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Neoconstitucionalismo e ativismo: a ideologia fadada ao fracasso do 

arbítrio 

 

Bruno Aguiar Santos1 

 

 

RESUMO: 

 

A presente dissertação se propõe a discutir as bases filosóficas e teóricas do 

constitucionalismo por meio de um método fenomenológico-hermenêutico. Com isso, 

busca verificar se o neoconstitucionalismo de fato se encontra em uma quadra 

paradigmática de pós-positivismo e, não se encontrando, se é responsável pela 

ebulição de posturas ativistas. Para tanto, perpassa a definição do positivismo 

jurídico em sentido amplo, o significado do juiz boca-da-lei, o positivismo 

normativista, as posturas inclusivistas e exclusivistas e o direito do nazismo. 

Estabelece o conceito adotado de judicialização da política e do ativismo judicial em 

uma premente definição para, enfim, verificar uma bifurcação: um futuro distópico ou 

um futuro utópico. Por fim, verifica uma possível contribuição da Crítica 

Hermenêutica do Direito para o momento que o constitucionalismo se encontra.  

 

Palavras-Chave: constitucionalismo, neoconstitucionalismo, hermenêutica, 

positivismo, ativismo judicial, judicialização da política.  
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Neoconstitutionalism and judicial activism: the ideology doomed to failure  

 

ABSTRACT: 

 

The present work intends to discuss the philosophical and theoretical bases of 

constitutionalism using a hermeneutic-phenomenological method. Making use of it, 

intends to verify if neoconstitutionalism in fact is located on grounds of post-

positivism, and if doesn’t, if it is responsible for boosting judicial activism. To do so, 

passes by the definition of judicial positivism in the broad sense of the term, the 

meaning of the bouche de la loi judge, normative positivism, inclusive and exclusive 

theories and nazist law. Sets the adopted senses of judicialization of politics and 

judicial activism in a necessary definition to verify two tracks: a dystopic future or a 

utopic future. Finally, check a possible contribution of the Crítica Hermenêutica do 

Direito for the present days of constitutionalism.  

 

Keywords: constitutionalism, neoconstitutionalism, hermeneutics, positivism, 

judicial activism, judicialization of politics.  

 

 

  



	

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO	...................................................................................................................	11	

1.	 NEOCONSTITUCIONALISMO	E	SEUS	(DES)ACERTOS	...................................................	16	
1.1.	 Neoconstitucionalismo	ou	neoconstitucionalismos?	O	que	é	(são)?	..............................	16	
1.2.	 Termo	indecifrável?	A	história	como	cifra	do	neoconstitucionalismo.	...........................	18	
1.3.	 De	novo	constitucionalismo	à	ideologia.	De	retrato	a	querer.	.......................................	21	
1.4.	 Marcos	teóricos	ou	desacertos	teóricos?	.......................................................................	23	
1.5.	 Força	normativa	da	constituição,	juridicidade	das	normas	constitucionais	e	
materialidade	da	constituição	tidas	como	sinônimo:	o	que	Konrad	Hesse	não	disse.	.................	25	
1.6.	 Seriam	as	constituições	dos	Estados	liberais	“imateriais”?	............................................	29	
1.7.	 A	defesa	judicial	da	Constituição	e	seu	ineditismo	no	pós-Segunda	Guerra	Mundial.	A	
opção	pelo	esquecimento	do	judicial	review.	............................................................................	31	
1.8.	 A	expansão	da	jurisdição	constitucional.	Razões	qualitativas	para	uma	mudança	
quantitativa.	.............................................................................................................................	34	

2.	 EM	DIREÇÃO	AO	PÓS-POSITIVISMO	(OU	COMO	DAR	UM	GIRO	DE	360	GRAUS)	........	39	
2.1.	 O	Positivismo	Jurídico	...................................................................................................	42	
2.2.	 Tese	das	fontes	sociais	..................................................................................................	44	
2.3.	 O	positivismo	exegético:	o	juiz	boca-da-lei	....................................................................	46	
2.4.	 O	positivismo	normativista	de	Kelsen	e	sua	chaga	do	esquema	sujeito-objeto	..............	52	
2.5.	 A	moral	e	o	direito:	o	positivismo	inclusivo	e	o	positivismo	exclusivo	...........................	61	
2.6.	 O	direito	nazista:	positivista?	........................................................................................	67	
2.7.	 O	giro	de	360	graus:	de	volta	à	discricionariedade	.........................................................	77	

3.	 ATIVISMO	JUDICIAL	E	JUDICIALIZAÇÃO	DA	POLÍTICA:	COLOCANDO	OS	PINGOS	NOS	
“IS”.	83	

3.1.	 Uma	questão	de	vontade	..............................................................................................	84	
3.2.	 Da	confiança,	do	tecnicismo	e	da	imparcialidade	..........................................................	90	
3.3.	 Brasil:	da	gênese	da	judicialização	da	política	à	revelação	do	ativismo	judicial	..............	95	
3.4.	 As	três	recepções	equivocadas	......................................................................................	98	
3.5.	 Distopia:	os	frutos	do	ativismo	....................................................................................	102	
3.6.	 A	Reclamação	Constitucional	4335	do	Estado	do	Acre	.................................................	104	
3.7.	 O	Habeas	Corpus	126292	do	Estado	de	São	Paulo	(Ação	Declaratória	de	
Constitucionalidade	43	e	44)	...................................................................................................	105	
3.8.	 Utopia:	um	passo	para	além	do	esquema	sujeito-objeto	.............................................	112	
3.9.	 Hermenêutica	filosófica,	fenomenologia	hermenêutica	e	um	passo	para	além	do	
esquema	sujeito-objeto	..........................................................................................................	113	

CONCLUSÃO	...................................................................................................................	117	

REFERÊNCIAS	..................................................................................................................	120	
 



11	
	

	

INTRODUÇÃO 

 

 
“Holz [madeira, lenha] é um nome antigo para Wald 

[floresta]. Na floresta [HaIz] há caminhos que, o 

mais das vezes sinuosos, terminam perdendo-se, 

subitamente, no não-trilhado. Chamam-se 

caminhos de floresta [HaIzwege]. Cada um segue 

separado, mas na mesma floresta [Wald]. Parece, 

muitas vezes, que um é igual ao outro. Porém, 

apenas parece ser assim. Lenhadores e guardas-

florestais conhecem os caminhos. Sabem o que 

significa estar metido num caminho de floresta.” 

(Martin Heidegger) 
 

 

Caminhamos simplesmente porque caminhamos, nos caminhos da floresta. 

Caímos em emboscadas, paramos em frente aos mesmos cenários que 

pensávamos não encontrar novamente em direção ao nosso destino e muitas vezes 

chegamos ao ponto de partida sem nunca vislumbrar o que intentamos com tanto 

ardor alcançar. Assim são os sinuosos caminhos da floresta – que Heidegger tanto 

amava. Assim, também, são os sinuosos caminhos do pensamento. Apagamos 

trilhas ao afundarmos na areia movediça das novas ideias sem ter a certeza pura e 

matemática, tão característica da modernidade, de que chegaremos ao destino que 

queríamos e que suspeitávamos. 

 

Desde os longínquos tempos de Descartes, temos o método como palavra de 

ordem para a ciência 2 . “É dialético, seu método, ou é indutivo?”, questionam, 

ferozmente, ao acadêmico. “Nem um nem outro: é dedutivo”, responde o outro. 

Importamos, assim, das ciências exatas, as fórmulas de comprovação de nossas 

próprias hipóteses de pesquisa. “Se verifico X pelo método Y, e posso confirmar, 

então tenho Z como resposta ao meu problema de pesquisa”. Quando escutamos 

algo de teor semelhante, não podemos deixar de lembrar da figura do personagem 

																																																								
2 Cf. MASCARO, Alysson Leandro Barbate. Filosofia do direito. São Paulo: Atlas, 2010. 
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Simão Bacamarte, o alienista, de Machado de Assis3. O cientista e médico que 

afugentou metade de uma cidade por não serem saudáveis e serem loucos, depois 

libertando-os e afugentando a outra metade por serem saudáveis e serem loucos, 

terminando por afugentar a si mesmo por seu amor exorbitante pela ciência pura e 

perfeita: loucura. 

 

Partimos dessa discussão para que fique evidente que não tratamos aqui dos 

objetos da pesquisa nos moldes tradicionais que são utilizados na modernidade. Daí 

que nos utilizamos de Martin Heidegger para ser esse nosso referencial 

metodológico, com a ajuda de Ernildo Stein – como não se amparar em um auxílio 

quando se fala de Heidegger4? Usamos dele e de Hans-Georg Gadamer. O que 

significa isso, em um primeiro momento? Significa que não tratamos, aqui, da mera 

observação dos fenômenos de maneira isolada. Tratamos dos fenômenos na 

observação daquilo em que se mostram, mas também daquilo que ocultam: 

tratamos dos fenômenos em sua totalidade. Mais importante do que isso, não o 

fazemos com base em uma subjetividade nossa, assujeitadora de nosso próprio 

objeto de pesquisa, mas com base na linguagem como o “caminho de acesso às 

coisas”. Temos, portanto, como nossas ferramentas à disposição, a hermenêutica-

filosófica e a fenomenologia hermenêutica de ambos os autores. Isso significa que, 

dado o nosso contexto histórico, e a nossa pré-compreensão, intérpretes que 

somos, buscamos atingir os destinos que os caminhos da floresta nos levam: 

destinos de conhecimento inacabados, desprovidos de definitividade. Desprovidos 

da certeza dotada de superioridade das outras metodologias. É, pois, um modo de 

filosofar sobre o constitucionalismo, o neoconstitucionalismo e o ativismo judicial.  

 

Optamos por exercer este trabalho dentro do viés proposto pela linha de 

pesquisa “Cidadania modelando o Estado” – e este pertencimento se faz claro. A 

cidadania é comumente envolta por uma bruma que chega a nos fazer confundi-la 

																																																								
3 ASSIS, Machado de. O alienista. São Paulo: Penguin Classics Companhia das Letras, 
2014.  
4 Lembremos da história que conta Hans-Georg Gadamer quando fala de seu primeiro 
contato com Heidegger: “Em um seminário dado por Moritz Geiger, um estudante mais velho 
começou a falar coisas estranhas e eu perguntei depois a Geiger o que tinha sido aquilo, 
afinal. Ele respondeu com a cara mais óbvia do mundo: “Ah, esse rapaz está 
heideggerizando”. Em GADAMER, Hans-Georg. Hermenêutica em retrospectiva. 
Petrópolis: Vozes, 2009, p. 12. 
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até com um certo moralismo piegas sobre o modo de se comportar em sociedade. 

Aqui, a entendemos como a base de participação política no Estado5 e, por óbvio, 

como fundamento desta nossa República6. Disso decorre que o exercício desta base 

de participação política é condição sine qua non para a mínima materialização da 

democracia. Se o Direito posto, legítima e democraticamente posto, fruto do 

exercício – débil, mas exercício – da cidadania, é deixado de lado por enunciados 

tidos como de maior importância, então a(s) moralidade(s) e os subjetivismos 

passam a modelar o Estado, e não mais a cidadania. O vínculo deste trabalho à 

linha de pesquisa é a partir deste ponto. 

 

O neoconstitucionalismo, principalmente no Brasil (e tendo Luís Roberto 

Barroso como protagonista e expoente para o objeto de pesquisa aqui tratado) 

favorece essa situação? 

 

De início, procuramos estabelecer o que nos serve de base na pesquisa que 

levamos a cabo. Portanto, o que significa o neoconstitucionalismo e o que decorre 

desse significado para o desenrolar deste pensamento. Para isso, situamos o termo 

historicamente, em sua ampla variedade de significados, e passamos, com o auxílio 

da conveniente esquematização dos marcos do neoconstitucionalismo pelos seus 

próprios adeptos, à construção do capítulo mais teórico, dogmático, e menos 

filosófico, deste texto. Pedimos paciência, mas situar alguns conceitos e a 

operacionalização deles é de fundamental importância para o que virá a seguir. 

