estavam numa esfera abstrata, não possuindo 

normatividade, ou sendo esta duvidosa, sendo concebidos mais propriamente como 

axiomas jurídicos estabelecidos pela reta razão, verdades objetivas derivadas da lei divina e 

humana (2008, p. 261).  

Já na fase positivista, os princípios ingressaram nos Códigos, assumindo feição 

nitidamente jusprivatística. Eles passam a ser fonte normativa subsidiária, válvulas de 

segurança que asseguram o reinado absoluto da lei. Desta forma, não seria necessário, como 

afirmava a corrente jusnaturalista, recorrer ao direito natural para preencher as lacunas da 

lei. Eram não mais axiomas de direito suprapositivo, mas parte do direito vigente, podendo 

dele serem inferidos, por abstração ou sucessivas generalizações das regras. Nada obstante, 

ao tratar dos princípios da ordem constitucional, o positivismo recusou-se a afirmar-lhes a 
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característica de normatividade, concebendo-os como meras pautas programáticas 

supralegais (BONAVIDES, 2008, p. 262-263). 

Só numa fase mais recente, que Bonavides chama de pós-positivista e que nós temos 

chamado de neoconstitucionalista, é que tais princípios efetivamente passaram a fazer parte 

do direito, desfazendo-se a distinção normas x princípios, ora substituída pela distinção 

entre princípios x regras. De ratio legis, os princípios passam finalmente à condição de lex. 

Como último passo nessa evolução dos princípios, eles deixam de ser simplesmente 

normas, para serem concebidos como as normas mais importantes do ordenamento 

jurídico, aquelas que ocupam o lugar mais alto na pirâmide normativa. Sua supremacia não é 

meramente formal, mas, sobretudo, material: eles passam a ser considerados os pontos 

axiológicos de mais alto destaque e prestígio, as normas supremas do ordenamento 

(BONAVIDES, 2008, p. 289).  

Bonavides assim sumaria as conquistas consolidadas nesta fase 

neoconstitucionalista: 

a passagem dos princípios de especulação metafísica e abstrata para o campo 
concreto e positivo do Direito, com baixíssimo teor de densidade normativa; a 
transição crucial da ordem jusprivatista (sua antiga inserção nos Códigos) para a 
órbita juspublicística (seu ingresso nas Constituições); a suspensão da distinção 
clássica entre princípios e normas: o deslocamento dos princípios da esfera da 
jusfilosofia para o domínio da Ciência Jurídica; a proclamação de sua 
normatividade; a perda de seu caráter de normas programáticas; o 
reconhecimento definitivo de sua positividade e concretude por obra sobretudo 
das Constituições; a distinção entre regras e princípios, como espécies 
diversificadas do gênero norma, e, finalmente, por expressão máxima de todo esse 
desdobramento doutrinário, o mais significativo de seus efeitos: a total hegemonia 
e preeminência dos princípios (2008, p. 294). 

Que os princípios são espécies do gênero normas é coisa que a doutrina 

majoritariamente admite237. No que há verdadeiro desacordo é na definição das suas notas 

essenciais. O que distinguiria os princípios das demais espécies de normas? Há efetiva 

diferença entre princípios e regras? Tal diferença seria de natureza qualitativa ou 

quantitativa? 

                                                
237 Por todos, ver Alexy (1993), Dworkin (2002), Ávila (2005) e Bonavides (2008). 
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Quanto às diversas formulações do conceito de princípios, aproveitamo-nos do 

apanhado feito por Riccardo Guastini. Segundo o autor, os princípios têm sido distinguidos 

por sua formulação, sua estrutura lógica, seu conteúdo ou, ainda, pela posição que ocupam 

no ordenamento ou pela função que nele cumprem (1999, p. 145). 

Por conseguinte, os princípios são frequentemente assim caracterizados:  

i) Quanto à formulação, como normas que são expressadas por meio de dispositivos 

formulados em uma linguagem fluida, vaga, indeterminada; 

ii) Quanto à estrutura lógica, como normas não reduzíves à forma padrão das regras, 

nas quais as consequências normativas estão condicionadas a um fato condicionante (“se F, 

então G”) ou, ainda que assim formulados, como normas cujas condicionantes são 

derrotáveis – isto é, normas que podem deixar de ser aplicadas, em razão da existência de 

um princípio contrário, que o “derrota” no caso concreto –, donde não imporiam obrigações 

absolutas, mas meramente prima facie238; 

iii) Quanto ao conteúdo, como normas de alto grau de generalidade ou, ainda, por 

não prescreverem comportamentos específicos, mas encomendarem a obtenção de um fim, 

a exemplo dos princípios programáticos; 

iv) Quanto à posição ocupada no ordenamento, como normas fundamentais, que 

justificam outras normas, ou, ainda, como normas que caracterizam a identidade material 

do ordenamento; 

v) Quanto à função que cumprem no ordenamento, como normas que não admitem 

uma interpretação literal, que orientam a interpretação das restantes normas, ou como 

normas cuja aplicação não pode assumir a forma de subsunção e cujos conflitos se resolvem 

com a técnica da ponderação (GUASTINI, 1999, p. 145-146) 239.  

                                                
238 Prima facie quer dizer à primeira vista. Ao dizer-se que princípios são normas prima facie, quer-se dizer que 
eles são razões para se decidir num certo sentido, à primeira vista, mas podem ser derrotados por outras 
razões mais fortes em sentido contrário. 
239 De forma semelhante, afirma Sanchís: “recebem o nome de princípios as normas que se supõem 
fundamentais (a liberdade ou a justiça), as mais gerais ou que inspiram amplos setores do ordenamento (a 
autonomia da vontade ou o princípio da culpabilidade), as que indicam os fins da ação estatal (o bem-estar ou 
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Outra boa sistematização dos critérios utilizados para destacar as características dos 

princípios em relação às das regras é trazida por Humberto Ávila. Segundo o autor, quatro 

critérios são usualmente empregados:  

i) Pelo critério hipótetico-condicional, os princípios são normas que apenas indicam o 

fundamento a ser utilizado pelo aplicador a fim de encontrar uma regra para aplicação; 

seriam uma simples diretriz, distinguindo-se das regras por possuírem estas uma hipótese e 

uma consequência que predeterminam a decisão, sendo aplicadas no modo “se…, então…”; 

ii) Pelo critério do modo final de aplicação, os princípios são normas que admitem 

aplicação gradual (“mais ou menos”), distinguindo-se das regras por só admitirem estas um 

modo de aplicação absoluto (tudo ou nada); 

iii) Pelo critério do relacionamento normativo, os princípios são normas cuja 

contradição é mera imbricação, superposição, solucionando-se tal contradição mediante 

ponderação, enquanto as regras são normas que quando se contradizem entram em 

verdadeiro conflito, conflito cuja solução só pode ser declarada pela invalidade de pelo 

menos uma das regras ou pela criação de uma exceção; 

iv) E, pelo critério do fundamento axiológico, finalmente, os princípios são 

fundamentos axiológicos para uma decisão, o que não seria o caso das regras (ÁVILA, 2006, 

p. 39). 

Com base em critérios como estes arrolados acima, formaram-se teorias que 

sustentam uma distinção forte e outras que sustentam uma distinção fraca ou débil entre os 

princípios e as regras240. A sustentação de uma distinção forte entre princípios e regras 

                                                                                                                                                   
o pleno emprego), as mais vagas ou que apresentam indeterminado o suporte fático de sua aplicação (a 
igualdade), as que recolhem alguns tópicos interpretativos (o acessório segue o principal, argumento a fortiori), 
etc.” (1996, p. 41, tradução nossa). Texto original: “reciben el nombre de principios las normas que se suponen 
fundamentales (la libertad o la justicia), las más generales o que inspiran amplios sectores del ordenamiento (la 
autonomia de la voluntad o el principio de culpabilidad), las que indican los fines de la acción estatal (el 
bienestar o el pleno empleo), las más vagas o que presentan indeterminado el supuesto de hecho de su 
aplicación (la igualdad), las que recogen algunos tópicos interpretativos (lo accesorio sigue a lo principal, 
argumento a fortiori), etc.”. 
240 Às teorias de distinção forte e frágil, Virgílio Afonso da Silva acrescenta as teorias que rejeitam a 
possibilidade de qualquer distinção entre princípios e regras. Os adeptos destas teorias defendem que todas as 
qualidades lógico-deônticas presentes nos princípios estão presentes também nas regras e por isso ou eles 
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corresponde a uma diferença qualitativa, e não meramente quantitativa. Já numa distinção 

fraca ou débil haveria apenas uma diferença de grau entre as diferentes espécies normativas 

– regras e princípios241 (SILVA, 2005, p. 31). 

Apontar os princípios como normas mais fundamentais, mais gerais ou mais vagas do 

que as demais, é apontar uma distinção apenas quantitativa entre princípios e regras, pois as 

normas possuiriam as mesmas características, embora em graus diversos. Para quem usa tal 

distinção com base em critérios como abstração, generalidade ou indeterminação, 

acrescente-se, a aplicação dos princípios estaria influenciada por um elevado grau de 

subjetividade do aplicador, por permitirem maior mobilidade valorativa. As regras, por outro 

lado, pretensamente determinadas, eliminariam ou reduziriam a liberdade apreciativa do 

aplicador (ÁVILA, 2006, p. 84). 

Apontar os princípios como normas que admitem aplicação gradual, ao invés de 

exclusivamente aplicação integral ou não aplicação, ou, ainda, como normas cujos conflitos 

se resolvem por ponderação, diferentemente das regras, é apontar uma distinção qualitativa 

entre estas e aqueles, pois o fundamento da distinção estaria na diferença entre as 

estruturas normativas: as regras estabelecem deveres definitivos e os princípios, 

mandamentos superáveis (ÁVILA, 2006, p. 87). 

Nesta última corrente estariam enquadrados Alexy e Dworkin. Interessa-nos detalhar 

melhor o modelo de regras e princípios de cada um deles, dada a relevância que possuem na 

caracterização do neoconstitucionalismo. 

                                                                                                                                                   
seriam idênticos, ou o grau de semelhança seria tão grande que uma diferenciação definitiva se tornaria 
impossível (2005, p. 31).  
241 Ainda, conforme Vírgilio Afonso da Silva, no debate brasileiro, a discussão sobre princípios era, inicialmente, 
meramente classificatória, fazendo-se tipologias de princípios que levavam em conta a importância, a 
especialidade ou a matéria dos princípios. Mais tarde, passou-se a fazer a distinção entre regras e princípios, 
permanecendo, contudo, a tendência em classificar os princípios segundo critérios materiais. Para o autor, as 
duas tendências não podem conviver harmoniosamente porque o critério que Alexy, por exemplo, usa para 
distinguir princípios e regras é estrutural, não levando em consideração a fundamentalidade, a generalidade 
nem a abstração ou outros critérios materiais utilizados nas distinções tradicionais (2005, p. 30). Com efeito, 
critérios como generalidade e abstração são utilizados por aqueles que fazem uma distinção fraca entre 
princípios e regras e não se pode sustentar simultaneamente uma distinção forte e uma distinção fraca entre 
tais espécies normativas.  
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Alexy afirma que os princípios são normas tanto quanto as regras, porque, também 

como elas, dizem o que deve ser, podendo ser exprimidos por meio das expressões 

deônticas básicas de comando, permissão e proibição. Mas a distinção entre regras e 

princípios não seria simplesmente uma questão de grau, e sim uma questão qualitativa 

(1993, p. 86). 

Os princípios seriam normas que mandam que algo seja realizado ao máximo 

possível, levando-se em consideração as possiblidades jurídicas e fáticas. Em outras palavras, 

princípios seriam mandamentos de otimização, podendo ser satisfeitos em vários graus, a 

depender do que seja possível factual e juridicamente. As regras, por outro lado, seriam 

normas que são sempre cumpridas ou não, isto é, se for aplicável uma regra, o mandamento 

é para fazer exatamente o que está dito, nem mais nem menos (1993, p. 86-87). 

A distinção entre regras e princípios fica mais patente, segundo Alexy, quando se 

observa a colisão de princípios e o conflito de regras: enquanto este só pode ser resolvido 

com uma exceção em uma das regras em conflito ou com a declaração de invalidade de uma 

delas, na colisão de princípios, um deles deve ceder, sem que, contudo, algum deles tenha 

que ser considerado inválido ou lido com uma exceção. O princípio que cede frente ao outro 

sempre poderá, em outras circunstâncias, prevalecer sobre ele. É por isso que se pode dizer 

que os princípios têm diferentes pesos, e a solução da colisão de princípios é obtida 

justamente por meio do balanceamento entre eles. O resultado de todo balanceamento 

correto de princípios poderia ser formulado como uma regra, à qual o caso poderia ser 

subsumido (1993, p. 87-90). 

