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APRESENTAÇÃO

A implantação da política de pós-graduação em sentido estrito, na área de Direito no
Brasil nesses últimos trinta anos consolidou, de forma definitiva, a importância da
investigação científica tanto para os fundamentos de um ensino jurídico de natureza crítica e
reflexiva quanto para uma formação jurídica mais apta a “produzir” conhecimento.
Apesar da existência de programas de pós-graduação e operadores do Direito
comprometidos com essa ruptura de uma perspectiva jurídica meramente reprodutora, é fácil
constatar a resistência para consolidar a pesquisa como instrumento inovador do saber a
respeito do universo normativo ao longo desses anos. No caso brasileiro, a Constituição
Federal de 1988 impulsionou o fortalecimento da jurisprudência como um espaço criativo do
direito, que acabou por assumir um papel de discussões mais técnicas reforçando um novo
tratamento da dogmática jurídica pretensamente “mais rigorosa” na sociedade brasileira.
Entretanto, mesmo nesse contexto adverso ao estudo mais investigativo do jurídico,
não se pode deixar de registrar que esse protagonismo da jurisprudência, emanada do
Supremo Tribunal Federal, abriu questões pelo seu aspecto político-social mais favoráveis
para uma reflexão crítica.
Nesse sentido, ao ser encerrada a primeira década do século XXI, nos bacharelados e
programas de pós-graduação em Direito do Estado do Rio de Janeiro, houve uma indução
natural para a formação de grupos de pesquisa voltados a estudar os temas e os impasses
institucionais e o próprio contexto político dessas decisões exaradas pela jurisdição
constitucional brasileira. Há uma consciência de que campos sempre reconhecidos como
segmentados, como é o caso das teorias social, constitucional e do direito, têm imperiosa
necessidade de se articularem, de modo interdisciplinar, para enfrentar esses desafios
referentes à forma atual de se “produzir” o universo jurídico brasileiro.
Mais ainda, conscientes de que o aspecto interdisciplinar não é o suficiente para
enfrentar as tarefas postas por esse quadro jurídico-institucional entre nós, os grupos de
pesquisa de instituições fluminenses envolvidas com o bacharelado e a pós-graduação em
Direito assumem a necessidade de dar mais um passo no sentido da busca de integração
interinstitucional.
É com esse propósito, e como registro do avanço na política de pesquisa jurídica no
Estado do Rio de Janeiro, que o Instituto Brasileiro de Mercado e Capitais do Rio de Janeiro
(IBMEC-RJ), a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Universidade
Gama Filho (UGF), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade
Federal de Uberlândia (UFU) promovem o I Fórum de Direito Constitucional e Teoria do
Direito, no dia 20 de junho de 2009, e realizam a publicação destes anais, contendo projetos
de pesquisa, resumos e trabalhos acadêmicos dos grupos de pesquisa participantes.
Grupos de Pesquisa “Observatório da Justiça Brasileira”
(UFRJ e UFU), “Novas Perspectivas de Jurisdição
Constitucional – Diálogos Institucionais” (UNESA,
PUC-Rio e UGF), “Ativismo Judicial” (IBMEC-RJ,
PUC-Rio e UFU), “Teoria do Estado e Globalização”
(UFRJ) e “Risco e Direito” (PUC-Rio e UFRJ).

PROGRAMAÇÃO

9h

Abertura: apresentação dos grupos de pesquisa.

9h30

Grupo de pesquisa “Observatório da Justiça Brasileira (OJB)” – Contribuindo para a
metodologia do Direito.

10h

Grupo de pesquisa “Novas Perspectivas de Jurisdição Constitucional – Diálogos
Institucionais” – o Poder Judiciário e a última palavra.

10h30 Grupo de pesquisa “Ativismo Judicial” – Judicialização da política, ativismo judicial e
garantismo.
11h

Grupo de Pesquisa “Teoria do Estado e Globalização (GPTEG)” – Cultura e Nação.

11h20 Grupo de pesquisa “Teoria do Estado e Globalização (GPTEG)” – Constitucionalismo
Latino-americano.
11h40 Grupo de pesquisa “Teoria do Estado e Globalização (GPTEG)” – A crise da
soberania.
12 h

Grupo de pesquisa “Risco e Direito” – Risco e Estado de Exceção.

12h30 Grupo de Pesquisa “Risco e Direito” – Agências Reguladoras.
13h

Almoço.

14h

Avaliação, mecanismos de integração interinstitucional e financiamento.
Elaboração de documento conclusivo.

16h

Leitura do documento conclusivo.
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1. REPRESENTAÇÃO ARGUMENTATIVA E DESENHOS INSTITUCIONAIS: UM
ESTUDO SOBRE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Grupo de Pesquisa: Observatório da Justiça Brasileira (OJB) – UFRJ e UFU1.
Composição: Margarida Maria Lacombe Camargo2, José Ribas Vieira3, Eduardo Ribeiro
Moreira4, Alexandre Garrido da Silva5, Fernando Gama de Miranda Netto6, Rodrigo de Souza
Tavares7, Marina Isabel Velasco8, Alain Souto Rémy9, Bernardo de Oliveira Soares10, Flávia
Martins de Carvalho11, Jaqueline Santa Brigida Sena12, Carolina Bandeira13, Vitor Miguel
Naked de Araújo14, Laura Bastos Carvalho15, Leonardo Bento Oliveira Leite16, Rodrigo
Henrique Luis Corrêa17 e Caroline Rocha dos Santos18.
Linha de Pesquisa: Desenhos Institucionais e Teorias da Decisão.

1

Ver http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=02026014DLU6FN.
Coordenadora do grupo. – Coordenadora do PPGD/FND/UFRJ. Professora Adjunta do Departamento
de Teoria do Direito da FND/UFRJ. Chefe do Departamento de Teoria do Direito da FND/UFRJ. Pesquisadora
da Casa Rui Barbosa (FCRB). Doutora em Direito pela UGF. Mestre em Direito pela PUC-Rio. E-mail:
margaridacamargo@terra.com.br.
3
Pesquisador. Professor Associado do Departamento de Direito do Estado da FND/UFRJ. Professor do
quadro permanente do PPGD/FND/UFRJ. Professor Titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da
UFF. Professor Adjunto da PUC-Rio. Pós-Doutorado pela Université de Montpellier I. Doutor e Mestre em
Direito pela UFRJ. Mestre em Ciência Política pela Ohio University. E-mail: jribas@puc-rio.br.
4
Pesquisador. Professor Adjunto de Direito Constitucional da UFRJ. Pós-Doutorado pela Universidad
de Castilla-La Mancha. Doutorando em Filosofia na UFRJ. Doutor em Direito pela PUC/SP. Mestre em Ciências
Penais pela UCAM. E-mail: eduardomoreira@terra.com.br
5
Pesquisador. Professor Assistente da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia
(FaDir – UFU). Doutorando e Mestre em Direito Público pela UERJ. Líder do Grupo de Pesquisa “Poder
Judiciário e teorias contemporâneas do Direito” (CNPq – UFU). E-mail: alexandre@fadir.ufu.br.
6
Pesquisador. Professor Adjunto da Faculdade de Direito da UCAM. Aprovado no ano de 2009 no
concurso de provas e títulos para o cargo de Professor Adjunto do Departamento de Direito Processual da
Universidade Federal Fluminense (UFF). Doutor e Mestre em Direito pela UGF. E-mail:
fernandojuris@yahoo.com.br.
7
Pesquisador. Professor da UGF. Mestre em Direito pela UGF. Ex-revisor da Revista de Ciências
Sociais (UGF). E-mail: tavares_rodrigo_@hotmail.com
8
Pesquisadora. Doutora em Filosofia pela UFRJ. Mestre em Filosofia pela UFRJ. Graduada em Filosofia
pela Universidad de Buenos Aires – UBA.
9
Mestrando do PPGD/FND/UFRJ. Pós-graduando em Direito Administrativo Empresarial na UCAM. Email: alainsr@gmail.com.
10
Mestrando do PPGD/FND/UFRJ. Especialista em Direito do Estado pela UERJ. E-mail:
bernardo_osoares@hotmail.com.
11
Mestranda do PPGD/FND/UFRJ. Bacharel em Direito pela UFRJ e em Comunicação Social pela
UERJ. E-mail: flaviafnd@gmail.com.
12
Mestranda em Direito na USP.
13
Graduanda em Direito pela FND/UFRJ. Bolsista PIBIC-UFRJ do projeto de pesquisa Pragmatismo
Jurídico,
sob
orientação
da
professora
Margarida
Maria
Lacombe
Camargo.
E-mail:
carolina_fnd@yahoo.com.br.
14
Graduando em Direito pela FND/UFRJ. Email: vitormiguel@ufrj.br ou vitormiguelfnd@yahoo.com.br.
15
Graduanda em Direito pela UERJ.
16
Graduando em Direito pela UFRJ.
17
Graduando em Direito pela UFRJ.
18
Graduanda em Direito pela UFRJ.
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Resumo:
Nascido em 2007, o Observatório da Justiça Brasileira (OJB) tem como objetivo
principal mapear e analisar as decisões do Supremo Tribunal Federal nos denominados casos
difíceis. Em um primeiro momento, dedicou-se ao tema do acesso à justiça, desenvolvendo o
projeto de pesquisa Dossiê Justiça: uma proposta de observação da relação entre
Constituição e Democracia no Brasil. O projeto em questão recebeu auxílio financeiro da
Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça e contou com a colaboração
institucional da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UnB). A etapa de pesquisa
foi concluída no ano de 2008 e seus resultados foram publicados na Revista Jurídica da
Faculdade de Direito da UFRJ n. 319.
Em um segundo momento, agregando, entre outros pesquisadores, os Mestrandos do
PPGD/FND/UFRJ, deu início ao projeto de pesquisa Representação Argumentativa e
Desenhos Institucionais: Um estudo sobre o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, submetido
ao CNPq, nos termos do Edital CNPq n. 02/09.
O projeto atual conta com a participação de sete pesquisadores, dez estudantes e um
auxiliar administrativo, mantendo, ainda, parcerias com outras instituições de ensino superior,
tais como a Universidade Federal de Uberlândia - UFU, Universidade Gama Filho – UGF e
Universidade Federal Fluminense - UFF, cabendo ressaltar a estreita vinculação com a linha
de pesquisa Teorias da Decisão e Desenhos Institucionais no âmbito do PPGD/FND/UFRJ.
A investigação em curso pretende questionar o papel do Supremo Tribunal Federal
no quadro de uma crescente judicialização da política. Nos dias atuais, é difícil imaginar uma
questão política, moral, econômica, científica ou ambiental que não possa ser levada à
apreciação do Supremo Tribunal Federal, sendo oportuno citar alguns exemplos.
O Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de analisar se uma lei (Estatuto do
desarmamento) poderia restringir a compra de arma de fogo (ADI 3112/DF), sobre a
constitucionalidade das pesquisas com células-tronco embrionárias (ADI 3510/DF), sobre os
limites da liberdade de expressão e os discursos com conteúdo racista (HC 82424/RS), sobre a
liberdade de informação jornalística (ADPF 130/DF) e tem em sua pauta questões como a
constitucionalidade das leis que estabelecem processos seletivos diferenciados para pessoas
de origens sociais e raciais diferentes (ADI 3330/DF) e interrupção da gravidez de feto
anencéfalo (ADPF 54/DF).
Todas estas relevantes questões foram ou serão tratadas em breve. O protagonismo
do Supremo Tribunal Federal como ator político é visível. Daí a necessidade de indagar como
as suas práticas decisórias têm desenhado e redesenhado o modelo institucional de processo
democrático no Brasil. Isto implica questionar se os argumentos que embasam as decisões do
Supremo Tribunal Federal, algumas com nítido conteúdo “aditivo” (por exemplo, a Súmula
Vinculante n. 11, que regula a utilização de algemas), servem de fonte de legitimação para o
ativismo dos ministros que compõem a Suprema Corte.
Neste sentido, impõe-se a necessidade de uma investigação rigorosa acerca dos
limites da denominada “representação argumentativa”, bem como uma análise dos conflitos e
das tentativas de diálogos institucionais entre os três Poderes de Estado e a sociedade civil.
Busca-se, ademais, procurar modelos alternativos de exercício da jurisdição
constitucional. É necessário, diante desses novos padrões e dentro do universo da teoria dos
19
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8
desenhos institucionais, estudar a possibilidade e necessidade de um denominado
constitucionalismo cooperativo materializado pelos processos de diálogos institucionais. As
propostas teóricas de determinados autores serão fundamentais para a análise e
questionamento do objeto da pesquisa. O Judiciário como o “fórum do princípio” segundo
Ronald Dworkin, o “minimalismo judicial” em Cass Sunstein, a Constituição como
“organismo vivo” em Wilfrid J. Waluchow, a “virada institucional” proposta por Adrian
Vermeule e a negação de uma “forma-forte” de revisão judicial em Jeremy Waldron fornecem
a base teórica indispensável para o desenvolvimento do presente projeto de pesquisa.
Palavras-chave: instituições, desenho institucional, representação argumentativa, casos
difíceis, Supremo Tribunal Federal.
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2. DIÁLOGOS INSTITUCIONAIS: O PODER JUDICIÁRIO E A ÚLTIMA PALAVRA
Grupo de pesquisa: Novas Perspectivas de Jurisdição Constitucional – Diálogos
Institucionais – UNESA, PUC-Rio, UFRJ e UGF.
Componentes: Cecília de Almeida Silva1, Deilton Ribeiro2, Francisco Moura3, José Ribas
Vieira4, Rodrigo Tavares5, Tatiana Marselha6 e Vanice Lírio do Valle7.
Linha de Pesquisa: Novas Perspectivas na Jurisdição Constitucional – Diálogos
Institucionais.
Resumo:
O tema Diálogos Institucionais é o presente objeto do Grupo de Pesquisa Novas
Perspectivas de Jurisdição Constitucional – Diálogos Institucionais integrado ao PPGD da
UNESA. O grupo, constituído no segundo semestre de 2008, caracteriza-se pela presença não
só de docentes e discentes do PPGD/ UNESA, mas também pelo caráter inter institucional,
com a presença de participantes de PUC-Rio, UFRJ e UGF.
A partir do vetor dos direitos humanos e os novos direitos, examinados numa
perspectiva necessariamente multidisciplinar, histórica e crítica; a linha de pesquisa “Novas
Perspectivas da Jurisdição Constitucional” dedica-se à análise do processo em
desenvolvimento pelo Supremo Tribunal Federal de reformulação do sistema brasileiro de
jurisdição constitucional. Afinal, a concepção teórica dos direitos humanos e dos chamados
novos direitos não pode prescindir da vertente de efetividade, que encontra na jurisdição
constitucional seu instrumento mais expressivo de garantia. Os grandes precedentes firmados
pela Corte Suprema permitem então o desenvolvimento, a partir do plano descritivo, da
identificação das técnicas e estratégias de decisão havidas nos casos concretos, sua interrelação com precedentes anteriores; tudo na investigação de quais sejam os valores
substantivos com que se compromete a Corte.
A idéia é a partir de um monitoramento das estratégias de decisão, testar a efetiva
repercussão, no campo da jurisdição constitucional, das inovações teóricas atinentes ao tema
dos direitos humanos e novos direitos.
Os trabalhos desenvolvidos ao longo de 2008 pelo Grupo de Pesquisa exploraram a
hipótese de que a busca da efetividade de direitos fundamentais pudesse estar oferecendo
espaço ao desenvolvimento de ativismo judicial – cogitação que resultou na afirmação de que
o Supremo Tribunal Federal desenvolve ativismo na modalidade identificada como
jurisdicional, a saber, aquela que reivindica competências em seu favor, ampliando sua área
de atuação. Essas conclusões se materializaram em artigo científico que integra os Anais do
1

Mestranda em Direito pela UNESA.
Professor da Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete – FDCL, Doutorando em Direito pela
Universidade Gama Filho, Mestre em Direito pela Faculdade de Direito Milton Campos.
3
Mestre em Direito pela Universidade Gama Filho.
4
Professor Adjunto da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do IBMEC-RJ. Professor Associado do
Departamento de Direito do Estado da FND/UFRJ. Professor do quadro permanente do PPGD/FND/UFRJ.
Professor Titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da UFF. Professor Adjunto da PUC-Rio.
Pós-Doutorado pela Université de Montpellier I. Doutor e Mestre em Direito pela UFRJ. Mestre em Ciência
Política pela Ohio University. E-mail: jribas@puc-rio.br.
5
Professor substituto na UFRJ, Professor da Universidade Gama Filho, Mestre em Direito pela
Universidade Gama Filho.
6
Professor da UNIVERCIDADE, Mestranda em Direito pela UNESA.
7
Professora do PPGD/UNESA e da graduação em Direito da mesma Universidade; Pós-doutorando em
Administração na EBAPE/FGV, Doutora em Direito pela Universidade Gama Filho.
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XVII CONPEDI em 2008, com o título “Ativismo Jurisdicional e o Supremo Tribunal
Federal”; e ainda na obra “Ativismo Jurisdicional e o Supremo Tribunal Federal –
Laboratório de Análise Jurisprudencial”, publicada pela Editora Juruá, já no ano de 2009.
A constatação do desenvolvimento do ativismo jurisdicional e do conceito e ele
associado, a saber, supremacia do Judiciário, abriu caminho para o grupo de pesquisa refletir a
respeito de alternativas institucionais que pudessem neutralizar os riscos democráticos
inerentes a um processo político que permita ativismo judicial exacerbado. Despontou nessa
linha, a presença de alternativas exploradas notadamente na literatura estrangeira, valendo
referir as obras de Mark Tushnet cogitando do weak judicial review.
Outra experiência que se visita no atual estágio de investigação é a da Carta de
Direitos de 1982 no Canadá – inspiração, por sua vez, para a experiência inglesa do Human
Rights Act de 1998. Ambos os modelos demonstram que a política de efetivação dos Direitos
Fundamentais pode ter a colaboração do Parlamento, em modelos que não apostem tão
fortemente na supremacia judicial. Vale lembrar que a citada Carta de Direitos canadense
apresenta mecanismos institucionais para efetivar esse “diálogo institucional”, num contexto
de busca da construção por sua vez, de um “constitucionalismo cooperativo”.
Nesse primeiro semestre de 2009, além desse debate sobre a concretização dos
direitos fundamentais no universo institucional canadense (descritas, dentre outros autores,
por Kent Roach), o grupo de pesquisa procedeu ao reconhecimento de como a literatura
constitucional americana atua, também, para buscar saídas institucionais ao conhecido modelo
do judicial review. É importante registrar as contribuições de Rosalind Dixon, tendo como
base a experiência sul-africana de efetivação de direitos sociais, de estabelecer uma distinção
entre teoria dos diálogos e o constitucionalismo cooperativo ou a de Christine Basteup, ao
sistematizar um elenco de teorias dos diálogos constitucionais.
Vale mencionar que o grupo de pesquisa promoveu no dia 02 de junho de 2009, na
UNESA, Seminário sobre o Ativismo Judicial e a Teoria dos Diálogos Institucionais, de
modo a consolidar os resultados preliminares de sua pesquisa. Na mesma cogitação, de
divulgação de seus resultados preliminares, o Grupo encaminhou – e teve aprovada a
apresentação – texto ao Seminário preparatório do Conpedi a ser realizado em Maringá no
início de julho de 2009, com o título “Saídas institucionais ou a força do processo
democrático na prevalência da Constituição?”. Na sequência dos trabalhos, estrutura-se o
esforço de investigação no sentido de publicar obra sobre desenvolvendo a alternativa dos
diálogos institucionais, já tendo encaminhado para a publicação em revista especializada de
texto preliminar.
Palavras chave: Direitos Fundamentais, Ativismo Judicial e Diálogos institucionais.
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3. ATIVISMO JUDICIAL, JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA E GARANTISMO NO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Grupo de Pesquisa: Transformações do Estado contemporâneo: regulação e mecanismos de
resolução de conflitos – IBMEC-RJ, PUC-Rio e UFU.
Composição: José Ribas Vieira1, Alexandre Garrido da Silva2, Jorge de Souza Chaloub3,
Bernardo Abreu de Medeiros4, Daniella dos Santos Pessanha5.
Linha de pesquisa: Ativismo Judicial e Judicialização da Política.
Resumo:
Não é fácil imaginar atualmente alguma questão política, moral, econômica,
científica ou ambiental que não possa ser levada à apreciação pelo Supremo Tribunal Federal.
A judicialização é um fenômeno bastante complexo e possui diferentes dimensões. De um
ponto de vista institucional, a judicialização da política define-se como um processo de
transferência decisória dos Poderes Executivo e Legislativo para os magistrados e tribunais,
que passam, dentre outros temas controversos, a revisar e implementar políticas públicas e
rever as regras do jogo democrático.
A partir de um enfoque mais sociológico, a judicialização das relações sociais
ressalta o surgimento do Judiciário como uma “alternativa para a resolução de conflitos
coletivos, para a agregação do tecido social e mesmo para a adjudicação da cidadania”6. Por
último, segundo uma perspectiva lógico-argumentativa, a judicialização também significa a
difusão das formas de argumentação e decisão tipicamente jurídicas para fóruns políticos,
institucionais ou não, representando, assim, a completa domesticação da política e das
relações sociais pela “linguagem dos direitos” e, sobretudo, pelo discurso constitucional.
Outro conceito igualmente importante para a compreensão do protagonismo
institucional do Supremo Tribunal Federal na atualidade é o de ativismo judicial. Assim como
o fenômeno da judicialização, o ativismo judicial é igualmente complexo por conter uma
pluralidade de dimensões. Preliminarmente, o ativismo judicial pode ser praticado tanto no
exercício da prestação jurisdicional (por meio dos autos do processo) quanto de forma externa
aos autos pelos magistrados como, por exemplo, em entrevistas, discursos de posse e
pronunciamentos fora dos autos dos processos. O ativismo extrajurisdicional torna explícita
uma dimensão de “politização do Judiciário”, aproximando-o do modo de atuação dos demais
poderes de Estado, os quais são legitimados democraticamente para tanto.
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No debate norte-americano, o termo ativismo judicial é utilizado, muitas vezes, para
qualificar “uma decisão com a qual não concordamos”. Em um esforço analítico, William P.
Marshall identificou sete dimensões do ativismo judicial, quais sejam: o ativismo contramajoritário, não originalista, jurisdicional ou formal, de precedentes, material ou criativo,
remediador e partisan7.
Segundo Cass Sunstein, o ativismo judicial pode ser mensurado pela freqüência com
que um determinado magistrado ou tribunal invalida as ações (normas e atos normativos) de
outros poderes de Estado, especialmente do Poder Legislativo8. Ou seja, com que freqüência
os tribunais “retiram a decisão das mãos dos eleitores”9. Além disso, também será
considerado ativista o magistrado ou tribunal que procura suprir omissões (reais ou aparentes)
dos demais Poderes com suas decisões. Tendo em vista as múltiplas acepções do termo, cabe
destacar o ativismo judicial em seu sentido jurisdicional ou formal10, ou seja, entendido como
a ampliação da competência do tribunal por meio de suas próprias decisões.
Apesar de muito próximos, os fenômenos da judicialização e do ativismo judicial não
se confundem. O ativismo judicial pode ser descrito como uma atitude, decisão ou
comportamento dos magistrados no sentido de revisar temas e questões – prima facie – de
competência de outras instituições. Por sua vez, a judicialização da política, mais ampla e
estrutural, cuidaria de macro-condições jurídicas, políticas e institucionais que favoreceriam a
transferência decisória do eixo Poder Legislativo – Poder Executivo para o Poder Judiciário.
Com apoio nos conceitos jurídicos acima apresentados foram estudados os casos
jurídicos da pesquisa embrionária com células-tronco (ADI nº 3.510/DF), do amianto (ADIMC nº 3937-7/SP) e dos pneus (ADPF nº 101).
De fato, privilegiando a preocupação em delimitar o tema do ativismo judicial, tendo
como autores norte-americanos, espanhóis e brasileiros, considerando também as decisões do
Supremo Tribunal Federal acima referidas, o grupo utilizou uma forte base literária jurídica
ao longo do ano de 2008. Essa, entretanto, não foi apenas um ponto de partida, mas
verdadeiro processo de reflexão, permitindo a construção de um conceito próprio, ainda que
temporário, dos fenômenos de ativismo e judicialização da política, bem como das variáveis
que os delimitam, inclusive em âmbito nacional.
Em sua nova etapa, estabelecida para o ano de 2009, as atividades de investigação
científicas do grupo emergem com um objetivo de reforçar mais a sua orientação de estudo de
natureza interdisciplinar. Trata-se de estabelecer qual a correlação do estudo do ativismo com
o garantismo.
Embora em fase de demarcação do objeto de reflexão, já é possível identificar
determinadas perspectivas e/ou opções de análise que aos poucos irão se consolidar nos
trabalhos futuros. Isto é, não se tem a pretensão de abordar o tema do garantismo, de forma
absoluta, de verificar como o discurso de efetivação dos direitos fundamentais pode levar ou
não a manifestação do ativismo judicial, como já foi delineado pelo grupo de pesquisa. Para
tanto, adotou-se como procedimento metodológico o exame de cada caso, vinculado à agenda
do garantismo da Suprema Corte a partir de 2008 de modo a ponderar, pontualmente, a
presença ou não de formas de ativismo. Assim, o grupo de pesquisa iniciou a sua análise
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dessa possível interface entre ativismo e garantismo pelo denominado caso das algemas (HC
56.465-6).
Por último, vale registrar que o citado grupo de investigação científica pauta sua
atuação direcionado, também, por uma firme política de publicação de seus resultados. Neste,
primeiro semestre de 2009, foram elaborados textos, a saber: para a Revista do Instituto dos
Advogados Brasileiros na sua edição especial dos 20 anos de vigência da Constituição
Federal de 1988; para a obra a ser editada sob a responsabilidade do IBMEC-RJ e Editora
Campus Elvisier examinando a relação do ativismo jurisdicional e os vinte anos da Carta
Maior; para a Revista Versus do CCJE/UFRJ, uma consolidação dos dados conclusivos da
pesquisa empreendida pelo grupo do ativismo no ano de 2008; e, recentemente, para a Revista
da Unesa do Campus de Juiz de Fora, no seu número especial sobre os 20 anos da carta de
outubro de 1988 e a teoria processual, a respeito dos primeiros resultados da reflexão entre
ativismo e garantismo.
Palavras-chave: ativismo judicial, judicialização da política, garantismo, direitos
fundamentais, Supremo Tribunal Federal.
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4. FORMAÇÃO DA NAÇÃO E O CONCEITO DE CULTURA BRASILEIRA
Grupo de Pesquisa: Teoria do Estado e Globalização (GPTEG) – UFRJ.
Composição: Luciane Soares da Silva1, Priscila Vieira e Souza2, Clarissa Pires Naback3 e
Mariana Cristina de Ornelas Martins4.
Linha de Pesquisa: Estado, Mídia e Cultura.
Resumo:
No momento em que os resultados do processo de globalização podem ser
percebidos nas esferas econômica, cultural e política, é necessário que se discuta as formas
como certos temas aparecem na agenda internacional e quais as conseqüências destas formas
para pensar o lugar das nações (ou as transformações quanto aos lugares ocupados) em uma
nova configuração geopolítica. Se as identidades híbridas, no quadro do multiculturalismo,
enfatizam a primazia das diferenças e o respeito à alteridade de cada grupo, faz-se necessário
olhar para a forma como no Brasil se constituiu historicamente o conceito de povo e de
cultura popular.
A hipótese que será apresentada como argumento principal é que a colonização
brasileira e a persistência de políticas excludentes do ponto de vista de um acesso universal à
cidadania, produziram um mosaico complexo para análise do conteúdo destes costumes
classificados como populares.
O enquadramento para esta discussão cobre um período que inicia no século XIX,
período em que os costumes incentivados alinhavam-se às formas de viver européias, e
estende-se até o século XX, principalmente a partir da década de 30, sob a era Vargas e a
influência de Gilberto Freyre para toda uma geração de pensadores. Ainda serão abordados os
anos cinquenta, nos quais a modernização altera profundamente o quadro de referências em
arte e cultura, chegando à década de sessenta e setenta, anos de ditadura, resistência, arte
engajada e eleição de alguns tipos sociais urbanos como representantes legítimos de nossa
cultura. São estes câmbios que serão apresentados para sugerir que em nosso país, o conceito
de cultura popular tem uma historicidade muito distinta da forma como se apresenta em países
europeus.
Palavras-Chave: nação, cultura, intelectuais.
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5. O NOVO CONSTITUCIONALISMO LATINO-AMERICANO E A CRISE DA
TEORIA CONSTITUCIONAL
Grupo de Pesquisa: Teoria do Estado e Globalização (GPTEG) – UFRJ.
Composição: José Ribas Vieira1, Alexandre de Oliveira Demidoff2, Marcus Vinicius A. B. de
Matos3, Fábio de Medina da Silva Gomes4, Alexandre Cesar Paredes de Carvalho5, Vicente
Arruda Câmara Rodrigues6.
Linha de pesquisa: Modernidade e Crise das Instituições.
Resumo:
O presente trabalho tem o objetivo de analisar como a histórica crise que envolve o
relacionamento de conceitos clássicos da teoria constitucional, como o de poder constituinte,
direitos fundamentais e separação de poderes, manifesta-se no processo que tem sido
nomeado de novo constitucionalismo latino-americano.
A metodologia do trabalho consiste na exploração da bibliografia clássica sobre essa
crise da teoria constitucional. São levantadas perspectivas defensoras de uma ampliação da
participação popular de modo a possibilitar a constante atuação do poder constituinte e a
efetivação de direitos fundamentais, bem como perspectivas que vêm nessa abertura um passo
que poderia construir um ambiente propício ao estabelecimento de governos autoritários.
Segundo essa última perspectiva a separação de poderes, longe de ser um empecilho,
consistiria em um instrumento para a manutenção dos direitos fundamentais.
Colômbia, Venezuela e Bolívia são, por enquanto, os países que compõem o
movimento chamado de novo constitucionalismo latino-americano. O recorte do presente
trabalho se restringe a análise dos textos constitucionais destes países, de forma a identificar
nos referidos instrumentos, tendências de enquadramento na relação entre poder constituinte,
direitos fundamentais e separação de poderes.
A análise busca uma fundamentação que vai além da fria análise do texto legal identificando
conseqüências sociais produzidas a partir da constituição venezuelana de 1999 e das demais
constituições promulgadas.
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6. O PARADOXO DA SOBERANIA COMO UM DOS
PROBLEMÁTICA DA EXCEÇÃO NO MUNDO MODERNO