 

Aí, sim, alcançamos o âmago do trabalho. O neoconstitucionalismo situa a si 

mesmo dentro de um paradigma pós-positivista. Então cabe a nós realizar a 

pergunta nos moldes de Lenio Streck: o que é isto – o positivismo jurídico? E essa 

resposta não é simples. A pergunta exige com que façamos todo um resgate 

filosófico dos principais postulados do juspositivismo que são combatidos e/ou 

postos em questão pelo neoconstitucionalismo. Ora, vivemos em um mundo 

absolutamente tomado pelo formalismo jurídico e pelo positivismo exegético em que 

o juiz é apenas a boca da lei? É a pureza da teoria de Kelsen um sinal da 

																																																								
5 SMANIO, Gianpaolo; BERTOLIN, Patrícia. O Direito e as Políticas Públicas no Brasil. 1. 
Ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 4. 
6 6 Artigo 1º, II, Constituição Federal. 
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incapacidade do ser humano, mais especificamente do jurista, de discernir entre o 

certo e o errado? É esse tipo de juiz – boca da lei –, baseado nessa teoria do direito 

– juspositivismo – que levou aos massacres nazistas e à ascensão de Hitler? É, 

então, o neoconstitucionalismo, uma virtude do Direito em direção a um Direito 

tomado por valores que não desejamos abrir mão? Ou ele apenas se situa no que, 

como Boaventura de Sousa Santos diz, são apenas as cinzas de um passado que 

jamais existiu? 

 

São questões que levam à constatação de uma má interpretação que grande 

parte da comunidade jurídica realiza quanto à atividade da magistratura. Após essa 

constatação, a elaboração de todo o arcabouço filosófico e teórico mais profundo do 

trabalho é concluída com o fim do segundo capítulo. Daí em diante, sem fazermos 

desta introdução uma síntese simplória do que é falado com mais atenção e cuidado 

mais a frente, estudamos e diferenciamos dois fenômenos tremendamente 

característicos do pensamento político e jurídico das últimas décadas: o ativismo 

judicial e a judicialização da política. 

 

Situando o ativismo judicial nos trilhos do vagão filosófico que perpassa todo 

o trabalho, propomos duas visões de futuro: a pessimista e a otimista. Um sábio 

pessimista certa vez dissera que a diferença entre o otimista e o pessimista era 

meramente quantitativa. Enquanto um esperava um longo tempo em sofrimento, o 

outro só sofria após o tenebroso acontecer. Colocamos essa pesquisa na segunda 

quadra: a da utopia que não é ingênua. Desconhecemos as heranças diretas de um 

mundo melhor construídas pelos primeiros. 

 

Encerramos, então, com a necessidade de uma teoria da decisão nos moldes 

que Streck propõe, mas sem o monopólio da certeza que só uma irreal metodologia 

poderia proporcionar. Com isso e elucidando nosso objetivo, chegamos ao ponto de, 

após todo esse trilhar, tentar estabelecer uma ligação filosófica necessária entre o 

que se entende por neoconstitucionalismo e o ativismo judicial como sua 

consequência. Quando sobrevoamos as concepções positivistas e as propostas 

neoconstitucionalistas que contêm alta carga discricionária para o julgador, 

percebemos que o busílis da questão é muito mais estrutural: é filosófico. 
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Concluímos, todavia, estacionando no mesmo ponto em que largamos. Com a 

certeza de que tratamos de temas que não causarão a ruptura das maléficas 

estruturas que trabalham pela destruição de uma sociedade mais igualitária, menos 

solidária e menos feliz. Mas encerramos com a certeza de que visamos tratar frutos 

de uma árvore doente. Assim, quando ela renascer das cinzas de um passado que 

de fato existiu, talvez não repita os mesmos erros desse passado. Talvez não sofra 

das mesmas doenças. 

 

Introduções existem para aguçar a curiosidade do leitor e para o autor expor o 

alvorecer do tema das próximas páginas. Que tenhamos alcançado sucesso nessa 

missão e que as próximas páginas signifiquem conhecimento, reflexão e crítica. Que 

essa introdução tenha significado um alvorecer do que virá: um passeio pelos 

caminhos sinuosos da floresta. 

 



16	
	

	

1. NEOCONSTITUCIONALISMO E SEUS (DES)ACERTOS 

 

Seríamos displicentes se iniciássemos o corpo da pesquisa sem afirmar, 

precisamente, o significado de seus instrumentos. Impossível, portanto, iniciar o 

trabalho sem delimitar o que entendemos por neoconstitucionalismo. Antes de 

sabermos se tem sucesso ou não – e, exatamente, no que é bem-sucedido ou no 

que fracassa – é fundamental entender do que se trata o termo, propalado aos 

quatro ventos e ingresso nas cátedras e salas de aula das academias de direito do 

Brasil e do mundo. Não é o norte dessa fração do estudo tentar brindar o leitor com 

a tradicional e maçante esquematização cronológica de um conceito. Situar 

especificamente o neoconstitucionalismo – e o que se entende por ele na pesquisa – 

torna-se indispensável, como se verá a seguir. 

 

1.1. Neoconstitucionalismo ou neoconstitucionalismos7? O que é 

(são)? 
 

O prefixo neo, atrelado ao termo constitucionalismo, é empregado há pouco 

tempo no léxico jurídico. Sua utilização, em termos históricos, é recentíssima. Foi 

utilizado, de início, pela doutrina jusfilosófica italiana: Susanna Pozzolo teria sido a 

pioneira a levantar o conceito de neoconstitucionalismo no ano de 19978. Apesar de 

não estar distante da atualidade, este novo constitucionalismo assumiu diversas 

formas e alçou voos que transcenderam fronteiras geográficas, linguísticas e 

																																																								
7 O subtítulo carrega esse nome com base no título do artigo de Aldo Schiavello para a 
revista Diritto e Quetioni Pubbliche. Sintomático da celeuma sobre a definição pode ser 
vista, também, no título do livro organizado por Miguel Carbonell: Neoconstitucionalismo(s). 
CARBONELL, Miguel. (Org.). Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Trotta, 4ª Edição, 2009. 
8  TRINDADE, André Karam. Garantismo versus neoconstitucionalismo: os desafios do 
protagonismo judicial em terrae brasilis. In: FERRAJOLI, Luigi; Streck, Lenio Luiz; 
TRINDADE, André Karam. (Orgs.). Garantismo, hermenêutica e 
(neo)constitucionalismo: um debate com Luigi Ferrajoli. Ebook. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2012, nota 19. Ver também BARBERIS, Mauro. Neoconstitucionalismo. v. 1, n. 7, 
p. 17-30, jan.-jun. 2006, p. 19 Disponível em: <http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-
07/revista07-vol1.pdf>. Acesso em: 26 mai. 2016. Neste último, o autor faz a ressalva 
importantíssima de que nenhum dos teóricos genoveses que acompanharam Pozzolo, 
inclusive a própria, aderiram ao neoconstitucionalismo como ideologia, tema a ser tratado 
logo a seguir. Pelo contrário, foram seus críticos mais ferozes em um primeiro momento. 
Sobre a recentidade do ingresso do termo na discussão jurídica: POZZOLO, Susanna. Un 
constitucionalismo ambiguo. In: CARBONELL, Miguel. (Org.). op. cit., p. 188.  
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conceituais. Daí que o zelo de Prieto Sanchís9, rememorado por Trindade10, é 

fundamental, e deve ser reforçado: para o autor, não há uma posição única de 

pensamento quanto ao neoconstitucionalismo, mas diversas coincidências e 

tendências semelhantes que apontam para a formação de uma nova cultura 

jurídica11. Aqui, já vemos, portanto, a importância em se delimitar o objeto de estudo 

e de transmitir ao leitor o sentido de neoconstitucionalismo que se adota para o 

desenvolvimento da reflexão: este tem, em si, particularidades, correntes geradoras 

e linhas de pensadores das mais diversas imagináveis – como alerta Aldo 

Schiavello, a seguir. Não à toa, Lenio Streck realiza a mesma ressalva e procede 

com a mesma cautela de Sanchís quanto ao que a expressão poderia carregar 

dentro de si12.  

 

Observa-se, portanto, que sob a bandeira do neoconstitucionalismo, muito é 

dito para que se possa reduzi-lo a uma sintética definição. Luís Roberto Barroso 

fornece uma preciosa retórica ao introduzir seu texto Neoconstitucionalismo e 

constitucionalização do direito: 

 
Talvez esta seja uma boa explicação para o recurso recorrente aos 
prefixos pós e neo: pós-modernidade, pós-positivismo, 
neoliberalismo, neoconstitucionalismo. Sabe-se que veio depois e 
que tem a pretensão de ser novo. Mas ainda não se sabe bem o que 
é. Tudo é ainda incerto. Pode ser avanço. Pode ser uma volta ao 
passado. Pode ser apenas um movimento circular, uma dessas 
guinadas de 360 graus13.  

 
																																																								
9 SANCHÍS, Luis Prieto. Neoconstitucionalismo y ponderación judicial. In: CARBONELL, 
Miguel. (Org.). op. cit., p. 123.  
10 TRINDADE, op. cit., 2012, 1 de 99.  
11  SANCHÍS, Luis Prieto. Justicia constitucional y derechos fundamentales. Madrid: 
Trotta, 2013, p. 101. 
12 STRECK, Lenio. Contra o Neoconstitucionalismo. Constituição, Economia e 
Desenvolvimento: Revista da Academia Brasileira de Direito Constitucional. Curitiba, 
2011, n. 4, Jan-Jun. p. 9-27, p. 10; STRECK, Lenio. Verdade e Consenso: constituição, 
hermenêutica e teorias discursivas. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015; STRECK, Lenio Luiz. 
Neoconstitucionalismo, positivismo e pós-positivismo. In: FERRAJOLI, Luigi; Streck, Lenio 
Luiz; TRINDADE, André Karam. (Orgs.). op. cit., p. 5 de 87. Inclusive, divorcia-se do termo 
em suas proposições a fim de não as confundir com os mal-entendidos provenientes de uma 
errônea compreensão. Tal ruptura, quando Streck passa a rotular o constitucionalismo da 
segunda metade do século XX como Constitucionalismo Contemporâneo, realizada em seu 
Verdade e Consenso, será aprofundada em momento mais propício, adiante. 
13 BARROSO, Luís Roberto. O novo direito constitucional brasileiro: contribuições para a 
construção teórica e prática da jurisdição constitucional no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 
2013, p. 189. 
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Neste momento, o (neo)constitucionalista brasileiro acerta. Essa incerteza e 

fumaça em que se encontra o neoconstitucionalismo pode querer ser o novo e 

encerrar-se no antigo14.  

 

No artigo que dá nome ao presente subtítulo, Schiavello, analisando a obra de 

Pozzolo, constrói seu pensamento sobre a dificuldade de se determinar o conceito 

de neoconstitucionalismo “como uma concepção de direito unitária, coerente e bem 

estruturada” – inclusive adverte para o fato de que teorias antitéticas recebem o 

mesmo rótulo de neoconstitucionalistas 15 . Daí que não se pode falar em 

neoconstitucionalismo sem ter em mente que ele é plural16; que, na realidade, são 

neoconstitucionalismos. 

 

1.2. Termo indecifrável? A história como cifra do 

neoconstitucionalismo. 
 