Uma vez que a existência de um princípio relevante para um caso não implica 

necessariamente que aquilo que ele determina, de fato, se aplique, ou seja, que os 

princípios constituem razões passíveis de serem derrotadas por outras razões, pode-se 

afirmar que os princípios não são mandamentos definitivos, mas apenas mandamentos 

prima facie. As regras, por outro lado, não se pode dizer que possuam sempre caráter 

definitivo – embora seja isto que Dworkin, por exemplo, parece afirmar –, pois, na visão de 

Alexy, ao se incorporar uma exceção numa regra em um caso particular, tal regra perde seu 

caráter definitivo. Feita esta ressalva, Alexy entende que regras e princípios também 

possuem diferente caráter prima facie (1993, p. 98-101). 



151 
 

 

Dworkin, assim como Alexy, rejeita a compreensão do direito como um sistema 

composto exclusivamente de regras. Além destas, haveria outros padrões jurídicos, que ele 

denomina de princípios, numa acepção mais ampla, podendo estes ser princípios em sentido 

mais estrito, políticas e, ainda, outros tipos de padrões (2002, p. 36). 

As políticas são padrões que estabelecem um objetivo a ser alcançado, em geral uma 

melhoria em algum aspecto econômico, político ou social da comunidade, enquanto que os 

princípios seriam padrões que devem ser observados por conterem exigências de justiça ou 

equidade, ou alguma outra dimensão de moralidade, e não porque possam promover ou 

assegurar uma situação econômica, política ou social considerada desejável (DWORKIN, 

2002, p. 36). Desta forma, “os argumentos de política justificam uma decisão política, 

mostrando que a decisão fomenta ou protege algum objetivo da comunidade como um 

todo” e “os argumentos de princípio justificam uma decisão política, mostrando que a 

decisão respeita ou garante um direito de um indivíduo ou de um grupo” (DWORKIN, 2002, 

p. 129). 

Mas o que distinguiria tais padrões (princípios em sentido estrito e políticas, 

doravante denominados simplesmente como “princípios”) das tradicionais regras jurídicas? 

A diferença entre princípios jurídicos e regras jurídicas, segundo Dworkin, é de natureza 

lógica. Tanto uns quanto outros apontam para decisões particulares em circunstâncias 

específicas, mas se distinguem quanto à natureza da orientação que oferecem. É que as 

regras são aplicadas à maneira tudo-ou-nada, querendo isto dizer que dados os fatos que a 

regra estipula, ou a regra é válida e a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é 

válida e ela em nada contribui para a decisão. Os princípios, por outro lado, mesmo aqueles 

que mais se parecem com regras, não apresentam consequências jurídicas que se seguem 

necessariamente quando as condições são dadas. O seu papel é unicamente o de ser levado 

em conta pelas autoridades públicas como uma razão que inclina numa ou noutra direção 

(2002, p. 39; p. 40; p. 42). 

Além do mais, os princípios possuem uma dimensão de peso que as regras não 

possuem, pois estas são apenas funcionalmente importantes ou desimportantes, e não mais 

importantes do que outras (DWORKIN, 2002, p. 42; p. 43). 
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É por reconhecer os princípios como padrões relevantes na argumentação jurídica 

que Dworkin rejeita o modelo positivista. Segundo o autor, o positivismo é um modelo de e 

para um sistema de regras, incapaz de dar conta do fato de que os juristas, ao raciocinarem 

ou debaterem acerca de direitos e obrigações jurídicas recorrem a padrões diversos delas 

(2002, p. 35-36). 

O reconhecimento do caráter normativo dos princípios implicaria a rejeição das três 

doutrinas basilares do positivismo jurídico na leitura feita por Dworkin242. Em primeiro lugar, 

o dogma de que a distinção entre o direito de uma comunidade e os demais padrões sociais 

podem ser aferidos por algum teste na forma de uma regra suprema – a regra de 

reconhecimento –, teste que não se relaciona ao conteúdo de tais padrões, mas 

simplesmente ao seu “pedigree” ou à maneira pela qual foram adotados e formulados. 

Conceber os princípios como obrigatórios implica rejeitar este dogma, porque um tal “teste 

de pedigree” não funciona para os princípios, já que a origem deles “não se encontra na 

decisão particular de um poder legislativo ou tribunal, mas na compreensão do que é 

apropriado, desenvolvida por membros da profissão e pelo público ao longo do tempo”243 

(2002, p. 64). 

O tratamento dos princípios como padrões obrigatórios, vinculatórios para os 

intérpretes, também implicaria na refutação de uma segunda doutrina, segundo Dworkin, 

essencial para o positivismo e a que ele chama de doutrina da discricionariedade judicial. 

Segundo o autor, os positivistas admitem que o juiz possui poder discricionário quando 

esgotadas as regras à sua disposição, no sentido de que a partir deste ponto ele não estaria 

obrigado por quaisquer outros padrões derivados da autoridade da lei (2002, p. 55). Isto 

significa que, para o positivismo, quando um caso não é coberto por uma regra, o juiz deve 

exercer seu poder discricionário para decidi-lo por meio da criação de nova legislação (2002, 

p. 49-50).  

                                                
242 Também segundo o autor, para considerar as regras como obrigatórias, os juízes teriam necessariamente 
que considerar ao menos alguns princípios como obrigatórios (2002, p. 59). 
243 “…não seríamos capazes de conceber uma fórmula qualquer para testar quanto e que tipo de apoio 
institucional é necessário para transformar um princípio em princípio jurídico. E menos ainda para atribuir uma 
certa ordem de grandeza à sua importância” (DWORKIN, 2002, p. 65). 
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O reconhecimento de que os princípios possuem a mesma obrigatoriedade das 

regras e devem ser levados em conta pelos juízes ao tomarem suas decisões conduziria à 

eliminação deste poder discricionário judicial. É que, embora os princípios não possam 

isoladamente ditar uma consequência como uma regra, um conjunto de princípios poderia, 

segundo o autor, ditar um resultado. Em suas palavras: 

Se um juiz acredita que os princípios que ele tem obrigação de reconhecer 
apontam em uma direção e os princípios que apontam em outra direção não têm 
igual peso, então ele deve decidir de acordo com isso, do mesmo modo que ele 
deve seguir uma regra que ele acredita obrigatória (2002, p. 57). 

Por fim, uma terceira doutrina positivista deveria ser afastada, nomeadamente 

aquela segundo a qual uma obrigação jurídica existe quando, e apenas quando, uma regra 

de direito estabelecida impõe tal obrigação. Decorrência desta ideia seria a afirmação de 

que num caso difícil não existe obrigação jurídica enquanto o juiz não criar uma nova regra 

para o futuro. Ou seja, o juiz poderia aplicar a nova regra às partes da questão judicial, mas 

isso seria legislar ex post facto, e não tornar efetiva uma obrigação já existente (DWORKIN, 

2002, p. 70-71).  

Esta tese seria uma decorrência necessária da doutrina do poder discricionário, 

porquanto, obviamente, se o juiz possui poder discricionário para decidir os casos além das 

regras já estabelecidas, não estaria ele vinculado a qualquer obrigação jurídica pré-existente. 

Ora, uma vez abandonada a doutrina da discricionariedade, afastada estaria também a 

ausência de qualquer obrigação jurídica pré-existente em cada caso concreto, porquanto tal 

obrigação poderia ser imposta não mais unicamente por regras, mas também por conjuntos 

de princípios244 (DWORKIN, 2002, p. 71). 

Se, de fato, um modelo que, além de regras, é composto por princípios elimina a 

discricionariedade judicial e consequentemente evita a criação de obrigações jurídicas ex 

post facto, como afirma Dworkin, tal modelo representa o ideal máximo – ou algo próximo 

disso – de um governo de leis, pois, eliminando-se a discricionariedade, elimina-se 

consequentemente a atividade criativa dos juízes. A grande vantagem do modelo de 

Dworkin, em detrimento do modelo positivista, estaria, segundo o autor, justamente no fato 

                                                
244 “Poderemos então afirmar que uma obrigação jurídica existe sempre que as razões que sustentam a 
existência de tal obrigação, em termos de princípios jurídicos obrigatórios de diferentes tipos, são mais fortes 
do que as razões contra a existência dela” (DWORKIN, 2002, p. 71). 
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de que naquele, mesmo quando nenhuma regra regula o caso, o juiz continua a ter o dever 

de descobrir quais são os direitos das partes, não podendo inventar novos direitos 

retroativamente (2002, p. 127).  

Isto atenderia perfeitamente à exigência, de um governo de leis, de separação entre 

legislação e aplicação do direito, tão cara ao constitucionalismo, como temos visto. Ao juiz 

caberia apenas aplicar o direito no caso concreto, sem criar quaisquer novas obrigações, 

consagrando-se, assim, a submissão da decisão judicial à legislação. 

Isto o diz o próprio Dworkin, quando sustenta que as conhecidas objeções à 

originalidade judicial – a primeira, a de que uma comunidade deve ser governada por 

homens e mulheres eleitos pela maioria e responsáveis perante ela e a segunda, a de que se 

um juiz criar uma nova lei e aplicá-la retroativamente ao caso que tem diante de si a parte 

perdedora será punida por ter violado um novo dever criado pelo juiz após o fato – não têm 

qualquer efeito sobre sua proposta teórica, em que o juiz justifica uma decisão num caso 

difícil com base em princípios (2002, p. 132; p. 134). 

A questão que se coloca é a de saber se efetivamente a introdução e a valorização 

dos princípios no ordenamento jurídico contribui para o incremento da segurança, da 

certeza e da previsibilidade, como num primeiro momento pode-se depreender da leitura de 

Dworkin, especialmente tendo em conta que várias têm sido as manifestações no sentido 

contrário, de que os princípios jurídicos aumentam a incerteza, em razão da indeterminação 

que lhes é correlativa. 

Cumpre observar, em primeiro lugar, que o próprio Dworkin reconhece a 

possibilidade de as decisões judiciais surpreenderem as partes. Vejamos a seguinte 

passagem: 

Se o demandante tem um direito contra o réu, então este tem um dever 
correspondente, e é este dever, e não algum novo dever criado pelo tribunal, que 
justifica a sentença contrária a ele. Mesmo que o dever não lhe tenha sido 
imposto por uma legislação explícita anterior, não há, exceto por um ponto, mais 
injustiça em se exigir o cumprimento desse dever do que haveria se esse dever 
tivesse sido imposto por legislação. O ponto está, certamente, no fato de que se o 
dever tivesse sido criado por lei, o réu teria tomado conhecimento desse dever de 
maneira muito mais explícita, e seria razoável esperar que organizasse seus 
negócios de forma a precaver-se contra as consequências do cumprimento do 
dever (2002, p. 34, grifo nosso). 
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Parece evidente que Dworkin reconhece que os princípios não constituem “legislação 

explícita anterior” e que o fato de as obrigações jurídicas determinadas por constelações de 

princípios terem esta origem dificulta o conhecimento de tais obrigações por parte de seus 

destinatários, sendo razoável esperar que não tenham se orientado para o cumprimento dos 

deveres em questão. Mas haveria efetivamente um avanço em se afirmar a existência de 

obrigações jurídicas pré-existentes se tais obrigações não são cognoscíveis em razão da 

razoável controvérsia que se dá nos casos não regulados por uma regra?  

Dworkin antevê esta possível crítica, quando faz a seguinte observação: “alguns 

leitores podem objetar que, se não existe nenhum procedimento, mesmo em princípio, para 

demonstrar quais são os direitos jurídicos das partes nos casos difíceis, pode-se inferir que 

elas não têm nenhum”. Contudo, afasta tal hipótese ao afirmar que tal objeção pressupõe 

uma tese de filosofia geral bastante polêmica, segundo a qual nenhuma proposição pode ser 

verdadeira a não ser que possa, pelo menos em princípio, ter sua veracidade demonstrada 

(2002, p. 128). 

Com esta saída, Dworkin não atenta para a necessidade de que a demanda por 

normas prévias atende a uma exigência eminentemente prática, a de que as pessoas possam 

planejar suas vidas e negócios da melhor maneira possível, e que a inviabilidade de conhecer 

as obrigações jurídicas que possuem não atende esta exigência, por mais verdadeiras que 

continuem a ser tais obrigações jurídicas apesar de não demonstráveis245. 