MARCOS

DA

Grupo Pesquisa: Teoria do Estado e Globalização (GPTEG) – UFRJ.
Composição: José Ribas Vieira1, Fátima Gabriela Soares de Azevedo2, Rafael Barros Vieira3,
Renato Gomes de Araújo Rocha4 e Timóteo Rangel de Castro Soares5.
Linha de Pesquisa: Controle Social e Estado de Exceção.
Resumo:
Um dos pontos mais controvertidos e polêmicos no debate contemporâneo tanto em
teoria política quanto nos diversos âmbitos do direito versam sobre a soberania. Autores de
diferentes tradições de pensamento estabelecem marcos distintos para tratar do assunto
delimitado. O debate é de extrema importância no direito contemporâneo, que acaba, apesar
da ressalva feita por Hans Kelsen, relacionando-se diretamente com a soberania para buscar
sua própria fundamentação enquanto norma aplicável.
Ocorre, porém, que a soberania é uma relação extremamente complexa que vai muito
além do termo exposto no artigo 1º da Constituição Federal, e desdobra-se em diferentes
âmbitos da vida, por mais que esteja aparentemente encoberto.
Historicamente relacionada a um processo que remonta aos séculos XV e XVI, a
soberania deriva na verdade de um paradoxo constitutivo estudado por uma série de autores
críticos da própria modernidade, esta estabelecida sobre o paradigma da soberania.
Giorgio Agamben chama a atenção para o fato de que a soberania desde o seu
processo fundador possui uma relação obscura com a suspensão do próprio direito vigente sob
a figura do estado de exceção, e somente a partir do momento em que for possível pensar uma
política que vá além desse vínculo soberano é que a modernidade poderá decifrar e desativar a
máquina biopolítica encoberta nessa relação. No marco exposto por esse autor, o
desdobramento da soberania no decorrer da modernidade é um dos fatores que geram seu
diagnóstico para o tempo presente enquanto o período em que o estado de exceção atinge o
seu máximo desdobramento planetário sendo considerado como paradigma dominante da
política contemporânea.
Michael Hardt e Antonio Negri apontam para um importante fato: o de que a
soberania, com fundamento, sobretudo no plano transcendental, é geralmente “coisificada”,
retirando-se da mesma qualquer espécie de antagonismo social latente, uma das marcas da
modernidade. A dificuldade de se pensar uma realidade social que vá além do vínculo
soberano, acaba, nos dizeres de Vera Malaguti, por condenar a modernidade à dificuldade
permanente de enfrentamento frente a esse poder.
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Uma série de teóricos de diferentes períodos históricos serão analisados e servirão de
suporte à discussão proposta no presente projeto, dentre eles: Thomas Hobbes, Jean-Jacques
Rousseau, Hans Kelsen, Carl Schmitt, Antonio Negri, Michael Hardt, Giorgio Agamben e
Walter Benjamin.
Palavras Chave: soberania; estado de exceção; Giorgio Agamben.

18

7. SOBRE A RELAÇÃO ENTRE OS RISCOS E O ESTADO DE EXCEÇÃO:
CONEXÃO POSSÍVEL?
Grupo de Pesquisa: Risco e Direito – PUC-Rio e UFRJ.
Composição: Alceu Mauricio Jr.6, Alexandre Demidoff7, Erico Araújo Bastos8, Gustavo
Senges9, José Ribas Vieira10 e Rafael Bastos Vieira11.
Linha de Pesquisa: Risco e Direito.
Resumo:
O principal objeto da presente investigação é verificar se há a possibilidade de
conexão entre duas categorias de análise social contemporâneas: a sociedade de risco,
estudada principalmente por Ulrich Beck e o estado de exceção, trabalhado principalmente
por Giorgio Agamben.
Suas próprias referências também serão objetos de estudo para verificar se é
plausível ou não estabelecer essa conexão. Explicitamente um seguidor do método de análise
de Foucault, Agamben retoma em diversos pontos de sua obra a trilha deixada pelo filósofo
francês, que em um de seus cursos no Collége de France (1978-79) chega a deixar um
caminho aberto para a reflexão sobre o tema risco, quando estabelece as estratégias de
governamentalidade do liberalismo.
Apesar das referências teórico-metodológicas distintas dos dois autores, nota-se, nas
publicações recentes de Beck, principalmente após setembro de 2008 e a crise econômica do
mercado imobiliário americano, uma aproximação do seu trabalho com o tema estado de
exceção. Beck e Agamben possuem percepções do fenômeno com algumas diferenças, algo
que o presente trabalho tentará explicitar. Enquanto Beck parte do pressuposto que o estado
de exceção (aproximando-o do estado de emergência) relaciona-se com a situação catastrófica
de riscos não sanados, Agamben toma um caminho diferente ao perceber o estado de exceção
enquanto paradigma de governo dominante na política contemporânea e tem seu respectivo
desdobramento desde as origens da modernidade.
Isso, porém, não é suficiente para ser descartada a possibilidade de relação entre as 2
categorias. Ulrich Beck ao tratar da definição ou delimitação do que é ou não um risco, coloca
que isto se manifesta essencialmente como um jogo de poder, onde determinada parcela tem
um poder maior de definição do que outra. Uma indagação proposta pelo presente trabalho é:
6
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até que ponto essa definição de determinado fenômeno enquanto risco não se relaciona com
as medidas contemporâneas de exceção que são o objeto da pesquisa de Giorgio Agamben?
A partir do momento em que Agamben percebe a progressiva irrupção do estado de
exceção para além de seus teóricos limites espaço-temporais, nos cabe indagar quais são os
fenômenos contemporâneos que se relacionam a essa manifestação. Seria a consolidação da
chamada “Sociedade de Risco” um dos motivos para essa irrupção?
São dois marcos de análise social que se comunicam ou se excluem? Estes serão
alguns dos pontos abordados na apresentação do presente trabalho.
Palavras-chave: estado de exceção, poder, direito.
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8. AGÊNCIAS REGULADORAS E A TUTELA DO CONSUMIDOR
Grupo de Pesquisa: Risco e Direito – PUC-Rio e UFRJ.
Composição: Alceu Mauricio Jr.12, Alexandre Demidoff13, Erico Araújo Bastos14, Gustavo
Senges15, José Ribas Vieira16 e Rafael Bastos Vieira17.
Linha de Pesquisa: Risco e Direito.
Resumo:
A dinâmica e a complexidade das sociedades contemporâneas têm levado os Estados
a descentralizar a prestação de serviços públicos, concedendo-os à iniciativa privada. Saúde,
energia elétrica e telecomunicações, serviços considerados essenciais à população, são
fornecidos em grande parte através de entidades empresarias, frequentemente com a
participação de capital estrangeiro.
Embora o serviço continue a manter sua natureza pública, as entidades que se
dedicam a prestá-los visam à maximização dos interesses de seus investidores, que não
necessariamente coincidem com o interesse da coletividade. Em um cenário de privatização
de serviços públicos, os consumidores se defrontam com uma vulnerabilidade
multidimensional. O limitado poder de negociação frente às grandes corporações e a falta de
um canal de informações adequado torna o cidadão-consumidor sujeito a sofrer lesões
econômicas e a suportar os diversos riscos da atividade empresarial desenvolvida pelas
concessionárias.
Segundo expressiva corrente sociológica, vivemos em uma sociedade marcada pela
distribuição desigual dos riscos ecológicos, sanitários e econômicos, em muitos casos
impostos à população por entes privados (BECK, 1992; LUHMANN, 2006, PERETTIWATEL, 2001).
Neste contexto, ocorre uma transformação do papel do Estado e do direito público.
Como a literatura jurídica sugere, os direitos fundamentais típicos de uma sociedade de riscos
são os direitos à proteção estatal. O direito administrativo começa a se mover para além de
uma cômoda idéia de defesa dos indivíduos frente a uma poderosa e arbitrária Administração
Pública. Sua principal função atual tem sido defender os cidadãos das eventuais e reais
agressões de grupos privados – que não raramente são corporações globalizadas e mais
poderosas que o próprio Estado. Cada vez mais se exige que os poderes públicos atuem na
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17
Graduando pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Participa do grupo de Pesquisa em Teoria do
Estado e Globalização e do Grupo de Pesquisa Estado de Direito e Sociedade de Risco.
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defesa dos hipossuficientes, ao invés de simplesmente se absterem de intervir nas relações
entre particulares, o que demanda mecanismos efetivos para que os cidadãos afetados possam
requerer e obter a proteção estatal (PASCUAL, 2006). Liberdade, dignidade e segurança
humana tornam-se o fundamento constitucional da tutela do “cidadão-consumidor” e a
Administração Pública passa a ter um “dever discricionário” de perseguir o interesse coletivo
(BARONE, 2006).
O direito brasileiro não se afasta desse paradigma. A Constituição Federal de 1988
estabelece como um dever fundamental do Estado promover, na forma da lei, a defesa do
consumidor. Os entes federativos têm o dever de legislar sobre a responsabilidade por dano ao
meio ambiente e ao consumidor.
A defesa do consumidor também é listada como um dos princípios constitucionais da
ordem econômica, cabendo ao Estado, como agente normativo e regulador da atividade
econômica, exercer, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento.
Inserido nesse quadro normativo, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabeleceu a
Política Nacional das Relações de Consumo, reconhecendo a vulnerabilidade do consumidor
no mercado de consumo e a necessidade de ações governamentais no sentido de protegê-lo
efetivamente.
A tarefa estatal de proteger o consumidor tem sido atribuída em grande medida às
Agências Reguladoras, principalmente após a reforma administrativa promovida no final da
década de 1990. Dentre outros órgãos de regulação instituídos nesse período, a Lei
9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a Lei 9.427/1996 criou a
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e a Lei 9.472/1997 instituiu a Agência
Nacional de Telecomunicações (ANATEL).
Em todos esses casos, as leis instituidoras estabeleceram como finalidade dos órgãos
reguladores promover a defesa do interesse público e dos consumidores, estimulando a
competitividade entre os concessionários e garantindo qualidade, eficiência, continuidade,
confiabilidade e isonomia na prestação dos serviços, bem como sua constante atualização e
progressiva universalização.
Nessa tarefa, as Agências Reguladoras são responsáveis por harmonizar os conflitos
de interesses entre os diversos atores envolvidos com o serviço público regulado, sendo
indispensável a utilização de procedimentos de participação na elaboração dos atos
normativos.
Como tem sido observado, a regulação estatal tem assumido a forma de
“governança”, na qual as estruturas e os processos de tomada de decisões coletivas envolvem
atores governamentais e não-governamentais, criando-se uma complexa rede de atores,
normas, convenções e procedimentos destinados a verificar a relevância de como as
informações são coletadas, analisadas e comunicadas e como as decisões são construídas
(RENN, 2008). Deliberação torna-se uma ferramenta chave nesse processo, permitindo que os
atores envolvidos na produção de atos regulatórios ponderem alternativas, considerem os
fatos levantados, reflitam sobre questões de interesse mútuo, negociem e tentem persuadir uns
aos outros (STERN & FINEBERG, 1996).
Para que o processo deliberativo nas Agências Reguladoras se legitime, é
fundamental que haja representação efetiva dos consumidores. A participação dos cidadãos
nas decisões públicas que os afetam não somente garante uma maior quantidade de
informações disponíveis para as Agências Reguladoras, aumentando a probabilidade de acerto
de seus atos, como também contribui para conferir-lhes legitimação democrática e demonstrar
o respeito pela dignidade dos consumidores (PASCUAL, 2006). Isto pode ocorrer por meio
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de mecanismos de participação direta e consulta popular como por meio da participação de
órgãos de defesa do consumidor. A intervenção dos órgãos de defesa do consumidor nos
processos deliberativos regulatórios é de especial relevância, pois evita que as Agências sejam
monopolizadas pelos interesses das empresas concessionárias, criando um ambiente mais
democrático e harmônico.
A representatividade dos órgãos de defesa do consumidor é reconhecida pelo CDC,
que confere a essas instituições o poder de perseguir judicialmente os interesses coletivos dos
consumidores (art. 82). Contudo, mais do que permitir a contestação judicial de atos
regulatórios, a legislação deve assegurar mecanismos que garantam a participação dos órgãos
de defesa do consumidor na própria formação das normas editadas pelas Agências.
Guiado por essas premissas, este Projeto visa detalhar a pesquisa que será realizada
no âmbito do Departamento de Direito da PUC-Rio para diagnóstico e análise do sistema
regulatório brasileiro, focando-se nas áreas de saúde suplementar, energia elétrica e
telecomunicações, apresentando propostas de instrumentos para o fortalecimento dos
mecanismos e espaços de participação dos consumidores nos processos de regulamentação, e
instrumentos de educação e parcerias no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor (SNDC).
Serão apresentados o objeto, o método e os objetivos do trabalho de pesquisa,
destacando-se a pertinência com a diretriz temática escolhida e a eficiência metodológica para
o atingimento dos fins visados no Projeto. Na Segunda Seção, será apresentada a equipe de
pesquisa, enfatizando-se a titulação e a experiência dos respectivos membros. Em seguida,
apresentar-se-á a instituição proponente, a PUC-Rio, delineando a extensão e o caráter
multidisciplinar dos diversos trabalhos de pesquisas já efetuados com sucesso nessa
universidade, para, então, detalhar-se o cronograma de realização do projeto, os custos de
implementação e a proposta de contrapartida institucional.
Palavras-chave: agências reguladoras, consumidor; teoria do risco.
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9. DECLARAÇÃO FINAL DO I FORUM DOS GRUPOS DE PESQUISA DE DIREITO
CONSTITUCIONAL E TEORIA DO DIREITO