Questionamos, então: não há o que ser dito sobre um conceito de tal porte de 

vagueza? Seria, então, uma aporia infindável? Um dilema insolúvel? A resposta que 

damos, com a crença absoluta de que não o fazemos em direção ao inútil, é que não 

é uma questão irresolúvel e que há muito o que ser dito sobre o 

neoconstitucionalismo. Todavia, é necessário haver um cuidado esforçado para que 

não se incorra em insucessos, mormente em tempos da extrema facilidade em se 

perguntar e obter respostas. Aqui essa facilidade não existe. Perguntar em que 

																																																								
14 Atenção para a construção – e desconstrução de Barroso – feita por Dimitri Dimoulis, 
quando da sua análise dos “marcos teóricos” do neoconstitucionalismo, em DIMOULIS, 
Dimitri. Neoconstitucionalismo e moralismo jurídico. In: SARMENTO, Daniel (Org.). Filosofia 
e Teoria Constitucional Contemporânea. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, tratada ainda 
neste texto. 
15 SCHIAVELLO, Aldo. Neocostituzionalismo o neocostituzionalismi?, in Diritto & Questioni 
pubbliche, n. 3, Palermo, p. 37-49, 2003, p. 37. 
16 Seria possível, inclusive, aludindo ao direito empresarial italiano e brasileiro, caracterizá-lo 
por poliédrico (ASQUINI, Alberto. Profili dell'impresa. Tradução de Fábio Konder 
Comparato. In Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. São 
Paulo: RT, 1998, vol. 35, nº 104). Com relação a sua pluralidade, José Carlos Francisco 
também nos alerta quanto à diversidade dos conceitos. FRANCISCO, José. Carlos. (Neo) 
constitucionalismo na pós-modernidade: princípios fundamentais e justiça pluralista. In: 
FRANCISCO, José Carlos. Neoconstitucionalismo e atividade jurisdicional: do 
passivismo ao ativismo judicial. Belo Horizonte: Del Rey, 2012. 
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consiste o termo não trará uma definição de duas linhas, como se provenientes de 

um buscador da internet. A questão é mais profunda. 

 

Mesmo com a sua pluralidade, não é tarefa impossível de ser levada a cabo a 

de extrair um caldo comum do que se lê nos conteúdos em cujos rótulos está 

estampado o neoconstitucionalismo, tomado em sentido amplo, e a de classificá-lo. 

Por isso, em princípio, existe a necessidade de estabelecer, desde já, que ao que 

parece há um neoconstitucionalismo em sentido amplo e um em sentido diverso, de 

caráter ideológico. Ambas noções devem ser cindidas. Não se confundem. Essa 

cisão deve ser presente para se compreender o alcance de um e de outro tipo de 

neoconstitucionalismo.  

 

A história, vista de frente para trás, é a primeira e talvez principal facilitadora 

desse processo de reconstrução do significado do termo em seu sentido amplo. 

Trindade, alertando para a dificuldade em restringir esse novo constitucionalismo a 

apenas uma quadra17, situa essa nova cultura jurídica no período que tem início a 

partir da Segunda Guerra Mundial 18 , definindo os alcances de sua amplitude 

semântica como sendo três, podendo ser resumidos no seguinte cenário: (i) um 

suporte teórico maior e envolvente de (ii) novas práticas jurisprudenciais e (iii) novas 

especificidades dos textos constitucionais19. Para o autor, é nisso que consiste essa 

nova cultura jurídica: um aporte teórico que possa acompanhar as intensas e 

																																																								
17 O autor também realiza a ressalva e completa com uma adequada comparação entre o 
termo e a mitologia grega: define o neoconstitucionalismo como proteico, de Proteu, deus 
marinho, filho de Tétis e Oceano que possuía o dom de prever os acontecimentos futuros e 
que, fugindo dos que a ele imploravam que mostrasse seu dom, possuía a habilidade de 
metamorfosear-se. Ver: TRINDADE, op. cit., 2012, 2 de 99. 
18  Esse corte temporal parece ser unívoco na literatura a respeito dessa origem, não 
exigindo um tato de maior cuidado. De Barroso a Streck, no Brasil, de Sanchís a Pozzolo, na 
Europa, aqui é um local de congruência. Tanto o é que eis aqui a última concordância da 
diminuta pesquisa, até agora, com a obra de Barroso. Este delimita, precisamente, o marco 
histórico do neoconstitucionalismo no mundo como o constitucionalismo do pós-guerra e o 
no Brasil a partir da Constituição de 1988, em BARROSO, Luís Roberto. op.cit., p. 190. A 
única voz que parece destoar desse (quase) consenso é a de Barberis, que enxerga a 
aparição do neoconstitucionalismo apenas na década de 70, no confronto de Dworkin contra 
Hart: BARBERIS, Mauro. Neoconstitucionalismo, democracia e imperialismo da moral. In: 
CARBONELL, Miguel. (Org.). op. cit., p. 260. 
19 TRINDADE, op. cit., p. 3 de 99. 
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basilares mudanças que o Estado Democrático de Direito sofreu após a Segunda 

Guerra Mundial20. 

 

Explica-se, correndo-se o risco da tautologia e da presença no lugar óbvio e 

comum: esse câmbio constitucional se deu pelo fracasso retumbante de tudo que 

havia calcado os regimes nazifascistas. Todos os alicerces que fundaram o direito 

dos horrores da Segunda Guerra Mundial chamaram a atenção dos filósofos do 

direito e dos filósofos no direito, exigindo uma reconstrução para que não 

desaguassem no que já haviam desaguado21. Este constitucionalismo que cindiu – 

ao menos, por óbvio, temporalmente 22  – com as estruturas provenientes ou 

resultantes no nazifascismo, passou a ser chamado de um novo constitucionalismo 

e este passou a ser identificado por tal ampla cultura jurídica. Exatamente por isso é 

que parece ser mais adequado chamá-lo por neoconstitucionalismo histórico ou em 

sentido amplo, tendo em vista o conjunto formador característico acima explicitado 

por Trindade. 

 

																																																								
20Essa teoria do direito, segundo Luigi Ferrajoli, é característica de um constitucionalismo 
tido como expoente do século XX, jurídico, em contraste com o constitucionalismo do século 
XVIII, político. Trindade faz essa lembrança em: ibidem, p. 8 de 99. Todavia, essa distinção 
baseada nessa cronologia parece ser ligeiramente equivocada – pelo menos quanto à 
generalização das datas: não foi na inteireza do século XX que o constitucionalismo jurídico 
dominou. As constituições sociais do início do século – alemã, soviética e mexicana, por 
exemplo – eram fruto de um constitucionalismo cabalmente político. Há de se lembrar da 
Constituição de Weimar, de 1919, cuja “guardiania” foi objeto de um estudo pormenorizado 
– bem-sucedido quanto sua implantação – de Carl Schmitt em seu Der Hüter der Verfassung 
(1931), que concluiu pela necessidade política da defesa desta pela figura central do poder 
executivo. Por outro lado, o que dizer do constitucionalismo judiciário norte-americano, 
evidente desde 1803, no caso Marbury, vs. Madison? Para tanto, ver DIMOULIS, Dimitri. op. 
cit., 2009. Dimoulis, na obra, aponta para um constitucionalismo de caráter jurídico em 
diversos pontos da Europa ainda no século XIX, como será visto em seguida, no trecho 
referente aos marcos teóricos do neoconstitucionalismo ideológico. 
21  Não à toa, Streck menciona Mario Losano e sua proposta de catalogar esse novo 
constitucionalismo como um direito “pós-Auschwitz” ou “pós-bélico”. STRECK, Lenio. 
Verdade e consenso: constituição, hermenêutica, e teorias discursivas. 5. Ed., São Paulo: 
Saraiva, 2015. 
22 É evidente que é necessário escapar das nascentes – políticas, jurídicas, econômicas – 
do regime nazista, mas também escapar da crítica desarrazoada que erige como épico mal, 
dentro do direito nazista, o positivismo jurídico. Análise esta que ainda será levada a cabo 
com a contribuição da autora alemã Ingeborg Maus e com Dimitri Dimoulis. Ver: MAUS, 
Ingeborg. Judiciário como superego da sociedade: o papel da atividade jurisprudencial na 
“sociedade órfã”. Novos estudos CEBRAP, v. 58, p. 183- 202, 2000 e DIMOULIS, Dimitri. 
Positivismo jurídico: introdução a uma teoria do direito e defesa do pragmatismo jurídico-
político. São Paulo: Método, 2006. 
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Multifacetado que é, passou, então, a abrigar, em sua cultura, propostas e 

mudanças. Passou a ter em suas numerosas vertentes uma gama de características 

comuns: proposições filosóficas, teóricas e práticas que passaram a carregar a 

bandeira do neoconstitucionalismo em detrimento do rótulo desse constitucionalismo 

proveniente do fracasso da experiência totalitária europeia dos meados do século 

XX, desse recorte histórico e dessa fotografia do constitucionalismo após esse 

período. Sendo aglutinador de vertentes teóricas diversas – afinal, sob um mesmo 

rótulo são vistos pensadores de diferentes estirpes: Dworkin, Alexy, Zagrebelsky23 e, 

em âmbito nacional, Barroso e Barcellos, por exemplo – ao menos com o tempo 

quedaram-se claras algumas idiossincrasias suas. Ao lado de um termo congregante 

de uma cultura jurídica comum, ainda que plural, passa-se a perceber o surgimento 

de algo maior: um querer. 

 

1.3. De novo constitucionalismo à ideologia. De retrato a querer. 
 

De termo usado para designar um novo constitucionalismo, em continuidade – 

e não ruptura ou superação, como será visto no próximo capítulo – com o que havia 

sido o constitucionalismo pré-bélico24, o neoconstitucionalismo, passou a representar 

um conjunto de convicções filosóficas, políticas e sociais de um grupo de 

pensadores do direito. 

 

Quem ainda objetiva classificar essa nova expressão deste novo 

constitucionalismo sob a expressão do neoconstitucionalismo corre o risco de 

incorrer no erro de enquadrá-lo como uma ideologia que afugentou o termo em si. 

Os filósofos e pensadores mais atentos não demoraram a provocar o divórcio do que 

suas teorias propunham com o que a ideologia propõe. Ferrajoli a define como 

constitucionalismo principialista 25  em contraste ao seu constitucionalismo 

garantista26. Streck abandona a classificação usual, de modo a continuar chamando 

																																																								
23 Alerta já realizado por Pozzolo em: POZOLLO. Op. cit, 2009, p. 189. 
24 Adotando-se a nomenclatura de Losano. 
25  Ferrajoli o faz, principalmente, por entender que o constitucionalismo vem do léxico 
político, não podendo opor-se, o neoconstitucionalismo, ao positivismo jurídico, como 
propõe. FERRAJOLI, Luigi. Constitucionalismo principialista e constitucionalismo garantista. 
In: FERRAJOLI, Luigi; Streck, Lenio Luiz; TRINDADE, André Karam. (Orgs.). op. cit., p. 9 de 
118. 
26 TRINDADE, op. cit., p. 9 de 99. 
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de neoconstitucionalismo o que se entende aqui por sua vertente ideológica, mas 

retratando o constitucionalismo pós-Auschwitz como sendo um constitucionalismo 

contemporâneo27. 

 

Sendo assim, a cisão é clara e complementa a suspeita de Barberis: “Apesar 

de tudo, existe realmente alguma coisa que esperava somente ser chamado com 

esse nome: ou até – por que não? – com um nome melhor se alguém o encontrar”28. 