Concordamos com Comanducci quando afirma que é inaceitável a sustentação de 

Dworkin de que a configuração dos princípios seria capaz de eliminar totalmente a 

indeterminação ex ante do direito. O que se poderia, ainda, cogitar é sobre a diminuição da 

                                                
245 Vale destacarmos as considerações de Comanducci a respeito deste tema: “Como se sabe, Dworkin, um dos 
principais expoentes da ideologia neoconstitucionalista, sustenta a tese segundo a qual um direito, além de 
formado por regras, formado por princípios fundamentais que têm sua fonte em uma moral objetiva, é, ou 
pode tendencialmente chegar a ser, totalmente determinado (é a famosa tese da única solução justa, ou 
correta). Parece-me que dessa maneira Dworkin não distingue nem entre determinação ex ante e ex post, nem 
entre o problema teórico da cognoscibilidade das consequencias jurídicas das ações e o problema prático das 
justificações das decisões judiciais” (2002, p. 106, tradução nossa). Texto original: “Como se sabe, Dworkin, uno 
de los principales exponentes de la ideologia neoconstitucionalista, sostiene la tesis según la cual un derecho, 
formado, además que por reglas, por principios fundamentales que tiene su fuente en una moral objetiva, es, o 
puede tendencialmente llegar a ser, totalmente determinado (es la famosa tesis de la única solución justa, o 
correcta). Me parece que de esa manera Dworkin no distingue ni entre determinación ex ante y ex post, ni 
entre el problema teórico de la cognoscibilidad de las consecuencias jurídicas de las acciones y el problema 
práctico de las justificaciones de las decisiones judiciales”. 
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indeterminação por meio da configuração dos princípios, como bem acentua Comanducci, 

mas nem nisso a proposta de Dworkin teria êxito (COMANDUCCI, 2002, p. 106). Vejamos. 

Na lição de Comanducci, a indeterminação do direito poderia ser de fato reduzida 

pelos princípios se existisse uma moral objetiva246, conhecida e observada pelos juízes e se 

estes observassem sempre as prescrições de Dworkin e construíssem um sistema integrado 

e consistente de direito e moral, de forma que, com a ajuda dos princípios eles pudessem 

eleger para cada caso a única solução correta. Nada obstante, estas condições não se dão na 

realidade, porque ainda que exista uma tal moral objetiva, ela não é conhecida nem 

compartilhada por todos os juízes e estes nem sequer são coerentes ao longo do tempo com 

suas próprias decisões, muito menos constroem um sistema consistente de direito e moral 

para resolver os casos. Além do mais, os juízes nem sempre argumentam e decidem 

racionalmente (COMANDUCCI, 2002, p. 106-107). 

No mesmo sentido, Pozzolo afirma que no modelo neoconstitucionalista a tutela dos 

direitos está confiada não à “palavra do direito”, e sim à interpretação moral do juiz, 

justamente por se pressupor que há um conjunto de normas morais objetivamente válidas. 

Mas, na verdade, a existência de tais normas objetivamente válidas é, no mínimo, um ponto 

central de desacordo (1998, p. 350). 

Mais do que isso, poder-se-ia afirmar que a insegurança jurídica, no modelo 

neoconstitucionalista, chega mesmo a aumentar, ao invés de diminuir, em razão dos 

princípios. Se uma das características dos princípios é sua maior vagueza em relação às 

outras normas, a indeterminação do direito acaba por aumentar, o que consequentemente 

incrementa a discricionariedade dos juízes, dado que nas condições reais não há uma moral 

comum (COMANDUCCI, 2002, p. 107).  

Ressalte-se que Alexy, ao contrário de Dworkin, admite a insegurança gerada pela 

adoção dos princípios como normas, ao reconhecer que do ponto de vista da certeza jurídica 

e da previsibilidade, um modelo puro de regras seria mais atrativo do que um modelo de 

                                                
246 Por moral objetiva entende-se um conjunto de princípios relativos ao comportamento humano justos em si 
mesmos, sem qualquer relação com o que os seres humanos crêem que seja o bem ou o mal. Ela indicaria o 
que é justo e o que é equivocado num sentido a-histórico e a-espacial, sendo independente do 
desenvolvimento social e de qualquer debate intersubjetivo (POZZOLO, 2005, p. 198). 
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regras e princípios (1993, p.118), já que tratar as normas de direitos fundamentais como 

princípios cria a possibilidade de tornar diferentes consequências do balanceamento em 

mandamentos constitucionais, transformando-se as decisões básicas do constituinte em um 

poder do intérprete constitucional. Alexy afasta esta objeção simplesmente afirmando que 

não há alternativas melhores, uma vez que o modelo puro de regras não é adequado, tendo-

se sempre que recorrer ao nível dos princípios para garantir a natureza vinculatória dos 

direitos fundamentais (1993, p. 118-129). A certeza limitar-se-ia, assim, reconhecidamente, 

ao nível das regras247. 

A própria definição de princípio, em Alexy – normas que mandam que algo seja 

realizado ao máximo possível, levando-se em consideração as possibilidades jurídicas e 

fáticas – e o uso da ponderação para resolver o conflito entre princípios constitucionais 

revelam o subjetivismo e o particularismo existente em seu modelo248.  

Em primeiro lugar, porque não se pode negar o caráter valorativo e a margem de 

discricionariedade existente no juízo de ponderação249 e a consequente impossibilidade de 

se controlar a sua execução por meio de critérios intersubjetivos. Se isto é assim, “somente 

                                                
247 Com efeito, “as regras têm a função de eliminar ou reduzir problemas de coordenação, conhecimento, 
custos e controle de poder. A descrição daquilo que é permitido, proibido ou obrigatório diminui a 
arbitrariedade e a incerteza, gerando ganhos em previsibilidade e em justiça para a maior parte dos casos” 
(ÁVILA, 2009, p. 4). 
248 Vejamos o que diz Sanchís acerca da indeterminação gerada pelos princípios e pela ponderação: “nem os 
juízes – tampouco a sociedade – compartilham uma moral objetiva e conhecida, nem são coerentes em suas 
decisões, nem constróem um sistema consistente de direito e moral para solucionar os casos, nem, enfim, 
argumentam sempre racionalmente; e isso talvez se agrave no caso da ponderação, onde as ‘circunstâncias do 
caso’ que hão de ser tomadas em consideração constituem uma variável de difícil determinação, e onde o 
estabelecimento de uma hierarquia móvel descansa irremediavelmente em um juízo de valor” (2003b, p. 152, 
tradução nossa). Texto original: “ni los jueces – tampoco la sociedad – comparten una moral objetiva y 
conocida, ni son coherentes en sus decisiones, ni construyen un sistema consistente de Derecho y moral para 
solucionar los casos, ni, en fin, argumentan siempre racionalmente; y ello tal vez se agrave en el caso de la 
ponderación, donde las «circunstancias del caso» que han de ser tomadas en consideración constituyen una 
variable de difícil determinación, y donde el establecimiento de una jerarquía móvil descansa 
irremediablemente en un juicio de valor”. 
249 Ainda, segundo Ávila, não é verdade que os princípios possuem uma dimensão de peso. São às razões e aos 
fins a que eles fazem referências que se atribuem pesos e os princípios nem sequer dizem nada a respeito 
desses pesos: a atribuição do peso é feita pelo aplicador, como resultado de um juízo valorativo seu. Ou seja, 
“a atribuição de peso depende do ponto de vista escolhido pelo observador, podendo, em função dos fatos e 
da perspecitva com que se os analisa, uma norma ter peso maior ou menor peso, ou mesmo peso nenhum para 
a decisão” (2006, p. 59; p. 61). 
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depois do processo de ponderação é que se saberá o que antes deveria ter sido feito”, 

suprimindo-se, assim, o caráter orientador do direito250 (ÁVILA, 2009, p. 10).  

Em segundo lugar, porque é a configuração do caso, com as possibilidades fáticas e 

jurídicas existentes, que determina a construção da norma específica a ser aplicada no caso 

concreto. Observe-se que não se trata meramente da produção de novo direito pelo juiz 

mediante a previsão de uma exceção no que estabelece a lei e que assim permanecerá para 

os casos futuros, mas da possibilidade de que o juiz argumente em favor de soluções 

distintas a cada caso concreto com o qual se depare, sendo razoável supor que juízes de 

bom senso decidirão de formas diferentes casos semelhantes. E se é assim, não se pode falar 

numa justiça geral, baseada na pré-existência das normas que efetivamente resolvem os 

casos, conquanto ainda se possa afirmar, como faz Dworkin, que os princípios que 

orientaram a formulação da solução lhe eram anteriores. É por esta razão que se pode 

afirmar que o modelo neoconstitucionalista privilegia a justiça particular, a justiça do caso 

concreto, em detrimento da justiça geral (ÁVILA, 2009, p. 12). 

Ocorre que a justiça particular também enfraquece a segurança jurídica no 

ordenamento, uma vez que uma sociedade complexa e pluralista, na qual não há consenso a 

respeito da forma de proteção e promoção dos seus valores fundamentais, torna necessária 

uma justiça geral, instrumentalizada por meio de regras “cuja função é, precisamente, 

eliminar ou substancialmente reduzir problemas de coordenação, conhecimento, custos e 

controle de poder” (ÁVILA, 2009, p. 14).  

Em síntese apertada feita por Ávila, a previsão de regras é positiva porque, em 

primeiro lugar, elas decidem previamente o meio de exercício de poder, evitando o conflito 

moral e a incerteza dele decorrente. Em segundo lugar, porque eliminam ou reduzem a 

arbitrariedade que pode surgir da aplicação direta de valores morais. E, por fim, porque 

evitam problemas de coordenação – na ausência delas, as pessoas sustentam cada uma seu 

                                                
250 “Se quem faz a ponderação é o próprio destinatário, ele mesmo termina por guiar a sua conduta, o que 
conduz à eliminação do caráter heterolimitador do direito. O próprio destinatário da norma, que deveria agir 
seguindo sua prescrição, termina por definir o seu conteúdo, decidindo, ele próprio, o que deve fazer. Se 
quem faz a ponderação é o Poder Judiciário, sem critérios antecipados e objetivos para a sua execução, 
aquilo que o destinatário deveria saber antes ele só ficará sabendo depois, o que leva à supressão do caráter 
orientador do Direito e da função legislativa. O aplicador da norma, que deveria reconstruir um sentido 
normativo anterior e exterior, acaba por construi-lo, decidindo, ele próprio, o que a Constituição atribuiu ao 
Poder Legislativo definir” (ÁVILA, 2009, p. 10, grifo nosso). 
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ponto de vista pessoal –, de deliberação – sem elas torna-se necessário solucionar cada caso 

individualmente, o que, em todo caso, também gera custos excessivos – e de conhecimento, 

já que os cidadãos podem se sentir legitimados a criar soluções mesmo em áreas nas quais é 

necessário conhecimento técnico especializado (ÁVILA, 2006, p. 113-114). 

Além disso, as regras, por descreverem as condutas que prescrevem, possibilitam um 

grau de conhecimento sobre o dever a ser cumprido bem maior do que os princípios. E só 

normas claras e cognoscíveis permitem às pessoas eleger e traçar seus planos de vida de 

maneira segura. No modelo de regras e princípios neoconstitucionalista, no entanto, “não 

parece possível prever antecipadamente os casos de contradição de modo a definir um 

critério estável de solução ou precedência” (POZZOLO, 2006, p. 247). 

Se não é possível, no modelo de regras e princípios, conhecer mais ou melhor o 

direito enunciado pela decisão judicial antes de proferida esta, continua em xeque o ideal do 

governo de leis. E mais: se a tendência neoconstitucionalista é a de configurar no direito 

“mais princípios do que regras”, consequentemente também será a de promover mais 

incerteza do que certeza, uma vez que “não se afastam as regras sem se afastarem os 

problemas que elas ajudam a resolver” (ÁVILA, 2009, p. 15). 

Com isto não queremos dizer que a escolha que há que se fazer entre um ou outro 

modelo deve ser feita somente em função deste valor. Na verdade, há razões que justificam, 

ou tentam justificar, a adoção dos princípios, em que pese a incerteza por eles mantida ou 

incrementada no ordenamento jurídico. 

Apesar de conduzir a um direito incerto, a interpretação moral da Constituição 

responderia a demandas de justiça substancial (POZZOLO, 1998, p. 347). Na argumentação 

de Moreso, por exemplo, o ideal de certeza, em que pese relevante ao valor da autonomia 

pessoal – já que uma das dimensões da autonomia pessoal reside justamente na capacidade 

de eleger e executar os planos de vida pessoais – não deve ser levado ao extremo, pois 

também a autonomia pessoal exigiria deixar aberta a possibilidade de que os destinatários 

das normas argumentem a favor da justificação de sua conduta quando a violam (2003, p. 

274).  
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Portanto, o fato de que o processo de constitucionalização diminua, algumas 
vezes, a certeza não há de ver-se como algo necessariamente inadequado, pelo 
contrário, frequentemente é o único modo de fazer nosso direito um direito mais 
respeituoso com nossa  autonomia pessoal. […] Embora seja verdade que na 
tomada de decisões em virtude de princípios aumenta a discricionariedade, deve 
apreciar-se qual é a alternativa. Em minha opinião a alternativa é menor 
discricionariedade judicial, mas decisões mais injustas […], já que o que permite 
precisamente a aplicação do direito baseada em princípios, é a possibilidade de que 
os juízes recorram às razões, morais, que justificam regular os casos de 
determinada maneira251 (MORESO, 2003, p. 275, tradução e grifo nossos).  