Reunidos no dia 20 de junho de 2009, nas dependências do Departamento de Direito
da PUC-Rio, os grupos de pesquisa Ativismo Judicial (IBMEC-RJ, UFU e PUC-Rio),
Observatório de Justiça Brasileira (UFRJ e UFU), Direitos Humanos e Novos Direitos
(UNESA, UGF e PUC-Rio), Risco e Direito (PUC-Rio e UFRJ), Pesquisa da Teoria do
Estado (UFRJ), na premissa de que o trabalho coletivo e a circulação das informações se
constituem traços inafastáveis da pesquisa, expuseram o atual estágio de desenvolvimento de
seus trabalhos e, debatendo ainda acerca das premissas à continuidade de suas ações
investigativas, avaliam e recomendam o seguinte:
No plano do conteúdo das respectivas reflexões acadêmicas:
RECOMENDAÇÃO Nº 1:
O desenvolvimento das respectivas linhas de pesquisa deve levar em conta as
potencialidades não só de uma teoria descritiva, mas também a importância das teorias
prescritivas;
RECOMENDAÇÃO Nº 2:
O tema da democracia deliberativa não pode prescindir no seu avanço da exploração
da grande questão democrática, a saber: “quem decide?” nas várias áreas de cogitação do
Direito e de sua interseção com outras áreas do conhecimento;
RECOMENDAÇÃO Nº 3:
A pesquisa no campo da Teoria do Direito e do Direito Constitucional não pode
prescindir da ótica histórica do pensamento constitucional, incorporando ainda ao seu campo
de cogitação a realidade do novo constitucionalismo latino-americano;
RECOMENDAÇÃO Nº 4:
A interpenetração entre ciência e direito atrai necessariamente a reflexão sobre não
só essa suposta segmentação – qual sua origem e real importância – mas também quais os
mecanismos de superação desse espaço vazio, com a incorporação das indispensáveis
expertises originárias de outras áreas do conhecimento;
RECOMENDAÇÃO Nº 5:
A idéia de segurança jurídica – já tradicional na reflexão acadêmica – há de envolver
aspectos relacionados à prospecção, na medida em que o conceito mesmo de segurança passa
a envolver essa dimensão de futuro e legado;
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RECOMENDAÇÃO Nº 6:
A superação dos paradigmas de modernidade encontra, dentre outros obstáculos, o
patrimonialismo típico da sociedade brasileira e seus reflexos nos desenhos e práticas
institucionais; reconfigurar esses vetores se apresenta como desafio à pesquisa em Teoria do
Direito e Direito Constitucional.
No plano da institucionalização das atividades dos grupos de pesquisa:
RECOMENDAÇÃO Nº 7:
É imperiosa a intensificação nos esforços de institucionalização dos Grupos de
Pesquisa, por intermédio de ações como a facilitação pelas respectivas IES na obtenção de
financiamento dos respectivos projetos e atividades de apoio;
RECOMENDAÇÃO Nº 8:
Ampliar a participação do corpo docente e discente nos grupos de investigação
científica se constitui vetor indispensável à sua consolidação, devendo ser estimulada por
bolsas de iniciação científica, atribuição de horas acadêmicas, oferecimento de disciplinas na
graduação e pós-graduação nos temas desenvolvidos pelos grupos, e na proposição de
bibliografia dos respectivos cursos;
RECOMENDAÇÃO Nº 9:
Os editais de seleção de projetos de pesquisa das agências de fomento devem
incorporar a possibilidade de participação de grupos de pesquisa associados, no reforço à
prática de circulação das informações e à interinstitucionalidade;
RECOMENDAÇÃO Nº 10:
No plano do ingresso nos programas de pós-graduação, é relevante a contribuição
dos grupos de pesquisa na escolha da bibliografia, como meio de reforço à coerência na
pesquisa de cada qual das IES.
No plano da continuidade, consolidação e ampliação desse esforço de intercâmbio
científico:
RECOMENDAÇÃO Nº 11:
Os grupos de pesquisa reunidos oferecerão às respectivas instituições de origem e
eventuais interessados, em DVD, a filmagem das atividades desenvolvidas nesse dia com a
exposição dos trabalhos de cada qual das apresentações, para divulgação no âmbito da
graduação e da pós-graduação;
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RECOMENDAÇÃO Nº 12:
O Fórum de Grupos de Pesquisa em Direito Constitucional e Teoria do Direito
deverá se reunir anualmente, promovendo-se um rodízio, no que toca ao local, entre as IES –
já e ainda por serem – representadas; construindo até a próxima reunião, mecanismos de
trabalho e intercâmbio recíproco de informações que facilite a construção do conhecimento
em rede.
O Plenário registrou publicamente a liderança e o impulso do Prof. José Ribas Vieira
nesses Grupos de Pesquisa em Direito ora reunidos, agradecendo sua inspiração permanente.
Aprovou, ainda, uma moção de agradecimento à PUC-Rio pelo valioso apoio na
disponibilização de local e infra-estrutura administrativa para a realização da presente
reunião.
Rio de Janeiro, 20 de junho de 2009.
Grupo de Pesquisa “Observatório de Justiça Brasileiro (OJB)” (UFRJ e UFU).
Grupo de Pesquisa “Novas Perspectivas de Jurisdição Constitucional –
Diálogos Institucionais” (UNESA, UGF e PUC-Rio).
Grupo de Pesquisa “Ativismo Judicial” (IBMEC-RJ, UFU, PUC-Rio).
Grupo de Pesquisa “Teoria do Estado e Globalização (GPTEG)” (UFRJ).
Grupo de Pesquisa “Risco e Direito” (PUC-Rio e UFRJ).
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Anexo I – ATUAL PROJETO DE PESQUISA DO GRUPO “OBSERVATÓRIO DA
JUSTIÇA BRASILEIRA”: REPRESENTAÇÃO ARGUMENTATIVA E DESENHOS
INSTITUCIONAIS – UM ESTUDO SOBRE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
BRASILEIRO
1. IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA

Nos dias atuais, é difícil imaginar uma questão política, moral, econômica, científica
ou ambiental que não possa ser levada à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Inúmeros
fatores contribuem para esta percepção quanto ao funcionamento da complexa relação entre
os Poderes de Estado em nosso sistema político-jurídico, marcado pela expansão da
judicialização da política1.
Em um ambiente de complexidade conflitiva, a Corte enfrenta uma escolha de
desenho institucional.2 Nesse sentido, e conforme a análise de Boaventura de Sousa Santos,
constatar-se-ia um momento de “bifurcação na justiça”3.
Uma primeira alternativa aponta para o aumento da tensão entre os poderes, com a
mitigação dos tradicionais postulados kelsenianos do legislador negativo, da separação dos
poderes e da “neutralidade” política do Judiciário. A adoção dessa opção, mais conflituosa,
pode ser vislumbrada nos recentes casos Raposa Serra do Sol e Cesare Battisti, que
enfrenta(ra)m questões técnicas e políticas de grande repercussão, sobretudo no que diz
respeito à relação entre os Poderes Executivo e Judiciário.
Outra opção consiste na adoção de uma postura mais cooperativa por parte dos
ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo esta ótica, nas palavras de Cass Sunstein,4 a
interpretação da Constituição deve ser compreendida como um produto de contribuições de
diferentes atores e perspectivas teóricas que, em muitos casos, conduz a uma postura de selfrestraint por parte dos magistrados em questões controversas. Esse posicionamento,
minimalista e menos ambicioso, implica uma compreensão da interpretação constitucional
não em termos de quem tem a última palavra, mas como um processo dialógico complexo,
construído em universos deliberativos a partir das diferentes contribuições provenientes da
sociedade civil, de órgãos legitimados por seu conhecimento técnico e dos poderes
democraticamente eleitos.
Seja qual for o caminho adotado, há uma trilha inevitável a ser percorrida, que é a
análise da prática argumentativa do tribunal, fonte da legitimidade de sua atuação segundo o
próprio Supremo Tribunal Federal, quando trabalha com a categoria da “representação
argumentativa”5.
Tanto na avocação da atribuição concentrada de decidir, quanto nos casos
supracitados, bem como na auto-restrição a um papel subsidiário no processo dialético entre
1

Cf. VIANNA, Luiz Werneck. A Judicialização da Política e das Relações Sociais no Brasil. Rio de
Janeiro: Revan, 1999.
2
GOODIN, Robert. The Theory of Institutional Design. Cambridge University Press, 1996.
3
Conforme Folha de São Paulo, São Paulo, 10 de jun. 2008. Acesso em 26 de março de 2009 em:
<http://supremoemdebate.blogspot. com/2008/06/escolha-de-sofia.html>.
4
SUNSTEIN, Cass R. One Case at a Time: Judicial Minimalism on the Supreme Court. Cambridge,
Mass.: Harvard University Press, 2001.
5
ALEXY, Robert. “Ponderación, control de constitucionalidad y representación”. In: ALEXY, Robert.
Teoría del discurso y derechos constitucionales. México: Distribuciones Fontamara, 2005.
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os diversos atores interessados na definição de controvérsias complexas, a jurisdição
constitucional brasileira6 se outorga um papel central. Isso traz o ônus proporcional de uma
prática argumentativa à altura da função assumida.
No entanto, os contornos dessa argumentação não estão – e podem nunca ter sido –
definidos o suficiente para que se possa exigi-la como contrapartida e, em verdade, como
condição à crescente concentração de legitimidade deliberativa.
2. QUALIFICAÇÃO DO PRINCIPAL PROBLEMA A SER ABORDADO
O protagonismo do Supremo Tribunal Federal como ator político é visível. A
crescente judicialização das questões políticas, identificada em pesquisas recentes7, traz como
resultado um Poder Judiciário que passa a atrair funções, a princípio, reservadas aos outros
Poderes. Neste contexto, o presente projeto indaga como as práticas decisórias da Corte
Maior têm desenhado e redesenhado o modelo institucional de processo democrático
brasileiro.
Isto implica questionar se os argumentos que embasam as decisões “aditivas” do
Supremo Tribunal Federal, na dinâmica do ativismo jurisdicional, servem de fonte de
legitimação e de democratização neste rearranjo institucional entre os Poderes, tal como
atualmente existente e praticado, e quais seriam os contornos necessários, em caso negativo.
Nesta linha, faz-se igualmente mister investigar quais os limites da representação
argumentativa empregada pelo tribunal, bem como a tipologia dos conflitos e as tentativas de
diálogo institucional entre os três Poderes.
3. OBJETIVOS E METAS A SEREM ALCANÇADOS
A proposta de projeto de pesquisa apresentada tem os seguintes objetivos gerais e
específicos:
3.1. Objetivos Gerais
•

6

Investigar os diferentes tipos de conflito, relações e tentativas de diálogo institucional
entre o Poder Judiciário – em especial o Supremo Tribunal Federal –, os Poderes
Executivo e Legislativo, e a sociedade civil, em um contexto marcado por seu
protagonismo como ator político e pelos fenômenos da judicialização da política e do
ativismo judicial em suas múltiplas dimensões;

O objeto da pesquisa ora proposta dirige-se essencialmente à jurisdição constitucional concentrada,
realizada no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL , mas seus resultados dirão respeito igualmente à jurisdição
constitucional difusa, efetuada por todo e qualquer órgão jurisdicional brasileiro, o que denota a importância
ainda maior da investigação.
7
DUARTE, Fernanda et al. Os Direitos à Honra e à Imagem pelo Supremo Tribunal Federal:
Laboratório de Análise Jurisprudencial. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. VIEIRA, José Ribas et al. Direitos à
Intimidade e à Vida Privada: Laboratório de Análise Jurisprudencial. Curitiba: Juruá, 2008. VALLE,
Vanice Lírio do (org.). Ativismo Jurisdicional e o Supremo Tribunal Federal. Curitiba: Editora Juruá, 2009.
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•

Buscar, em sistemas jurídicos estrangeiros, modelos alternativos de exercício da
jurisdição constitucional e, sobretudo, seus reflexos nas relações (tensões e diálogos)
entre os Poderes de Estado e a sociedade civil, de tal modo que possa ser
eventualmente delineada uma proposta de “constitucionalismo cooperativo”8 como
alternativa à “supremacia do Judiciário” nas democracias contemporâneas;

•

Mapear modelos teóricos e práticos de desenhos institucionais responsáveis pelo
diálogo constitucional entre os Poderes e a sociedade civil, como confirmação,
complemento e/ou alternativa ao modelo tradicional de judicial review em nosso
sistema jurídico;

•

Fomentar a pesquisa no âmbito da Pós-Graduação em Direito da Faculdade Nacional
de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (FND/UFRJ), com o objetivo de
viabilizar a proposta de construção de um “Observatório da Justiça Brasileira”,
reforçando a contribuição de outras universidades e centros de pesquisa para a
construção de uma perspectiva reflexiva e crítica sobre o Poder Judiciário.

3.2. Objetivos Específicos

8

•

Estudar o protagonismo institucional experimentado pelo Supremo Tribunal Federal ,
com apoio nos conceitos de judicialização da política, ativismo judicial e
representação argumentativa, procurando, ao mesmo tempo, destacar as múltiplas
dimensões desses fenômenos;

•

Identificar, a partir da análise do julgamento de casos difíceis9, a configuração de
desenhos institucionais, contrapondo novas perspectivas de diálogo institucional com
a sociedade civil e os demais Poderes à postura hegemônica de representação
argumentativa assumida unilateralmente pelo Supremo Tribunal Federal
em
julgamentos recentes;10

•

Delimitar os contornos, a forma e o rigor dos novos padrões institucionais decorrentes
dessa representação argumentativa, auto-reputada pelo Supremo Tribunal Federal
como suficiente para sua legitimação na judicialização da política, permitindo postular
a necessidade do aprofundamento do debate democrático institucional na sociedade
brasileira;

•

Estudar, teoricamente, e investigar a efetividade de práticas de diálogo institucional
existentes, tais como as decisões aditivas em sede de controle de constitucionalidade, a
modulação de seus efeitos, a realização de audiências públicas, a participação dos

Cf. DIXON, Rosalind. Creating dialogue about socioeconomic rights: Strong-form versus weak-form
judicial review revisited. In: International Journal of Constitutional Law, Volume 05, Number 3, 2007, p.
391-418. O texto citado é fundamental para a compreensão da categoria de “constitucionalismo cooperativo” e
serve também como subsídio teórico para uma tipologia das modalidades de diálogos institucionais.
9
No entendimento do projeto de pesquisa, os casos difíceis ou hard cases enquadrar-se-iam como
aqueles que não possibilitam uma decisão imediata com base na técnica da subsunção (porque a regra apresenta
conceitos vagos ou indeterminados) ou na técnica da ponderação (porque os princípios em rota de colisão
protegem interesses igualmente valiosos do ponto de vista constitucional). V. p. 20 da Revista Jurídica da
Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, nova série, vol. 03, dez. 2008.
10
Como exemplo, temos o Caso dos Embriões, ADI 3510, quando o presidente da Corte expressamente
declara: “O Supremo Tribunal Federal demonstra, com este julgamento, que pode, sim, ser uma casa do povo tal
qual o Parlamento. Um lugar onde os diversos anseios sociais e o pluralismo político, ético e religioso encontram
guarida nos debates procedimental e argumentativamente organizados em normas previamente estabelecidas.”
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amici curiae e os editais de convocação da sociedade civil para a proposição de
súmulas vinculantes;
•

Investigar a necessidade e a eficácia das soluções jurídicas, políticas e/ou processuais,
aptas a implementar novos contornos para uma argumentação suficiente.

4. JUSTIFICATIVA
O projeto de pesquisa insere-se no âmbito do Programa de Pós-Graduação em
Direito (PPGD) da UFRJ na medida em que encontra conformidade com uma de suas linhas
de pesquisa – Teorias da Decisão e Desenhos Institucionais – e não deixa de tangenciar a
restante – Sociedade, Direitos Humanos e Arte.
Numa visão interdisciplinar, a teoria dos desenhos institucionais busca reconhecer o
papel das instituições na vida em sociedade e a forma como a sociedade, por sua vez, desenha
e redesenha suas instituições.11 O projeto desta pesquisa articula as duas linhas de pesquisa
citadas, a saber: a análise da representação argumentativa do Supremo Tribunal Federal passa
tanto pela argumentação praticada, no micro-universo da decisão e dos argumentos de cada
caso específico elegível para a presente pesquisa, quanto pelos aspectos e reflexos no macrouniverso dos desenhos das instituições brasileiras e de suas inter-relações contemporâneas.
Acresce-se ainda que, o presente projeto está relacionado ao projeto de pesquisa da
professora Margarida Maria Lacombe Camargo, cadastrado no CNPq sob o título
“Observatório da Justiça Brasileira”, que conta com a participação de dois bolsistas de
iniciação científica, ao mesmo vinculados. O referido projeto vem, desde 2007, ocupando-se
do estudo dos chamados casos difíceis no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
O mencionado Observatório resulta de um esforço interinstitucional, que envolve, de
forma integrada, a Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UnB) e a FND/UFRJ,
com o apoio institucional do Ministério da Justiça, mediante financiamento da Secretaria de
Reforma do Judiciário. Em função desse balizamento interinstitucional, a investigação
científica até o momento realizada resultou na publicação de um “Dossiê” no número especial
da Revista Jurídica da Faculdade de Direito da UFRJ12.
Uma das conclusões constantes do “Dossiê” apontou para a necessidade de se
verificar se a solução dos casos difíceis13 tem contribuído, ou não, para a reconfiguração de
nossas instituições. Exemplo disso foi a recente alteração do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal, que reforça o centralismo decisório, no sentido de conferir competência
exclusiva ao seu Presidente para, mediante convocação de audiência pública, abrir aos
interessados em determinada matéria sob julgamento a possibilidade de apresentarem seus
argumentos. Na mesma esteira, temos a institucionalização de procedimento facultando
segmentos da sociedade e do Estado brasileiro a participarem da elaboração de Súmulas
Vinculantes, pela via do edital público.
Assim nota-se que, por força da representação argumentativa,14 tal como assinalada
pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, na ADI nº 3.510,15 a
11