 

Pois bem: neoconstitucionalismo passou a ser uma convicção filosófica e 

política sobre como deve ser o direito29. As proposições da ideologia se resumem a 

alguns pontos: (i) existência de uma “conexão necessária” entre direito e moral30 

como pretensão de superação do positivismo – proposição que será o tema principal 

do próximo capítulo, inclusive em sua contradição temporal e teórica imanente; (ii) a 

preponderância de normas constitucionais sob a forma de princípios e a distinção 

destes para com as regras; (iii) a centralidade do papel da argumentação jurídica, 

tendo como expressão máxima a ponderação entre princípios – mas não só; (vi) o 

intento indiscriminado da realização do “caráter material” da Constituição por um 

																																																								
27 STRECK, op. cit., 2014, p. 47. 
28 BARBERIS, Mauro. Neoconstitucionalismo. v. 1, n. 7, p. 17-30, jan.-jun. 2006, p. 29 
Disponível em: <http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-07/revista07-vol1.pdf>. Acesso em: 
26 mai. 2016 
29  Sobre o neoconstitucionalismo como ideologia, Sanchís tratou, brevemente quando 
definiu o significado do termo em SANCHÍS, Luis Prieto, Neoconstitucionalismo, in 
CARBONELL, Miguel (coord.), Diccionario de derecho constitucional, México, Purrua, 
UNAM, 2002, pp. 420-423, mas não só. O autor classifica o neoconstitucionalismo 
ideológico como a uma terceira acepção do termo (p. 420). Também o faz em outra obra de 
Carbonell, em: SANCHÍS, op. cit., 2009, p. 123. Pozzolo faz esse alerta quando questiona 
se o neoconstitucionalismo decidiu por fazer teoria ou por fazer ideologia em: POZZOLO, 
op. cit., 2009, p. 210. Divisão clássica também adotada por COMANDUCCI, Paolo. Formas 
de (neo)constitucionalismo: un análisis metateórico. In: CARBONELL, Miguel. (Org). op. cit., 
2009, p. 85. Portanto, tratar o neoconstitucionalismo como ideologia está bem longe do 
ineditismo, mas é importante ressaltar que os autores que assim o fazem utilizam de uma 
confrontação entre a clássica divisão do positivismo jurídico realizada por Bobbio 
(metodológico, teórico e ideológico). A peculiaridade da classificação proposta aqui é que 
não é possível realizar tal correlação. O neoconstitucionalismo é um querer o direito e, tratar 
a teoria e a metodologia (neste caso, para muitos, inclusive Pozzolo, impossível fazê-lo) 
positivista do direito como superadas ou em vias de serem superadas pelo 
neoconstitucionalismo, é incorrer na ideologia. Ou seja, não há que se falar em metodologia 
ou teoria neoconstitucionalista relacionadas à divisão bobbiana. A única relação é a 
ideológica. 
30 BARBERIS, op. cit., 2006 e 2009; COMANDUCCI, op. cit., 2009, p. 82; POZZOLO, op. 
cit., 2009 dentre tantos outros. 
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direito constitucional da efetividade31; e, por fim, (vii) no ativismo judicial como “parte 

da solução” para os problemas de concretização da Constituição. 

 

Todo esse conjunto acaba por ser embalado em um papel de embrulho 

atraente. Entretanto, apesar da roupagem defensável e até agradável, é, esse 

pacote, formado por equívocos. 

 

Dada a dificuldade, então, de tratar de diversas expressões sob um mesmo 

termo, passa-se então a diferenciar: de um lado, o neoconstitucionalismo em sentido 

amplo – ou histórico –, de outro, o neoconstitucionalismo ideológico 32 . 

Recomendamos, fortemente, o termo utilizado por Streck – constitucionalismo 

contemporâneo – para situar as discussões que ocorrem sobre essa primeira 

expressão. 

 

Parte-se, desde já, a não mais compactuar com essa ideologia. Daqui em 

diante, quando o termo neoconstitucionalismo for utilizado, deverá ser compreendido 

em seu viés ideológico. As razões dessa discordância serão demonstradas 

enquanto a pesquisa abraça e explica o porquê das palavras de Barberis quando 

este diz que “a maior parte das teses neoconstitucionalistas, como já foi visto, não é 

somente errada, mas desastrosamente errada”33. 

 

1.4. Marcos teóricos ou desacertos teóricos? 

 

																																																								
31  STRECK, Lenio Luiz. Neoconstitucionalismo, positivismo e pós-positivismo. In: 
FERRAJOLI, Luigi; Streck, Lenio Luiz; TRINDADE, André Karam. (Orgs.). op. cit., p. 6 de 
87. 
32 Adota-se, nesse sentido, as razões da classificação que Norberto Bobbio levanta – em 
seu fundamental “O positivismo jurídico”, que será relembrado ainda – para classificar o 
positivismo jurídico. Ele faz uma tripartição entre positivismo jurídico como método, como 
teoria e como ideologia. Ao diferenciar os dois últimos, afirma que o primeiro é uma atitude 
cognoscitiva que descreve a realidade – um conjunto de juízos de fato. Já no segundo, o 
que há é uma valoração da realidade e a criação se um suporte de valores que visa influir 
nela. Ou seja: um querer. Ver em: BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de 
filosofia do direito, São Paulo: Ícone, 1995, p. 223. 
33 BARBERIS, op. cit., 2006. 
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Apesar de Carlos Santiago Niño 34 , Luis Prieto Sanchís 35 , Gustavo 

Zagrebelsky36, Robert Alexy37, Luigi Ferrajoli38, Ronald Dworkin39, serem, todos, 

comumente rotulados como neoconstitucionalistas – equivocadamente quando 

comparado à obra mais recente de Ferrajoli ou comparado à obra completa de 

Dworkin 40  e suas considerações acerca de uma teoria da decisão e a 

impossibilidade de discricionariedade judicial –, não há, com clareza e assertividade, 

no pensamento de nenhum deles, qualquer estruturação de uma teoria 

neoconstitucionalista. Quem melhor – para a feitura da análise do estudo – a 

estruturou, surgiu em terras brasileiras. Luís Roberto Barroso, atual ministro do 

Supremo Tribunal Federal, foi alçado ao posto de expoente máximo do 

neoconstitucionalismo no Brasil. Todavia, como haveria de ser, sua pesquisa, 

predominantemente realizada em solo estadunidense, é colmatada de 

características específicas do ordenamento jurídico ianque. Sua obra é tão eivada 

desse néctar, principalmente quando fala de ativismo judicial, que a leitura dela 

acaba por causar a impressão de que o constitucionalismo dos outros 192 países – 

ou de pelos alguns deles, do continente Europeu – foi abandonado ao relento41. Seu 

texto de maior relevância, Neoconstitucionalismo e a constitucionalização do 

direito42, baliza o estudo do tema em terras brasileiras por meio de marcos. Atribui 

																																																								
34 NINO, Carlos. Ética y Derechos Humanos. Un ensayo de fundamentación. Buenos 
Aires: Astrea, 1989. 
35 PRIETO SANCHÍS, Luis. Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales. Madrid: 
Trotta, 2003. 
36 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. Madrid: Trotta, 
2003. 
37 ALEXY, Robert. El concepto y la validez del derecho. Barcelona: Gedisa, 2004. 
38 FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantías. La ley del más débil. Madrid: Trotta, 2004. 
39 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 
40 Nenhum dos dois autores admite a discricionariedade judicial, característica tanto do 
positivismo quanto do neoconstitucionalismo. Mas sem passar o carro na frente dos bois, 
isso ainda é assunto para páginas adiante no trabalho. 
41 Antes de afirmar que Barroso o faz em solidão, há que se observar a sanha comum à 
maioria dos pensadores em entender e se assenhorar do conhecimento disponível nos 
Estados Unidos da América sobre os problemas e características desse próprio país. 
Obviedade afirmar que esse expediente eleva a qualidade do desenvolvimento da potência, 
padroniza o pensamento dos países que importam a sua maneira de pensar e mantém uma 
relação muito conveniente entre os Estados Unidos e as nações em processo de 
desenvolvimento. Sobre o pensamento nas nações cujas economias são baseadas em 
conhecimento independente, objeto estranho ao estudo, conferir AMSDEM, Alice. The rise 
of “the rest”: challenges to the west from late-industrializing economies. Oxford University 
Press, 2001 e PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI. São Paulo: Intrínseca, 2014. 
42 Como Dimoulis chama atenção, trata-se de um dos textos de maior relevância no universo 
jurídico brasileiro quando o assunto é neoconstitucionalismo. Foi publicado em nove revistas 
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seu marco histórico, define três marcos teóricos e, por fim, um marco filosófico. 

Quanto ao marco histórico, assentado na já tradicional unanimidade de que o 

neoconstitucionalismo pode ser um termo utilizado para definir a formação de uma 

nova cultura jurídica a partir da Segunda Guerra Mundial – e, no Brasil, a partir da 

redemocratização –, a afirmação é acertada, a grosso modo43. 

 

Quando passa a definir o padrão teórico, o atual ministro sustenta que 

existem três marcos – características sem as quais o neoconstitucionalismo não 

seria tão neo – transformadores do direito constitucional. Aqui começa a desmoronar 

parte do neoconstitucionalismo e parte escancarada e considerável deste em terras 

brasileiras. Para Barroso, são estes: (i) força normativa da constituição; (ii) a 

expansão da jurisdição constitucional; e (iii) a nova interpretação constitucional44. 

Fincar a teoria do neoconstitucionalismo nos marcos que Barroso estabelece é como 

alicerçar um edifício de cinquenta andares na areia: pode até ser um produto 

cativante, mas um olhar mais atento desvela a fragilidade de sua estrutura. 

 

Dimoulis, em seu Neoconstitucionalismo e moralismo jurídico, realiza certeiro 

contraponto às estacas teóricas erguidas por Barroso. Justifica-se aí, portanto, a 

utilização do referido autor como principal contendor do célebre neoconstitucionalista 

e a premência do embate entre o dito por um e o dito por outro – acrescentando-se 

que Dimoulis possui formação acadêmica diversa de Barroso, eminentemente 

europeia, o que parece facilitar sua utilização dos eventos constitucionais fora dos 

Estados Unidos. 

 

 

1.5. Força normativa da constituição, juridicidade das normas 

constitucionais e materialidade da constituição tidas como 

sinônimo: o que Konrad Hesse não disse. 

																																																																																																																																																																													
jurídicas entre 2005 e 2007 e faz parte de seu compilado de artigos: O novo direito 
constitucional, contribuições para a construção teórica e prática da jurisdição constitucional 
no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2013. Em: DIMOULIS, Dimitri. Op. cit., 2009. 
43 Não ao todo porque o paradigma filosófico do neoconstitucionalismo – pós-positivista – 
erige o positivismo jurídico como grande fertilizante do nazismo. Fato contrário à realidade, 
como será visto no próximo capítulo. 
44 BARROSO, op. cit., 2013, p. 193.  
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A primeira característica teórica de mudança paradigmática para o 

neoconstitucionalismo é o surgimento da força normativa da constituição. 

Analisando-a com profundidade, fica evidente uma confusão generalizada. Há uma 

miscelânea de conceitos realizadas por Barroso em relação aos ensinamentos 

trazidos por Konrad Hesse, no livro de igual título. 

 
Uma das grandes mudanças de paradigma ocorridas ao longo do 
século XX, foi a atribuição à norma constitucional do status de norma 
jurídica. Superou-se, assim, o modelo que vigorou na Europa até 
meados do século passado, no qual a Constituição era vista como 
um documento essencialmente político, um convite à atuação dos 
poderes públicos. A concretização de suas propostas ficava, 
invariavelmente, condicionada à liberdade de conformação do 
legislador ou à discricionariedade do administrador. Ao judiciário não 
se reconhecia qualquer papel relevante na realização do conteúdo 
da Constituição.45 

 

Ele afirma, portanto que a grande virada constitucional do século XX foi a 

atribuição de juridicidade às normas constitucionais. E avalia como sendo este, 

então, o caráter da força normativa da constituição, aliado a uma consequência 

coativa de reprovação: 

 
Atualmente, passou a ser premissa do estudo da Constituição o 
reconhecimento de sua força normativa, do caráter vinculativo e 
obrigatório de suas disposições. Vale dizer: as normas 
constitucionais são dotadas de imperatividade, que é atributo de 
todas as normas jurídicas, e sua inobservância há de deflagrar os 
mecanismos próprios de coação, de cumprimento forçado.46  

 

Sem trazer, ainda, as contribuições de Dimoulis à discussão, é preciso 

iluminar as obscuridades no que foi dito. No dito, há contradição com a própria fonte 

matéria-prima. O que o autor brasileiro toma por força normativa da constituição 

difere substancialmente do que Hesse, autor original da tese, entende como 

sendo47. O autor alemão busca contradizer o dito por Ferdinand Lassale – para 

																																																								
45 Idem. 
46 Ibidem, p. 194.  
47 No mesmo sentido de Barroso, vai o texto de Riccardo Guastini: GUASTINI, Riccardo. La 
<<constitucionalizacion>> del ordenamiento jurídico. In: CARBONELL, Miguel. (Org.). op. 
cit., 2009, p. 53. Todavia, Guastini não associa – ou baseia – sua ideia de força normativa 
da constituição, na obra do autor alemão, como faz Barroso, o que faz profunda diferença. O 
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quem, como largamente sabido, a constituição jurídica, oposta a uma constituição 

política, seria apenas um pedaço de papel – e por Georg Jellinek – para quem o 

desenvolvimento das constituições demonstraria que as normas jurídicas não são 

aptas a controlar os poderes políticos. Para Hesse, essa separação radical e esse 

divórcio inconciliável entre realidade e constituição já deveria encontrar-se superado, 

sendo este o ponto de partida de sua tese48. A essência da norma constitucional, 

para ele, é que a situação fática por ela regulada seja intentada a tornar-se 

realidade. A isso ele chama por geltungsanspruch, ou pretensão de eficácia49. E, 

quando a constituição visa auferir essa pretensão de eficácia é que consegue, 

finalmente, alcançar sua força normativa50.  