Portanto, o reconhecimento dos princípios como normas, ao lado das regras, pode 

promover um ou mais valores tão ou mais importantes que a certeza jurídica. Trata-se, 

assim, de se fazer uma escolha entre os diferentes valores.  

Ocorre que mais uma vez, trata-se da escolha entre um governo de homens, que 

protege os cidadãos contra as injustiças possivelmente decorrentes da aplicação indistinta 

das “leis”, e um governo de leis, que protege os cidadãos das paixões humanas. Onde se leu 

“leis”, leia-se, contudo, regras, pois são estas os instrumentos da justiça geral demandada 

por um governo de leis, em razão da “uniformidade de tratamento e estabilidade das 

decisões que ajudam a produzir” (ÁVILA, 2009, p. 15). 

Em suma, é verdade notória que as regras se atravessam no caminho; mas isto não 
precisa ser sempre considerado algo ruim. Pode consistir em uma desvantagem 
quando surge no caminho dos sábios julgadores que, ao perseguirem de forma 
precisa o bem, intuitivamente levam em consideração todos os fatores relevantes. 
Entretanto, também pode ser uma qualidade, quando surge para restringir 
julgadores desavisados, incompetentes, de má índole, ávidos por poder, ou 
simplesmente equivocados, cujo próprio senso de bem diverge daquele do sistema 
ao qual eles servem (SCHAUER, 1988 apud ÁVILA, 2006, p. 113). 

O que se quer deixar claro, aqui, é que o modelo neoconstitucionalista não persegue, 

ao menos não prioritariamente, o valor da certeza e consequentemente não se identifica 

com o ideal do governo de leis, estando mais próximo do governo de homens, no qual as 

decisões são tomadas de forma casuística, atendendo a circunstâncias particulares.  

                                                
251 Texto original: “Por lo tanto, el hecho de que el proceso de constitucionalización disminuya, algunas veces la 
certeza no ha de verse como algo necesariamente inadecuado, por el contrario, a menudo es el único modo de 
hacer nuestro derecho un derecho más respetuoso com nuestra autonomia personal. […] Aunque es verdad 
que en la toma de decisiones en virtud de principios aumenta la discreción, debe apreciarse cuál es la 
alternativa. En mi opinión la alternativa es menor discrécion judicial, pero decisiones más injustas […], puesto 
que lo que permite precisamente la aplicación del derecho basada en principios, es la posibilidad de que los 
jueces acudan a las razones, morales, que justifican regular los casos de determinada manera”. 
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Assim como o Rei-Juiz protegia seus súditos, assumindo um papel verdadeiramente 

patriarcal, com base na sua sabedoria, formulando as soluções para os casos concretos 

independentemente de regras pré-estabelecidas, assim também os juízes do modelo 

neoconstitucionalista assumem esse papel patriarcal de tutela dos cidadãos, em nome do 

exercício da justiça particular, à custa da certeza e segurança jurídicas. 

Do ponto de vista constitucionalista, da limitação do poder, a opção pelo modelo 

neoconstitucionalista não parece, portanto, a mais adequada252. Mesmo porque a ideia de 

governo de homens parte do pressuposto de que os governantes serão bons homens, 

dotados de bom senso, enquanto que o constitucionalismo, com seu pressuposto de 

desconfiança dos titulares do poder, parte exatamente da possibilidade de nos depararmos 

com homens maus. Fazemos nossas as palavras de Pozzolo sobre o tema: 

A perspectiva neoconstitucionalista fia-se naquela do ‘bom juiz dotado de bom 
senso’. Todavia, do ponto de vista constitucionalístico-garantístico, seria melhor 
adotar a perspectiva do ‘bad man’, já que o direito apresenta duas faces: uma de 
garantia e uma de opressão. Defender a prioridade das exigências de justiça 
concreta e substancial sobre as exigências de certeza, determinação e legalidade, 
portanto, da interpretação moral sobre a dura aplicação da lei, parece ir bem até 
quando nos encontrarmos perante o ‘bom juiz dotado de bom senso’, mas deve 
estar claro que a dimensão garantística do direito se dissolve, e assim permanece 
até quando não seja o bom juiz aquele chamado para julgar (POZZOLO, 2006, p. 
243). 

Ainda que seja verdade que um modelo exclusivamente composto por regras não é 

suficiente para eliminar a discricionariedade judicial, como enfatizam Alexy e Dworkin, o 

modelo de regras e princípios também não contribui para isto e possivelmente até leve ao 

resultado oposto, isto é, ao incremento da indeterminação ex ante do direito, se a 

preferência normativa ou teórica for em favor dos princípios. Por esta razão, uma estratégia 

verdadeiramente constitucionalista, optaria pelo lema “mais regras do que princípios”, em 

detrimento do lema neoconstitucionalista “mais princípios do que regras”. 

 

                                                
252 “…num Estado de Direito, vigente numa sociedade complexa e plural, deve haver regras gerais destinadas a 
estabilizar conflitos morais e reduzir a incerteza e a arbitrariedade decorrente da sua inexistênca ou 
desconsideração, cabendo a sua edição ao Poder Legislativo e a sua aplicação, ao Judiciário” (ÁVILA, 2009, p. 
16). 
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5.2 O GOVERNO SUBMETIDO A LEIS NO PARADIGMA NEOCONSTITUCIONALISTA: A 

ACENTUAÇÃO DO PROBLEMA DO GUARDIÃO DA CONSTITUIÇÃO 

 

Vimos que, com o Estado Constitucional, pretendeu-se estabelecer um controle 

jurídico sobre todos os poderes do Estado, inclusive, sobre o Poder Legislativo. Também 

discorremos sobre o constitucionalismo, o positivismo e o neoconstitucionalismo, e já 

pudemos abordar a crítica que alguns constitucionalistas fazem ao positivismo, por não ter 

estabelecido um controle sobre o legislador. 

É chegada a hora de passarmos da análise da crítica (neo)constitucionalista à 

insuficiência de mecanismos jurídicos de controle no Estado de Direito legal à análise da 

construção (neo)constitucionalista em torno da ideia de governo sub lege. 

Comecemos pelo debate travado entre Nicola Matteucci e Norberto Bobbio no início 

da década de 60, que bem ilustra a questão que aqui queremos analisar253.  

Matteucci é considerado como um dos precursores da crítica neoconstitucionalista 

ao positivismo jurídico (POZZOLO, 2005, p. 207). Isso se deve ao fato de que já na década de 

60, em seu ensaio Positivismo giuridico e costituzionalismo, sustentou a necessidade de 

renúncia ao positivismo no Estado Constitucional – à ideia de que o Estado é a fonte de todo 

o direito ou de que o direito é um simples comando posto pelo soberano –, assim como a 

necessidade de renúncia à visão do direito constitucional nos termos da soberania popular 

(1963, p. 987-988). Tais renúncias seriam necessárias, segundo o autor, porque o positivismo 

parte da proposição autoritária regis voluntas suprema lex est254, que por sua vez é 

incompatível com o constitucionalismo (1963, p. 993).  

Para fazer sua crítica, Matteucci tomou o conjunto da obra de Bobbio para análise, 

acusando-o de não conseguir se livrar do princípio regis voluntas suprema lex, isto é, de 

reduzir o direito à força (1963, p. 1037-1038). Segundo Matteucci, Bobbio não admite que 

do ponto de vista jurídico se imputem ilícitos a quem detém o monopólio da força (1963, p. 

                                                
253 Sobre este debate, ver Margiotta (2000).  
254 “A vontade do príncipe é a lei suprema”. 



163 
 

 

1041) e isto contraria a ideia de constitucionalismo, que aspira justamente a uma lei como 

limite a quem detém o monopólio da força, procurando “tornar soberana a lei, e não o 

homem” (1963, p. 1041). Para o autor, o poder encontra um limite justamente na lei que o 

legitima. A lei está no ápice do sistema e por isso seu fundamento tem que ser encontrado 

mais além, no direito natural. Assim, o fundamento último do direito está “na ciceroniana 

recta ratio mais do que na bodiniana puissance” (1963, p. 1041-1042). 

Esta postura de Matteucci o conduz naturalmente à defesa dos tribunais 

constitucionais e em resposta às críticas feitas ao controle de constitucionalidade das leis, 

ele argumenta que os críticos não se aperceberam que o governo dos juízes representa 

justamente o governo da lei e o governo da lei é a única proteção dos direitos dos cidadãos 

(1963, p. 1044-1046). 

É nesse ponto que se insere a crítica de Matteucci à doutrina da soberania, que 

estaria ligada a uma concepção voluntarista da lei. Quem diz voluntarismo, sustenta o autor, 

diz absolutismo e nem mesmo quando tal voluntarismo corresponde à vontade da maioria é 

possível se livrar desse perigo (1963, p. 1047)255. 

É justamente com a ideia de soberania, alega Matteucci, que o positivismo rechaça a 

supremacia da lei, na medida em que os únicos limites que se colocam ao poder soberano 

são derivados da oportunidade política, e não do direito. A defesa do poder soberano é a 

defesa de um poder arbitrário de livre disposição do direito (1963, p. 1073-1074). Para o 

positivismo, então,  seriam soberanos os homens, e não as leis (1963, p. 1094). 

Matteucci, portanto, assim como mais tarde os chamados neoconstitucionalistas, 

acreditava que a ideia constitucionalista de governo de leis implica a necessidade de um 

controle de constitucionalidade das normas e a própria forma como os 

neoconstitucionalistas tratam o Estado de Direito do século XIX, recriminando a ausência de 

controles sobre o legislador, revela a inclinação em favor da ideia de que o Estado 

Constitucional teria resolvido o problema do controle jurídico do poder.  

                                                
255 Nesse ponto o autor se refere às teorias democráticas da linha da de Rousseau.  
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Cremos não ser demais enfatizar: a jurisdição constitucional representa no ideário 

constitucionalista a garantia da consolidação do governo de leis, em detrimento do governo 

de homens. Mas, que dizer do juiz constitucional? 

Em réplica a Matteucci, Bobbio acusa os constitucionalistas de adotarem argumentos 

fracos e essencialmente retóricos, acreditando terem resolvido o problema do poder ao 

afirmar que sobre o poder está, ou deveria estar, o direito. E desafia: “E se não estiver?”, “E 

se estiver, mas o detentor de poder não o respeitar?”, “E que direito é este que os 

detentores do poder colocados no topo da escala interpretam à sua maneira, criando 

verdades próprias?” (2000c, p. 420-421). 

Em que pese também limitado pela Constituição, o juiz constitucional não está 

submetido a controles jurídicos da mesma forma que o Executivo e o Legislativo, o que nos 

leva a inferir que tampouco o Estado Constitucional pode ser entendido como um Estado no 

qual todo o poder político está submetido ao direito, embora quase todos os órgãos estatais 

estejam submetidos ao controle jurídico de outro(s). 

Ao contrário do que afirma Matteucci, Bobbio argumenta que não é um erro a 

redução do direito ao poder: se por direito se entende direito subjetivo, argumenta, trata-se 

de poder, pois um direito subjetivo que não se concretizasse num poder seria inexistente; e 

se por direito se entende o direito objetivo, o poder é dele fundamento, pois as regras sem 

um poder que as declare e as faça valer são regras inexistentes. Mesmo as regras de uma 

Constituição não seriam regras se não houvesse um tribunal constitucional que as fizesse 

valer quando necessário (2000c, p. 423). 

O que Bobbio argumenta é que, em última instância, sempre será necessária uma 

autoridade para fazer valer o direito e por este motivo é ilusório imaginar que todo o poder 

está submetido ao direito. 

Com efeito, não se pode olvidar que num “governo de leis”, alguém faz e alguém 

aplica as leis. Ainda que o governante (o povo) esteja submetido ao direito (a Constituição), 

alguém será responsável por verificar a observância do direito (no caso, o juiz 

constitucional). É a este, então, que cabe a decisão final e não haverá ninguém que possa 

rediscutir sua decisão. Vejamos as palavras de Bobbio: 
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…em determinado ordenamento o direito do rei não pode modificar – só em 
determinadas relações, entenda-se bem – o direito dos juízes: a jurisdictio limita o 
gubernaculum. Mas o direito dos juízes, quem pode modificá-lo? Se ninguém o 
pode modificar, exceto outros juízes, quer dizer que o poder dos juízes está acima 
do direito (grosso modo é aquilo que acontece hoje com o direito da Corte 
Suprema). E assim fica claro que a diferença entre a situação expressada na 
fórmula regis voluntas suprema lex e a situação expressada pela outra fórmula [a 
do constitucionalismo] não é a diferença entre uma Constituição na qual o poder 
está acima do direito e uma outra Constituição na qual o direito está acima do 
poder, mas sim entre uma Constituição na qual o poder supremo é aquele do rei 
e uma outra Constituição na qual o poder supremo pertence a um outro órgão 
(sejam os juízes de direito comum, o parlamento, a corte suprema e assim por 
diante)256 (2000c, p. 424, tradução e grifo nossos). 