GOODIN, Robert. op. cit.
Revista Jurídica da aculdade Nacional de Direito da UFRJ, Rio de Janeiro, v. 1, n. 3, dez. 2008.
13
Ibidem.
14
ALEXY, Robert. op. cit.
15
A referida ADI levou ao Supremo a questão da possibilidade de pesquisas com células-tronco
embrionárias para fins terapêuticos.
12
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Corte Suprema vem afastando o debate democrático das vias tradicionais e desenhando novos
espaços de representação e participação da sociedade civil.
Tais conformações, por sua vez, brotam em terreno fértil, pois a superação das
democracias majoritárias pelo pluralismo passou a contar com a garantia de um Supremo
Tribunal Federal apto a protegê-las com o manto dos Direitos Fundamentais, legitimando
práticas contra-majoritárias16.
Ainda a contribuir para o fortalecimento da representação argumentativa nesse
processo, encontra-se o aumento da demanda judicial proveniente das omissões legislativas e
governamentais garantidoras de direitos, só passíveis, então, de serem oferecidos pela Justiça.
E por que não mencionar também que não raramente grupos vencidos no jogo político
recorrem ao Supremo pela via do controle da constitucionalidade de atos normativos e
administrativos?
A partir do estudo de casos, verificamos então o surgimento de novos padrões que
merecem ser estudados e explicados, tendo em vista a sua importância para os modelos de
jurisdição e democracia, atualmente em construção pela via jurisdicional, no Brasil.17
5. REFERENCIAL TEÓRICO
O projeto de pesquisa fundamenta-se em complexo quadro teórico-prático,
referenciado a um processo político institucional moldado no parâmetro da chamada
representação argumentativa. Em outra oportunidade, houve uma contribuição por parte dos
integrantes deste projeto para classificar esse protagonismo da Corte Maior brasileira numa
concepção de ativismo jurisdicional.18 Por conseqüência, tal postura ativista, reitera-se, resulta
de “novos padrões” ou práticas institucionais a serem compreendidas dentro da teoria dos
desenhos institucionais19, no plano macro-institucional, e pelas teorias da decisão, no nível
micro-processual.
A relevância da proposta deste projeto de investigação científica está no fato de que
tanto os procedimentos resultantes da Reforma do Poder Judiciário em relação ao Supremo
Tribunal Federal – notadamente em função da Emenda Constitucional nº 45/2004 – como
também o perfil de suas decisões judiciais têm, em razão da linha adotada da representação
argumentativa, desconhecido certos balizamentos da teoria constitucional contemporânea.
Tais balizamentos firmam-se como centro da discussão, evidenciando a necessidade
de enfrentar de modo direto a questão democrática resultante do tensionamento político, quer
da experiência notadamente do judicial review norte-americano, quer do próprio modelo de
jurisdição constitucional européia. Quanto a este último, cabe mencionar Victor Ferreres
Comellas, constitucionalista espanhol que estuda, em especial, as limitações dos tribunais
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mar. 2009. Disponível em <http://www.supremoemdebate.blogspot.com>. Acesso em 26 mar. 2009.
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constitucionais europeus de afastarem-se de uma linha de ativismo judicial ou, melhor
dizendo, serem responsáveis por um tensionamento político.20
Assim, é necessário, diante desses novos padrões e dentro do universo da teoria dos
desenhos institucionais, estudar a possibilidade e necessidade de enquadrá-los dentro de um
denominado constitucionalismo cooperativo, materializado pelos processos de diálogos
institucionais.21
Ressalte-se ainda que, o debate da teoria constitucional brasileira ainda não contribui,
de forma decisiva, para o alargamento de outros horizontes de estudos sobre o Supremo
Tribunal Federal, o que corroborou para a consolidação deste projeto. Nessa linha, a
investigação científica ora proposta representa uma tentativa de incorporar o aspecto reflexivo
da teoria dos desenhos institucionais considerando o “constitucionalismo cooperativo” e os
“diálogos institucionais”.
Vale lembrar que Conrado Hübner Mendes, na sua tese de doutorado em Ciência
Política defendida na Faculdade de Filosofia e Letras da USP em 2008, sob o título “Direitos
Fundamentais, Separação de Poderes e Deliberação”, já se mostrou sensível ao objeto
indicado neste projeto. Contudo, em razão da natureza de sua tese voltada mais para o campo
da filosofia política, não pôde descortinar uma aplicação prática em relação às decisões do
Supremo Tribunal Federal.
O Tribunal Constitucional, segundo Robert Alexy, exerce o importante papel de
“instância de reflexão do processo político”,22 responsável pela representação argumentativa
dos cidadãos. A argumentação jurídica e a participação da sociedade civil (em audiências
públicas ou na qualidade de amici curiae) constituiriam a fundamentação racional para a
representação argumentativa que, por sua vez, competiria com a representação política dos
cidadãos no Poder Legislativo sobre a última palavra na definição de políticas públicas,
responsáveis pela garantia e concretização dos direitos fundamentais.
De acordo com Alexy, o fato de os magistrados encontrarem-se constrangidos
institucionalmente pela regras da argumentação jurídica e, sobretudo, pelos princípios da
publicidade e da motivação de suas decisões contribuiria, em tese, para um maior grau de
racionalidade da jurisdição constitucional em comparação com o debate político, fortemente
marcado pela negociação e pela barganha com base nos interesses em conflito.
Dessa forma, “a representação do povo no tribunal constitucional é puramente
argumentativa”,23 enquanto a representação parlamentar constitui um conjunto, nem sempre
coerente, composto por elementos decisionistas e discursivos.
A tese da representação argumentativa foi recentemente recepcionada pelo discurso
do Min. Gilmar Mendes como uma estratégia para a legitimação da expansão da competência
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institucional do tribunal por meio de um ativismo jurisdicional24 e também contramajoritário.25
Em entrevista recente, o Min. Gilmar Mendes afirmou que o Supremo Tribunal
Federal é “um espaço democrático (...) aberto à reflexão e à argumentação jurídica e moral,
com ampla repercussão na coletividade e nas instituições democráticas”,26 citando
expressamente a teoria do jusfilósofo alemão Robert Alexy.
Conforme a declaração do atual Presidente do Supremo Tribunal Federal , que foi
voto vencido no caso sob exame, a inovação mais importante no julgamento refere-se à
legitimação do papel do tribunal como “casa do povo” para suprir as deficiências normativas,
mediante a prolação de sentenças de perfil aditivo, no processo de deliberação e elaboração
das leis.
Para o Ministro, a representação pela argumentação é concretizada em audiências
públicas, mediante a atuação do Ministério Público e da Advocacia-Geral da União, a
participação da advocacia privada e, por fim, a presença dos amici curiae.
Deste modo, o tribunal receberia todo tipo de argumentos, razões e pontos de vista
diferenciados sobre temas polêmicos na sociedade, como foi o caso da pesquisa com célulastronco embrionárias para fins terapêuticos. Além disso, diferentemente das decisões do Poder
Legislativo, as decisões dos tribunais, em especial as do Supremo Tribunal Federal, “só
ganham peso se conseguem convencer”.27 Nas decisões do poder político existiria, segundo
esta visão, um déficit na argumentação, pois o Congresso, ao contrário dos tribunais, não se
encontraria legitimado por um dever expresso de fundamentação discursiva de suas decisões.
Ainda segundo o presidente do Supremo Tribunal Federal, o debate democrático
sobre o tema da pesquisa com células-tronco não terminou na esfera do Congresso Nacional,
com a discussão e aprovação da Lei sobre Biossegurança, especialmente quanto à
controvérsia em torno do seu artigo 5º. O debate “democrático” permanece e se intensifica,
como se fosse um “terceiro turno” de deliberação e votação no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, com a “nota distintiva da racionalidade argumentativa e procedimental própria de
uma jurisdição Constitucional”.28
Assim, apesar de se auto-outorgar tamanho destaque no cenário das instituições e
atores democráticos, o Supremo Tribunal Federal parece não fazer acompanhar tal incremento
de atribuição-legitimidade com uma correspondente e suficiente atribuição-dever.
Como exemplo, é possível destacar a notícia divulgada no jornal Folha de São Paulo,
em 21 de março de 2009, que menciona o envio de documentos, pelo Procurador-Geral da
República, aos ministros do Supremo Tribunal Federal dois dias antes da retomada do
julgamento sobre a reserva Raposa Serra do Sol, contestando a própria atuação do Tribunal no
caso, ao afirmar que o Supremo Tribunal Federal não teria ouvido a sociedade e teria
extrapolado suas funções ao criar dezenove condições para manter a área demarcada de forma
contínua. Sobre o documento, a notícia afirma: “Para o procurador-geral, o Supremo não
respeitou a separação entre os Poderes e tratou o direito dos índios de forma 'amesquinhada'.
Suas observações acabaram sendo ignoradas no julgamento”.
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Isso parece indicar que, o Supremo não se sente obrigado a arcar com o ônus
argumentativo consistente na apreciação dos argumentos – cujo recebimento foi comemorado
pelo Supremo Tribunal Federal, nem mesmo quando tem o Procurador-Geral da República
como interlocutor. E isto, por sua vez, faz emergir a necessidade (quase urgente) de adequada
investigação científica apta a propor um balizamento para o mencionado ônus, o qual, se não
é possível afirmar ter recentemente surgido, certamente se constata como significativamente
mais importante entre as regras que disciplinam o jogo democrático republicano.
6. METODOLOGIA
Este projeto de pesquisa toma como premissa metodológica o postulado de que a
academia, no âmbito das Ciências Sociais Aplicadas, guarda, para além do compromisso de
descrever a realidade, certa responsabilidade em apontar caminhos para a construção de
desenhos institucionais que melhorem as condições fáticas hoje vigentes. Neste sentido,
adota-se a postura prescritiva de um desenhista de instituições. Tal postura metodológica
rotulou-se no âmbito da filosofia e da ciência política anglo-saxã de “novo
constitucionalismo”.29 A escolha da nomenclatura evidencia a tentativa de resgate da longa
tradição de teóricos políticos que buscaram oferecer soluções institucionais ao problema da
limitação do exercício do poder político.
Noutro viés, mas com conclusões semelhantes, é a perspectiva metodológica
apontada por Ronald Dworkin na teoria do direito contemporânea. O autor sustenta que o
direito consiste numa prática argumentativa, e que o único ponto de vista válido na produção
do conhecimento jurídico é o do participante. Este sujeito, ao invés do tradicional elemento
neutro da relação de conhecimento, assimila as práticas jurídicas existentes e as reformula
segundo sua melhor interpretação dos princípios de justiça política da comunidade.30 A ótica
dworkiniana do participante do sistema jurídico será adotada como clivagem metodológica
que direcione simultaneamente à compreensão do direito existente e a propostas críticas de
reformulação.
A partir desses postulados o projeto reconhece a relevância do tratamento de uma
perspectiva comparativa da experiência teórica e prática do debate, resultante dos modelos do
judicial review na experiência norte-americana e no debate europeu ocidental, como forma de
subsidiar a compreensão e eventual proposta de remodelagem das instituições que exercem a
jurisdição constitucional no Brasil.
Para efeitos de delimitação do objeto de pesquisa, apresentamos um corte
cronológico analítico que privilegia a produção jurisprudencial da nova composição do
Supremo Tribunal Federal, a partir de 2003, com o início do primeiro mandato do Governo
Luís Inácio Lula da Silva e, mais especificamente, considerando como ponto afirmativo as
conseqüências institucionais da Emenda Constitucional nº 45/2004: a Reforma do Judiciário.
Ademais, a linha metodológica adotada encontra-se lastreada em uma perspectiva de
estudo de casos, a partir da escolha de decisões paradigmáticas que serão delimitadas pelo
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critério de não apenas se enquadrarem no que foi definido anteriormente como “caso difícil”,
mas também, em razão da noção de representação argumentativa.
Desta feita, adota-se o viés da pesquisa qualitativa em detrimento de uma abordagem
quantitativa ou estatística. Elegemos esta orientação com esteio nos questionamentos
epistemológicos levantados pela hermenêutica, quanto à relação entre sujeito e objeto.
Considerando o Direito como um objeto hermenêutico, no sentido de que não existe como
dado, mas, paradoxalmente, como construção dos próprios sujeitos que buscam apreendê-lo,
torna-se imprescindível transcender a observação exterior para se enredar nos sentidos das
práticas judiciais, conforme vistos pelos próprios participantes.
Com esse universo analítico definido, o projeto de pesquisa volta-se para a
investigação das fundamentações argumentativas esposadas por atores privilegiados na tarefa
de definir o desenho de nossas instituições jurídicas atinentes à atividade do controle de
constitucionalidade. Esse complexo procedimento não estará distante de uma adequada
contextualização social e política.
Em síntese, conforme o tratamento metodológico a ser adotado, será realizado um
exaustivo levantamento teórico, notadamente no campo dos “desenhos institucionais” e da
“representação argumentativa”. É importante, também, o mapeamento de experiências
normativas comparadas e seu cotejamento com o ordenamento jurídico brasileiro. Some-se
ainda a importância da realização de entrevistas com os ministros do Supremo Tribunal
Federal , bem como com outros atores diretamente envolvidos com cada caso, a partir de
roteiro definido, ressaltando-se as categorias principais constantes do projeto de pesquisa.31
7. PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES CIENTÍFICAS DA PROPOSTA
a) Esboçar a criação de uma teoria ou tipologia dos modelos analíticos e desenhos
institucionais;
b) Demarcar o entendimento de como as decisões da jurisdição constitucional redesenham o
modelo de democracia traçado pela Constituição;
c) Pontuar a percepção da auto-imagem do Supremo Tribunal Federal , isto é, a forma como
o tribunal se vê como Poder da República;
d) Estabelecer uma maior articulação entre teoria política e teoria constitucional;
e) Compreender o estado da arte da judicialização da política no Brasil na perspectiva do
denominado “ativismo jurisdicional”;
f) Analisar criticamente a prática da argumentação efetuada pelo Supremo Tribunal Federal
e sugerir contornos eventualmente mais precisos e maneiras de implementá-los.
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Anexo II – O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO ARQUITETO
INSTITUCIONAL: A JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA E O ATIVISMO
JUDICIAL1
José Ribas Vieira2, Margarida Maria Lacombe Camargo3, Alexandre Garrido da Silva4.
O protagonismo dos tribunais e a judicialização como fenômeno institucional, social e
argumentativo.
É difícil imaginar atualmente alguma questão política, moral, econômica, científica
ou ambiental que não possa ser levada à apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. Inúmeros
fatores corroboram esta percepção do atual funcionamento da complexa relação entre os
Poderes de Estado em nosso sistema político-jurídico marcado pela expansão da
judicialização da política e das relações sociais.
A judicialização é um fenômeno bastante complexo e possui diferentes dimensões.
De um ponto de vista institucional, a judicialização da política define-se como um processo
de transferência decisória dos Poderes Executivo e Legislativo para os magistrados e
tribunais, que passam, dentre outros temas controversos, a revisar e implementar políticas
públicas e rever as regras do jogo democrático.
A partir de um enfoque mais sociológico, a judicialização das relações sociais
ressalta o surgimento do Judiciário como uma “alternativa para a resolução de conflitos
coletivos, para a agregação do tecido social e mesmo para a adjudicação da cidadania” 5. Por
último, segundo uma perspectiva lógico-argumentativa, a judicialização também significa a
difusão das formas de argumentação e decisão tipicamente jurídicas para fóruns políticos,
institucionais ou não, representando, assim, a completa domesticação da política e das
relações sociais pela “linguagem dos direitos” e, sobretudo, pelo discurso constitucional.
Segundo a perspectiva de relações sociais e políticas “judicializadas”, não há um
espaço “vazio” de Constituição, isto é, não há questão controvertida para a qual o texto
constitucional não possa oferecer uma diretriz valorativa ou principiológica que circunscreva,
1
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em último caso, as opções político-normativas deliberadas e aprovadas pelo Legislativo,
implementadas pelo Poder Executivo ou demandadas pela sociedade civil. Há fatores de
diferentes ordens que são apontados por cientistas sociais e juristas para a explicação da
expansão do poder judicial nas democracias contemporâneas.
Com relação ao caso brasileiro, cabe mencionar fatores históricos como a
redemocratização do país e a promulgação de um texto constitucional abrangente no tocante à
defesa e promoção dos direitos fundamentais, responsável, ainda, pela determinação de
inúmeras tarefas positivas dirigidas aos Poderes Executivo e Legislativo no sentido de sua
concretização normativa. Ao mesmo tempo, nesse período conturbado de redemocratização,
grandes expectativas foram depositadas no Poder Judiciário, que passou a ser vislumbrado por
muitos como o “guardião das promessas”6 e o principal responsável pela efetivação da
Constituição em um contexto de suspeita e de descrédito em relação aos poderes
democraticamente eleitos.
De um ponto de vista mais sociológico, é importante destacar o crescimento da
litigância judicial em sociedades marcadas por um Estado social que não cumpriu suas
promessas por meio da implementação de políticas públicas universais, estimulando, assim, o
acesso aos tribunais como última garantia para a obtenção das prestações positivas previstas
pela Constituição7. Assim, haveria uma relação entre o ocaso das pretensões transformadoras
do Estado social e o aumento da judicialização das relações sociais, transformando cidadãos
em clientes de prestações estatais individualizadas8.
Há, ainda, fatores propriamente políticos que fomentam a tão comentada
judicialização da política. Cabe citar, por exemplo, a expansão do uso dos tribunais por
grupos de interesse e por agremiações partidárias derrotadas nos processos deliberativos
parlamentares. Os tribunais tornam-se, assim, parte do jogo político e um recurso estratégico
importante para a implementação, em muitos casos politicamente controvertidos, de um
verdadeiro terceiro turno de deliberação e votação.
Consolida-se, assim, nas palavras de Oscar Vilhena Vieira, uma “supremocracia”9
ou, ainda, uma forte tendência à “juristocracia”10. Hoje, certamente, o provável recurso ao
Judiciário pela oposição faz parte do cálculo político e das negociações partidárias no âmbito
do Parlamento. C. N. Tate e T. Vallinder apontam, além dos fatores políticos acima, o conflito
político-ideológico entre os poderes como importante variável explicativa para o crescimento
do fenômeno da judicialização11.
No sentido de uma crítica política mais contundente à expansão decisória da
jurisdição constitucional, Ran Hirshl destaca o interesse de autolegitimação do próprio
tribunal na decisão de questões disputadas na sociedade e a importância de uma análise do
fenômeno do “novo constitucionalismo” em um contexto mais amplo marcado pelas lutas
políticas, econômicas e sociais que modelam o sistema jurídico-político de uma determinada
sociedade. Hirschl destaca, de modo original, uma nova dimensão da judicialização que passa
6
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a denominar de “judicialização da mega-política”, na qual é possível verificar a transformação
das Cortes Constitucionais em uma parte crucial do aparato nacional de tomada de decisões
políticas em seus respectivos países12.
Além dos fatores supramencionados, é importante mencionar, também, a
contribuição da reflexão jusfilosófica para a legitimação do judicial review. Há, na atualidade,
a hegemonia de uma compreensão da democracia em termos constitucionais que confere às
Cortes Supremas a última palavra na interpretação da Constituição13. A inspiração histórica
dessa compreensão hegemônica reside nas experiências institucionais, em especial, da
Suprema Corte norte-americana e do Tribunal Constitucional Federal alemão.
No caso da pesquisa com células-tronco embrionárias14, por exemplo, com apoio na
teoria de Robert Alexy, o Ministro Gilmar Mendes defendeu o papel do Supremo Tribunal
Federal como “representante argumentativo” dos cidadãos. De acordo com essa perspectiva,
caberia à Corte Suprema atuar como instância jurídica de reflexão, correção e aprimoramento
do debate parlamentar, justificando, assim, o protagonismo do tribunal como legislador
positivo responsável por suprir a proteção insuficiente aos direitos fundamentais dispensada
pelo legislador no momento de discussão e elaboração da Lei de Biossegurança, responsável
pela previsão dos parâmetros normativos para a pesquisa com células-tronco embrionárias
para fins terapêuticos.
De acordo com essa concepção, de modo extremamente idealista, concebe-se o
Supremo Tribunal como um fórum pautado exclusivamente pela “força do melhor
argumento”, que permanece blindado contra as investidas da barganha política e dos
interesses, diferentemente dos poderes legitimados democraticamente. Cabe às Supremas
Cortes, segundo tal perspectiva, submeter os demais poderes de Estado a um “dever de
racionalidade”15 com fundamento na motivação de suas decisões. Há, por trás do discurso de
legitimação supramencionado, uma profunda desconfiança com relação à democracia
majoritária (ou seja, o receio de uma “tirania da maioria”) e os resultados epistêmicos de suas
deliberações.

Dimensões do ativismo judicial: o ativismo não-jurisdicional e a politização do
Judiciário.
Outro conceito igualmente importante para a compreensão do protagonismo
institucional do Supremo Tribunal Federal na atualidade é o de ativismo judicial. Assim como
o fenômeno da judicialização, o ativismo judicial é igualmente complexo por conter uma
pluralidade de dimensões. O ativismo judicial pode ser praticado tanto no exercício da
prestação jurisdicional (por meio dos autos do processo) quanto de forma extrajudicial pelos
12
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magistrados como, por exemplo, em entrevistas, discursos de posse e pronunciamentos
exteriores aos processos.
O ativismo extrajurisdicional torna mais explícita uma dimensão de “politização do
Judiciário”, que o aproxima do modo de atuação dos demais poderes de Estado legitimados
democraticamente. Como poder político, a manifestação extrajudicial de seus membros é
recorrente na história do tribunal.
A novidade consiste, justamente, na intensidade de sua prática pelo presidente do
Supremo Tribunal Federal, o Ministro Gilmar Ferreira Mendes, fato relevante que o distingue
de sua antecessora, a Ministra Ellen Gracie, mais preocupada com a administração e a
racionalização das atividades do tribunal. Neste sentido, pode ser citado o pronunciamento do
Ministro Gilmar Mendes sobre o suposto caráter ilegal da atuação de certos movimentos
sociais – com destaque, segundo a sua visão, para o Movimento dos Sem-Terra (MST) –
assim como a ilegalidade do financiamento público de organizações não-governamentais pelo
Estado, direta ou indiretamente relacionadas com tais movimentos sociais.
Outro exemplo consiste no posicionamento de alguns ministros, notoriamente, do
próprio Ministro Gilmar Mendes, sobre a oportunidade política e social da discussão sobre a
interpretação dos efeitos da Lei de Anistia com relação aos chamados “crimes conexos”.
Dentro desse quadro destaca-se, em uma solenidade de comemoração dos 60 anos da Lei
Fundamental alemã em Brasília, a manifestação do Ministro Gilmar Mendes sobre a
possibilidade jurídica de um terceiro mandato do presidente da República, considerando-a
incompatível com o princípio republicano. Os exemplos apresentados acima, para além da
questão de mérito, corroboram uma aproximação entre as funções judicial e política,
ratificando, assim, uma crescente dimensão de “politização do Judiciário” nos dias atuais.
Tradicionalmente a perspectiva ativista é vista como uma atuação progressista dos
magistrados e tribunais no tocante ao reconhecimento, garantia e promoção de direitos
fundamentais. Por exemplo, no campo da sociologia do Direito, José Eduardo Faria
identificou, no final dos anos oitenta, o Judiciário brasileiro como uma promissora arena de
lutas e conquistas para os novos movimentos sociais com apoio em um ativismo judicial
inspirado por uma cultura jurídica transformadora16.
Após duas décadas, no entanto, a ampla transformação crítica do ensino jurídico não
aconteceu e a formação acadêmica dos bacharéis em Direito continua, em suas linhas gerais,
excessivamente formalista e acrítica. Consolidou-se, apesar dessa constatação, um senso
comum teórico de que o ativismo judicial é necessariamente progressista. Cass Sunstein,
respaldado na experiência judicial norte-americana sob o governo Bush, destaca, entretanto,
que um posicionamento ativista pode conduzir tanto a uma decisão progressista quanto a uma
conservadora17. Além disso, esclarece Sunstein, não é possível afirmar, de antemão, que uma
atitude ativista seja sempre a postura correta ou incorreta diante de todos os casos jurídicos
possíveis, especialmente em casos difíceis18.
No debate norte-americano, o termo ativismo judicial é utilizado, muitas vezes, para
qualificar “uma decisão com a qual não concordamos”. Em um esforço analítico, William P.
Marshall identificou sete dimensões do ativismo judicial, quais sejam: o ativismo contra16
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majoritário, não originalista, jurisdicional ou formal, de precedentes, material ou criativo,
remediador e partisan19. Segundo Sunstein, o ativismo judicial pode ser mensurado pela
freqüência com que um determinado magistrado ou tribunal invalida as ações (normas e atos
normativos) de outros poderes de Estado, especialmente do Poder Legislativo20. Ou seja, com
que freqüência os tribunais “retiram a decisão das mãos dos eleitores21”. Além disso, também
será considerado ativista o magistrado ou tribunal que procura suprir omissões (reais ou
aparentes) dos demais poderes com suas decisões.
Tendo em vista as múltiplas acepções do termo, cabe destacar o ativismo judicial em
seu sentido jurisdicional ou formal22, ou seja, entendido como a ampliação da competência do
tribunal por meio de suas próprias decisões. Segundo esse ativismo formal, o Supremo
Tribunal Federal vem redefinindo os limites de sua própria competência jurisdicional,
modificando, assim, o seu papel institucional nas relações com os demais poderes.
A judicialização da mega-política e o ativismo jurisdicional são conceitos centrais
para a nossa análise acerca do protagonismo da Suprema Corte no sistema político brasileiro.
Ran Hirshl inclui os temas da justiça transicional e do processo eleitoral como exemplos de
judicialização em seu sentido mais forte e político23.
Com relação ao tema da justiça de transição, cabe mencionar a ADPF nº 153, em
análise pelo Supremo Tribunal Federal, que tem como objetivo a declaração de
inconstitucionalidade de dispositivo da Lei de Anistia (Lei nº 6683/79) responsável pela
extensão de seus efeitos aos crimes comuns praticados por agentes públicos contra opositores
políticos do regime militar. Até a proposição da ADPF nº 153 pelo Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil, o nosso Judiciário havia consolidado uma postura de
seletividade com relação à judicialização do tema, diferentemente da postura ativista e
progressista assumida por magistrados de outros países latino-americanos, influenciados por
um contexto internacional de judicialização dos direitos humanos e pelo protagonismo
continental da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Verso e reverso: as relações entre a judicialização da política e o ativismo judicial no
Brasil
Apesar de muito próximos, os fenômenos da judicialização e do ativismo judicial não
se confundem. O ativismo judicial pode ser descrito como uma atitude, decisão ou
comportamento dos magistrados no sentido de revisar temas e questões – prima facie – de
competência de outras instituições. Dentre outros fatores, o ativismo judicial é exercitado em
contextos de inércia, deliberada ou não, dos demais poderes de Estado. Em casos
politicamente custosos, os poderes Legislativo e Executivo podem, de um modo estratégico,
por meio de uma inércia deliberada, abrir um espaço para a atuação ativista dos tribunais.
Temas profundamente controvertidos, sem perspectiva de consenso na sociedade, tais como a
19
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abertura dos arquivos da ditadura militar, uniões homoafetivas, aborto, entre outros, têm os
seus custos políticos estrategicamente repassados para os tribunais, cujos integrantes não
precisam passar pelo crivo do voto popular após suas decisões.
Por sua vez, a judicialização da política, mais ampla e estrutural, cuidaria de macrocondições jurídicas, políticas e institucionais que favoreceriam a transferência decisória do
eixo Poder Legislativo – Poder Executivo para o Poder Judiciário. Assim, segundo C. Neal
Tate, o ativismo judicial constitui uma atitude ou comportamento dos juízes no sentido de
“participar da elaboração de políticas que poderiam ser deixadas ao arbítrio de outras
instituições mais ou menos hábeis24”.
As condições estruturais promotoras da judicialização – democracia, direitos
fundamentais, sistema de controle de constitucionalidade, entre outras – estão presentes
formalmente em nosso sistema jurídico desde a promulgação da Constituição Federal de
1988, sendo que apenas recentemente a temática ganhou o holofote dos meios de
comunicação de massa e o interesse generalizado de juristas e cientistas sociais. Além disso,
como destacam Tate & Vallinder, a intensificação do ativismo judicial como condição
promotora da judicialização depende de um descompasso entre a ideologia política
predominante no tribunal e aquela que predomina no âmbito dos poderes eleitos
democraticamente25.
Os autores não pretendem conferir um caráter “objetivo” à variável mencionada,
tendo em vista que é muito difícil definir em termos monolíticos a “ideologia” de um poder
que é composto, por sua vez, por membros com diferentes perspectivas ideológicas. Em
termos gerais, a inexistência de uma “sintonia fina” estimulará, em diferentes graus, a revisão
judicial das normas e dos atos produzidos pelos órgãos majoritários. Neste sentido, a
politização do Judiciário é um indício de um fenômeno mais profundo, isto é, de um conflito
ideológico entre os poderes de Estado em um determinado momento histórico.
Diante dos fatores expostos acima, é possível afirmar a precedência, no caso
brasileiro, do ativismo judicial sobre o fenômeno de judicialização da política, na qualidade
de condição subjetiva necessária para a intensificação e consolidação da judicialização da
política.