 

Parece, portanto, e em resumo de seu pensamento, bem divergente do 

apresentado pelo pensador brasileiro. É um juízo bem mais profundo sobre a 

constituição. A obra do autor alemão parece se preocupar com o constitucionalismo 

do Estado Social e a pretensão de eficácia das normas constitucionais e não com a 

juridicidade ou não destas – praça que já aparece como superada em seu texto. 

Para o autor brasileiro, diferentemente, a força normativa da constituição é 

expressão da mudança de paradigma no século XX, quando estas adquiriram 

caráter de norma jurídica – não somente política – e superioridade/imperatividade. 

Hesse diz X, Barroso reafirma o que Hesse diz como sendo Y. Nesse sentido, 

Sanchís exerce uma análise mais sofisticada, afirmando ser o 

neoconstitucionalismo, como modelo de Estado de Direito, a confluência de duas 

histórias constitucionais: a primeira, estadunidense, encarando a constituição como 

fixadora das “regras do jogo”, nitidamente de caráter liberal; e a segunda, de notória 

influência da revolução francesa, encarando a constituição como transformadora, 

nitidamente de caráter social 51 . O resultado, segundo o autor, seria de uma 

																																																																																																																																																																													
que o autor italiano compreende por força normativa é o mesmo que Barroso, mas faz parte 
de sua proposição, e não da obra do autor alemão. 
48 HESSE, Konrad. A força normativa da constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor, 1991, p. 13. 
49 Ibidem, p. 14. 
50 Ibidem, p. 16. 
51 Concordamos com a primeira parte da afirmação, mas discordamos da segunda. Há que 
se verificar, em conjunto com a história do constitucionalismo, o desenvolvimento do Estado. 
É isto que parece ficar confuso na afirmação de Sanchís. A tradição do constitucionalismo 
vinda da Revolução Francesa possui, claramente, caráter de transformação social – Estado 
absolutista versus ascensão burguesa –, em oposição à tradição estadunidense. Entretanto, 
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constituição transformadora que traduz condicionantes à maioria e cujo 

“protagonismo fundamental” não seria mais dos legisladores, mas dos juízes52.   

 

Como já mencionado, Dimoulis confronta o trabalho do ministro do STF em 

importante contribuição. Avalia, com acerto inegável, que qualquer constituição, 

despida de seu caráter jurídico, de seu caráter normativo e de sua força vinculante, 

a qualquer tempo da história, permanecendo em lugar de igualdade com as outras 

leis, perde seu sentido53 e a razão de sua existência. 

 

A confusão da obra do autor alemão ainda ressurge em mais momentos da 

esquematização de Barroso. Hesse importa ao tema da discussão entre a realidade 

fática e a constituição jurídica as reflexões de Wilhem Humboldt, ainda no ocaso do 

século XVIII, concluindo que, a partir do dito por este, “somente a Constituição que 

se vincula a uma situação histórica concreta e suas condicionantes, dotada de uma 

ordenação jurídica orientada pelos parâmetros da razão, pode, efetivamente, 

desenvolver-se”54. Sendo, então, a juridicidade das normas constitucionais o traço 

marcante da força normativa da constituição para Barroso, o primeiro marco teórico 

																																																																																																																																																																													
a distinção entre a primeira possuir um caráter social e a segunda ser dotada de um caráter 
liberal é equivocada e causa uma confusão. Ambas têm caráter liberal. Neste sentido, ver 
BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado social. 8ª. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2008, p. 67 e seguintes e também ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. 
Ley, derechos, justicia. Madrid: Trotta, 2003, p. 43, nota 34. Como claro indicativo disso, 
Zagrebelsky colaciona o artigo 5º da Declaração dos direitos do homem e do cidadão: “La 
Loi n’a le droit défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce quis n’est pas défendu 
par la Loi ne peut être contrait à faire ce qu’elle n’ordonne pas”. Em nossa livre tradução: “a 
lei não proíbe senão as ações que são nocivas à sociedade. Tudo que não é proibido pela 
lei não é obstado e ninguém pode ser obrigado a fazer algo que ela não ordene”. É uma 
síntese interessante sobre uma simples conceituação de Estado liberal, realizada por 
Zagrebelsky nas páginas 27, 28 e 29, de seu El derecho dúctil. Nessas páginas, a 
simplificação é essa: poder ilimitado do cidadão, em princípio; poder limitado do Estado, em 
princípio. 
52 SANCHÍS, Luis Prieto. op. cit., 2009, p. 127. Nesta segunda consequência, a linha do 
pensador espanhol converge com a do autor brasileiro. Todavia, Sanchís identifica o 
nascedouro da força normativa já na Revolução francesa, e não após a Segunda Guerra 
Mundial. Com relação ao desvio do locus superior do legislador para o magistrado, é 
valiosíssima a carta enviada por Bobbio a Matteucci em suas discussões sobre 
constitucionalismo e positivismo. Verificar em: MARGIOTTA BROGLIO, Costanza. Bobbio e 
Matteucci su costituzionalismo e positivismo giuridico. Con una lettera di Norberto 
Bobbio a Nicola Matteucci. Materiali per una storia della cultura giuridica, 30.2 (2000), p 387-
426. Nela, Bobbio expõe seu temor que, tentando limitar o onipotente legislador, crie-se um 
onipotente julgador. 
53 DIMOULIS, Dimitri. op. cit., 2009, p. 3. 
54 HESSE, Konrad. op. cit., 1991, p. 16. 
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do neoconstitucionalismo ideológico já poderia ser visto no século XVIII. É para o 

que Dimitri Dimoulis chama a atenção, reverberando os dizeres de Sieyès – em 

1793 – e de Guizot – em 1833 –, nos quais ambos os pensadores enfaticamente 

demarcam a superioridade e o caráter vinculante das constituições55. Ecoando a 

questão de Dimoulis: seriam, então, Guizot e Sieyès, neoconstitucionalistas?  

 

Hesse ainda realiza importante consideração quanto à revisão constitucional 

– emendas, no caso brasileiro:  

 
Igualmente perigosa para a força normativa da constituição afigura-
se a tendência para a frequente revisão constitucional sob a 
alegação de suposta e inarredável necessidade política. Cada 
reforma constitucional expressa a ideia de que, efetiva ou 
aparentemente, atribui-se maior valor às exigências de índole fática 
do que à ordem normativa vigente.56 

 

O pensador alemão faz essa constatação tendo em vista os perigos dos 

precedentes – caso estadunidense, por exemplo57. O que Hesse pensaria a respeito 

da força normativa de uma constituição emendada mais de noventa vezes antes de 

alcançar seu aniversário de trinta anos? Aparte a curiosidade excêntrica, o que salta 

aos olhos é a incongruência expressiva entre a obra de Luís Roberto Barroso e a 

obra a qual chama por seminal: em seu texto, o autor brasileiro parece tatear na 

escuridão quando versa sobre o autor alemão. Sua formulação deveria ser 

confrontada de outra forma se não fosse construída em cima da formulação de 

Hesse. 

 

 

1.6. Seriam as constituições dos Estados liberais “imateriais”?  
 

																																																								
55 DIMOULIS, Dimitri. op. cit., 2009, p. 3. 
56 HESSE, Konrad. Op. cit., 1991, p. 22. 
57 E aqui afigura-se mais uma contradição no estudo de Barroso. Segundo seus termos de 
força normativa da constituição – o que esta seria – os Estados Unidos seriam um exemplo 
de nação cuja constituição possui essa força. Todavia, o autor cita como referencial teórico 
deste marco um pensador que, em seu estudo, descobre terem os precedentes potencial 
danoso considerável contra a própria força normativa, dando maior poder às exigências de 
ordem fática. 
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Ainda, é preciso tocar uma ferida aberta da epistemologia constitucional e não 

olvidar a discussão sobre a materialização58 de uma constituição. Lendo a obra de 

Barroso, a impressão que se tem é que o neoconstitucionalismo é uma resposta um 

tanto atrasada para o problema de materialização das constituições. Comumente se 

vê nas linhas escritas por pensadores constitucionais uma certa coincidência entre o 

advento do Estado Social e a necessidade de uma “constituição jurídica, permeada 

de valores e que pudesse ser materializada”. Ora, tratar as constituições dos 

Estados liberais como imateriais e desprovidas de valor é, no mínimo, ingenuidade59. 

É negar a germinação do constitucionalismo e fases de seu processo de 

desenvolvimento – e do desenvolvimento inclusive do Estado Liberal ao Estado 

Social60.  

 

É compreensível o sentimento progressista61 que permeia essa noção de 

“materialidade” – acreditamos que não haja uma dissimulação quanto a isso – e de 

se fazer concretizar as normas jurídicas constitucionais postas por um Estado Social 

a qualquer preço62, mas, se é feito o embate, (i) o faz por críticas rasas e vazias; e 

																																																								
58 Ver: DIMOULIS, Dimitri, op. cit, 2009, p. 3. 
59 Antecipando alguns capítulos no trabalho, é aqui que talvez se encontre, neste erro de 
percepção fundamental, a noção deturpada de que o ativismo judicial é necessário para a 
“materialização” e efetividade das constituições. É, também, esquecer, por exemplo, toda a 
formulação de constituição dirigente realizada por Canotilho. Cf. CANOTILHO, José Gomes. 
Direito constitucional e teoria da Constituição, Editora Almedina, 9ª Edição, 2007. 
60 Trabalho completo, profundo e definitivo em língua portuguesa sobre o desenvolvimento 
do Estado Liberal para o Estado Social é o de Paulo Bonavides em seu Do Estado Liberal 
ao Estado Social, portanto, cf. BONAVIDES, Paulo. op., cit., 2008. 
61 Entende-se por progressista aqui quem, no mínimo, se opõe ao (neo)liberalismo e crê na 
necessidade de um Estado interventor que intente prover o bem-estar social dentro de uma 
perspectiva burguesa e capitalista. A utilização de termos como este pode transmitir uma 
ausência de rigor ou uma “ideologia” (a esse respeito, ainda que alienígena ao tema, a obra 
de István Mészaros é fundamental, pincipalmente quando o autor realiza feliz comparação 
entre os termos liberal versus progressista e conservador versus revolucionário e como os 
primeiros tendem a ser aceitos no mundo acadêmico como flexíveis, destituídos de 
ideologia, e os segundos rejeitados como ideológicos, desprovidos de rigor. Cf. 
MÉSZÁROS, István. O poder da ideologia. São Paulo: Boitempo, 2004) e, portanto, faz-se 
fundamental explanar o sentido aqui adotado. 
62 Muito mais nobre do que o outro extremo da história – que pode abrigar, erroneamente, 
quem critica o neoconstitucionalismo ideológico – que vê no Estado Social e na efetividade 
de suas constituições um risco para o establishment. Para uma ideia correspondente à 
deste autor, cf. SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na 
pós-modernidade, 7ª ed. Portugal: Edições Afrontamento, 1999 e a obra completa de 
Zygmunt Bauman – sem exceção. Importante verificar que, a respeito desse espaço de risco 
em que se encontram os críticos à jurisdição constitucional característica do 
neoconstitucionalismo ideológico, Ingeborg Maus já alertou sobre sua existência como 
quando a esquerda alemã rotula essas críticas como sendo antidemocráticas, exóticas e 
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(ii) estabelece caminhos a serem trilhados que podem conduzir tanto ao seu objetivo 

quanto ao extremo oposto63. 