Argumenta, ainda, Bobbio: Matteucci pode decidir se acredita que seria mais feliz a 

sociedade em que os supremos “declaradores” do direito são os juízes ou o rei ou o 

parlamento, mas não pode dizer que existe uma Constituição na qual o direito está sobre o 

poder, porque sobre o poder supremo não estão mais do que vagas aspirações dos 

indivíduos e dos grupos, ou regras morais ou religiosas, que não fazem parte do 

ordenamento (2000c, p. 424). 

Por ingenuidade, por equívoco ou por uma escolha consciente, os constitucionalistas 

confiaram ao juiz a tarefa de guardiões da Constituição. Queriam garantir que prevalecesse o 

governo de leis, em detrimento de uma tirania da maioria. Permaneceram, contudo, 

indiferentes ao fato de que os juízes são homens tanto quanto os legisladores e seus 

eleitores, e, como tais, capazes de abusar do poder. 

Ao contrário do que afirmava Matteucci257, a defesa do “governo de leis” pode 

acabar conduzindo a um “governo de juízes”, ao governo dos filósofos de Platão – já que os 

                                                
256 Texto original: “…in un determinato ordinamento il diritto del re non può modificare – solo in determinati 
rapporti, sia ben inteso – il diritto dei giudici: la jurisdictio limita il gubernaculum. Ma il diritto dei giudici chi lo 
può modificare? Se non lo può modificare nessuno, tranne altri giudici, vuol dire che il potere dei giudici è al di 
sopra del diritto (grosso modo è quello che accade oggi al diritto della Corte Suprema). E allora è chiaro che la 
differenza tra la situazione espressa nella formula regis voluntas suprema lex e la situazione espressa dall’altra 
formula, non è la differenza tra una costituzione in cui il potere è al di sopra del diritto e un’altra costituzione in 
cui il diritto è al di sopra del potere, bensì tra una costituzione in cui il potere supremo è quello del re e un’altra 
costituzione in cui il potere supremo spetta a un altro organo (siano i giudici del diritto comune, il parlamento, 
la Corte Suprema e via discorrendo)”. 
257 A opção por um governo de juízes em Matteucci é consciente: “como nos tempos antigos, quando sobre os 
feudatários e pela liberdade dos súditos, estava a espada do rei-juiz de seu povo […], hoje, que tanto sentimos 
a necessidade de executivo estável e forte, devemos recolocar no centro da vida social, não o legislativo 
onipotente, mas de novo o primado da juridictio” (1963, p. 1098, tradução nossa). Texto original: “Come nei 
tempi antichi, quando al di sopra dei feudatari e per la liberta dei sudditi, c’era l aspada del re-giudice del suo 
popolo […], oggi, che tanto avvertiamo la necessita di esecutivi stabiliti e forti, dobbiamo riproporre al centro 
della vita sociale, non il legislativo onnipotente, ma, di nuovo, il primato della iurisdictio” 
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juízes são escolhidos por sua sabedoria – ou, melhor dizendo, ao governo dos reis-juízes, 

pois, assim como o rei medieval estava limitado pelo direito, mas não submetido ao 

julgamento dos súditos, assim também o juiz constitucional, embora submetido à 

Constituição, não é passível de ser julgado por qualquer outro órgão. 

É curioso observar como a tradição constitucionalista, que, como temos sublinhado 

constantemente neste trabalho, parte do pressuposto de que não se deve confiar no titular 

do poder político, acabe por cair na própria armadilha, deixando incontrolado o judiciário, 

que, ao contrário do que se argumentou, é também um poder político e por isso não menos 

perigoso do que os demais.  

A não ser que se parta do pressuposto de que os juízes constituem uma elite de 

homens e mulheres sábios, dotados de melhor discernimento moral do que os demais 

homens e mulheres, é no mínimo paradoxal que se adote, como adotou o 

constitucionalismo, uma postura de desconfiança em relação aos cidadãos eleitores e eleitos 

e de profunda confiança em relação aos juízes. 

Ora, “os juízes, da mesma forma que os constituintes ou legisladores, não gozam de 

qualidades extracotidianas que os coloquem acima da espécie humana, como seres 

iluminados e portadores da melhor razão” (SANTOS, 2006, p. 50). Estão, assim como os 

legisladores, sujeitos a paixões e preconceitos na tarefa política de conciliar princípios 

constitucionais (TROPER, 2003b, p. 116). Ainda assim, o constitucionalismo preferiu fazer 

uma aposta na existência dos bons juízes. 

Já em “The Federalist”, e, portanto, antes do surgimento efetivo do controle de 

constitucionalidade das leis, defendia-se a concessão da guarda da Constituição a um grupo 

de homens escolhidos por seu conhecimento das leis, obtido por meio do estudo (VALE, 

2004, p. 12). 

Mas por que os constitucionalistas fizeram tal escolha? Fizeram-no por entender que 

o poder judiciário constituía “the least dangerous branch”, aquele com menor capacidade de 

violar os direitos constitucionais dos cidadãos e de atingir os demais poderes. O poder 

judiciário apresentava-se como um “corpo independente e alheio às simpatias do povo – 

como garante daqueles direitos contra o despotismo das maiorias” (MESA, 2001, p. 243). 
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Assim afirmou Hamilton: 

Quem quer que considere atentamente os diferentes departamentos de poder 
deve perceber, que, num governo no qual eles estão separados uns dos outros, o 
judiciário, pela natureza de suas funções, será sempre o ramo menos perigoso 
para os direitos políticos da Constituição, porque será o menor em capacidade de 
importuná-los ou violá-los. […] O judiciário, pelo contrário, não tem influência 
sobre a espada ou a bolsa; não dirige nem a força nem a riqueza da sociedade; e 
não pode tomar qualquer resolução ativa. Pode-se mesmo dizer que não tem nem 
força nem vontade, mas apenas juízo; e deve em última análise depender da ajuda 
do braço executivo até para a eficácia de seus julgamentos258 ([2005a?], tradução e 
grifo nossos). 

O trecho transcrito revela-nos que a suposição de que o judiciário é a esfera estatal 

menos perigosa decorre de uma premissa bastante discutível, para não dizer falsa: a 

concepção do pronunciamento judicial como ato meramente cognoscitivo, despido de 

elementos volitivos. 

Isso se corrobora pela passagem do texto que revela a crença de que o juiz 

constitucional, ao declarar inconstitucional uma lei, estaria simplesmente fazendo 

prevalecer a vontade dos constituintes259. 

Não é que se ignorasse a possibilidade do juiz abusar de seu poder e fazer prevalecer 

sua própria vontade em detrimento da vontade do constituinte, porque para esta 

                                                
258 Texto original: “Whoever attentively considers the different departments of power must perceive, that, in a 
government in which they are separated from each other, the judiciary, from the nature of its functions, will 
always be the least dangerous to the political rights of the Constitution; because it will be least in a capacity to 
annoy or injure them. […] The judiciary, on the contrary, has no influence over either the sword or the purse; 
no direction either of the strength or of the wealth of the society; and can take no active resolution whatever. 
It may truly be said to have neither FORCE nor WILL, but merely judgment; and must ultimately depend upon 
the aid of the executive arm even for the efficacy of its judgments”. 
259 “Não se deve ao contrário supor que a Constituição poderia pretender habilitar os representantes do povo a 
substituírem a vontade deles àquela de seus constituintes. É muito mais racional supor, que as cortes foram 
designadas a serem um corpo intermediário entre o povo e o legislativo, a fim de, entre outras coisas, manter 
este nos limites assinalados pela autoridade daquele. A interpretação das leis é ofício próprio e peculiar. A 
constituição é, de fato, e deve ser considerada pelos juízes, como lei fundamental. Por isso, cabe-lhes asseverar 
seu sentido, assim como o sentido de qualquer ato particular oriundo do órgão legislativo” (HAMILTON, 
[2005a?], tradução nossa). Texto original: “It is not otherwise to be supposed, that the Constitution could 
intend to enable the representatives of the people to substitute their will to that of their constituents. It is far 
more rational to suppose, that the courts were designed to be an intermediate body between the people and 
the legislature, in order, among other things, to keep the latter within the limits assigned to their authority. The 
interpretation of the laws is the proper and peculiar province of the courts. A constitution is, in fact, and must 
be regarded by the judges, as a fundamental law. It therefore belongs to them to ascertain its meaning, as well 
as the meaning of any particular act proceeding from the legislative body”. 
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circunstância já se havia atentado, embora tenha sido praticamente relevado tal risco260. 

Mas efetivamente acreditava-se que era possível ao juiz dar voz à vontade popular 

consignada no texto constitucional. 

A suposição de que a vontade popular fluiria através da interpretação judicial do 

texto constitucional seria, segundo Mesa, o ponto mais fraco da argumentação Hamilton-

Marshall, concedendo razão às críticas de que se trata de uma argumentação falaciosa 

(2001, p. 244). 

É verdade que ainda encontramos em algumas argumentações a favor do controle de 

constitucionalidade resquícios de uma concepção na qual o juiz constitucional não é dotado 

de vontade normativa. Assim, Matteucci afirma que o tribunal constitucional não é, como 

Kelsen sustentava, um poder a quem compete a vontade da lei, como se fosse uma 

continuação da soberania legislativa, mas “um órgão do judiciário que declara (ou interpreta 

com maior ou menor liberdade) a conformidade do law making com a norma fundamental” 

e, também, que o tribunal constitucional não é tanto um poder, quanto um “executor, um 

custódio da lei fundamental” (1963, p. 1043-1044)261. 

Mas uma concepção de interpretação tal qual aquela subjacente à argumentação 

federalista é hoje dificilmente sustentável. O juiz não é a boca da lei ou da Constituição. A 

interpretação é um ato criativo, e não meramente declaratório. 

Em crítica radical, Troper, chega mesmo a afirmar que se a interpretação é uma 

função da vontade262, é falso afirmar que o controle de constitucionalidade é um meio para 

salvaguardar a supremacia da Constituição; ele seria um meio para salvaguardar apenas a 

                                                
260 “As cortes devem declarar o sentido da lei; e se elas estiverem dispostas a exercer VONTADE ao invés de 
DISCERNIMENTO, a consequência será igualmente a substituição da sua vontade àquela do corpo legislativo” 
(HAMILTON, [2005a?], tradução nossa). Texto original: “The courts must declare the sense of the law; and if 
they should be disposed to exercise WILL instead of JUDGMENT, the consequence would equally be the 
substitution of their pleasure to that of the legislative body”.  
261 Surpreende ainda mais a posição de quem admite a existência de discricionariedade interpretativa, mas 
continua a conceber o poder judiciário como o ramo do Estado menos perigoso, como é o caso de Cappelletti 
(1990, p. 112-113). 
262 É verdade que a atividade criadora dos juízes diz respeito à jurisdição em geral, e não apenas à jurisdição 
constitucional. Mas, como lembra Grimm, se o legislativo discordar da interpretação de determinada lei, pode 
alterá-la, mudando, assim, a jurisprudência das cortes. Por outro lado, no caso da Constituição, é a corte 
constitucional que tem a última palavra e as emendas são difíceis de se obter (2006, p. 16). 
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supremacia das normas constitucionais produzidas pela autoridade controladora (2003, p. 

108)263. 

Neste ponto, é interessante ressaltarmos a distinção, apontada por Jeremy Waldron, 

entre um verdadeiro pré-compromisso e as limitações constitucionais. Um dos argumentos 

recorrentes na justificação do entrincheiramento de normas na Constituição é o de que isto 

corresponde a um mecanismo de pré-compromisso, ou seja, um mecanismo adotado pela 

coletividade no momento constituinte a fim de evitar que num momento posterior caia no 

perigo de acabar com o sistema democrático e com os direitos individuais por ele protegido. 

Esse argumento, construído a partir de um estudo de John Elster, também é conhecido por 

estratégia Ulisses, a partir de um analogia com o personagem da mitologia grega que 

amarrou-se ao mastro do navio para se proteger das sereias (RUIZ MIGUEL, 2004, p. 66). 

Parte-se do pressuposto de que há diferentes qualidades de decisões por maioria, a 

depender das circunstâncias em que a decisão é tomada. Assim, uma comunidade política, 

ao refletir coletivamente com maior seriedade, na ocasião da elaboração da Constituição, 

decide incapacitar-se para tomar determinadas decisões, ainda que majoritárias, em 

ocasiões futuras, em momentos de “racionalidade distorcida” (BAYÓN, 2005, p. 224).  