O Supremo Tribunal Federal como arquiteto constitucional e suas implicações
institucionais
No debate norte-americano as perspectivas de dois autores – Ronald Dworkin e Cass
Sunstein – têm sido utilizadas para justificar dois modelos distintos de atuação das Cortes
Supremas no plano da jurisdição constitucional26. Dworkin, por um lado, destaca o papel das
Cortes na proteção e garantia dos direitos fundamentais na qualidade de “trunfos” contra
considerações de bem-estar geral27. Sunstein, por sua vez, ressalta a função dos tribunais
superiores como “arquitetos constitucionais” que devem atentar para as suas capacidades
24
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institucionais e para os efeitos dinâmicos de suas decisões sobre a nação e a história de suas
instituições28.
Cass Sunstein, Adrian Vermeule29 e Robert Goodin30 constituem referencias
teóricas fundamentais para a compreensão atual do Supremo Tribunal Federal como
“arquiteto institucional31”, isto é, como uma instituição que é desenhada pela Constituição (ou
seja, constrangida por regras constitucionais) e que, ao mesmo tempo, redesenha outras
instituições e a própria Constituição por meio do ativismo jurisdicional, ou seja, através da
remodelação e ampliação de suas competências. Instituição, nas palavras de Goodin, pode ser
definida como “padrões de comportamento estáveis, valorativos e recorrentes”32. Neste
sentido, o ativismo jurisdicional, como um novo padrão de comportamento valorativo,
condicionará a remodelagem do Supremo Tribunal Federal como instituição detentora da
“última palavra” na definição do significado dos dispositivos constitucionais.
Finalmente, como outra importante contribuição para a análise do Supremo
Tribunal Federal como “arquiteto institucional”, deve-se destacar o estudo de Kent Roach
sobre a teoria dos diálogos institucionais entre tribunais e legislaturas, especialmente com
ênfase na experiência canadense, como uma forma de “reconciliar a revisão judicial com a
democracia33”.
Segundo Luc Tremblay, as teorias do diálogo institucional preconizam a
participação das cortes e dos órgãos legislativos em um diálogo sobre a “determinação do
equilíbrio apropriado entre princípios e políticas públicas”34. Tremblay, no entanto, apresenta
uma postura bastante cética com relação às capacidades descritiva e prescritiva das teorias do
diálogo institucional. Na realidade, argumenta o autor, não haveria diálogo entre cortes e
legislaturas, mas uma série de atos unilaterais, com o objetivo de exercer influência recíproca,
ou seja, uma espécie de “oitiva” mútua – uma conversa – que exerceria pouca influência sobre
a decisão final de cada uma das instituições.
O novo institucionalismo como metodologia de análise do Poder Judiciário,
especialmente do Supremo Tribunal Federal, apresenta-se, ao mesmo tempo, como uma
perspectiva empírica e normativa das relações entre os tribunais, os demais poderes de Estado
e a sociedade civil. O estudo comparado de arranjos institucionais estrangeiros não tem como
principal objetivo o seu “transplante” acrítico para o contexto brasileiro, mas fornecer
subsídios – teóricos e práticos – para a remodelagem do funcionamento das instituições em
nossa sociedade.
28
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Relevantes casos difíceis amplamente divulgados pela mídia, julgados ou em
andamento, são importantes para oferecer maior concretude à análise em termos de um
acirramento do conflito entre os Poderes ou, então, para iluminar uma proposta alternativa
mais construtiva de diálogo institucional35.
Neste sentido, como exemplos de um acirramento do conflito entre os poderes de
Estado em um sistema de controle de constitucionalidade cada vez mais forte em sua
conotação concentrada e vinculante, sobretudo após o advento da Emenda Constitucional nº
45/04, podemos citar os casos da cláusula de barreira e da fidelidade partidária no âmbito do
Supremo Tribunal Federal. Ao mesmo tempo, constituem exemplos de conflito em sua
dimensão mais aguda, as recentes decisões do Tribunal Superior Eleitoral que resultaram na
cassação dos mandatos dos governadores dos estados da Paraíba e do Maranhão por compra
de votos e abuso do poder econômico.
Com relação à cláusula de barreira36, o Supremo Tribunal Federal decidiu, de modo
unânime, pela inconstitucionalidade do artigo 13 da Lei nº 9096/95 (Lei dos Partidos
Políticos) que estabelecia a mencionada cláusula, com fundamento nos princípios do
pluralismo político, da igualdade de chances e no direito das minorias. No tocante à fidelidade
partidária37, houve interpretações principiológicas (Ministro Celso de Mello, por exemplo) e
formalistas (Min. Eros Grau), prevalecendo, ao final, a tese da perda do mandato de
parlamentar em caso de infidelidade partidária.
As duas decisões do Supremo Tribunal Federal ocorreram em um contexto de forte
debate sobre a reforma política, retirando, conseqüentemente, do Poder Legislativo a decisão
final sobre dois temas centrais em tal discussão. É importante ressaltar, nos dois casos, o
pressuposto assumido por vários ministros do Supremo Tribunal Federal acerca do caráter
fortemente partidário de nossa democracia, contrariando estudos empíricos de cientistas
políticos que destacam justamente o contrário, ou seja, a importância pessoal do candidato e a
contribuição reduzida dos partidos políticos para a definição dos votos da maioria do
eleitorado brasileiro38.
Por outro lado, um importante exemplo de diálogo institucional entre o Poder
Judiciário e o Poder Legislativo, com um viés mais construtivo, ocorreu no caso do Município
de Luís Eduardo Magalhães (ADI nº 2240-BA), no qual, com apoio em uma argumentação
lastreada na “força normativa dos fatos” e no “estado de exceção”, o Supremo Tribunal
Federal decidiu no sentido da inconstitucionalidade da lei estadual responsável pela criação
do referido município, no entanto, sem a conseqüente pronúncia de nulidade pelo prazo de
vinte e quatro meses, tempo este considerado razoável para a deliberação e aprovação pelo
Legislativo da lei complementar mencionada no § 4º do art. 18 que disciplinará os requisitos
para a criação de novos municípios. O resultado deste diálogo consistiu na aprovação da
Emenda Constitucional nº 57/08, que convalidou a criação de todos os municípios cujas
35
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respectivas leis tenham sido publicadas até 31 de dezembro de 2006, incluindo, assim, o
município de Luís Eduardo Magalhães.
O Supremo Tribunal Federal encontra-se atualmente diante de uma opção
existencial. Um primeiro caminho – que provavelmente continuará a ser trilhado – aponta
para um aumento da tensão entre os poderes com a mitigação dos tradicionais postulados do
legislador negativo, da separação dos poderes e da suposta “neutralidade” política do
Judiciário.
Esse percurso institucional, mais conflitivo, pode ser vislumbrado no hard case da
pesquisa com células-tronco embrionárias, oportunidade na qual o ministro relator Carlos
Ayres Britto definiu o Supremo Tribunal Federal como uma “casa de fazer destino” ou, então,
no caso da fidelidade partidária, quando o tribunal avocou um tema central na pauta da
reforma política discutida no âmbito do Poder Legislativo. Outro exemplo paradigmático é o
caso Cesare Battisti, que enfrenta questões institucionais com grande repercussão política,
sobretudo, para a relação entre os Poderes Executivo e Judiciário.
O caminho alternativo consiste na adoção de uma postura mais humilde e
cooperativa por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa alternativa pode ser
vislumbrada, por exemplo, no voto minimalista da Ministra Ellen Gracie no caso das célulastronco embrionárias, ao afirmar que o Supremo Tribunal Federal “não é uma Academia de
Ciências” ou, então, na argumentação do Ministro Gilmar Mendes no caso do amianto (ADIMC nº 3937-7/SP), oportunidade em que destacou a importância de realização de audiência
pública com a participação de especialistas para a aferição dos riscos à saúde e ao meio
ambiente provocados pelo amianto branco (ou crisotila).
Outro importante exemplo consiste na realização da audiência pública sobre as ações
de prestação de saúde (fornecimento de medicamentos, custeio de tratamentos experimentais
ou no exterior, etc.) convocada pela presidência do Supremo Tribunal Federal em março de
2009 e realizada no mês seguinte com a participação de autoridades, especialistas em matéria
de Sistema Único de Saúde e da sociedade civil.
Segundo essa perspectiva, de acordo com Cass Sunstein, a interpretação da
Constituição em questões controvertidas deve ser compreendida como um produto de
contribuições de diferentes atores e perspectivas teóricas, que, em muitos casos, conduz a uma
postura de self-restraint por parte dos magistrados em questões polêmicas39. Esse
posicionamento, adepto de um minimalismo decisório atento ao diálogo institucional, implica
uma compreensão da interpretação constitucional não em termos de quem tem a última
palavra, mas como um processo dialógico complexo construído em contextos deliberativos a
partir de diferentes contribuições provenientes da sociedade civil, de órgãos legitimados por
seu conhecimento técnico e dos poderes democraticamente eleitos.
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Anexo III – ATUAL PROJETO DO GRUPO DE PESQUISA “ATIVISMO JUDICIAL”:
VERSO E REVERSO: A JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA E O ATIVISMO
JUDICIAL NO BRASIL
Alexandre Garrido da Silva1, Bernardo Medeiros2, Daniella Pessanha3, Fernando Gama4,
Jorge Chaloub5 e José Ribas Vieira6.
1. Introdução.
O presente artigo contextualiza a transformação do Direito nos últimos setenta anos,
destacando os fenômenos da judicialização da política e do ativismo judicial. Estabelece-se
também uma interface com a trajetória da Constituição Federal nestes vinte anos,
materializada pelo crescente protagonismo do Supremo Tribunal Federal, assim como as
conseqüências deste contexto institucional para Teoria do Processo. Por último, ao examinar
as relações entre postura garantista e ativismo judicial, são analisados alguns casos
emblemáticos no Supremo Tribunal e em instâncias inferiores.
A segunda metade do século passado foi marcado por um intenso processo de
internacionalização dos Direitos Humanos com os seus respectivos sistemas institucionais
protetivos. Testemunha-se, também, o adensamento da normatização de interesses coletivos e
difusos em temas como meio-ambiente e direito do consumidor, em decorrência de certos
modelos estatais interventivos, como o protagonista de políticas de bem estar social, e das
perspectivas impostas pela denominada sociedade de risco (Beck, 2002).
Nessa linha de raciocínio enquadra-se o transcurso dos vinte anos da promulgação da
Carta de outubro de 1988. Tal processo de mudança social reflete na aplicação das normas da
Constituição Federal de 1988. A questão central a se indagar é como as decisões judiciais,
especialmente as do Supremo Tribunal Federal, indicam um determinado desenho
institucional (Goodin, 1996). Deve-se explicitar o vínculo entre a prática da Jurisdição
Constitucional brasileira e seus limites, delineados no texto constitucional.
Esse contexto de uma presença mais efetiva do direito cria, como conseqüência
lógica, um processo de judicialização de demandas sociais, preocupadas com a concretização
do amplo elenco de Direitos Fundamentais. As conseqüências para a teoria processual não são
pequenas. Tal processo é denominado “judicialização da política”. Ele consiste em uma nova
atribuição de papéis à prestação jurisdicional, com o escopo de resolver conflitos sociais em
meio a uma sociedade repleta de novas formas de proteção jurídica.
1
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Cabe delimitar de que modo essa maior atuação de segmentos sociais, no espaço do
Poder Judiciário, o confere maior protagonismo na estrutura estatal. Deve-se também indagar
os possíveis efeitos desse fenômeno. Se ele é apenas vinculado às demandas sociais ou, por
outro lado, reforça certo ativismo judicial, instrumentalizado pela teoria processual. Por
último, merecem destaque as ressonâncias desse quadro em uma sociedade como a brasileira,
a partir da análise do desempenho institucional do Supremo Tribunal Federal, e de suas
relações com a dinâmica social.

2. Delimitando judicialização da política e sua articulação com o ativismo judicial
A análise desse quadro do direito pós-1945 mereceu de autores como Tate e
Vallinder (1997, p.13), de forma pioneira, o seguinte conceito de judicialização da política:
“Quando falamos de uma expansão global do poder judicial, referimo-nos a infusão de um
processo decisório judicial e de procedimentos típicos das Cortes em uma arena política em
que os mesmos não foram previamente inseridos”.7 Deste modo a judicialização da política
seria marcada por dois processos distintos e não necessariamente vinculados, assim descritos
por Vallinder:
Assim, a judicialização da política pode significar normalmente ou: 1)
a expansão da jurisdição das Cortes ou dos juízes ao âmbito dos
políticos e/ou administradores, que é a transferência dos direitos de
tomada de decisão advindos da legislatura, dos Ministérios, ou do
serviço civil das Cortes ou, ao menos, 2) a propagação dos métodos
judiciais de tomada de decisão para além da jurisdição apropriada.8
(TATE, VALLINDER, 1997. p. 13)
Quanto ao debate brasileiro a respeito desse tema do maior protagonismo do Direito,
além de avanços dados pela aplicação do termo de judicialização da política por parte de
estudiosos como Luís Werneck Vianna (VIANNA et al, 1999), cabe destacar, também, nesse
ponto, a contribuição de Ernani de Carvalho (2004). Este cientista político elenca seis
condições para o surgimento e a consolidação do fenômeno estudado, a saber: a existência de
um sistema político democrático, a separação dos poderes, o exercício dos direitos políticos, o
uso dos tribunais pelos grupos de interesse, o uso dos tribunais pela oposição e, por último, a
inefetividade das instituições majoritárias. Todos esses fatores, em maior ou menor
intensidade, encontram-se presentes nos sistemas político e jurídico brasileiros da atualidade.
Marcus Faro de Castro (1997), por sua vez, menciona, entre outros, a mencionada
constitucionalização do direito em todos níveis após a Segunda Guerra Mundial, o resgate do
tema sobre a legitimação dos direitos humanos, o exemplo institucional da Suprema Corte
norte-americana e a tradição européia (kelseniana) de controle concentrado de

7
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constitucionalidade das leis como fatores importantes para a explicação do fenômeno da
judicialização da política.
Em obras mais recentes do que a de Tate e Vallinder, Ran Hirschl define esse
processo como “juristocracia” (juristocracy), ou seja, como a progressiva transferência de
poderes decisórios das instituições representativas para o Judiciário9. Este fenômeno é
acompanhado e alimentado por uma mudança na ideologia jurídica, que consiste em uma
crítica realizada pelas principais elites políticas, jurídicas e econômicas à premissa majoritária
absoluta que compõe uma das dimensões da democracia.
Haveria, dessa forma, uma convergência entre distintos interesses políticos,
econômicos e jurídicos na defesa da “democracia constitucional”, por um lado, e no ataque à
“democracia ou premissa majoritária”, por outro. Hirschl assume uma metodologia de análise
que procura afastar o tema em questão dos debates normativos usuais neste campo de
investigação10, procurando estudar empiricamente as origens e conseqüências das “revoluções
constitucionais”, isto é, da consolidação histórica do novo constitucionalismo (new
constitutionalism) em diferentes sociedades. A hipótese explicativa desenvolvida pelo autor
consiste na tese da preservação hegemônica (hegemonic preservation thesis). Segundo
Hirschl (2004, p. 49):
O poder judicial não cai do céu; ele é politicamente construído.
Acredito que a constitucionalização dos direitos e o fortalecimento do
controle de constitucionalidade das leis resultam de um pacto
estratégico liderado por elites políticas hegemônicas continuamente
ameaçadas, que buscam isolar suas preferências políticas contra
mudanças em razão da política democrática, em associação com elites
econômicas e jurídicas que possuem interesses compatíveis.
Segundo Alec Stone Sweet (2000), há um interesse institucional dos tribunais em
“resolver conflitos legislativos sobre constitucionalidade, mantendo e reforçando, ao mesmo
tempo, a legitimidade política da revisão constitucional para o futuro” (SWEET, 2000, p. 199200). Neste sentido, a judicialização da política constitui, também, uma tendência de difusão
das técnicas de argumentação e de adjudicação típicas do Direito Constitucional em outros
poderes, ou seja:
O processo pelo qual os legisladores absorvem as normas de conduta
da adjudicação constitucional, a gramática e o vocabulário do Direito
Constitucional (...). Em uma política judicializada, o discurso legal é
responsável pela mediação entre o debate partidário e as estruturas de
exercício do poder legislativo. (SWEET, 2000, p. 203)
Outro ponto relevante é a distinção entre judicialização da política e ativismo
judicial. Nessa análise, será utilizada uma definição normativamente inerte de “ativismo
judicial”. A prática jurídica mostra que magistrados ativistas podem tanto adotar um
9
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posicionamento progressista quanto uma decisão conservadora. Ao mesmo tempo, não é
possível afirmar, de antemão, que uma atitude ativista seja sempre a atitude correta ou
incorreta diante de todos os casos jurídicos possíveis, especialmente em casos difíceis.11
Neste sentido, em uma primeira acepção, o ativismo judicial será medido pela
freqüência com que um determinado magistrado ou tribunal invalida as ações (normas e atos
normativos) de outros poderes de Estado, especialmente do Poder Legislativo (SUNSTEIN,
2005, p. 41-44). Ou seja, com que freqüência os tribunais “retiram a decisão das mãos dos
eleitores” (SUNSTEIN, 2005, p. 43). Além disso, também será considerado ativista o
magistrado ou tribunal que procura suprir omissões (reais ou aparentes) dos demais poderes12
com suas decisões, como, por exemplo, no tocante à definição ou concretização de políticas
públicas ou regulamentação das regras do jogo democrático.
Há de ser reconhecida, no corpo dessa investigação, a relevância dos dois conceitos,
judicialização da política e ativismo judicial, para a análise das recentes decisões do Supremo
Tribunal Federal nos casos de maior repercussão social, como os que abordaram a pesquisa
científica com células-tronco embrionárias, a proibição da comercialização do amianto e a
importação de pneus usados.
Entretanto, esse percurso de diferenciação entre judicialização e ativismo judicial
denota a necessidade de adensar mais determinados aspectos, pois parte do pressuposto de
que o contraste entre as duas categorias privilegiadas nesse estudo se apresenta mais no plano
externo.
Assim, o artigo defende a tese de que a jurisdição constitucional no Brasil está no
horizonte não tanto de uma judicialização, como tradicionalmente é conceituada, nem
propriamente da visão americana clássica de ativismo judicial. A hipótese assumida na
investigação reconhece, por parte dos integrantes do Supremo Tribunal Federal, sim um
“ativismo”, mas de caráter jurisdicional. Isto é, um procedimento, construído a partir das mais
relevantes decisões, objetivando, precipuamente, não a concretização de direitos, mas o
alargamento de sua competência institucional.
Vale registrar que, na compreensão do fenômeno do ativismo, deve ser considerado o
interesse dos Ministros na legitimação do próprio tribunal para a resolução – ativista e criativa
– de problemas e questões controvertidas no futuro13. Tal procedimento pode ser vislumbrado,
de modo claro, no voto do Ministro Gilmar Ferreira Mendes na ADI 1351-DF (p. 53):
(...) é possível antever que o Supremo Tribunal Federal acabe por se
livrar do vetusto dogma do legislador negativo e se alie à mais
progressiva linha jurisprudencial das decisões interpretativas com
eficácia aditiva, já adotadas pelas principais Cortes Constitucionais
européias. A assunção de uma atuação criativa pelo Tribunal poderá
ser determinante para a solução de antigos problemas relacionados à
inconstitucionalidade por omissão, que muitas vezes causam entraves
11

Neste sentido, Marshall e Stephen Smith.
Essa definição é mais adequada, por exemplo, para a análise do caso da fidelidade partidária (MS nº
26602, 26603 e 26604 – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), que será estudado adiante. Por outro lado, a
definição imediatamente anterior revela-se mais adequada para a análise do caso da cláusula de barreira (ADIS
1351 e 1354), no qual o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu pela inconstitucionalidade de inúmeros
dispositivos da Lei 9.906/95 (Lei dos Partidos Políticos).
13
O posicionamento do Ministro Gilmar Mendes em seu voto na ADI 1351 antecipa o ativismo judicial
assumido pelo ministro em outros dois casos importantes, o do direito de greve dos servidores públicos (MI 670
e 708) e o da fidelidade partidária (MS nº 26602, 26603 e 26604).
12
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para a efetivação de direitos e garantias fundamentais assegurados
pelo texto constitucional.
3. A tipificação
No debate norte-americano notam-se as dificuldades teórico-práticas para definir o
ativismo judicial. Na maior parte das vezes, a categoria é reduzida de forma pragmática como
“uma decisão que não se aprecia”. Coube, entretanto, a Marshall (2002), em seu artigo
Conservatives and the seven sins of judicial activism, a responsabilidade de viabilizar a
aplicação da concepção estudada nessa pesquisa e, notadamente, apontar um direcionamento
“introspectivo” do ativismo. Dessa forma, esse estudioso elenca sete tipos-ideais de ativismo
judicial, a saber:
1) ativismo contra-majoritário: marcado pela relutância em relação às decisões dos
poderes diretamente eleitos.
2) ativismo não-originalista: caracterizado pelo não reconhecimento de qualquer
originalismo na interpretação judicial, sendo as concepções mais estritas do texto legal e as
considerações sobre intenção do legislador completamente abandonadas.
3) ativismo de precedentes: o qual consiste na rejeição aos precedentes anteriormente
estabelecidos.
4) ativismo formal (ou jurisdicional): marcado pela resistência das cortes em aceitar
os limites legalmente estabelecidos para sua atuação.
5) ativismo material (ou criativo): resultante da criação de novos direitos e teorias na
doutrina constitucional.
6) ativismo remediador: marcado pelo uso do poder judicial para impor atuações
positivas dos outros poderes governamentais ou controlá-las como etapa de um corretivo
judicialmente imposto.
7) ativismo partisan: o qual consiste no uso do poder judicial para atingir objetivos
específicos de um determinado partido ou segmento social.
Cabe ressaltar que, tal como nos tipos ideais weberianos, estas classificações não
representam formas puras absolutamente correlatas à realidade, mas conceitos que
possibilitam uma melhor compreensão do fenômeno do ativismo, constituindo ferramentas
analíticas relevantes para o estudo das decisões judiciais.
d) Entrechoques da Judicialização da política e o ativismo judicial no Brasil.
Vencida essa etapa de distinção de conceitos entre judicialização da política e
ativismo judicial, merece ser pontuada a trajetória histórica brasileira a esse respeito. Assim,
constata-se o fato de que, desde o primeiro período republicano (1889-1930), sempre foi
marcada por uma certa demanda social de prestação jurisdicional.
Contudo, estudiosos como José Murilo de Carvalho tem lembrado, de uma forma
constante, para uma perspectiva de uma “cidadania concedida” no qual o Estado brasileiro
anteciparia a concessão de direitos. Em relação a essa afirmativa, não se pode desconhecer
que, no momento histórico citado anteriormente, exemplifica, na verdade, para o
entendimento dessa noção de cidadania não deixou de estar acompanhada de judicialização da
política. Resgate-se que, no início dos primeiros anos do século XX, o Supremo Tribunal
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Federal atuou na teoria do alargamento de habeas corpus, articulando, assim, com as
demandas da sociedade pela proteção de seus direitos.
Não há dúvida nenhuma, ser de responsabilidade do sistema constitucional de 1988
o reconhecimento de um conjunto amplo de direitos fundamentais e o fortalecimento
instituições como o do Poder Judiciário e o Ministério Público abriu caminho para uma forte
judicialização da política. A última década do século passado será marcada, por exemplo, com
a presença marcante da Justiça Federal de primeira instância em questões como a de planos
econômicos e de Reforma do Estado. Paralelamente, o Supremo Tribunal Federal começa a
ocupar o seu espaço institucional desenhado pela Constituição Federal de 1988 ao decidir em
questões envolvendo aspectos de efetivação de princípios constitucionais.
Para compreender o significado do ativismo judicial, não pode ser esquecido, ainda,
o marco da mudança da composição do Supremo Tribunal Federal no início do primeiro
mandato de Luis Lula da Silva (2003-2006) com a nomeação de novos integrantes para essa
corte. Soma-se a esse fator as conseqüências já advindas da Lei nº 9868/99 fortalecendo a
jurisdição constitucional e a Emenda nº 45/04, que instituiu a Reforma do Judiciário,
constituindo-se esta um instrumento decisivo para o fortalecimento institucional do Supremo
Tribunal Federal.
A resultante dessa lógica é um crescente protagonismo do Supremo Tribunal Federal
recorrendo a tipificação de Marshall de um “ativismo formal” ou “ativismo jurisdicional”.
Independentemente de uma judicialização da política, a Corte Suprema brasileira atua de
modo alargar, de forma crescente, as suas competências institucionais. Tal processo significa
uma centralização de poder em detrimento das demais instâncias do Poder Judiciário. Resulta
essa dinâmica institucional, por exemplo, que, no universo do Supremo Tribunal Federal,
verifica-se esse “ativismo jurisdicional” em conflito com a judicialização política na primeira
instância (notadamente na Justiça Federal).
Firmadas essas distinções no tocante à judicialização da política e ao ativismo
judicial, tendo como base suas formas de atuação, em especial, na sociedade brasileira, é
importante visualizar como a teoria processual instrumentaliza essa forma da presença do
Poder Judiciário.
4. A teoria processual e a judicialização da política e o ativismo judicial
A trajetória da materialização do direito ao longo desses setenta anos, marcados pelo
maior protagonismo do Poder Judiciário, não poderia ser infensa a uma fundamentação mais
interventiva e valorativa da teoria processual. Lembra Elio Fazzalari (1996), conforme quadro
abaixo, que a inversão ocorrida no contexto do Estado de Bem-Estar Social, com a maior
presença do direito e de demandas sociais, promove uma mudança radical no espaço
institucional da teoria do processo.
Dessa forma, o procedimento deixa de ter o mero caráter de conjunto de atos do
processo e passa, em realidade, a assumir um outro contorno. Nesse sentido, hoje, segundo o
processualista italiano, o procedimento é na verdade um gênero, compreendido a partir de
certa perspectiva do seu sentido discursivo. Os procedimentos nas suas modalidades
administrativa, legislativa e judicial objetivam, por meio de um contraditório, assegurar uma
dinâmica democrática. Entretanto, Luiz Guilherme Marinoni (2008) adverte que a visão
meramente discursiva de Fazzalari não seria capaz de assegurar o seu objetivo maior: a
estruturação da democracia. Dessa forma, o processualista brasileiro defende uma teoria do
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processo lastreada tanto nesta perspectiva discursiva, quanto em uma dinâmica que assegure
Direitos Fundamentais.
Insta verificar, ante as mudanças operadas no âmbito do Estado de Bem Estar Social,
como se materializam os processos da judicialização da política e do ativismo social. Não
devem ser desconhecidas, por outro lado, as conseqüências institucionais do protagonismo do
Supremo Tribunal Federal, manifestadas a partir de novas formas de desenho institucional
(Goodin, 1996). Dessa forma, ao prosseguir a reflexão a respeito dessa temática da
especificidade do ativismo na sociedade brasileira, cabe pontuar certas questões. Em certo
modelo social de pluralismo e fragmentação social, como atua esse ativismo jurisdicional da
Corte Maior e de outras instâncias do Poder Judiciário? Quais seriam os seus desempenhos
institucionais?
Quadro: A trajetória da teoria do processo e sua contextualização político- institucional
Liberal – Séc.XIX