 

Quanto à primeira falha, as constituições liberais possuíam valores, 

impunham tarefas (ou omissões, fundamentalmente) e partilhavam dessa própria 

materialidade64. Veja: quando Hesse diz que “a força normativa da Constituição não 

reside tão somente, na adaptação inteligente a uma dada realidade. A constituição 

jurídica logra converter-se, ela mesma, em força ativa, que se assenta na natureza 

singular do presente”65, o autor alemão trata de uma “materialidade” e de uma noção 

de incorporação de valores pela constituição também válidos para as constituições 

dos Estados liberais. Ou, em um primeiro momento, a segurança da liberdade do 

cidadão perante o poder do Estado não foi assentada em um presente cuja natureza 

singular não era o sucesso dessa proteção, mas tendo-a como objetivo? A 

constituição do Estado liberal também impunha tarefas materiais66: 

 
Em cada país e período histórico encontramos conteúdos 
constitucionais e reivindicações políticas conflitantes. Mas não 
conhecemos Constituição que desminta a regra de sua superioridade 
jurídica e do caráter material-valorativo-político de seus conteúdos.67  

 

Há de se concordar com o trecho citado sem ressalvas.  

 

 

1.7. A defesa judicial da Constituição e seu ineditismo no pós-

Segunda Guerra Mundial. A opção pelo esquecimento do 

judicial review.  
 

																																																																																																																																																																													
contra o Estado Democrático de Direito. A esse respeito: MAUS, Ingeborg. Judiciário como 
superego da sociedade: o papel da atividade jurisprudencial na “sociedade órfã”. Novos 
estudos CEBRAP, v. 58, p. 183-202, 2000, p. 185. 
63  Questão que voltará a ser debatida nos capítulos posteriores, mas que já pode ser 
percebida pela plêiade de decisões sobre a presunção de inocência tomadas pelo Supremo 
Tribunal Federal ao longo de sua história e como ignoram a clareza solar do texto 
constitucional – artigo 5, LVII. 
64 DIMOULIS, Dimitri, op. cit, 2009, p. 4. 
65 HESSE, Konrad. op. cit., 1991, p. 19. 
66 Ibidem. 
67 DIMOULIS, Dimitri. Op. cit., 2009, p. 4. 
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O que vem a seguir é algo curioso. Barroso, no trecho citado há pouco, afirma 

a mudança paradigmática que leva à imperatividade inédita da constituição, inclusive 

com a criação de mecanismos de defesa judicial dela. Ou seja, dota, o referido 

constitucionalista, as constituições do pós-bélico, com o ineditismo quanto à defesa 

judicial do texto constitucional – que estará conectado ao segundo marco teórico, da 

expansão da jurisdição constitucional. Surpreende. A curiosidade está aí. Apesar do 

referencial teórico do autor ser preponderantemente o constitucionalismo 

estadunidense, este passa em frente aos olhos de Barroso sem ser visto. E o judicial 

review – o controle de constitucionalidade do país anglo-saxão, colocado em prática 

desde 1803? Cento e cinquenta anos antes do que o professor assinala como sendo 

o câmbio paradigmático do papel do Poder Judiciário, os Estados Unidos já 

protegiam sua imperativa constituição por meio de seus tribunais. Guastini, 

novamente, se aproxima do autor brasileiro, mas não incorre no mesmo erro, e trata 

como um dos requisitos para o que chama de constitucionalização do ordenamento 

jurídico, a garantia jurisdicional da Constituição, sem, contanto, vincular esse 

fenômeno ao pós-Segunda Guerra, mas trazendo a tradição estadunidense como 

inspiradora dele68. 

 

Ademais, se esse ineditismo se referisse apenas ao cenário europeu, também 

seria fruto de uma turva visão do constitucionalismo. Há, portanto, um duplo 

equívoco: quando há o esquecimento da tradição estadunidense e quando se apela 

à estreia de um fenômeno que já se encontrava em voga anos antes na Europa. Já 

havia a garantia da constituição por tribunais constitucionais na Europa69, não sendo 

poucos os exemplos70. O fato de Barroso citar como marco inaugural do controle de 

constitucionalidade na Europa a constituição austríaca de Kelsen (1920)71 – de mais 

de vinte anos antes do fim da Segunda Guerra Mundial – demonstra a posição 

antagônica que toma frente a essa dissertação. Sem contar que, ao dizer isto, 

termina-se por não levar em conta, também, o grande embate do autor austríaco e a 

obra de seu grande oponente contemporâneo: ignora-se a obra de Carl Schmitt, Der 

																																																								
68 GUASTINI, op. cit., 2009, p. 51. 
69 DIMOULIS, Dimitri, op. cit, 2009, p. 4. 
70 Na obra citada, Dimoulis traz os exemplos da Suiça, Noruega e Grécia quanto ao papel do 
poder judiciário no controle da efetividade das normas constitucionais. 
71 BARROSO, Luís Roberto, op. cit., 2013, p. 193. Fato que Dimoulis desmente na obra 
citada acima. 



33	
	

	

Hüter der Verfassung (1931)72, na qual o autor alemão discute a importância de um 

guardião da constituição fora do poder judiciário, localizando-se nas mãos do poder 

executivo – logicamente, se assim o fez é porque enxergou que, sob sua reflexão, 

da maneira que era, era preciso propor uma alternativa à proteção da constituição 

pelo poder legislativo ou pelo poder judiciário73. 

 

No próprio caso brasileiro o controle de constitucionalidade exercido pelo 

Poder Judiciário não era novidade 74 . Houve, inegavelmente, como no resto do 

mundo, uma proliferação e um aumento quanto ao papel dos tribunais na defesa da 

constituição 75  – algo que não é tocado além do título de seu capítulo pelo 

neoconstitucionalista brasileiro.  

 
Em muitos países, o controle judicial da constitucionalidade foi 
introduzido no decorrer do século XX e o instituto conheceu 
expansão quantitativa e adquiriu popularidade após a Segunda 
Guerra Mundial. Mas essa mudança quantitativa não permite alegar 
que a força jurídico-normativa da Constituição somente foi 
reconhecida a partir da Segunda Guerra Mundial.76  

 

Para que o leitor não se perca nesse primeiro emaranhado teórico, em 

síntese o que foi analisado até então: o primeiro marco teórico do 

neoconstitucionalismo fracassa. O que o principal expoente do 

neoconstitucionalismo (ideológico) no Brasil afirma como sendo a primeira base de 

sua construção, na realidade é um conjunto de severos mal-entendidos. Um 

pandemônio cronológico a respeito da história do constitucionalismo e uma 

inexatidão quanto ao que Konrad Hesse entendia por força normativa. Seja o caráter 

imperativo das constituições, ou a atribuição de juridicidade às suas normas, ou o 

papel do judiciário na defesa destas, tudo o que é levantado pelo doutrinador 

brasileiro como característica de uma quebra paradigmática após a Segunda Guerra 

Mundial não ocorre, de fato, nesse momento, levando Dimoulis a dizer que a 

																																																								
72  Texto aqui tratado em sua tradução espanhola: SCHMITT, Carl. La defensa de la 
constitución, Madrid: Tecnos, 1998. 
73 As razões para essa crença do autor alemão, absolutamente importantes para o estudo 
de um novo alcance do Poder Judiciário, ainda serão apresentadas em capítulo posterior. 
74 O próprio Barroso apresenta isso em seu texto: BARROSO, Luís Roberto. op. cit., p. 184. 
75 Reflexão a respeito das causas e consequências desse cenário poderá ser vista nos 
capítulos seguintes, quando será adentrado o tema da judicialização da política. 
76 DIMOULIS, Dimitri. Op. cit., 2009, p. 4. 
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definição geral acerca do neoconstitucionalismo que Barroso desenvolve é “despida 

de pertinência e utilidade77”. 

 

A discussão não se encerra aqui. Há de se lembrar que não é só de força 

normativa da constituição que é feito o marco teórico do neoconstitucionalismo 

ideológico. Ainda restam duas expressões que constituem esse marco, em terras 

brasileiras: (i) a expansão da jurisdição constitucional e (ii) uma nova forma de se 

interpretar a constituição. 

 

1.8. A expansão da jurisdição constitucional. Razões qualitativas 

para uma mudança quantitativa. 
 

A expansão da jurisdição constitucional é algo que chega a, mais do que 

tangenciar, confundir-se com as razões que o autor em estudo encontra como sendo 

características da força normativa – toca também, em certo ponto, a judicialização 

da política, que é objeto posterior desse estudo. Portanto, possui umbilical ligação 

com o entendimento nebuloso do autor sobre o que alega ser a mudança 

paradigmática. 

 

Logo no início de sua explanação, volta a afirmar que nos primeiros quarenta 

anos do século XX, havia a supremacia do poder legislativo e que após esse câmbio 

de posição, houve o surgimento de um novo modelo, baseado no controle de 

constitucionalidade exercido pelo Poder Judiciário, com a criação de tribunais 

constitucionais que protegeriam os direitos fundamentais, o que levaria à 

supremacia da constituição78. 

 

Destarte, é interessante verificar a primeira confusão. Atribui à expansão da 

jurisdição constitucional a mesma característica do surgimento da força normativa, 

qual seja o do papel do Poder Judiciário na “realização da constituição”. Portanto, 

como forma de se viabilizar a crítica que se pretende fazer, o que se extrai do texto é 

que neste se afirma que esta expansão é proveniente da criação e proliferação de 

																																																								
77 DIMOULIS, Dimitri, op. cit., 2009, p. 2. 
78 BARROSO, Luís Roberto, op. cit., p. 195. 



35	
	

	

tribunais constitucionais e que estes seriam mais hábeis a proteger os direitos 

fundamentais. 

 

Este último ponto é um argumento frágil por uma simples questão: onde se 

pode encontrar qualquer fundamento para a afirmação de que os tribunais 

constitucionais seriam mais aptos à proteção dos direitos fundamentais? De pronto, 

é possível levantar duas problematizações79 quanto a esta afirmação: (i) a criação 

dos tribunais constitucionais pode tirar poderes de outros tribunais “inferiores”; (ii) a 

posição dos ditos tribunais quanto aos direitos fundamentais pode variar. De um 

lado, é possível afirmar que a consequência do desenvolvimento dos ditos tribunais 

pode limitar a atuação de tribunais inferiores na guarda de tais direito. Por outro, 

nada pode garantir a sensibilidade predominante das cortes constitucionais aos 

direitos fundamentais. Se assim o fosse, toda a discussão a respeito do ativismo 

judicial e da autocontenção do poder judiciário seria vazia. Toda a celeuma, 

acadêmica ou não, a respeito de juízes liberais ou conservadores, seria inútil80 – 

apesar de já fazer parte de um cenário mais amplo já praticamente esquecido: a 

necessidade de compreender o modo como os juízes decidem. Não há uma 

consequência lógica entre a criação de uma corte constitucional e maior proteção de 

direitos fundamentais. O que dizer da frustração de Dwight Eisenhower e sua Corte 

Warren 81 ? É impossível prever, com exatidão, a maneira com que uma corte 

constitucional atuaria na defesa dos direitos fundamentais. 