Waldron sustenta, contudo, e com razão, que os limites constitucionais não se 

assemelham tanto à atitude daquele que se amarra, como Ulisses, impondo-se uma 

restrição que opera mecanicamente, mas se parecem mais com a atitude daquele que antes 

de começar a beber entrega as chaves do carro a um amigo. Outorgando-se o poder de 

decisão ao amigo sóbrio, este será o responsável por determinar se a conduta daquele 

vulnera ou não o limite que inicialmente se propôs a adotar – isto é, o de não dirigir bêbado. 

O inconveniente de mecanismos como estes é justamente o de poderem operar de um 

modo que não representa as intenções que o agente estabeleceu inicialmente264, ao 

contrário do que ocorre com aquele que se amarra a um mastro. Como explica Waldron, 

amarrar-se a si mesmo para fazer no futuro exatamente o que hoje se pretende fazer mais 

                                                
263 Ainda o autor: “de forma alguma é certo que o que as cortes constitucionais preservam são de fato os 
valores da constituição […]. O processo de interpretação ele próprio traduz as preferências axiológicas da 
maioria da assembleia constituinte” (2003b, p. 116, tradução nossa). Texto original: “it is by no means certain 
that what constitutional courts preserve are indeed the values of the constitution […]. The process of 
interpretation itself translates the axiological preferences of the majority of the constituent assembly”  
264 Além do mais, poder-se-á assegurar que o juiz constitucional manterá a “lucidez” para preservar o povo de 
sua própria bebedeira? 
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tarde (no futuro) é uma coisa. Entregar o poder de decisão para que o que se possa fazer no 

futuro dependa do juízo de outra pessoa é algo completamente diferente (WALDRON, 2005, 

p. 313). 

Assim, nossos direitos não estão previamente definidos na Constituição, mas são 

aqueles definidos pelos juízes constitucionais. O próprio Alexy o confirma ao sustentar que é 

impossível conhecer o que representam os direitos fundamentais a partir do texto da lei; 

eles são o que são em função da interpretação do tribunal constitucional (2005, p. 25). 

Poderia, contudo, o constitucionalismo ter mantido as restrições sobre o poder 

político da maioria de eleitores, sem deixar incontrolado ao menos um órgão estatal? A bem 

da verdade, estamos diante de um dilema insolúvel: “quis custodiest custodes?” Quem 

controla o controlador? Diz-se insolúvel porque o máximo que se poderia fazer seria 

estabelecer uma instância de controle sobre o juiz constitucional, mas isso só transferiria o 

problema para um terceiro momento. A busca pelo controle da instância controladora leva, 

assim, a um regresso ao infinito. 

Poderia, por outro lado, o constitucionalismo submeter o poder político da maioria 

ao direito, instituir um governo verdadeiramente sub lege, sem atribuir o controle das 

limitações jurídicas a alguém? Quando se coloca a lei por cima do poder de algum órgão, isto 

implica a possibilidade de submeter este órgão a julgamento, o que conduz à necessidade da 

existência de um novo órgão acima do primeiro. Daí poder-se concluir que a possibilidade de 

o direito limitar o poder é, por natureza, limitada. 

Até aqui temos abordado o problema do poder do juiz constitucional na construção 

constitucionalista. Mas, onde fica o neoconstitucionalismo nisto tudo? 

Como vimos, quando se fala no excesso de poder atribuído aos juízes no modelo do 

Estado Constitucional, os neoconstitucionalistas argumentam que tal poder, contudo, não é 

exercido discricionariamente, como acontecia no positivismo. Dworkin faz, inclusive, uma 

distinção entre discricionariedade e subjetividade (2002, p. 50-63). Já sustentamos neste 

trabalho, porém, que não há qualquer garantia da possibilidade de efetivamente se eliminar 

o arbítrio judicial. 
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Ainda que se admita que existe uma resposta correta, ou uma melhor decisão, para 

cada controvérsia jurídica e ainda que se admita ser possível ao juiz dela tomar 

conhecimento, não há qualquer garantia de que o juiz constitucional buscará tal resposta 

correta ou a melhor decisão para o caso. 

Ainda que se admita ser bem possível que o neoconstitucionalismo tenha construído 

um método racional de decisão jurídica, que elimina o puro arbítrio judicial, conduzindo a 

maiores exigências de fundamentação das decisões, não há qualquer garantia de que o juiz 

constitucional buscará aplicar o método propugnado, nem que, ainda que tenha a intenção 

de fazê-lo, consiga aplicá-lo corretamente. 

O exemplo, vemos cotidianamente no judiciário brasileiro, como mostra Sarmento: 

Muitos juízes, deslumbrados diante dos princípios e da possibilidade de, através 
deles, buscarem a justiça – ou o que entendem por justiça –, passaram a 
negligenciar do seu dever de fundamentar racionalmente os seus julgamentos. Esta 
“euforia” com os princípios abriu um espaço muito maior para o decisionismo 
judicial. Um decisionismo travestido sob as vestes do politicamente correto, 
orgulhoso com os seus jargões grandiloquentes e com a sua retórica inflamada, 
mas sempre um decisionismo. Os princípios constitucionais, neste quadro, 
converteram-se em verdadeiras “varinhas de condão”: com eles, o julgador de 
plantão consegue fazer quase tudo o que quiser […]. [Esta prática] permite que 
juízes não eleitos imponham as suas preferências e valores aos jurisdicionados, 
muitas vezes passando por cima de deliberações do legislador […]. Ela substitui, em 
suma, o governo da lei pelo governo dos juízes (2007, p. 144). 

Sarmento propõe em solução ao problema do decisionismo “valorização da 

argumentação jurídica e da racionalidade prática” e “valorização e respeito também das 

regras jurídicas” (2007, p. 145-146), assim como propõe a interpretação restritiva das 

cláusulas pétreas da Constituição da República, a fim de se evitar o engessamento da ordem 

jurídica (2007, p. 133). Propostas como estas são bastante valiosas, mas não trazem 

qualquer garantia de sucesso, porque dependem da boa vontade ou da auto-contenção do 

juiz265. 

                                                
265 O mesmo se diga com relação às propostas de conciliação entre Constituição e democracia. Grimm, por 
exemplo, defende a necessidade de que as cortes constitucionais se abstenham de determinar objetivos 
políticos e de antecipar ou desenhar medidas legislativas, devendo apenas avaliá-las após terem sido tomadas 
(2006, p. 18), mas o próprio autor reconhece que tal reconciliação depende em larga medida dos juízes 
constitucionais (2006, p. 20-21).  



172 
 

 

E isto é assim, porque não há qualquer instância que possa controlar o teor da 

decisão tomada pelo juiz constitucional. Sendo ele a última instância decisória na estrutura 

do Estado Constitucional, não há ninguém que possa desafiar o conteúdo da decisão 

adotada. Sempre haverá a possibilidade de que o juiz não “reze na cartilha” 

neoconstitucionalista, ou de que extrapole os limites do texto – as poucas amarras que ainda 

se lhe impõem. E não nos referimos aqui apenas ao mau juiz, àquele que julga de má-fé, ao 

corrupto ou ao caprichoso, mas também àquele que “erra” ao decidir. 

A questão é bem resumida por Troper: 

Na medida em que não há recurso possível, a decisão, qualquer que seja, ainda que 
absurda, é juridicamente válida e se impõe na ordem jurídica. Pode-se chegar a 
dizer que ainda se a teoria da “resposta correta”, fosse correta, isto não mudaria 
nada o fato de que a “resposta incorreta” tem juridicamente o mesmo valor, assim 
como, igualmente, uma má lei se impõe tanto como uma boa” (2003a, p.59, 
tradução nossa)266.  

Por que isso acontece? Como expõe Waldron, num contexto de desacordos como é o 

contexto dos direitos, a solução não pode se dar a partir do princípio “tomemos a decisão 

correta”, porque isto reproduz, mais do que resolve, o desacordo. Necessita-se de um 

método de tomada de decisões coletivas que decida qual das posições acerca de um direito 

deve prevalecer (2005, p. 253-254). A especificação dos nossos direitos depende 

necessariamente de algum processo político, como qualquer outra questão política (2005, p. 

290). 

Isso não implica necessariamente, como lembra o autor, que não exista uma resposta 

correta, que não exista uma verdade acerca da questão controversa, isto é, não representa 

necessariamente uma concessão ao subjetivismo moral, ao convencionalismo ou ao 

relativismo. Mas disto decorre a necessidade, ao menos, de se complementar uma teoria 

substantiva dos direitos com uma teoria da autoridade. Não basta perguntarmo-nos “qual é 

a decisão correta?”, mas também “quem decide?” (2005, p. 291). 

                                                
266 Texto original: “En la medida que no hay recurso posible, la decisión, cualquiera que sea, aun absurda, es 
juridicamente válida Y se impone en el orden jurídico”. 
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O que os (neo)constitucionalistas fazem, portanto, é adotar uma teoria da autoridade 

na qual a decisão acerca dos direitos constitucionais compete ao juiz constitucional267. 

Permanece atual, então, a resposta de Bobbio à crítica feita por Matteucci, acima discutida. 

Fazendo-se às adaptações ao tema do neoconstitucionalismo: 

a diferença não é uma Constituição (a do modelo juspositivista) na qual o poder 
(legislativo) está por cima do Direito e uma outra Constituição (a do modelo 
neoconstitucionalista) na qual o Direito (a Constituição) está por cima do poder, e 
sim entre uma Constituição na qual o poder supremo é o do rei (o legislador) e 
outra Constituição na qual o poder supremo corresponde a outro órgão (aos juízes 
constitucionais?)268 (POZZOLO, 2005, p. 209-210, tradução nossa). 

Nossos direitos, em última instância, são definidos pelo juiz constitucional, e nada 

nem ninguém poderá garantir que ele adotará a decisão mais justa. Isto nos leva a indagar se 

poderíamos, de fato, fugir da máxima hobessiana “auctoritas, non veritas facit legem”269.  

Deste ponto de vista, não faz muito sentido a defesa do controle de 

constitucionalidade das leis sob o argumento de que os procedimentos democráticos 

majoritários podem produzir resultados injustos ou tirânicos, pois qualquer procedimento é 

passível de produzir tais resultados (WALDRON, 2005, p. 294). Tanto a regra da maioria 

quanto a proposta (neo)constitucionalista seriam igualmente falíveis. 

Para Waldron, não existem, portanto, verdadeiros limites substantivos na 

Constituição, porque, ao fim e ao cabo, a adoção das decisões dependeria de um 

procedimento decisório. Juan Bayón ressalta, contudo, que se as restrições forem 

formuladas em regras suficientemente precisas, o procedimento de determinação dos 

direitos tornar-se-ia desnecessário (2005, p. 229). Mas ainda que se compartilhe desta 

opinião, na prática, um procedimento torna-se quase sempre necessário, pois é muito 

pequeno o número de restrições formuladas desse jeito. 

                                                
267A verdadeira regra de decisão coletiva com que se compromete quem aceita a primazia da Constituição 
associada ao controle jurisdicional de constitucionalidade não é “o que decide a maioria sempre que não 
vulnere os direitos básicos”, e sim “o que decida a maioria sempre que não vulnere o que os juízes 
constitucionais entendem que constitui o conteúdo dos direitos básicos” (BAYÓN, 2005, p. 215) 
268 Texto original: “la diferencia no es entre una Constitución (la del modelo iuspositivista) en la que el poder 
(legislativo) está por encima del Derecho y una outra Constitución (la del modelo neoconstitucionalista) en la 
que el Derecho (la Constitución) está por encima del poder, suno entre una Constitución en la que el poder 
supremo es el del rey (el legislador) y outra Constitución en la que el poder supremo corresponde a outro 
órgano (¿a los jueces constitucionales?)”. 
269 “É a autoridade, e não a verdade que faz a lei”. 
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A legitimação das decisões judiciais no caso destas normas indeterminadas é 

significativamente mais difícil de ser sustentada, em razão da ampliação da 

discricionariedade judicial270. Para isto já alertava Kelsen quando dizia que as normas 

constitucionais a serem aplicadas por um tribunal constitucional não deveriam ser 

formuladas em termos demasiado gerais ou operar com chavões vagos, “do contrário existe 

o perigo de uma transferência de poder [...] do Parlamento para uma instância externa a ele, 

‘a qual pode tornar-se o expoente de forças políticas totalmente distintas daquelas que se 

expressam no Parlamento’” (2003, p. 262-263). 

Neste ponto, não podemos deixar de atentar para o fato de que o 

neoconstitucionalismo promove a inclusão de princípios, de normas com alto grau de 

indeterminação nas Constituições. Esta circunstância amplifica o problema, aqui tratado, da 

ausência de controles sobre o juiz constitucional, pois nem ao menos os limites a que os 

poderes de Estado em geral estão submetidos estão bem definidos.  

No entanto, atente-se, tal amplificação não decorre apenas da incorporação de 

normas mais genéricas na Constituição, mas também da leitura que se passa a dela fazer. 