Bem Estar Social Pós-45

Risco – Final do Séc.XX

Participantes

Individualismo

Interesse coletivo difuso

Pluralismo

ProcessoProcedimento

ProcessoProcedimento

Processo-Procedimento

Procedimento Argumentativo
(Fazallari)
Direitos Fundamentais
Processo (Marinoni)

Natureza da
Teoria Processual

Autor-Réu

Efetividade

–

Abertura para a sociedade

Versão Clássica

5. A Judicialização da política e o ativismo judicial na agenda dos direitos fundamentais
O desenvolvimento desse estudo demonstrou como no final do século XX, em meio
a aplicação do texto constitucional de 1988, o Supremo Tribunal Federal tem atuado a partir
de certo ativismo jurisdicional predominantemente formal, em contraposição a um diverso
ativismo mais material, notadamente, na primeira instância da Justiça Federal. Não há dúvida,
também, como o modelo mais presente, discursivo (Fazzalari, 1996) e valorativo (Marinoni,
2008), reforçou esse desenho institucional da Corte Suprema (Goodin, 1996), muitas vezes
diverso do preconizado pela Constituição Federal de 1988.
Entretanto, nesses dois últimos anos, a agenda em destaque do Supremo Tribunal
Federal foi marcada por uma maior preocupação com direitos fundamentais e garantias
constitucionais. Agenda esta que se aproxima de pontos defendidos pela teoria do garantismo,
de Luigi Ferrajoli (2002).
Nesse transcurso dos vinte anos de vigência da Constituição Federal de 1988, nos
quais as decisões da Jurisdição constitucional brasileira apresentam um formato institucional
diferenciado para o Estado, merece uma reflexão se essa demanda por proteção constitucional
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de direitos individuais acarretaria uma mudança do já delineado perfil de ativismo
jurisdicional. Deve-se explicitar os efeitos desse quadro de garantismo para a atuação presente
do Supremo Tribunal Federal.
Para encontrar uma resposta essa indagação, a título de uma mais detida análise
futura, far-se-á um estudo do denominado caso das algemas (HC 56.465-6) por parte da Corte
maior e do voto relator num determinado recurso criminal da lavra do Desembargador
Amilton Bueno no Tribunal do Estado do Rio Grande do Sul.
O denominado caso das algemas tem como matriz o HC 56.465-6, cujo voto foi
exarado pelo Ministro relator Cordeiro Guerra, há trinta e um anos atrás. O citado voto não
traz consistente fundamentação e revela-se bastante sintético, concluindo, às fls. 418, da
seguinte forma: "compete ao Juiz instrutor a disciplina das audiências e a condução dos
trabalhos, de modo a preservar o respeito à justiça e a garantia da ordem”. A ênfase na noção
de ordem refere-se, à época do voto, prolatado em 05 de setembro de 1978, própria ao
contexto do regime autoritário de 1964. A decisão mencionada é reiterada, outra vez, como se
depreende da relatoria do Ministro Francisco Rezeck no HC 71195-2. O uso das algemas não
"constituiu constrangimento ilegal", sendo, portanto, uma medida necessária, pondera o
Ministro Francisco Rezeck
Numa das turmas da Suprema Corte, em julgamento mais recente, encontra-se o HC
98.429-1 relativo à prisão provisória do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia, de 26 de agosto de 2006. A Ministra Carmen Lúcia fundamenta a sua relatoria na
dogmática jurídica e doutrina de Cesare Beccaria (1738-1794), não justificando o seu voto,
por exemplo, com um direcionamento em relação à teoria dos direitos fundamentais. Mesmo
sem um maior horizonte doutrinário, a Ministra Carmen Lucia pronuncia-se no sentido de
romper com os dois referidos precedentes favoráveis ao uso das algemas.
O julgamento do caso das algemas (HC 56.465-6), em 2008, ratificou a tendência
jurisprudencial expressa na relatoria da Ministra Carmen Lúcia ao considerar, assim, como
exceção e não regra, a utilização das algemas. Vale sublinhar, diante do quadro exposto nessa
decisão que, na verdade, adensou essa modalidade de “ativismo de precedente” (Marshall,
2002) por parte do Supremo Tribunal Federal, ao romper com os precedentes da
responsabilidade dos Ministros Cordeiro Guerra e Francisco Rezeck.
No gráfico abaixo, dentro desse alinhamento no sentido de um protagonismo da
Corte Maior, essa tipificação de “ativismo de precedente” foi denominado como “formal” em
razão da pouca densidade teórica a favor dos direitos fundamentais por parte das decisões
mais recentes em relação ao uso de algemas, quer pela relatoria da Ministra Carmen Lucia
(2006) quer no HC 56.465-6, julgado no ano passado.
Não pode deixa de ser sublinhado o aspecto de que, mesmo com o distanciamento
dos votos de relatoria dos Ministros Cordeiro Guerra de Francisco Rezeck, a fundamentação
doutrinária das decisões recentes referentes ao uso das algemas continuou muito próxima das
noções de “segurança” e “ordem” adotadas por esses antigos integrantes da Corte Suprema.
Outro ponto merecedor de destaque refere-se ao fato de que “o ativismo de
precedentes” ou “formal”, consolidado no HC 56.465-6, acabou por traduzir uma violação à
regra constitucional, disciplinada pelo artigo 2º da Lei nº 11.417/06 (Tavares, 2007) no
sentido de que a aprovação de súmula vinculante, como de fato ocorreu no uso das algemas,
por parte do Supremo Tribunal Federal resultará de decisões reiteradas. Indaga-se se essa
modalidade de “ativismo de precedentes” não se coloca contra esse conjunto normativo
mencionado?
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A compreensão mais nítida dessa postura do Supremo Tribunal Federal com
interfaces entre “ativismo de precedentes” ou formal pode ser mais visualizada, conforme
gráfico abaixo, com uma decisão exarada numa Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul no primeiro semestre de 2009. Assim, o garantismo
fundamentado na teoria de Luigi Ferrajoli expresso no voto do Desembargador Amilton
Bueno, no HC 70029175668, está articulado, também, a uma forma de ativismo,
possivelmente, de caráter partisan como é classificada na tipificação de W. Marshall.
Com essa linha de raciocínio, é posta a questão se o garantismo no Brasil só é viável
com essas referidas formas de ativismos. Ou que o caso das algemas em vez de assegurar um
garantismo, sem um denso lastro doutrinário, por exemplo, no pensamento de Ferrajoli, está
na verdade numa perspectiva mais formal, ao romper com os precedentes, como já foi
referido anteriormente, mas sem uma real preocupação com os Direitos Fundamentais?
A análise do gráfico abaixo, em termos de síntese, traça um comparativo da relatoria
do Desembargador Amilton Bueno mais próxima ao quadro de reflexão de Luigi Ferrajoli,
mas que, de forma pontual, aponta para um paradoxo. Isto é, ao assegurar a prevalência do
Estado de Direito, acaba por preconizar na sua decisão um ativismo judicial, afastando a
efetivação de normas jurídicas.
Quando, na outra parte do quadro, o Supremo Tribunal Federal em termos de direitos
fundamentais, na verdade, também atua tendo como referência uma instrumentalização do
ativismo de ruptura com os precedentes reguladores do uso das algemas. A presença é mais
“formal”, “prática”, sem estar voltada a um adequado garantismo.
O gráfico abaixo reproduz, desta forma, de modo comparativo, os dois tipos de
ativismo contidos no voto de relatoria do Desembargador Amilton Bueno e na decisão do
caso das algemas (HC 56.465-6). Cabe ressaltar, ainda, que no referido julgamento do
Supremo Tribunal Federal há uma interseção com certo discurso de direitos fundamentais,
para justificar, como no caso examinado, a ruptura com os precedentes anteriores. São essas
variáveis que se denotam do gráfico a seguir:
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6. Conclusão
Definidos os vetores de judicialização da política e sua distinção em referencia do
ativismo judicial, a reflexão desenvolvida pontua para a especificidade do caso brasileiro.
Neste, encontra-se um verso de ativismo de natureza formal ou jurisdicional (Marshall) por
parte do Supremo Tribunal Federal e um reverso devido as fortes demandas sociais na
primeira instância por parte da Justiça Federal. Esse contexto político-institucional ficou mais
fortemente estampado quando se examinou a interface entre o ativismo e a agenda recente de
Direitos e garantias constitucionais no Brasil.
Nesse quadro de conflito e de questionamento de legitimidade da Corte Suprema, ao
longo desses vinte anos de vigência da Constituição Federal de 1988, é que há necessidade de
um maior interesse para a busca de novos desenhos institucionais (Goodin, 1996) para o
Estado brasileiro. Esses desenhos institucionais passam no sentido de que se tente delinear um
constitucionalismo cooperativo (Rosalind Dixon, 2007), de modo a contrapor a esse ativismo
jurisdicional mais voltado para aspectos formais por parte do Supremo Tribunal Federal com
a maior participação do Poder Legislativo. É, nesse contexto de um outro desenho
institucional, possivelmente mais próximo aos anseios do Constituinte de 1987/1988, que
poder-se-á visualizar, por exemplo, uma consolidação do processo discursivo e de Direitos
Fundamentais (Marinoni, 2008).
Palavras-chave: ativismo judicial, direitos fundamentais, judicialização da política.
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Anexo IV – A GOVERNANÇA DOS RISCOS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL1
José Ribas Vieira2, Alceu Mauricio Jr.3
Um dos pontos de maior inquietação para os que tentam compreender a natureza do
estado regulatório contemporâneo é da governança dos riscos. A sociedade atual está
encharcada pela ideia de riscos. Fala-se de riscos ecológicos, riscos à saúde humana, riscos à
segurança física e nacional, riscos econômicos. Riscos são geralmente associados com
percepções negativas sobre as possíveis consequências das atividades humanas e, portanto,
como algo que deve ser evitado. Por outro lado, dificilmente é possível traçar estratégias em
que não haja cenário de potencial risco. Se temos de conviver com os riscos, a grande questão
da atualidade é determinar o que é aceitável.
O problema reside no controle das decisões sobre a geração dos riscos. Tomar
decisões sobre riscos faz parte da nossa vida cotidiana, mas os conflitos surgem quando esses
riscos são impostos por terceiros, sejam estes as corporações, o Estado ou outros indivíduos.
Em diversos casos, as decisões sobre riscos são tomadas por pequenos grupos, mas com
efeitos a serem suportados por um grande número de pessoas. Como a crise econômica atual
nos demonstra, esse processo pode ser potencializado em grande escala em virtude do
fenômeno da globalização.
O Estado, mais do que nunca, continua a ser o protagonista desse processo, mas a
natureza e a dinâmica dos riscos contemporâneos impõem uma mudança no tradicional
paradigma regulatório. Em primeiro lugar, não se está diante de um simples embate entre
indivíduos, mas de conflitos coletivos e, muitas vezes, globais. Segundo, os problemas
ligados ao risco tendem a se desenvolver em um campo de complexidade técnica e incerteza
que não raramente inviabilizam um consenso entre os especialistas.
A ciência, que já teve o status de produtora de verdades, vê seu poder de legitimação
reduzido pela crítica interna. Terceiro, a rápida evolução tecnológica impede que a lei formal
dê conta de todo o processo de controle das decisões de risco. Poderes regulatórios são
repassados a agências e corpos burocráticos que buscam a legitimação pela técnica, porém,
pela falta de consenso científico, as questões se tornam novamente políticas. Quarto, o já
mencionado caráter global dos riscos provoca a internacionalização das discussões,
enfraquecendo a capacidade do Estado de tomar decisões absolutamente soberanas.
A governança dos riscos impõe pluralidade de atores, combinando a produção de
normas estatais com a auto-regulação privada e maior participação dos afetados pelas
políticas públicas. O Estado, apesar de manter um status privilegiado, reparte competências
com entes não-governamentais, entidades de classe, partidos, sindicatos, associações. As
decisões sobre risco são conformadas por órgãos políticos, pela participação popular direta e
indireta, pela manifestação da comunidade científica e da sociedade civil, e pela intervenção
de organismos internacionais. A governança dos riscos flexibiliza o dogma da divisão de
poderes e competências. Isto ocorre tanto na dimensão horizontal – divisão de competências
1
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entres os entes da Federação – quanto na vertical, atribuindo um papel na formação de
políticas públicas a órgãos que originalmente não foram pensados para essa função, como o
Judiciário.
A participação do Supremo Tribunal Federal na governança dos riscos tem sido
crescente e pode ser observada em pelo menos três áreas: na delimitação de competências
regulatórias, na repartição dos custos e responsabilidades decorrentes dos riscos, e na própria
definição dos riscos aceitáveis.
A delimitação de competências regulatórias do risco vem sendo trabalhada ao redor
das controvérsias sobre os poderes da União, Estados e Municípios para estabelecer normas
limitadoras da atividade econômica. O foco das divergências está no art. 24 da Constituição,
que estabelece competências concorrentes para Estados, União e Distrito Federal legislarem
sobre direito econômico, produção e consumo, responsabilidade por dano ao meio ambiente e
ao consumidor, dentre outros tópicos. A competência concorrente é estruturada pelo
estabelecimento de normas gerais pela União, suplementadas pelas normas estaduais. Daí
surgem dois grandes problemas. O primeiro é que a fronteira entre normas gerais e
suplementares é tênue, gerando um campo fértil para conflitos de competência. O segundo
reside no fato de que os principais tópicos da regulação do risco, como saúde, meio ambiente,
e segurança (ou seguridade) social também estão listados nas competências comuns dos entes
federados, previstas no art. 23 da Constituição.
Os casos envolvendo a produção e comercialização do amianto são um exemplo da
atuação do Supremo Tribunal Federal na delimitação de competências regulatórias. As ações
levadas ao Supremo Tribunal Federal contestavam leis estaduais que vetaram a
industrialização e a comercialização do amianto crisotila ou asbesto branco, atividades
permitidas pela Lei Federal 9.055.
Na ADI 2396, questionando lei do Mato Grosso do Sul, o Supremo Tribunal Federal
evitou adentrar à questão dos debates científicos sobre o risco inerente à utilização do asbesto
branco, atendo-se à questão das competências legislativas. Afirmou que não caberia àquela
Corte dar a última palavra a respeito das propriedades técnico-científicas do amianto e dos
riscos de sua utilização para a saúde da população, e que o Estado excedeu a margem de
competência concorrente que lhe é assegurada para legislar, considerando que a lei federal
regulamentava exaustivamente a matéria.
O mesmo entendimento foi utilizado na ADI 2656, referente à lei paulista do
amianto. Também houve atuação do Supremo Tribunal Federal na delimitação de
competências nas ações que questionaram leis estaduais restritivas da produção ou
comercialização de organismos geneticamente modificados (OGM). Na ADI 3645, por
exemplo, declarou-se a inconstitucionalidade de lei paranaense que estabeleceu exigências,
procedimentos e penalidades relativos à rotulagem informativa de produtos transgênicos.
Há casos, porém, em que o Supremo Tribunal Federal vai além da simples definição
de competências para definir os riscos que são constitucionalmente aceitáveis. Os casos mais
recentes do amianto têm seguido essa linha. Nas ADIs 3356 e 3937, o Tribunal desprendeu-se
da questão meramente formal para analisar se a Lei Federal 9.055 promove suficientemente a
proteção dos valores garantidos nos arts. 196 e 225 da Constituição. A mesma questão foi
colocada na ADI 4066 e, recentemente, na ADPF 109, na qual foi negada liminar para
suspender lei do Município de São Paulo. Podemos ainda citar a ADI 3510, que abordou os
riscos da pesquisa com células-tronco embrionárias, e a ADPF 101, em que a Ministra
Cármen Lúcia considerou que a importação de pneus usados impõe risco inaceitável à saúde e
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
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Os riscos, mesmo na acepção clássica e civilista, sempre estiveram ligados ao
instituto da responsabilidade. No paradigma contemporâneo, e frente aos riscos tecnológicos,
surgem novas e complexas interconexões entre responsabilidade e os princípios da precaução,
do poluidor-pagador, da proporcionalidade e da solidariedade. O Supremo Tribunal Federal
também atua na governança dos riscos através da distribuição da responsabilidade, seja
quanto ao custo de prevenção e reparação, seja na definição do ônus probatório. Na repartição
dos custos, destacam-se a ADI 3378, questionando a compensação cobrada por projetos de
significativo impacto ambiental, o RE 416.601, em que se declarou a legitimidade da Taxa de
Controle e Fiscalização Ambiental, e o RE 343446, sobre Seguro de Acidente do Trabalho.
Quanto à distribuição do ônus probatório, um interessante exemplo é a ACO 876, tratando dos
riscos relativos à transposição do Rio São Francisco.
Podemos concluir provisoriamente que a atuação do Supremo Tribunal Federal em
diversas dimensões ligadas dos riscos é uma consequência da própria ideia de governança e
da constitucionalização de valores ligados ao meio ambiente, à saúde e à segurança. Isto,
porém, não afasta algumas questões de suma importância. Quando está em jogo a distribuição
de riscos, os julgadores são obrigados a olhar os fatos não somente sob uma ótica
retrospectiva, mas também prospectiva, voltada para o futuro e para as possíveis
consequências da decisão. Os problemas surgem na questão da legitimação, pois se
enfraquece a tese de que os juízes estão apenas interpretando a lei ou a constituição. Pior
ainda, como sustentar a simples aplicação do direito legislado – ou mesmo dos princípios
fundamentais do Direito – quando não há certeza ou possibilidade de determinação científica
dos eventos futuros?
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Anexo V – SAÍDAS INSTITUCIONAIS OU A FORÇA DO
DEMOCRÁTICO NA PREVALÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO?1

PROCESSO

José Ribas Vieira, Rodrigo Tavares e Vanice Lírio do Valle.
1. Introdução.
A teoria constitucional, ao longo da segunda metade do século passado, com a
incorporação aos textos fundamentais do vetor da centralidade da pessoa e respectivas
garantias, passou pelo desafio de consolidar modelos institucionais que pudessem estabelecer
um equilíbrio entre a supremacia da norma constitucional e as já consagradas diretrizes de
estruturação do poder político, como a especialização funcional e o princípio da separação de
poderes.
A busca desse balanceamento entre os órgãos constitucionais apresenta como ponto
sensível o imperativo de compatibilizar a vontade do legislador com o “querer” da sociedade ,
estabelecido na carta constitucional. Subsistente esse debate, a teoria constitucional de nossos
dias não pode desconhecer o substrato da questão: discute-se, na verdade, a presença da força
representativa democrática, tanto na legitimidade do papel do legislador, quanto na
preservação da supremacia da expressão do Poder Constituinte originário. Este processo de
tensão institucional mereceu balizamento no constitucionalismo do final do século XX, por
meio da jurisdição constitucional.
Apesar da existência de alguns episódios pontuais de revisão judicial das leis possam
ser identificados desde o século XVII2, antes mesmo do clássico Marbury vs. Madison(1803);
fato é que a elaboração teórica de um sistema de controle jurisdicional da produção legislativa
tem por marco a obra clássica de KELSEN3, que, no enfrentamento do tema, denota clara
preocupação com o respeito ao legislador, e por conseqüência, com a importância de um
desenho adequado da separação de poderes.
Muito se passou com o constitucionalismo e com a jurisdição constitucional desde
esse primeiro momento de reflexão teórica, mas, nem por isso, se pode dizer o tema seja
menos polêmico, no que toca à grande questão de fundo, a saber, seus fundamentos de
legitimidade.
Na farta literatura sobre a matéria, apresentam-se duas vertentes principais – e na
verdade, indissociáveis – de reflexão: aquela que cogita ainda da legitimidade da alternativa
da revisão judicial de leis, que se desdobra o velho dilema entre supremacia do legislativo ou
do judiciário e um eixo estrutural ou de organização, onde se explora como possibilidade, a
formatação de modelos que possam constituir alternativas à mencionada dicotomia, e com
isso, eventualmente se revelem capazes de superar, ao menos em parte, as objeções à
jurisdição constitucional. No primeiro, o tema discute-se ainda a pertinência subjetiva da
cunhagem das normas jurídicas e seu controle de compatibilidade com a Constituição; no
1