 

																																																								
79 DIMOULIS, Dimitri, op. cit., 2009, p. 9. 
80 Pobre Dworkin, teria grande parte de seu trabalho ignorada. A título de exemplo, sobre a 
diferenciação entre juízes liberais e conservadores, o autor estadunidense dedica um 
capítulo específico de seu Império do Direito. Ver: DWORKIN, Ronald. O império do 
direito. 3. ed., São Paulo: Martins Fontes, 2014. 
81 Apesar da exatidão dos termos ser discutível, vide reportagem jornalística do jornal The 
Baltimore Sun – disponível em: <articles.baltimoresun.com/1997-09-
07/news/1997250003_1_brennan-eisenhower-eisler>, acesso em: 30 de maio de 2016 – e 
do jornal The New York Times – posteriormente combatido em resposta ao editor, disponível 
em: <articles.baltimoresun.com/1997-09-07/news/1997250003_1_brennan-eisenhower-
eisler>, acesso em: 30 de maio de 2016 –, o presidente dos Estados Unidos da América, 
Dwight Eisenhower teria se arrependido tanto a respeito do posicionamento do Chief Justice 
indicado por ele próprio, Earl Warren, que teria definido sua escolha como sendo “the 
biggest damn-fool mistake” que ele havia cometido. TRACHTMAN, Michael G. The 
Supreme’s greatest hits: the 37 Supreme Court cases that most directly affect your life. 
New York/London: Sterling, 2009, p. 9 apud TASSINARI, Clarissa. Jurisdição e ativismo 
judicial: limites da atuação do judiciário. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 63. 
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Somado a isso, pelo fato de Barroso ignorar o caráter e aspecto meramente 

quantitativo – apesar de seu título – de suas afirmações, apenas menciona o 

constitucionalismo estadunidense como inspiração para a supremacia da 

constituição. Mas, como bem alertado por Dimoulis 82 , o fato da importação 

kelseniana do sistema concentrado de controle de constitucionalidade não constitui 

inovação alguma no constitucionalismo global. Os Estados Unidos produziam, com o 

seu sistema de controle difuso de constitucionalidade e seu stare decisis83, o mesmo 

efeito do controle concentrado 84 . Sendo assim, o controle concentrado de 

constitucionalidade não constitui inovação capaz de ser considerada como 

paradigmática e fundante do neoconstitucionalismo, mas há, apenas, um 

fortalecimento dessa espécie de controle em detrimento do controle difuso85.  

 

Sendo assim, evidenciam-se certos traços comuns sobre as bases fundantes 

do marco teórico do neoconstitucionalismo da maneira que é esquematizado por 

Barroso e presente em outros autores: uma fragilidade teórica que não permite 

identificar, de fato, nenhuma das mudanças consideradas como fundamentais para o 

surgimento do neoconstitucionalismo. 

 

Se ainda houvesse uma ressalva relacionada ao caráter apenas quantitativo 

dos fenômenos erroneamente chamados como câmbios paradigmáticos, pelo menos 

seria perceptível, neste ponto, um acerto histórico quanto a estas bases. Isto, pois, 

em síntese – tendo em vista que a força normativa da constituição como primeiro 

expoente se mostrou como uma incongruência poderosa frente ao criador alemão da 

teoria que a sustenta e que a expansão jurisdicional se mostrou um equívoco pela 

afirmação que, segundo a análise, só pelo fato do surgimento de tribunais 

constitucionais, naturalmente a defesa dos direitos fundamentais se encontraria 

incrementada – todos os pontos destacados como iniciantes do 

neoconstitucionalismo fazem parte de rachaduras conceituais irrecuperáveis dentro 

da própria teoria. 

 

																																																								
82 DIMOULIS, Dimitri. op. cit., 2009, p. 9. 
83 Sistema de precedentes vinculantes do direito estadunidense. 
84 DIMOULIS, Dimitri. op. cit., 2009, p.9. 
85 Ibidem, p. 10. 
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Se tomarmos o que Guastini fala sobre neoconstitucionalismo86, é possível 

perceber uma sensível semelhança com todos os marcos teóricos levantados pelo 

autor brasileiro. Todavia, o que realiza Guastini é trazer sete condições para o que 

ele chama de Constitucionalização do ordenamento jurídico e não 

neoconstitucionalização do ordenamento jurídico. 

 

Até então, a fragilidade teórica do neoconstitucionalismo é evidente. Não 

exige minúcia mais apurada. Daqui em diante essa simplicidade é deixada de lado. 

É preciso dar um salto qualitativo na pesquisa. O leitor se deparará, nas próximas 

páginas, com o nosso esforço mais árduo e com o busílis do estudo. Neste ponto, o 

trabalho passa de uma pesquisa teórica e jurisprudencial para um mergulho na 

filosofia do direito. Da análise feita dos marcos teóricos, passamos à análise 

fundamental do seu marco filosófico.  

 

O leitor mais atento poderá já ter percebido uma lacuna no texto. Alerta-se 

que é intencional. O fato de se omitir a análise do último marco teórico deste 

neoconstitucionalismo ideológico – a nova interpretação constitucional – é reflexo da 

impossibilidade de estudá-lo isoladamente do novo marco filosófico. Segundo esta 

ideologia87, ao analisar a nova quadra histórica frente às correntes juspositivistas e 

jusnaturalistas, o momento é marcado “pela superação – ou, talvez, sublimação – 

dos modelos puros por um conjunto difuso e abrangente de ideias, agrupadas sob o 

rótulo genérico de pós-positivismo”88.  

 

Pois bem. Vive-se, portanto, em um momento de superação, sublimação, 

confrontação. Pós-positivismo, enfim. Será? 

 

Qualquer tentativa de simplificação excessiva não pode ser bem-sucedida 

quando se fala de constitucionalismo. Aliás, qualquer simplificação excessiva 

fracassa quando se fala de como se relacionam os seres humanos na migalha que é 

																																																								
86 GUASTINI, op. cit., 2009. 
87 E aqui, sim, ampliam-se os horizontes. O pós-positivismo e suas características, apesar 
da esquematização realizada pelo autor brasileiro, é ponto comum entre o 
neoconstitucionalismo ideológico no mundo. 
88 BARROSO, Luís Roberto, op. cit., p. 193. 
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este planeta dentro do universo – ainda que nos quadrantes da dogmática jurídica89. 

Por isso, apesar da retórica envolvente – os enunciados radicais sempre canalizam 

um tanto mais a atenção –, há de se ter o máximo de cautela quando surgem os 

prefixos pós e/ou neo indicando a superação do que antes não os carregava. O 

mesmo ocorre a partir daqui, deste momento da pesquisa, quando será visto que o 

neoconstitucionalismo ideológico afirma assentar-se no pós-positivismo, quadra 

filosófica em que a moral, até então divorciada, irriga o direito. E é, então, neste 

próximo capítulo, que o trabalho estabelece seus fundamentos filosóficos – para 

tanto, desvia o foco da teoria nacional, com suas proposições inerentes e limitadas a 

si combatidas até então, para mergulhar em um caldo filosófico internacional, a fim 

de criticar proposições comuns ao neoconstitucionalismo em âmbito global. A partir 

de agora o leitor compartilhará do lugar de fala de seu interlocutor. 

  

																																																								
89 “Entendida como senso comum teórico (um saber não crítico-reflexivo)” em STRECK, 
Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência?. 5ª ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado Editora, 2015. Nobre, útil, necessária, incômoda e verdadeira são 
adjetivos que cabem para a atenção desferida por Streck quando critica a profusão de livros 
simplificadores na seara da dogmática jurídica no Brasil. Por certo que a grande quantidade 
de concursos públicos e sua correspondente criação de cursos jurídicos – sabiamente 
classificados como neopentescotais – são responsáveis pelo que o autor chama de 
estandartização do ensino jurídico. Evidente que a crítica realizada ao ensino bem-
humorado e incentivador – por vezes uma aula de direito tributário, composta por chavões 
como “você consegue”, pode contribuir mais para a melhora momentânea da autoestima do 
aluno do que a leitura de uma seção inteira de autoajuda de uma livraria, por mais que não 
se recomende nem uma nem outra atividade – não é simpática, mas é de uma fundamental 
importância, tendo em vista a importância de se doutrinar em tempos de rememoração de “o 
direito é o que os tribunais dizem que é” e compêndios quilométricos de decisões judiciais 
rotulados de doutrina. 
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2. EM DIREÇÃO AO PÓS-POSITIVISMO (OU COMO DAR UM GIRO DE 360 
GRAUS) 

 

 
(...) Por que tal decisão nos parece hoje exemplar? Porque volta a 
chamar atenção para a distinção entre dois princípios essenciais de 
nossa tradição ético-política, dos quais as sociedades parecem ter 
perdido qualquer consciência: a legitimidade e a legalidade. Se é tão 
profunda e grave a crise que nossa sociedade está atravessando, é 
porque ela não só questiona a legalidade das instituições, mas 
também sua legitimidade; não só, como se repete muito 
frequentemente, as regras e as modalidades do exercício do poder, 
mas o próprio princípio que o fundamenta e o legitima.90 

 

Quando Agamben diz o que diz, assevera-o num contexto em que estuda a 

renúncia do Papa Bento XVI, porém, não só o faz no estudo da escatologia 

dogmática católica. Faz, principalmente, um retrato da crise de legitimidade em que 

se encontram as instituições atualmente. Crise que leva à descrença quase absoluta 

na classe política, fazendo surgir uma democracia pantomímica e antipática, 

protagonizada, em sua larga maioria, por “cidadãos não praticantes”91.  

 

A citação é absolutamente condizente com o estado do Direito nas 

sociedades contemporâneas. Não se questiona apenas a legalidade das instituições, 

mas sua legitimidade. Sinal mais claro disso é o fato de que a moral (re)aparece no 

seio das discussões jurídicas de maneira expressiva. Para além do corpo de leis, da 

autoridade ou do poder coercitivo do Direito, o próprio Poder Legislativo é 

questionado no que o fundamenta. A relação da moral com o Direito passa a ocupar 

a centralidade de “novas” propostas teóricas. Tema tão sensível que passa por 

pensadores que vão desde Habermas, passando por Alexy, Dworkin, Nino, 

Zagrebelsky e Ferrajoli, até chegar ao pensamento nacional com Streck e outros.  

 

Com Barberis, verifica-se essa centralidade e esse questionamento dentro do 

Direito de uma maneira mais realçada a partir do confronto Dworkin vs. Hart na 

																																																								
90 AGAMBEN, Giorgio. O mistério do mal: Bento XVI e o fim dos tempos. São Paulo: 
Boitempo, 2015, p. 10. 
91  Agradeço ao escritor português Valter Hugo Mãe pela genialidade na escrita, pelas 
histórias e pelo conceito, original em seu “a máquina de fazer espanhóis”. Em MÃE, Valter 
Hugo. A máquina de fazer espanhóis. São Paulo: Cosac Naify, 2011. 
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década de 197092 – década simbólica para o que será tratado neste trabalho, mais 

adiante, por representar o início do desenvolvimento prático do neoliberalismo e a 

profusão do discurso tecnicista e apolítico.  

 

Esse quadro de proliferação dos discursos moralistas dentro do direito vem a 

lume de maneira especial com todo o engendramento do neoconstitucionalismo e 

seu marco filosófico, tido como uma quadra de uma filosofia paradigmática que, 

afirmando a conexão necessária entre Direito e moral – e abarcando dentro desta 

afirmação diversas posições –, significa a superação do positivismo jurídico, 

considerado um estado de “inércia mental” em contradição com o Estado 

constitucional93. 

 

Norberto Bobbio, quando de suas últimas revisões de seu texto magno sobre 

o positivismo jurídico, na década de 1990, afirmou que “apesar de muitas águas 

terem passado sob as pontes do positivismo jurídico, seus pilares centrais 

resistiram”94. Para o neoconstitucionalismo, esses pilares estão ou em vias de serem 

demolidos, ou já se encontram soterrados, tendo em vista a urgência de uma nova 

teoria que dê conta das idiossincrasias do constitucionalismo nesta quadra 95 . 

Qualquer resquício de suas proposições só demonstraria o poder daquela inércia96.  

 

E eis, então, o traço distintivo mais expressivo97, fundamental e característico 

que o neoconstitucionalismo abriga: o retorno messiânico da conexão necessária 

entre moral e Direito – fazendo um resgate, não absoluto, do jusnaturalismo98. 

Passa, com essa profusão de ideias, a haver uma necessária conexão justificativa99 

do direito com a moral. 