Com o neoconstitucionalismo, como alerta Pozzolo, e a leitura axiológica que ele faz da 

Constituição, além de se aumentar o recurso ao controle de constitucionalidade, passa-se a 

dele esperar muito mais do que um mero juízo de compatibilidade, pois é nessa esfera que 

vai ser definida qual, dentre as múltiplas concepções de bem, prevalecerá (2006, p. 236). 

Quem conseguir converter em vinculatória sua interpretação dos direitos 
fundamentais – isto é, na prática, quem lograr que seja a adotada pelo Tribunal 
Constitucional Federal – terá alcançado o inalcançável através do procedimento 
político usual: de certo modo terá convertido em parte da Constituição sua própria 
concepção sobre os assuntos sociais e políticos da máxima importância e os terá 
descartado da agenda política, de modo que terá convertido em insuficiente uma 
maioria parlamentar simples e tão só o próprio Tribunal Constitucional Federal ou a 
maioria de dois terços exigida para a reforma constitucional pelo artigo 79.2 LF 
poderão alterar ainda tal estado de coisas271 (ALEXY, 2005, p. 37, tradução nossa). 

                                                
270 Nesse sentido Mesa (2001, p. 229-230), Sarmento (2007, p. 130).  
271 Texto original: “Quien consiga convertir en vinculante su interpretación de los derechos fundamentales – 
esto es, en la práctica, quien logre que sea la adoptada por el Tribunal Constitucional Federal – habrá alcanzado 
lo inalcanzable a través del procedimiento político usual: en cierto modo habrá convertido en parte de la 
Constitución su propia concepción sobre los asuntos sociales y políticos de la máxima importância y los habrá 
descartado de la agenda política, de modo que habrá convertido en insuficiente una mayoría parlamentaria 
simple y tan solo el próprio Tribunal Constitucional Federal o bien la mayoría de dos tercios exigida para la 
reforma constitucional por el artículo 79.2 LF podrán alterar aun tal estado de cosas”. 
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Não se trata, portanto, de um simples aumento objetivo das funções do juiz 

constitucional ou da consolidação do controle que exerce sobre o legislador, mas de um 

modelo no qual a “consciência” social está centralizada no judiciário (MAUS, 2000, p. 126; p. 

128). 

À constatação de que o juiz constitucional não está submetido a controles, soma-se, 

então, a constatação de que se ampliaram suas matérias de competência e, sobretudo, a 

constatação de que o próprio papel do controle de constitucionalidade foi alterado. 

Num cenário como este, as margens de atuação do juiz constitucional são as mais 

amplas possíveis. Dworkin, então, teria razão ao argumentar que a partir do momento em 

que se aceita que a carta de direitos é constituída de princípios abstratos, não há porque 

acusar os juízes de vulnerar as intenções do constituinte (WALDRON, 2005, p. 314). 

É interessante a argumentação de Jorge Reis Novais, no sentido de que, com normas 

de alto grau de indeterminação, as Constituições acabaram por refletir, ainda que 

paradoxalmente, a contradição de um constituinte que, se já não confiava mais no legislador 

democrático, ainda não confiava no juiz constitucional que o deveria controlar (2003, p. 23). 

Ocorre que, a partir de uma concepção como a neoconstitucionalista, na qual o juiz deve 

levar a cabo uma interpretação moral da Constituição, o que acaba por se dar é uma 

transferência da liberdade de atuação legislativa para o âmbito judicial. Não há mais 

matérias exclusivas do âmbito legislativo e diante da vagueza dos dispositivos o juiz 

constitucional não mais hesitará. 

Com o modelo neoconstitucional, retira-se ou reduz-se substancialmente a margem 

de discricionariedade do legislador, mas a discricionariedade em si não é eliminada. Ela 

simplesmente passa às mãos do juiz. Os neoconstitucionalistas apresentam-se, assim como 

“neopositivistas, renovando o positivismo jurídico ao propor a Constituição jurisprudencial, 

com o tribunal constitucional se assenhorando da Constituição” (BERCOVICI, 2004, p. 20). 

Em suma, à inexistência de um controle sobre o controlador (o juiz constitucional), 

soma-se a materialização da Constituição, com a introdução de princípios de conteúdo 

axiologicamente superior ao das demais normas, levando à descredibilização do argumento 

de que todos os órgãos estatais estão submetidos ao direito no Estado Constitucional. Muito 
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pelo contrário: o que há é uma intensificação da transferência do poder político da instância 

legislativa para a instância judicial. Por isso fala-se tanto em onipresença dos tribunais. 

É importante colocarmos as coisas nestes termos, pois, uma vez que se constate que, 

qualquer que seja o arranjo institucional, sempre haverá uma instância não submetida a 

controles, passamos a nos dar conta de que o problema se resume em saber a qual instância 

preferimos outorgar a decisão final272. 

Quem deve tomar a decisão final sobre que direitos temos? Quem deverá ser “o 

vigilante não vigiado” que ponha ponto final no edifício do Estado (SASTRE ARIZA, 2005, p. 

243)? Enfim, em quem vamos depositar nossa confiança?  

Em geral, a pergunta se formula em torno de duas possiblidades: reis-juízes ou reis-

legisladores? “Em quem o cidadão deve confiar: no representante eleito ou no juiz 

constitucional? Se o legislador não pode fugir à tentação do arbítrio, por que o juiz poderia?” 

(BERCOVICI, 2004, p. 21). 

Mas o guardião da Constituição, além do parlamento, do poder judiciário ou de um 

tribunal constitucional, poderá ainda ser o monarca, o chefe do poder executivo, como 

queria Schmitt (2007), ou um conjunto de bispos ou de acadêmicos, se assim se quiser 

(WALDRON, 2005, p. 300). A Inglaterra do Rule of Law preferiu confiar seus direitos ao 

parlamento, a Alemanha do século XIX ao monarca (KELSEN, 2003, p. 240; GRIMM, 2006, p. 

3). Já os “pais fundadores” da América optaram pela Suprema Corte, em nítida discordância 

em relação aos franceses seus contemporâneos, que jamais confiaram nos seus juízes. Mas, 

vale apontar, a diferença talvez existente entre os primeiros constitucionalistas e os 

                                                
272 Michel Troper nos lembra que justificações do controle judicial de constitucionalidade das leis como as que 
afirmam que o controle é bom porque permite às cortes exercitarem o poder legislativo e a imparcialidade ou 
competência técnica de seus membros as habilita a captar as verdadeiras necessidades da sociedade, ou as que 
afirmam que as cortes devem ter poder legislativo para se contrabalançarem às maiorias, são apenas 
raramente sustentadas na Europa, por serem irreconciliáveis com as pressuposições essenciais de tais 
instituições na cultural jurídica ocidental, quais sejam, a de que as cortes não invocam ou aplicam direito 
natural, a de que não tomam decisões baseadas em política e a de que não são desafiadas a garantir a 
organização ou reforma da sociedade. “Por isso, a aplicação judicial das leis ou da Constituição não é o 
exercício de um poder separado, e a Constituição permanece democrática, o povo soberano, e a criação de 
novas leis é confiada a autoridades eleitas” (2003b, p. 102, tradução nossa). Texto original: “Accordingly, 
judicial application of laws or the constitution is not the exercise of a separete power, and the constitution 
remains democratic, the people are sovereign, and the creation of new laws is entrusted to elected 
authorities”. 
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neoconstitucionalistas é que aqueles não tinham em mente um juiz fortemente 

discricionário. “A supremacia da Constituição que então se postulava era justamente só isso, 

supremacia da Constituição, e não suplantação da vontade política do legislador por um 

arbitrário subjetivismo judicial”273 (PRIETO SANCHÍS, 2003a, p. 156, tradução nossa).  

Mas, seja como for, o que é preciso que fique claro é que aquele ou aqueles que 

escolhermos para ocuparem tal posição terão a palavra final e por isso serão eles que, em 

última instância, definirão nossos direitos. 

Da mesma forma, é interessante que se atente ao fato de que se atribuímos a 

decisão final aos juízes não podemos falar num auto-governo do povo. Imunizando a 

Constituição, incapacitamos os legisladores, e consequentemente os cidadãos, em relação 

aos assuntos dos quais nela se tratou. No mínimo, teremos de admitir que os juízes 

governam com o povo, com o legislador274. E talvez sua opinião acabe por ser a única que 

vale em alguns assuntos, quando eventualmente houver a previsão de imutabilidade 

absoluta na Constituição – as chamadas cláusulas pétreas. Em outras palavras, ainda que o 

povo tenha feito tal opção por meio de um ato soberano (a Constituição), isso não significa 

que ele continua a se auto-governar, pois a opção foi pela delegação da definição dos 

direitos que possuímos, conjuntamente, ao legislador e ao juiz constitucional e, no caso das 

cláusulas pétreas, ao juiz constitucional. 

Assim, o governo não será integralmente por meio do povo, ainda que possa 

continuar a ser integralmente para o povo (WALDRON, 2005, p. 315). Com efeito, se os 

juízes têm a última palavra sobre os limites às maiorias (direitos constitucionais), por 

impossibilidade de reforma ou procedimento muito dificultoso, é a maioria deles, e não a 

maioria do povo, quem tem a prerrogativa de definir o conteúdo dos direitos. 

É verdade que temos bons motivos para depositar nossa confiança nos juízes, assim 

como temos outros bons motivos para não o fazermos. Muitas vezes, inclusive, o mesmo 

valor é utilizado para justificar ambas as posições, como acontece com a invocação da 

                                                
273 Texto original: “La supremacía de la Constitución que entonces se postulaba era justamente sólo eso, 
supremacía de la Constitución, y no suplantación de la voluntad política del legislador por un arbitrario 
subjetivismo judicial”. 
274 Nesse caso deveríamos chamar tais sistemas de “regimes mistos”, segundo Troper, pois o poder é exercido 
conjuntamente por uma autoridade democrática e uma autoridade aristocrática (2003a, p. 75; 2003b, p. 121). 
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democracia. Não é, contudo, nosso objetivo neste trabalho tentar conceituar a democracia e 

discutir o que efetivamente contribui ou não para a sua concretização, por isso não nos cabe 

aqui adentrar na discussão acerca da tensão constitucionalismo x democracia. Isso não nos 

impede de observar o fato de que a democracia tem sido um elemento crucial tanto na 

defesa quanto na condenação do controle de constitucionalidade das leis. 

De um lado, afirma-se, dentre outras coisas, que a democracia não é o mesmo que 

regra da maioria275; que a existência de limites substantivos não implica a anulação de um 

procedimento democrático276; que a democracia não seria viável sem a garantia de 

determinados direitos277, sejam eles procedimentais, sejam também direitos substantivos; 

que a lei não representa a vontade do povo278. 

De outro lado, reafirma-se a “objeção democrática”; ressalta-se que as decisões 

tomadas pelos tribunais constitucionais são decisões políticas como aquelas tomadas pelos 

legisladores e que os juízes não são eleitos democraticamente e, consequentemente, são 

irresponsáveis politicamente; que é incoerente defender a capacidade da maioria para 

escrever uma Constituição e simultaneamente a sua incapacidade de respeitar os direitos 

das minorias (TROPER, 2003b, p. 115); e assim por diante. 

Todos estes são argumentos voltados a convencer da necessidade ou da 

equivocidade na adoção de um controle de constitucionalidade das leis. Mas não nos cabe 

apenas optar entre delegar ou não uma parte do governo ao juiz constitucional, mas 

também decidir o quanto queremos delegar. 

                                                
275 “Se virmos a essência da democracia não na onipotência da maioria, mas no compromisso constante entre 
os grupos representados no Parlamento pela maioria e pela minoria, e por conseguinte na paz social, a justiça 
constitucional aparecerá como um meio particularmente adequado à realização dessa ideia” (KELSEN, 2003, p. 
182). 
276 Nesse sentido, Bovero afirma que a democracia diz respeito a quem e como são tomadas as decisões. A 
existência de limites sobre o que se decide, a partir da adoção de uma Constituição não anula, por isso, a forma 
democrática de governo, embora a condicione. E justamente nisso consiste a democracia constitucional: uma 
democracia limitada (BOVERO, 2002, p. 31-32) 
277 “…sem os direitos clássicos à liberdade, em especial, sem o direito fundamental às iguais liberdades 
subjetivas de ação, não haveria nenhum meio para a institucionalização jurídica daquelas condições, sob as 
quais os cidadãos pudessem participar da prática da autodeterminação”. (HABERMAS, 2003, p. 71). 
278 Cappelletti sustenta que existem limitações e condicionamentos reais ao caráter democrático dos processos 
legislativo e executivo, de forma que estes dois poderes não constituem um perfeito paradigma de democracia 
representativa, ou seja, não há necessária correspondência entre a vontade da maioria e o que expressam os 
seus representantes. Isso porque freqüentemente as decisões são produto de compromissos entre grupos com 
interesses conflitantes (CAPPELLETTI, 1993, p. 94-95). 
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Uma vez adotado o controle de constitucionalidade, o grau de rigidez da Constituição 

certamente influencia no grau do “governo dos juízes”. Quanto mais rígida for a 

Constituição, menor será, em tese, a participação do legislador no governo conjunto com os 

juízes, porque dificultosa ou impossível a aprovação de uma emenda constitucional279. 