Trata-se de uma versão preliminar de trabalho apresentado para a Reunião do CONPEDI a ser realizada
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científicos do citado evento.
2
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3
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Rolando Tamayo y Salmorán. Ciudad de Mexico: Universidad Nacional Autónoma de Mexico, 2001. Tradução de La
garantie jurisdictionelle de la Constitution (La justice constitutionelle).
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segundo, o debate reside menos no titular e mais nas formas possíveis de relações
institucionais entre esses sujeitos do poder. Entretanto, cumpre observar que, em realidade,
coube à práxis política estabelecer os pontos centrais dessa justiça constitucional.
1.1. O pioneirismo norte-americano: reflexões exploratórias sobre a tensão entre
legislativo e judiciário e as possíveis fontes de legitimidade da decisão
Foi a teoria constitucional norte-americana, desde o final do século XVIII e ao longo
de um denso processo conflitivo institucional, o campo onde primariamente se firmou a
orientação prática acerca de temas atribuições do Poder Judiciário. Destaque-se, dentre os
filtros lá construídos, tendo em conta as possíveis interseções institucionais, a ideia da
exclusão de apreciação jurisdicional das political questions, reconhecendo um espaço de nãointerferência judicial no sistema legislativo, quando o debate dizia respeito estritamente a
questões políticas; e também o self-restraint, como padrão de conduta a adotar diante de
conflitos institucionais e normativos
Quanto à legitimidade de atuação de cada qual das estruturas institucionais, ainda em
cenário norte-americano, no final do século XIX, o constitucionalista americano Thayer4
indicou os filtros que autorizariam a atuação do Judiciário, diante de possíveis conflitos na
aplicação do texto constitucional – self restraint como estratégia de construção da decisão e
exigibilidade de que a questão constitucional envolvida seja manifesta – explicitando que tais
exigências à admissibilidade da intervenção jurisdicional descaracterizariam imputação de
supremacia de um dos poderes (no caso, a Suprema Corte americana) sobre os demais.
O percurso do sistema americano de judicial review, inobstante os embates
seríssimos ocasionalmente verificados com o Legislativo, sofreu influência de sua origem,
calcada no modelo anglo-saxônico. Historicamente, em especial no final do século XVI, o
sistema parlamentar inglês consolidou, numa estrutura constitucional de base de common law
não escrita, a posição de prevalência na cunhagem da ordem jurídica. Foi essa mesma
supremacia do parlamento que oprimiu a então colônia, determinando o movimento
separatista. Dessa forma, o judicial review plasmado nos Estados Unidos dentro do modelo da
Constituição de 1787, apoiando-se na experiência, incorporou, de algum modo, o jogo
político contido na matriz parlamentarista inglesa.
Vale ressaltar que, mesmo contemplando essa dinâmica de conflito político, a
experiência prática do judicial review norte-americano não se mostrou apta a pacificar,
naquele país, o reconhecimento de sua legitimidade. Tal fato deveu-se, num ponto, à nãoconsagração pela Constituição americana de norma, outorgando ao Judiciário o papel de
guardião da Constituição. Num outro aspecto, apesar dos freios delimitados por Thayer ao
exercício da jurisdição constitucional, a atuação da Corte Suprema americana, no caminhar
dos séculos XIX e XX, envolveu vários episódios de crescente politização, acarretando
descompensação institucional em detrimento do espaço de atuação do legislativo.
Esse questionamento da adequação do judicial review nos Estados Unidos, dentro de
um sistema ainda pautado pelo princípio de separação dos poderes fortaleceu-se com as
decisões de casos como Brown vs Board of Education em 1954, com a discussão sobre a
vedação à segregação racial nas escolas, e principalmente, com Roe vs Wade, em 1973, a
respeito do direito de aborto.
4

THAYER, Janes B. Judicial Legislation: its legitimate function in the development of the common law. In
Harvard Law Review, Nov 1891, Vol. 5 Issue 4, p172-201, 30p; (AN 15244372)
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A reação da doutrina constitucional norte-americana, desde a apresentação do debate
sobre o judicial review, tem sido firme no sentido de observar a postura de sua Corte
Suprema, sem descurar da necessidade de um desenho teórico que sistematize seus padrões de
decisão. Merece destaque a contribuição de Alexander Bickel,5 ao apontar, como justificativa
da prevalência da decisão judicial sobre a força da democracia, a explicitação do princípio
contramajoritário.
Em sentido contrário, Bruce Ackerman6, Mark Tushnet7 e Larry Kramer8 assumiram,
na última década do século XX, uma posição mais radical de absoluto questionamento da
fundamentação de legitimidade do sistema judicial review, buscando estabelecer o fulcro da
matriz na noção de we the people, a partir da qual o reencontro do constitucionalismo com o
povo permitiria, a um só tempo, uma sustentação à mais justa intervenção judicial, sem
maiores arranhões à idéia de separação de poderes.
Mais recentemente, no cenário norte-americano, merecem relevo as importantes
contribuições de WALDRON9 que, enfrentando –uma vez mais– o debate acerca da
legitimidade do judicial review e da adequação das fórmulas de supremacia do legislativo ou
do judiciário, posiciona-se em favor do primeiro. Seus esforços concentram-se em minar ou
criticar premissas teóricas subjacentes à prática do judicial review. Em artigo publicado no
início de 2009 o autor ataca a suposição de que juízes teriam melhores condições para
raciocinar sobre as questões morais que permeiam os debates de definição dos direitos
constitucionais 10.
Essa visão idealista do judiciário, reforçada por mitificações, como aquela do célebre
Juiz Hércules criada por Ronald Dworkin11, não justificaria a prática do controle judicial de
constitucionalidade das leis. Em síntese, Waldron afirma que as decisões morais envolvidas
num debate constitucional não deveriam ser resolvidas sob a perspectiva de um agente moral
único, que busca a melhor solução de acordo com princípios últimos de justiça. Ao contrário,
com fundamento na legitimidade democrática, devem ser resolvidas por um parlamento que
adjudicaria solução autorizativa para as questões de desacordo moral existentes na sociedade,
No âmbito dessa estratégia de observação e teorização, é importante sublinhar que a
doutrina norte-americana tem oferecido importantes contribuições em relação à compreensão
de qual seja o verdadeiro método de trabalho da Suprema Corte e, portanto, das características
e possibilidade de seu sistema de judicial review. Destaca-se, nessa linha mais propositiva, a
identificação do chamado constitucionalismo cooperativo, que, numa solução intermediária
entre a velha dicotomia da prevalência de legislativo ou judiciário, opera com a possibilidade
de convocação, pela Corte, de atores não-integrantes do judiciário, a fim de consolidar uma
reflexão compartilhada sobre o conteúdo dos direitos.

5

BICKEL, Alexander. The Least Dangerous Branch. The Supreme Court at the Bar of Politics. (organizada por
Richard W. Bauman e Tsvi Kahana), New Haven. Yale University Press. 2ª ed., 1986.
6
ACKERMAN, Bruce. We the People: Foundations Cambridge: The Belknap Press of Havard University Press,
1995.
7
TUSHNET, Mark, Interpretation in Legislatures and Courts: Incentives and Institutional Design in (BAUMAN,
Richard W. e KAHANA, Tsvi (ed.). The Least examined Branch: The Role of Legislatures in the Constitutional State.
Cambridge: Cambridge University Press, 2006, p. 355-378.
8
KRAMER, Larry. The people themselves: popular constitutionalism and judicial review. New York: Oxford
University Press, 2004.
9
WALDRON, Jeremy. The core case against judicial review, The Yale Law Journal, Vol. 115, Issue 6, 2006, p.
1346-1406, disponível em <http://yalelawjournal.org/115/6/toc.html>, última consulta em 26 de janeiro de 2009.
10
WALDRON, J. Judges as Moral Reasoners. International Journal of Constitutional Law, Oxford, Volume 7,
Number 1, p. 2–24, jan. 2009.
11
DWORKIN, R. Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
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Ainda no cenário das distintas aproximações ao impasse entre supremacia legislativa
ou judicial, é de se registrar o recente trabalho de DIXON,12 debruçando-se sobre os fatores
constritivos ao exercício da atividade legislativa – os chamados “pontos cegos” e ainda a
inércia como estratégia política de ação, tendo em conta os encargos da decisão – para, a
partir deles evidenciar a indispensabilidade de reconhecer, na superação dos dissensos
relacionados a direitos, um espectro importante de atuação da judicial review, manifesta
porém na sua forma mais suavizada.
1.2. A disseminação do embate: jurisdição constitucional como característica do
constitucionalismo democrático pós-1945
Ao lado do contexto do judicial review nos Estados Unidos, para delimitar a
prevalência da substância do Texto Fundamental diante do marco da estrutura poderes, cabe
sublinhar o fato de que as constituições pós-1945 aperfeiçoaram essa equação, optando pela
consolidação de um sistema de jurisdição constitucional, caracterizado, no mais das vezes,
pela concentração da competência num Tribunal especial e ainda pela incorporação da
abertura criativa à Corte, à vista do caráter principiológico do Diploma Maior. Essa opção
político-institucional secundariza a questão de legitimidade – tão presente no sistema do
judicial review americano– à conta de uma aparente neutralidade da função jurisdição
constitucional como então se concebia.
A esse respeito é interessante o destaque de GARCÍA DE ENTERRÍA,13 de que,
inobstante o caráter precursor da construção de Kelsen já referida nesse artigo, não foi esse o
modelo que prevaleceu na Espanha e em outros países da Europa, com o reconhecimento à
justiça constitucional da prerrogativa de revogação da norma jurídica controlada. Isso porque
tal conteúdo decisório não pareceu ser aquele que melhor serve à consolidação da supremacia
da Constituição; a decisão no modelo kelseniano puro expressaria mais uma relação entre o
legislador e a Constituição do que entre a Constituição e a lei.
O tempo demonstrou, todavia, que a afirmação do caráter neutro do órgão de
jurisdição constitucional não afastava ainda importantes questionamentos sobre natureza
política das decisões atinentes à efetividade da Constituição. Assim, desde o trabalho clássico
de GARCÍA DE ENTERRÍA14 já mencionado, passando ainda por GARAPON, AHUMADA
RUIZ,15 até a contribuição mais recente de LINARES, o debate acerca da (i)legitimidade da
jurisdição constitucional prossegue, sob novas luzes, atraindo a discussão acerca da
motivação como elemento justificador – mas evidenciando ainda que a opção entre
supremacia do legislador ou do judiciário parece ser desafio distante de superação.
Registre-se, no cenário europeu, o surgimento de nova esfera de debates, a saber,
aquela relacionada com a eficácia imediata do direito comunitário, que obscurece um pouco a
discussão tradicional relacionada à jurisdição constitucional, na medida em que envolve, não
só a introdução de um instrumento normativo supranacional como eventual parâmetro de
12

DIXON, Rosalind. Creating dialogue about socioeconomic rights: strong-form versus weak-form judicial
review revisited. I –CON, july 2007, Vol. 5, p. 391-418.
13
GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. La constitución como norma y el tribunal constitucional. 3ª ed., reimp,
Madrid: Civitas, 2001, p. 60.
14
O autor espanhol já apontava argumentos de superação da polêmica em torno da legitimidade da jurisdição
constitucional, a partir do reconhecimento de que se políticos se podiam afirmar os temas constitucionais, fato é que sua
judicialização os tornava suscetível de apreciação por essa especial jurisdição, que desenvolveria – sim – atividade também
política, mas a partir da perspectiva de afirmação da supremacia da constituição.
15
AHUMADA RUIZ, Marian. La jurisdicción constitucional en Europa. Madrid: Thomson Civitas, 2005.
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controle, como também deita reflexos na identificação de qual seja a estrutura institucional
revestida de competência para enfrentar essas questões, envolvendo conflito entre direito
nacional e direito supranacional, comunitário. Some-se ainda a temática das chamadas normas
de transposição – encarregadas de empreender, formalmente, a incorporação no direito
nacional, das regras traduzidas inicialmente em Diretivas da União Européia – e, com isso, se
vê que o foco principal de reflexão se distancia das cogitações fora do cenário europeu.
1.3. Ainda o caminho exploratório: alternativas ao palco da infindável disputa entre
supremacia do legislativo ou predominância da composição judiciária
Independentemente do grau de crise de legitimidade desses modelos de justiça
constitucional, constata-se a sua não-adequação, seja tendo em conta os imperativos de um
pleno processo democrático decisório, seja à vista dos não resolvidos impasses com a própria
separação de poderes. Supremacia do legislativo ou do judiciário, ainda que debatida a partir
de outras perspectivas, parece um equacionamento ainda pobre do problema, simplificando
um quadro complexo de fenômenos, como os do crescente ativismo e da judicialização da
megapolítica16, que certamente não cabem nas alternativas binárias de resposta apresentadas
até o momento.
Nesse universo conflitivo de afirmação constitucional que contempla as peças do
inevitável xadrez do poder político, despontam experiências mais recentes de construção de
modelos de jurisdição constitucional que apostam, não no prestígio absoluto a um ou outro
dos braços institucionalizados do poder, mas se orientam na busca de soluções
reciprocamente influentes.17
Ao desenvolvimento das presentes considerações, interessam particularmente as
experiências identificadas por GARDBAUM18 como o novo modelo de constitucionalismo da
commonwealth, onde, não obstante seja assegurado às cortes o poder de proteção aos direitos,
dá-se uma separação entre judicial review e supremacia do judiciário, com o fortalecimento
das legislaturas, de modo a que passem a dar a palavra final na definição dos direitos.
Cada qual dessas experiências – como costuma acontecer – é fortemente influenciada
por injunções políticas dos respectivos países, circunstância que, evidentemente, explica as
múltiplas e progressivas combinações desenhadas no Canadá, na Nova Zelândia19 e na
Inglaterra20.
16

HIRSCHL, Ran. The Judicialization of Mega-Politics and the Rise of Political Courts. Annual Review of
Political Science, Vol. 11, 2008 [on line]. Disponível em <http://ssrn.com/abstract=1138008>, última consulta em 27 de
janeiro de 2009.
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TUSHNET, Mark. Alternative forms of judicial review. Michigan Law Review, Aug 2003; Vol. 101, Issue 8;
ABI/INFORM Global, p. 2781-2802.
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GARDBAUM, Stephen. The New Commonwealth Model of Constitutionalism. American Journal of
Comparative Law, Vol. 49, No. 4, Fall 2001 [on line]. Disponível em <http://ssrn.com/abstract=302401> , última consulta
em 20 de fevereiro de 2009.
19
O sistema neozelandês, introduzido pelo The New Zealand Bill of Rights Act, aprovado em 1990, apresenta como
mecanismo de garantia dos direitos ali contemplados, não a prerrogativa da pura e simples negativa de aplicação da lei, mas
sim a figura do interpretative mandate, que determina uma preferência mandatória, na interpretação da lei, em favor da
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Princeton University Press, 2008, p. 25.
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chama mandato interpretativo ampliado, que se diz alargado pela previsão em favor da Corte, da afirmação da
incompatibilidade entre a norma controlada e o mencionado texto legislativo. Também aqui a afirmação da incompatibilidade
não determina a suspensão da aplicação da lei, mas cria um clima institucional a exigir a atuação retificadora do parlamento.
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É esse último modelo – o canadense, concretizado com a aprovação da Canadian
Charter of Rights de 1982– que se examina especificamente no presente trabalho, tendo em
conta seu caráter inovador e a importância de se refletir quanto à sua aptidão para responder
de forma adequada aos impasses teóricos, às insuficiências do dualismo entre supremacia do
judiciário ou do legislativo.
O modelo canadense é identificado pela presença de cláusula que favorece a prática
do diálogo institucional como o mecanismo mais adequado à superação do conflito, à
reconciliação entre o ideal democrático representativo e a imprescindibilidade de defesa e
efetividade do querer constituinte.
Também merece sublinhar, no exemplo canadense, o surgimento de um sistema
destinado a reconstruir a velha ideia de equilíbrio de poderes, resultante de injunções políticas
bem específicas. A estrutura jurídica do Canadá, integrante da família de sistemas da comonn
law, apresentava, na segunda metade do século XX, um esgotamento institucional em
referencia à efetivação de direitos fundamentais, em especial das minorias (notadamente
indígenas).
Essa limitação decorria de que o seu substrato normativo era o positivismo anglosaxônico de matriz austiniana, favorável ao respeito e cumprimento da norma estrita. A
ruptura dessa dinâmica envolvia, portanto, a pretensão de formalizar-se o compromisso com
os direitos fundamentais, sem que disso resultasse a perda do espaço de poder do parlamento
central ou local21. A efetivação da “Carta de Direitos” de 1982 no Canadá tem, portanto, um
tríplice significado político-institucional: 1º) a proteção de direitos; 2º) a ruptura com o
positivismo de raiz austiniana; e, por fim, 3º) a configuração de outra separação de poderes
com equilíbrio na prevalência do princípio da soberania do parlamento. O mecanismo do
diálogo institucional será explicitado na seqüência.
2. O modelo canadense do diálogo institucional: a busca de novo fundamento de
legitimação
O desenho canadense de equilíbrio entre as pretensões de supremacia do legislativo e
do judiciário funda-se em duas cláusulas contidas em sua Carta de Direitos; a saber, a Seção 1
e Seção 33. A primeira, explicitando a possibilidade de que o legislador configure o conteúdo
dos direitos fundamentais, preceitua, todavia, que essa mesma intervenção legislativa
encontra limites na exigência de justificação razoável 22.
Se, na enunciação da possibilidade da configuração legislativa do direito
fundamental, o texto não traduz qualquer inovação radical; na subordinação explícita das
constrições legislativas à justificativa razoável têm-se um elemento diferenciador23. Já a
Mais do que isso, o uso da afirmação da incompatibilidade permite ao Ministro responsável pelo tema valer-se de um
procedimento legislativo mais célere para submeter ao parlamento nova disciplina na matéria censurada pela Corte.
(TUSHNET, Mark. Weak courts, strong rights. … p. 27-28)
21
Tenha-se ainda em conta que a preservação da dignidade do parlamento tinha outras implicações no sentido de
pacificar as tensões entre governo canadense e a província de Quebec, que via na, possibilidade de sua intervenção legislativa
local, uma garantia de ser arrastada pelo querer do governo central.
22
1. The Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees the rights and freedoms set out in it subject only to
such reasonable limits prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic society. [A Carta garante
os direitos e liberdades afirmados em seu texto, sujeitos tão somente aos limites razoáveis prescritos em lei, na medida em
que tais limites possam ser justificados no âmbito de uma sociedade livre e democrática”]. The Canadian Charter of Rights
and Freedom, disponível em <http://laws.justice.gc.ca/en/charter/>, última consulta em 19 de fevereiro de 2009.
23
A cláusula se apresenta sugestiva, na medida em que pode permitir uma leitura que faça incluir a justificativa
razoável como um elemento condicionante da intervenção legislativa, suscetível inclusive de crivo pelo Poder Judiciário...
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chamada Seção 33 – expressando o mecanismo comumente denominado de overriding –
prevê que o Parlamento (central ou da província) pode expressamente editar texto legislativo
que configure e limite direito consagrado pela Carta em suas Seções 2 e de 7 a 15, não
obstante o signo de especial valoração expresso nessas mesmas cláusulas.24 A idéia é que se
reconheça ao legislativo a prerrogativa de, no campo sensível desses direitos especialmente
valorados, intervir – mas explicitando que o faz, não obstante a proteção especial traduzida na
Carta.
Antes de prosseguir no aprofundamento da análise do sentido e da dinâmica dessas
cláusulas, cumpre ter em conta características próprias ao sistema canadense, que justificam a
compreensão da necessidade de incorporação, por ocasião da aprovação da Carta de Direitos
Fundamentais, de mecanismos institucionais como os cogitados.
O primeiro aspecto a considerar é o sistema federativo canadense, que lida – de
forma natural– com os mecanismos de repartição horizontal de poderes, preservando-se
espaço significativo de atuação legislativa, em favor dos níveis não centrais de governo.
Assim, as prerrogativas reconhecidas ao legislativo central e provincial, de delimitação dos
direitos “em limites razoáveis e justificadamente demonstráveis” harmonizam-se com um
modelo federativo como o lá vigente, na medida em que preservam – inobstante a enunciação
de direitos fundamentais num instrumento legislativo originário do poder central – a
possibilidade de atuação dos demais parlamentos.
Na mesma linha de reconhecimento do necessário espaço de decisão ainda do
parlamento, têm-se a cláusula do overrriding que, em contrapartida aos compromissos
expressos na Charter of Rights, assinala ao legislativo a possibilidade de (re)edição de norma
jurídica – examinada ou não pelo Judiciário – reafirmando seu querer legislativo, não obstante
os termos das mencionadas Seções 2 ou ainda 7 a 15. Observe-se que o overriding, de um
lado, constitui prerrogativa do espaço decisório do Parlamento e, de outro lado, exige a
explicitação de que essa mesma decisão guarda aparente rota de colisão com a Carta de
Direitos. Mais ainda, à conta dessa aparente contradição – e pelo signo valoritivo especial que
se reconhece aos direitos em exame, qualificados legislativamente como fundamentais – o
instrumento legislativo que contenha cláusula de overriding está sujeito a uma cláusula de
limitação temporal de cinco (5) anos.
Em ambas as cláusulas, têm-se espaço reservado à escolha pelo Parlamento;
igualmente nas duas cláusulas, a opção empreendida pelo legislativo que contenha zona de
incerteza quanto à compatibilidade com a Carta, deve expressamente apontada como tal –
conferindo maior visibilidade à opção legislativa, ao mesmo tempo em que facilita o exercício
do controle, notadamente o controle social.
A segunda característica que deita efeitos sobre a construção institucional canadense
é ter como interlocutor o sistema da judicial review norte-americano, que, calcado na
premissa da supremacia do Judiciário, permitiu a eclosão do ativismo judicial e de suas
indissociadas preocupações relacionadas à questão do déficit democrático25.
Fato é que o caráter inovador do modelo institucional introduzido pela Canadian
Charter of Rights, associando jurisdição constitucional às especiais prerrogativas em favor do

24

(1) Parliament or the legislature of a province may expressly declare in an Act of Parliament or of the legislature,
as the case may be, that the Act or a provision thereof shall operate notwithstanding a provision included in section 2 or
sections 7 to 15 of this Charter. The Canadian Charter of Rights and Freedom, disponível em
<http://laws.justice.gc.ca/en/charter/>, última consulta em 19 de fevereiro de 2009.
25
HOGG, Peter W., e BUSHELL, Allison A. The Charter dialogue between courts and legislatures (or perhaps
the Charter of Rights isn’t such a bad thing after all). Osgoode Law Journal, Vol, 35, nº 1, p. 75-124).
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legislativo, despertava igualmente naquela sociedade as dúvidas atinentes à sua aptidão para
prevenir os malefícios decorrentes da supremacia do judiciário.
Transcorridos quinze (15) anos de sua implementação, em 1997, vem à luz o trabalho
de HOGG e BUSHELL26 em que, a partir de observação empírica do uso pretérito das já
mencionadas Seções 01 e 33, concluiu que a prática institucional construída a partir dos
mecanismos descritos culminou por determinar aquilo que se veio a denominar diálogo
institucional, na medida em que a decisão da Corte não se apresentava como definitiva,
abrindo-se à possibilidade de uma rápida resposta institucional de parte do legislativo,
resposta essa que se podia apresentar até mesmo como retificadora do provimento
jurisdicional já havido27.
A conclusão é de que a aprovação da Carta de Direitos, balanceada pelos
mecanismos promotores do diálogo institucional, que operam segundo a lógica de
balanceamento das prerrogativas de legislativo e judiciário, talvez não se mostre
insatisfatória... Afinal, dentre outros benefícios, o debate contido no diálogo institucional,
teria como ponto a seu favor, o potencial de despertar um debate público em relação a quais
devam ser os valores que se efetivamente tuteladas pela Carta. Na lição de HAIGH e
SOBKIN28, o sistema permite à Corte o desenvolvimento de um diálogo descritivo29, em que
a Corte em seu pronunciamento orienta – expressando sua compreensão quanto ao conteúdo
do direito fundamental em debate – a formulação dos juízos político-legislativos futuros,
posicionando-se como observador imparcial no processo de densificação dos direitos, de
natureza tipicamente legislativa30.
Diz-se então dialógica a solução, na medida em que a nenhuma das instâncias
formais de poder se reconhece a prerrogativa de uma palavra final, cabendo sempre nova
intervenção na sequência, numa dinâmica de construção institucional do sentido dos direitos
contemplados na Carta. É ainda a observação empírica que evidencia aumento no ônus
argumentativo de cada qual desses atores institucionais nas subseqüentes manifestações,
assim como uma verdadeira deferência da Corte, na análise das chamadas second look laws.31
O sistema está longe de ser imune a críticas. A ausência de ineditismo, a rigor, na
fórmula que prevê uma reação institucional pelo legislativo à pronúncia judicial,32 e o caráter
assimétrico das instâncias de poder envolvidas33 têm sido apontados como óbices
26

HOGG, Peter W., e BUSHELL, Allison A. The Charter dialogue between courts … p. 79.
A pronúncia de inconstitucionalidade de uma lei limitadora de direitos fundamentais, promulgada com base na
Seção 1 poderia abrir ensejo à aprovação de nova lei – dessa vez, fundada em distinta justificativa, que poderia inclusive ser
tida, agora, na sua segunda formulação, por adequada. Da mesma forma, a pronúncia de inconstitucionalidade de uma lei
poderia determinar como reação legislativa, a edição de novo diploma, agora acobertado pela cláusula protetora do
overriding...
28
HAIGH, Richard e SOBKIN, Michael. Does the observer have an effect? An analysis of the use of the dialogue
metaphor in Canada’s Courts. Osgooede Hall Law Journal, Vol. 45, nº 1, p. 67-90.
29
Observe-se que o qualificativo adicionado pelos citados autores – diálogo descritivo – não se conflita com a
posição adiante expressa de LUC TREMBLEY, que qualifica igualmente o diálogo apontado como desenvolvido pela Corte
Canadense, tendo em conta todavia não o seu conteúdo, mas o seu potencial de, nos termos em que é travado, dar ensejo a
um resultado que se possa apontar como fruto de deliberação entre as partes dialogantes.
30
São os mesmos autores, todavia, que advertem para hipóteses em que a Corte se tenha dedicado ao que denominam
de diálogo prescritivo, em hipóteses em que se foi além da afirmação de que o legislativo tem a oportunidade de responder à
sua decisão, e pretendeu mesmo dirigir o processo pelo qual essa resposta legislativa deveria se realizar. (HAIGH, Richard e
SOBKIN, Michael. Does the observer have an effect? ... p. 78).
31
Denominam-se second look laws aquelas leis que, com base principalmente na Seção 1, reconfiguram direitos a
partir de um pronunciamento já havido pela Corte, que tem revelado particular deferência à decisão legislativa empreendida
depois da primeira pronúncia jurisdicional.
32
PETTER, Andrew. Taking dialogue theory much too seriously (or perhaps charter dialogue isn’t such a
good thing after all), Osgooede Hall Law Journal, Vol. 45, nº 1, p. 147-167.
33
MATHEN, Caríssima. Dialogue theory, judicial review and judicial supremacy: a comment on “Charter
dialogue revisited”. Osgoode Hall Law Journal, Vol. 45, nº 1, p. 125-146.
27
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insuperáveis à aplicação da ideia de diálogo. Outro elemento crítico tem sido a tendência do
legislativo à deferência em relação à decisão judicial, muitas vezes em decorrência dos
próprios ônus do processo decisório – o que culmina por apequenar as possibilidades do
diálogo, nesse caso, menos por limitações do sistema e mais por renúncia implícita ao
intercâmbio de ideias34.
É nesses parâmetros que se concentra a discussão da teoria constitucional do Canadá
e da busca, por seus constitucionalistas, de alternativa democrática entre a força da
Constituição e a postura de um dos poderes constitucionais. Kent Roach35 reconhece que a
“Carta de 1982 não é a revolução esperada por muitos e que muitos temiam; é de preferência
uma continuidade e enriquecimento do sistema canadense de common law e tradições
democráticas.”36
Não há dúvida de que os instrumentos institucionais moldados no Canadá a partir de
1982 inovaram na construção de um sistema de common law, que prestigiava a intervenção
judicial, sem conteúdo descartar o parlamento como interlocutor igualmente importante. Mas.
a questão permanece: esse modelo trouxe avanço para o sistema democrático?
3. Diálogo institucional e a questão democrática ainda não resolvida
Inobstante o esforço de criação de um desenho de competências e relações
institucionais do legislativo e judiciário, que permita, por uma aproximação recíproca e
dialógica, um equilíbrio entre os argumentos dos riscos de ditadura – da maioria ou dos juízes
– cabe assinalar que a proposta canadense não enfrenta ainda uma questão central, que
decorre da evidência de que se há conflito quanto a direitos, submetido à apreciação
constitucional, é porque existe dissenso quanto a esses mesmos direitos.
Impõe-se retomar esse ponto fundamental ao debate: o dissenso existe em relação
aos direitos e os caminhos de superação dessa divergência são variados – mas todos eles estão
sujeitos a alguma espécie de crítica. É nesse mesmo quadro compreensivo que se põe o debate
da supremacia do legislativo ou do judiciário – na medida em que se investiga qual seja a
instituição mais adequada, sob o prisma democrático, para a superação do dissenso; e ainda,
no mesmo cenário se põe o diálogo institucional, numa perspectiva de que os estímulos
recíprocos entre judiciário e legislativo se revelem aptos a construir um consenso legitimado a
um só tempo, pela representação e pela racionalidade técnica.
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MANFREDI, Christopher P. The day the dialogue died: a comment on Sauvé vs Canada. Osgooede Hall Law
Journal, Vol. 45, nº 1, p. 106-123.
35
ROACH, Kent. The Supreme Court on Trial: Judicial Activism of democratic dialogue. Toronto: Irwin Law,
2001, p. 254.
36
Explicitando o maior potencial do sistema de diálogo institucional canadense para a geração da necessária troca de
estímulos e informações entre Judiciário e Legislativo, consulte-se o texto de ROACH em que empreende a uma análise
comparativa de respostas legislativas a decisões judiciais nas Supremas Cortes norte-americana e canadense no tema de
garantias asseguradas aos acusados prática de ilícito penal. Em cada das hipóteses comparadas, a decisão judicial envolvia
opção nitidamente contramajoritária de garantia de direitos em favor dos acusados; e o legislativo reagiu na tentativa do
afastamento das conclusões judiciais – numa estratégia que ROACH denuncia como mais preocupada, ao final, em consignar
a divergência com a conclusão judicial do que com o equacionamento integral do tema dos direitos dos acusados. Fato é que
o autor canadense sustenta e demonstra um leque de alternativas de resposta institucional oferecidos a cada qual dos braços
especializados do poder, não disponível nos modelos tradicionais de supremacia do judiciário e que, segundo ele, contribuem
de forma mais efetiva ao aprimoramento da revelação do sentido da Carta. ROACH, Kent. Dialogue or defiance: Legislative
reversals of Supreme Court decisions in Canada and the United States. ICON Vol. 4, Nº 2 (Apr. 2006), p. 347-370).
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Explorando as possíveis causas do dissenso, DIXON37 assinala a possibilidade de
que a interface entre a questão de direitos e a interseção dos poderes políticos formalmente
organizados se possa situar em dois distintos quadros: 1) o tema conflitivo situa-se num
“ponto cego” no quadro de conflitos sociais – escapando, portanto, à vista dos poderes
formalmente constituídos, e por isso, não equacionado por eles; ou ainda 2) o impasse resulte
de uma opção estratégica do legislativo, que entende os ônus da inércia como mais suaves,
politicamente do que aqueles associados à concretização de uma decisão em matéria de
direitos.
Fixada a premissa de que a premissa é a do dissenso quanto a direitos, em resposta,
ouvem-se vozes defensoras do papel do Legislativo como Jeremy WALDRON38 ou de alerta
para os limites da proposta de diálogo institucional, expressas por pensadores como Luc
TREMBLEY39 e Jeremy WEBBER.40
O núcleo das críticas ao “constitucionalismo cooperativo” desponta nos textos
elaborados por WALDRON. Este estudioso pauta-se como irradiador do questionamento
quanto ao papel limitado a ser conferido ao legislativo na discussão de polêmicas de natureza
moral. Sua leitura reconhece, por conseqüência, maior abertura do legislador no processo
decisório sobre o aspecto da moralidade.
TREMBLEY, por sua vez, analisa criticamente o modelo de diálogo institucional,
reconhecendo, de saída, que o propalado modelo canadense traduz exacerbada retórica nas
relações institucionais que propõe, sem enfrentar a questão normativa principal, qual seja, os
mecanismos próprios a conferir o signo de legitimidade na decisão. Sob esse enfoque – da
questão da legitimidade da decisão sobre direitos – denota que nesse sistema, não haveria a
prevalência do princípio contramajoritário legitimador da supremacia do Judiciário, devido
aos instrumentos já citados da “Carta de Direitos” de 1982.
Ainda em relação aos potenciais benefícios da relação institucional que o modelo do
diálogo institucional propõe – como técnica de legitimação – TREMBLEY se vale de uma
distinção entre duas concepções possíveis de diálogos, a saber: a de caráter deliberativo e a
outra de conversação. Quanto a este “diálogo conversação” – que é o que aponta decorrente
da conjugação da pronúncia judicial com as Seções 1 e 33 – TREMBLEY sublinha que ele
não tem sentido prático, posto que pouco comprometido com as condições segundo as quais
ele se empreende, e menos ainda, com a sua aptidão a determinar uma conclusão. O estudioso
reforça, assim, que o mencionado modelo de weak judicial review do Canadá, desponta como
diálogo de conversação. É só no diálogo deliberativo, pautado em condições que favoreçam
não só o conhecimento das razões de decidir, mas também a formação do convencimento e a
superação do dissenso, que se teria possibilidade de legitimar a decisão – e na compreensão
de TREMBLEY, não é de diálogo deliberativo que cogita a Carta de Direitos.
A conclusão crítica que apresenta ao modelo é a de que o diálogo institucional
proposto no Canadá enfraquece tanto o legislativo quanto o judiciário. O primeiro, pois a
decisão legislativa – ainda que tendo a si disponível as Seções 1 e 33, ver-se-ia, em alguma
37

DIXON, Rosalind. Creating dialogue about socioeconomic rights: strong-form versus weak-forma judicial
review revisited. I –CON, july 2007, Vol. 5, p. 391-418.
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WALDRON, Jeremy. Principles of Legislation in BAUMAND, Richard W. e KAHANA, Tsvi (ed.). The Least
Examined Branch. The role of legislatures in the constitutional state. Cambridge: Cambridge University Press, 2006,
p.15 a 32.
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TREMBLEY, Luc. The legitimacy of judicial review: the limits of dialogue between courts and legislatures,
International Constitutional Law Journal vol. 3, number 4, 2005 pp. 617 – 648.
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medida, limitada pela necessidade de superação explícita da pronúncia do judiciário. Por sua
vez, o judiciário, que, na compreensão do autor, deveria pautar-se pelo “princípio da
responsabilidade judicial” – ”... juízes que são demandados a aferir a constitucionalidade dos
atos do legislativo devem seguir suas próprias convicções constitucionais...41 – também se
veria limitado na sua capacidade de decisão, pela necessidade de ter em conta a manifestação
prévia do legislativo e/ou a sua responsabilidade de enunciar as premissas de conteúdo da
Carta de Direitos como sua “resposta” na sustentação do diálogo institucional.
Ainda no plano das críticas ao modelo canadense, aponta-se a contribuição crítica de
WEBBER, que está, essencialmente, próxima à do pensamento de WALDRON. Como ponto
de partida de suas considerações, evidencia que, a rigor, embora as cláusulas contidas nas
Seções 1 e 33 da Carta de Direitos Canadense, enquanto enunciados normativos, possam ser
únicas, a prática de algum nível de diálogo institucional é, em alguma medida, quase
universalizada, com paralelos funcionais em quase todas as constituições mais recentes42.
Sua visão traduz uma leitura comparativa entre as estruturas políticas da Austrália e
do Canadá. O ponto de análise oferecido por WEBBER é mais o da dinâmica política; isto é,
de como atores políticos atuam do que propriamente o exame da legitimidade de sua atuação.
Seu questionamento quanto à “Carta de Direitos” de 1982 está voltado mais para um
mapeamento “empírico” político e jurisprudencial da aplicabilidade já conferida às Seções 1 e
33 do citado documento protetivo de direitos no Canadá. Na leitura de suas investigações,
reporta que a aplicação da seção 33, que assegura a possibilidade do override das decisões
judiciais mereceu aplicação apenas dezessete vezes (tendo-se em conta o plano nacional e o
das justiças provinciais), a maior parte delas localizadas na Província do Quebec43. WEBBER
demonstra, assim, não só o reduzido alcance institucional desses instrumentos do diálogo
entre o Parlamento canadense e sua Corte Suprema, como também, seu alcance mais regional.
WEBBER defende, de modo firme, que o que se encontra em jogo nas questões em
que não há consenso em matéria de direitos, é o processo democrático no embate
constitucional e se há prevalência de um dos poderes na articulação da solução. Esse
estudioso australiano é bem claro na sua posição de não ser contra um sistema como de
judicial review ou a quaisquer modelos institucionais; sua preocupação se volta à busca de
mecanismos de prestígio ao modelo democrático, particularmente em sociedades onde uma
cultura arraigada de proteção a direitos. Nesse contexto, o debate em torno dos direitos em
tela não costuma envolver grosseiras violações, mas ao revés, difíceis tópicos de julgamento –
e assim, a legislatura pode ainda apresentar-se como a melhor arena de decisão.
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TREMBLAY, Luc. The legitimacy of judicial review: … p. 635.
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4. Os impasses institucionais da judicial review no Brasil
Percorridas essas alternativas de harmonização entre a força normativa da
Constituição e as possibilidades de atuação do legislador no marco de uma justiça
constitucional, cabe examinar o contexto institucional decorrente da Constituição Federal de
1988 diante desse questionamento.
Na obra Ativismo Jurisdicional e o Supremo Tribunal Federal,44 demonstrou-se
um alargamento das atribuições institucionais da jurisdição constitucional brasileira. Processo
originado na própria Corte, a partir de um conjunto de fatores normativos, políticos e
institucionais que favoreceram a expansão de competências, a exemplo daquelas assinaladas
pela Lei nº 9.868/99 e, também, em especial, pela Emenda Constitucional nº 45/2004; assim
como a própria (re)composição do Supremo Tribunal Federal, como resultado de nomeações
concretizadas, ao longo do início do primeiro mandato do Governo Luís Inácio Lula da Silva
(2003-2006), e similares.
As estratégias de afirmação institucional do Supremo Tribunal Federal e da
jurisdição constitucional brasileira foram diversas. Na obra indicada acima, mapeou-se como
o uso de novas categorias de raciocínio nos julgados – reconhecimento da “força normativa
dos fatos” e “separação de poderes mitigada” – favoreceu esse movimento de conquista de
espaço de competência.
Foi voz corrente na Corte, pelo seu Presidente Gilmar Mendes no correr do ano de
2008 – em resposta ao apontado risco de possível substituição do Legislador pelos juízes
constitucionais brasileiros – a afirmação de que é de se diferenciar representação política
própria do parlamento da representação argumentativa, essa detida pela Corte46 É patente que,
mesmo num procedimento da “práxis política”, essa afirmativa da Justiça Constitucional
brasileira está mais próxima de outra modalidade de representação da sociedade e não
possibilita o encaminhamento de um diálogo institucional com o legislativo.
45

A concepção do Ministro Gilmar Mendes, sublinhe-se, é do reconhecimento
dicotômico da representatividade das demandas sociais e, nesses termos, o exercício da
representação argumentativa teria pouco a se beneficiar das razões e práticas da representação
política. Se isso assim é, o uso de uma solução que caminhe pela prática do diálogo
institucional não se apresenta como possível – pela incompatibilidade de benefício recíproco
entre duas origens tão distintas de representação e legitimidade.
Observe-se que a defesa do Supremo Tribunal Federal
da representação
argumentativa, como fundamento de legitimidade de suas decisões, está fundada na lógica
sublinhada por LIMA47, no sentido que “...a participação do Poder Judiciário possui por
fundamento o lado abstrato da normatividade constitucional, procurando suporte nos
meandros da linguagem...”.
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VIEIRA, José Ribas e vários autores (org. Vanice Lírio do Valle) Ativismo Jurisdicional e o Supremo Tribunal
Federal. Curitiba: Editora Juruá, 2009. E ver também verbete de autoria do autor citado “Preâmbulo” in 20 anos da
Constituição Federal de 1988 (org. Walber Agra). Rio de Janeiro. Editora Forense. 2009 no prelo, Nesse verbete mencionado,
discutem-se a questão democrática e a separação de poderes.
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Veja www.supremoemdebate.blogspot.com de 2008 sobre o assunto.
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Vide especificamente ALEXY, Robert Teoria del discurso y derechos constitucionales. México, DF.
Distribuciones Fontamara. Primeira reimpressão 2007.páginas 89 a 103 sobre a conceituação da representação argumentativa.
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LIMA, Martonio Mont’Alverne Barreto. Judiciário versus executivo/legislativo: o dilema da efetivação dos
direitos fundamentais numa democracia. Pensar, Fortaleza, v. 11, p. 185-191, fev. 2006.
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Se há essa fissura no tocante ao entendimento de qual possa ser o veículo de
legitimação das decisões judiciais – com evidente inclinação do Supremo Tribunal Federal no
sentido de um modelo não dialógico, fundado ao revés na supremacia do judiciário – disso
não decorre necessariamente a dispensa, ainda no modelo percebido pela Corte, de abertura
para a legitimação democrática. Cumpre então indagar se a representatividade argumentativa
postulada pelo citado ministro do Supremo Tribunal Federal, pelo menos, estaria consonante à
força democrática, apontada como essencial por Jeremy WALDRON e Jeremy WEBBER.
Na pesquisa materializada pelo projeto Dossiê Justiça,48 ao examinar os
denominados hard cases, em relação aos quais não se põe determinada resposta certa, não se
identificou preocupação mais acentuada com a fundamentação democrática das decisões ali
cunhadas. Em temas recentes e diversificados, como o da constitucionalidade da pesquisa
sobre células-tronco,49 o da infidelidade partidária50 e, por fim, da ausência de regulamentação
da Emenda Constitucional nº 26/96 (criação de municípios),51 a conclusão é de que o
Supremo Tribunal Federal atua de forma pouco consistente no tocacante à abertura para a
legitimação democrática da decisão – ora apontando seu imperativo, ora entendendo que a
providência não se apresenta como necessária.
Essa oscilação, por sua vez, não é igualmente objeto de argumentação mais explícita
– o que, em última análise, enfraquece a própria tese da representação argumentativa. Afinal,
se decorre da fundamentação o traço democrático da decisão; o ônus argumentativo no
afastamento da abertura democrática deveria ser maior, e não é essa a percepção que se tem
identificado de parte da Corte.
Não é ocioso destacar que essa variação de estratégias decisórias da Corte não se
resume à abertura dialógica para com a sociedade. Assim é que, no caso da Lei de
Biossegurança e os potenciais de utilização de célula-tronco, identificou-se aparente
reverência à legitimação democrática com a promoção de audiência pública. De outro lado – e
talvez fundado nessa “abertura democrática”, entendeu a Corte restasse autorizada até mesmo
a estabelecer condicionamentos para a manipulação genética, prevista no citado artigo 5º da
Lei n 11.150/2005, desenvolvendo-se assim verdadeira atuação supletiva à do legislador, em
tema tão sensível e aberto à divergência.
Já no debate relativo à regulamentação do art. 18, § 4º da CF e a disciplina da criação
dos municípios (ADIO 3628), que tinha a si associado o destino a se conferir àqueles criados
na ausência da norma reguladora – o exemplo sempre citado é o município bahiano de Luís
Eduardo Magalhães – o Supremo “partilhou” com o Legislativo (e não com a sociedade) a
busca da solução, na medida em que em ação direta de inconstitucionalidade por omissão,
pronunciou a omissão legislativa constitucionalmente relevante e indicou devesse o
parlamento cogitar, quando da regulação do tema, da superação das situações já constituídas
no vazio legislativo.
5. Conclusão
48

VIEIRA, José Ribas e vários autores. Revista Jurídica - Faculdade Nacional de Direito da UFRJ nova série v. 1 n
3 Dez 2008. Essa obra foi produzida para viabilizar Observatório da Justiça Brasileira (OJB) com o apoio financeiro da
Secretaria da Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, articulando investigadores científicos da Faculdade de Direito
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A reflexão desenvolvida foi no sentido de demonstrar que o desenvolvimento da
teoria constitucional contemporânea fortaleceu o princípio da prevalência da Constituição,
que abriu a possibilidade da ampliação da justiça constitucional (judicial review) e a
consequente compreensão dos conflitos institucionais, decorrentes da atuação dos juízes e da
vontade do Legislador, em especial na afirmação – política ou jurídica – dos direitos
fundamentais. Tal polêmica aponta para os limites impostos pelos parâmetros da separação de
poderes.
Em realidade, o debate tornou-se mais denso com os questionamentos de acerca da
legitimidade democrática, tanto do legislador, quanto da jurisdição constitucional. O
denominado diálogo institucional proposto pelo modelo canadense, mesmo apresentando os
méritos políticos e democráticos reconhecidos no pensamento de ROACH, ainda tem
dificuldades a superar, em especial quando se reflete sobre os fundamentos justificadores da
prevalência do Legislativo, como expostos por Jeremy WALDRON e as críticas elencadas
por Jeremy WEBBER e Luc Trembley.
Transposto para o cenário brasileiro o mesmo debate de legitimidade da força de um
dos poderes constitucionais, a estrutura política resultante da Constituição Federal de 1988
abriu a possibilidade para um “ativismo jurisdicional”, circunstância que agrava o debate em
relação à legitimidade. A justificação, até o momento utilizada pelo Presidente do Supremo
Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, de que o signo de legitimidade decorreria da
representação argumentativa, tampouco se apresenta como caminho de estabelecimento de um
diálogo institucional, menos ainda aquela modalidade diferenciada (diálogo deliberativo)
imaginado por TREMBLEY, aberto a uma textura de expansão democrática para as decisões
judiciais da corte constitucional brasileira.
Explorando as implicações democráticas dessa opção supremacia do legislativo x
supremacia do judiciário em terra brasilis, LIMA52 afirma a viabilidade de que se possa ter
uma espécie de renovação do poder constituinte, como mecanismo de atualização do sentido
constitucional. Destaca o autor, todavia, que os juízos atinentes a essas iniciativas são
nitidamente políticos, transcendendo a “...compreensão mecânica da normatividade ou do
mero discurso semiótico...”, para exigir o enfrentamento dos conflitos que obstam a
efetividade constitucional. Nesses termos, é no terreno da construção e superação política do
conflito que se forjarão as soluções com real viabilidade de implementação – e não na seara
da retórica idealista, que continua crendo na autonomia das disposições libertárias53.
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