Assim, mesmo entre aqueles que acreditam na necessidade de existirem limites 

constitucionais às maiorias, encontramos autores que rechaçam a existência de cláusulas 

constitucionais intangíveis – tome-se, como exemplo, Santos (2006, p. 46-47) –, ou que 

defendem a sua interpretação restritiva, como Sarmento (2007, p. 133), bem como autores 

que, em nome de um constitucionalismo “débil”, propõem o abandono dos procedimentos 

de reforma constitucional que exijam maiorias qualificadas (BAYÓN, 2005, p. 234-235). 

Os neoconstitucionalistas, contudo, estão entre aqueles que defendem um 

constitucionalismo forte, isto é, uma Constituição substantiva e rígida, dotada de um 

controle jurisdicional de constitucionalidade das leis. 

 

 

                                                
279 Para uma defesa da rigidez constitucional, ver Ferreres Comella (2000). 



 

6 CONCLUSÃO: DO GOVERNO DE LEIS AO GOVERNO DOS REIS-JUÍZES 

 

Dedicamos a primeira parte do nosso trabalho à compreensão do constitucionalismo 

moderno como ideologia que defende a limitação do poder político. Vimos que muito 

contribuíram para essa doutrina as ideias vigentes na Idade Média, na medida em que nesta 

época já se apregoava a limitação do poder pelo direito embora ainda houvesse certa 

ambiguidade em torno do tema do governo de leis e, especialmente, ainda faltassem 

mecanismos de controles da observância de tais limites. Retrocedeu-se no propósito de 

limitação do poder político, contudo, na Idade Moderna com o absolutismo e a doutrina da 

soberania que o acompanhava. Foi contra o poder político ilimitado das monarquias 

absolutistas que se construíram o Estado de Direito e o constitucionalismo moderno. 

Na Inglaterra, especificamente, predominou desde a Idade Média e praticamente 

sem interrupções a supremacia do common law, que, nada obstante, não chegou a justificar 

em qualquer momento a anulação de atos contrários do parlamento, pois embora não fosse 

politicamente oportuno alterar um direito de origem imemorial, era-lhe possível alterar o 

common law, em razão da inexistência de limites jurídicos à sua competência normativa. A 

Inglaterra exemplifica um Estado de Direito em que a Constituição é suprema, mas não 

existe codificada e muito menos está dotada de supralegalidade. Rule of law, embora 

represente a supremacia do direito, não implica a instituição de limites jurídicos ao 

parlamento. Significa, por outro lado, tanto a exigência de segurança e a igualdade 

proporcionadas pela lei, como o surgimento de direitos pela via judicial, independentemente 

de previsão em declarações de direitos ou estatutos do parlamento. 

Já nos Estados Unidos, as circunstâncias da colonização impulsionaram as ideias 

contratualistas e impuseram o respeito ao direito da metrópole – que acabava por ser 

considerado um direito superior que não podia ser violado pela legislação colonial –, 

favorecendo o surgimento da noção de Constituição como norma superior, produzida 

consciente e voluntariamente pelo povo, bem como a criação do controle jurisdicional de 

constitucionalidade das leis. Rechaçou-se assim a representação permanente da soberania 

popular no órgão legislativo, fazendo-se antes uma opção por um regime republicano – em 
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que o governo é limitado e equilibrado –, do que propriamente uma opção puramente 

democrática. 

Diferentemente, na França, o impulso revolucionário exigia uma ruptura total com o 

Antigo Regime e a eliminação de privilégios inerentes à sociedade estamental demandava 

uma postura muito mais radical no que tange à expressão da vontade popular. A concepção 

de governo equilibrado de Montesquieu foi deixada para trás, adotando-se, por outro lado, 

a soberania popular de Rousseau. Havia uma forte influência das correntes jusnaturalistas 

no processo revolucionário, que culminou na Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão de 1789, mas a demanda pela perpetuação da soberania popular mesmo após o 

estabelecimento de uma Constituição, por outro lado, acabava por deixar os direitos nas 

mãos do legislador, o que conduziu às críticas de que a revolução, na verdade, não havia 

quebrado o absolutismo, mas apenas transferido a titularidade do poder político ilimitado 

para as mãos da maioria. Tudo isto somava-se a uma desconfiança em relação à função 

judicial, conduzindo à ausência por muito tempo de qualquer mecanismo de controle de 

constitucionalidade das leis e à concepção dos direitos constitucionais como meros 

programas não vinculatórios ao legislador. 

Em síntese apertada, enquanto no Estado de Direito inglês lutava-se contra o poder 

político do monarca e no norte-americano a preocupação era com o legislador, no francês 

desconfiava-se dos juízes. Cada realidade possuía uma exigência prática que lhe era peculiar, 

mas a doutrina constitucionalista ia além, exigindo a limitação de todo o poder político. Para 

tanto, eram exigências desta doutrina, embora nem sempre concretizadas em sua 

totalidade, a existência de uma Constituiçao escrita, resultante da vontade criadora popular, 

e que contivesse uma declaração de direitos, bem como a previsão da separação de 

poderes. Ademais, exigia-se, em relação à realidade medieval, a adição à supremacia 

constitucional da supralegalidade, ou supremacia jurídica, equivalente à máxima 

superioridade hierárquica no ordenamento normativo, assim como a instituição de 

mecanismos de controles que garantissem a observância dos limites jurídicos. 

Todas estas novidades modernas confluem para uma caracterização do 

constitucionalismo moderno como composto por três ideias basilares, quais sejam, o 

governo mediante leis, o equilíbrio de poderes (estas duas ligadas à doutrina da separação 
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de poderes) e o governo submetido a leis. A primeira e a terceira estão conectadas à ideia de 

um governo de leis em contraposição ao governo de homens: o governo mediante leis como 

forma de resguardar a segurança, a certeza e a igualdade por meio da prescrição de direitos 

e deveres em leis gerais e abstratas e o governo submetido a leis como forma de impedir o 

abuso de poder, submetendo-o ao direito, em contraposição às teorias da soberania que 

concebem o poder político como legibus solutus. 

Desta última exigência decorria a necessidade de também submeter o legislador, 

enquanto poder constituído, ao direito, impondo-lhe não apenas limites, como também 

controles jurídicos, necessidade que, por sua vez, quando não observada, conduziu à 

denominação doutrinária do Estado como Estado de Direito “legal”, em contraposição ao 

Estado de Direito “constitucional”, em que tais demandas são satisfeitas. 

O desenho do Estado Constitucional apresenta como características uma Constituição 

escrita e dotada de supralegalidade e rigidez, o controle de constitucionalidade das leis, e 

uma declaração de direitos fundamentais. Mas a concepção de Constituição altera-se 

profundamente. Alegadamente, o Estado Constitucional requereria uma nova forma de 

explicação e aplicação do direito. É aqui que surge o neoconstitucionalismo, que, longe de 

ser uma concepção unitária de direito, constitui mais propriamente uma “atmosfera 

cultural”, cujo traço comum que permite uma alusão conjunta às ideias dos mais diversos 

autores é a crítica ao modelo explicativo e metodológico do positivismo jurídico em vigor até 

então, que, além de inadequado, seria insuficiente para dar conta da nova realidade 

institucional. O neoconstitucionalismo pretende, assim, superar o positivismo nas vertentes 

teórica, metodológica e ideológica.  

No plano metodológico, propõe-se a superação da separação entre direito e moral, 

exigindo-se do aplicador do direito uma tomada de posição moral no momento de sua 

interpretação e aplicação e do cientista do direito a adoção de um compromisso, pela 

assunção da posição de participante do ordenamento, e não de mero observador – o que se 

viabilizaria pela plasmação de valores nas Constituições por força da consagração de 

princípios. 
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No plano teórico, propõe-se uma nova teoria das fontes, rechaçando-se a teoria das 

fontes positivista em decorrência da subalternização da lei à Constituição; uma nova teoria 

da norma, com a introdução dos princípios ao lado das regras; uma nova teoria da 

interpretação e a introdução da ponderação ao lado da subsunção; a onipresença da 

Constituição, com a “sobreinterpretação” e a irradiação de efeitos das normas 

constitucionais pelo ordenamento jurídico; e a consequente onipresença do Judiciário. 

No plano ideológico, o neoconstitucionalismo pretende, assim como o 

constitucionalismo, também a limitação do poder político. No entanto, a postura 

metodológica apregoada contraria essa pretensão na medida em que a conexão entre 

direito e moral pode promover um reforço do dever de obediência ao direito, pela 

eliminação de uma instância que sirva de parâmetro para a crítica ao direito posto. 

Ainda quanto à limitação do poder político, em que pese a tentativa de eliminação da 

discricionariedade judicial com a reformulação do papel dos princípios, estas normas não 

conseguem reduzir a margem de insegurança, incerteza e imprevisibilidade, inerente ao 

direito, mas, pelo contrário, acabam por aumentá-la, vulnerando, assim, a exigência 

constitucionalista de um governo mediante leis. Do ponto de vista garantístico, a melhor 

solução seria “mais regras do que princípios”. 

Além disso, o neoconstitucionalismo enfrenta-se com o mesmo problema 

constitucionalista do vigilante não vigiado da lei fundamental, acentuando-o com a 

introdução de princípios e a defesa de uma leitura moral da Constituição, o que gera o risco 

de transformar a onipresença do juiz constitucional numa quase onipotência. Do ponto de 

vista garantístico, a melhor solução seria a inexistência de cláusulas pétreas, amenizando-se 

o problema do guardião da Constituição pela possibilidade de controle indireto pela 

população de eventual abuso de poder por parte do juiz constitucional. 

A analogia com os Reis-juízes deveu-se à constatação de que os 

neoconstitucionalistas defendem um modelo em que as soluções jurídicas são dadas 

casuisticamente por um juiz que, no mais, não está submetido a um controle como aquele 

que, ao contrário, se optou por impor ao legislador. Esta formulação pressupõe a existência 

de juízes sábios e bem intecionados, semelhantes ao rei que imbuído do espírito de pater 
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familias, diz o direito de seus súditos, sem se vincular a leis prévias, gerais e abstratas, que 

possam dificultar a realização de justiça pela rigidez que lhes é inerente. 

Nosso propósito não era o de avaliar globalmente o neoconstitucionalismo e por isso 

não nos preocupamos em verificar se, de fato, o novo paradigma atende melhor a 

imperativos de justiça, por exemplo. Queríamos era examinar o novo modelo apenas no que 

tange ao problema da limitação e controle do poder político. E neste aspecto específico, 

concluímos que, muito embora não se tenha abandonado a ideologia constitucionalista, a 

proposta neoconstitucionalista é problemática pelos riscos que acarreta com a concentração 

de poder nas mãos do juiz constitucional. 

Com isto não concluímos a pesquisa afirmando que o neoconstitucionalismo está 

“errado”, embora o trabalho possua um viés mais crítico do que  propriamente propositivo, 

o que nos faria cair na armadilha da afirmação de verdades absolutas. O que constatamos, 

de outro lado, foi que, na defesa do modelo neoconstitucionalista, o entusiasmo pelas suas 

virtudes e novidades positivas pode levar ao obscurecimento, não necessariamente 

intencional, das desvantagens e riscos que a implantação do modelo traz junto consigo. Para 

avaliarmos a conveniência da implantação das propostas neoconstitucionalistas, no mínimo 

temos que estar conscientes dos riscos que gera e nesse ponto, parece-nos, este trabalho 

apresenta alguma utilidade. 

Certamente, a esta altura, não podemos e nem devemos abrir mão das normas 

principiológicas, da flexibilidade e possibilidade de realização de justiça que elas geram, 

assim como não podemos mais abrir mão da existência de quaisquer controles sobre os 

legisladores,  que podem e tendem, como quaisquer outros homens, ao abuso de poder. O 

que não podemos é supervalorizar os princípios, esquecendo-nos das vantagens 

proporcionadas pelas regras jurídicas, nem ser  ingênuos a ponto de transferir aos juízes a 

confiança perdida no legislador, pois segurança jurídica, liberdade e democracia são valores 

caros também  às sociedades contemporâneas, a ponto de ainda não estarem dispostas a 

deles abrirem mão. 
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O neoconstitucionalismo dá a entender ter resolvido a questão da limitação e 

controle do poder político. Se há algum mérito neste trabalho, pensamos que está em 

chamar atenção para o fato de que este é um problema ainda por solucionar.  
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