																																																								
92 BARBERIS, Mauro. op. cit., 2009, p. 260. 
93 ZAGREBELSKY, Gustavo. op. cit., 2003, p. 33. 
94 BOBBIO, Norberto. op. cit., 1995, p. 12. 
95 SANCHÍS, Luis Prieto. op. cit., 2009, p. 131. 
96 ZAGREBELSKY, Gustavo. op. cit., 2003, p. 41. 
97 Único traço de fato distintivo, segundo Dimoulis. Cf. DIMOULIS, Dimitri. op. cit., 2009. 
98 COMANDUCCI, Paolo. op. cit., 2009, p. 87. No texto, como Comanducci não adota a 
classificação aqui afirmada entre neoconstitucionalismo em sentido amplo e 
neoconstitucionalismo ideológico, faz essa afirmação claramente quanto ao que chama de 
neoconstitucionalismo metodológico, comparando com a tripartição bobbiana. 
99 Alguns autores utilizam o termo “identificativa”. Preferimos adotar o primeiro para evitar 
uma equiparação, indesejada por esses mesmos autores, entre Direito e moral, apesar da 
ressalva de Luiz Fernando Barzotto, para quem não é correto falar na intenção do 
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A título de introdução ao tema, podemos ver como isso é presente nas obras 

de Nino – moralista ferrenho – e Atienza – contemporâneo neoconstitucionalista –, 

por exemplo. Carlos Santiago Nino entende essa relação a partir de duas 

problemáticas: justificação do Direito e interpretação do Direito100. Ou seja, trata da 

esfera da legitimidade do Direito e da “aplicação” pelos juízes, opondo-se, desde o 

primeiro momento, ao positivismo jurídico. Quanto à primeira problemática, 

 
(...) yo creo que se puede mostrar en forma, digamos, cuasi formal y 
también de varias maneras informales, que para que las 
proposiciones jurídicas justifiquen acciones o decisiones hay que 
acudir necesariamente a principios o proposiciones de tipo moral que 
son aceptados autónomamente - no por cierta fuente de autoridad - 
que legitimen las normas jurídicas en cuestión o el proceso de 
producción de esas normas jurídicas en cuestión. (...) desde el punto 
de vista justificatorio, digo, hay una necesaria dependencia del 
Derecho respecto de la Moral.101 

 

O termo utilizado por Nino – dependência – é sintomático do que se pretende 

chamar atenção adiante quanto à expressiva decadência da autonomia do Direito. 

Este, para Nino, tanto em sua legitimidade quanto na sua aplicação102, é dependente 

da moral. 

 

Já para Manuel Atienza, a conexão é necessária e de grande importância 

para a fundamentação da “aplicação” do Direito pelos juízes103:  

 
Tão somente direi que reconhecer que existe, em certo nível, uma 
conexão necessária entre Direito e Moral é de grande importância se 
alguém pretende levar a sério a motivação – a argumentação – 
judicial; de outra forma, os juízes não poderiam justificar 
apropriadamente suas decisões.104  

																																																																																																																																																																													
neoconstitucionalismo de haver uma conexão entre direito e moral: o certo é dizer que a 
intenção é haver uma identificação entre o Direito e a moral. BARZOTTO, Luiz Fernando. 
Positivismo, Neoconstitucionalismo e Ativismo Judicial. In: Dimitri Dimoulis. (Org.). A 
relevância prática da teoria do direito. 1ª Edição, Belo Horizonte: Arraes Editores, 2015, 
p. 41-62, p. 44. 
100 NINO, Carlos Santiago. Derecho, moral y política. Doxa: Cuadernos de Filosofía del 
Derecho, 14, 1993, pp. 35-46, p. 40. 
101 Idem. 
102 NINO, Carlos Santiago. op. cit., 1993, p. 41. 
103 ATIENZA, Manuel. O argumento de autoridade no direito. Novos Estudos Jurídicos, v. 
17, n. 2, p. 144-160, 2012, p. 157. 
104 Idem. 
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Para o autor, em uma contraposição frontal ao pensamento de Luigi Ferrajoli, 

há uma obrigação moral para os juízes de aplicarem os sistemas jurídicos de seus 

Estados constitucionais pela presunção de que estes sejam justos em grande parte 

ou em sua maioria. O juiz, portanto, tem uma premissa moral para fundamentar sua 

decisão. Mas não só: além, tem o dever de interpretar os “valores e princípios 

constitucionais” por meio de teorias “político-morais”, segundo Atienza105. 

 

Observa-se a expressividade da conexão necessária entre moral e direito 

como a principal tese que superaria o positivismo jurídico. É por meio dessa 

conexão necessária que o neoconstitucionalismo enxerga um novo Direito, apto para 

os novos desafios do constitucionalismo contemporâneo, podendo se dizer livre, 

finalmente, do juspositivismo. 

 

Exatamente nesse ponto que se equivoca: ao reduzir o positivismo jurídico a 

essa única tese – da separação conceitual entre Direito e moral – e ignorar toda a 

gama filosófica e teórica que é desenvolvida dentro do próprio positivismo jurídico, 

olvidando absolutamente a discricionariedade como parte da teoria. E a redução é 

um erro que não podemos cometer. 

 

2.1. O Positivismo Jurídico 

 

Como melhor poderíamos definir o juspositivismo e seu conceito? Com 

Dimoulis, vemos que a gama dos objetos que o positivismo jurídico toca é 

significativa, mas, nas palavras dele, além de indicar uma dificuldade de 

caracterização “Isso indica que o positivismo jurídico (PJ) é uma teoria explicativa do 

fenômeno jurídico, isto é, uma das possíveis, historicamente presentes e atualmente 

defendidas teorias do direito”.106 

 

																																																								
105  ATIENZA, Manuel. Dos versiones del constitucionalismo. DOXA: Cuadernos de 
Filosofía del Derecho, n. 34, p. 73-88, 2011.  
106 DIMOULIS, Dimitri. Op. cit., 2006, p. 66. 
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O positivismo jurídico “foi construído sobre as ruínas do direito natural”107 – 

constatação que servirá para apenas diferenciá-lo do jusnaturalismo, e não para 

fomentar um resgate histórico ululante e desnecessário. Na obra famosíssima de 

Bobbio sobre o tema, o autor italiano inicia sua caracterização tripartite – entre 

metodologia, teoria e ideologia – do juspositivismo pela sua diferenciação frente aos 

pressupostos do direito natural108. Desdobra sua explicação em seis critérios, dos 

quais aproveitaremos alguns.  

 

Como primeiro critério de diferenciação, Bobbio adota a questão da 

universalidade: o direito natural seria dotado de uma universalidade territorial, 

contrapondo o direito positivo, vigente apenas em determinado e limitado território. O 

absoluto direito natural – agora em um segundo critério de contraposição, o da 

imutabilidade109 – seria imutável no tempo, enquanto o direito positivo não, mutável 

de acordo com as proposições da sociedade. Como terceira diferença fundamental, 

o modo pelo qual alcançamos a percepção de um e de outro (antítese ratio-

voluntas). De um lado, o direito natural seria perceptível por meio da razão110, 

enquanto o direito positivo apenas pela declaração de vontade do legislador, ou 

seja, expresso no direito posto pelo Estado111.  

 

Além disso, é possível tocarmos o positivismo genericamente? De certa 

forma, sim. Principalmente quando se extrai um caldo comum em confronto com o 

jusnaturalismo, que serviu de paradigma para uma introdução ao tema. Assim, é 

possível estabelecer os esteios de um positivismo em sentido amplo112 – mesmo 

havendo a correta e justificável preocupação de Sebastián Urbina, wich positivism?, 

tão bem demonstrada por Roberto Denis Machado quando, em um único parágrafo, 

destrincha uma infinidade de espécies de positivismos, passando pelo positivismo 

legalista estudado por Franz Wieacker, o positivismo científico criticado por Michel 

																																																								
107 VILLEY, Michel. Filosofia do direito: definições e fins do direito: os meios do direito. 2ª 
Ed., São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 381. 
108 BOBBIO, Norberto. op. cit., 1995, p. 22. 
109 Também presente em: DIMOULIS, Dimitri. op. cit., p. 77. 
110 Característica evidente da influência da razão kantiana. In: VILLEY, Michel. op. cit., 2008, 
p. 381. 
111 BOBBIO, Norberto. op. cit., 1995, p. 22. 
112 Critério de configuração e diferenciação utilizado também por Dimoulis em: DIMOULIS, 
Dimitri. op. cit., 2006, p. 77. 
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Villey, o positivismo sociológico citado por Jean-Louis Bergel, o positivismo jurídico 

empírico denominado assim por Arthur Kaufmann, dentre outros113.  

 

Mas ascendendo, ainda, a uma sofisticação e afunilamento um pouco maiores 

– e ao foco de interesse do trabalho – comunga-se da opinião de Écio Oto114 e 

define-se como as três teses clássicas do positivismo jurídico as que seguem: (i) 

tese das fontes sociais; (ii) discricionariedade 115 ; e a mais fundamental para a 

discussão que é levada a cabo neste capítulo, (iii) a separação conceitual entre o 

direito e a moral116.  

 

Neste capítulo serão retratadas e configuradas as três teses clássicas e o 

positivismo jurídico terá seu trajeto histórico pinçado no que interessa à pesquisa 

para, enfim, trazer suas correntes e suas vicissitudes: sua variedade 

equivocadamente simplificada pelo neoconstitucionalismo.  

 

2.2. Tese das fontes sociais  
 

A primeira tese central a concentrar a nossa atenção é a tese das fontes 

sociais (à maneira de Hart117), que pode ser traduzida na afirmação de que o Direito 

é definido pelo juspositivismo com base na mutabilidade118 deste e na percepção 

empírica de sua expressão. O Direito seria reconhecido apenas como o Direito 
																																																								
113  MACHADO, Roberto Denis. Das críticas e dos preconceitos ao positivismo 
jurídico. Revista da Faculdade de Direito da UFMG, n. 52, 2008, 329-354, p. 330. 
114 DUARTE, Écio Oto Ramos. O neoconstitucionalismo como antipositivismo jurídico: 
uma teoria do direito e do estado em face do cosmopolitismo jurídico. Tese de Doutorado – 
Universidade de Fortaleza. Fortaleza - CE, janeiro de 2013, p. 14. 
115 É a primeira vez no trabalho que a discricionariedade aparece aliada ao positivismo 
jurídico. Daqui já parte a principal refutação à simplificação excessiva de que “positivismo 
resulta em juízes bouche de la loi”. Sobre isto, mais irá seguir nas próximas páginas. 
116 Apesar das minúcias – que ainda serão trazidas à baila – significativo é o título do 
célebre artigo do juspositivista Herbert Hart: Positivism and the separation of law and morals. 
(Positivismo e a separação do direito e da moral). Ver em: HART, H. L. A. Positivism and the 
separation of law and morals. Harvard law review, p. 593-629, 1958. 
117 A mesma tese – com algumas peculiaridades que a distinguem – é atendida por diversas 
denominações: tese do fato social, tese social ou tese convencionalista, dentre outras, a 
depender do autor. O alerta é feito por Dimoulis em DIMOULIS, Dimitri. op. cit., 2006, p. 79.  
Adotamos aqui a denominação de HERBERT, H. L. A. O conceito de direito. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1994, p. 347. ATENCAO HÁ ERRO EM HERBERT 
118 Relembrar a diferenciação feita por Bobbio, citada retro, frente ao jusnaturalismo: o 
embate entre o imutável jusnaturalismo, embebido pelo imperativo categórico de Kant, e o 
mutável direito positivo. 
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explícito ou como uma simples questão de fato – contributos, ambos, de Dworkin119 

em sua cruzada acadêmica contra o positivismo hartiano.  

 

A tese das fontes sociais, do juspositivismo, rejeitaria, portanto, nas palavras 

de Dimoulis, “a dependência do ordenamento jurídico de elementos metafísicos e 

tendencialmente imutáveis, tais como os mandamentos divinos ou os imperativos da 

razão humana”120. Ou segundo o próprio Hart, o conteúdo do Direito poderia ser 

“identificado por referência às fontes sociais do direito (por exemplo, legislação, 

decisões judiciais, costumes) sem referência à moral”121. 

 

Enfim, segundo a tese das fontes sociais “o Direito é sempre uma questão de 

fato histórico e nunca depende da moralidade” 122 . Em síntese, a validade das 

normas jurídicas dependeria, portanto, dos fatos sociais123. 

 

Aqui passa a ser interessante, então, realizar um enquadramento teórico mais 

minucioso. O positivismo jurídico trabalha no quadro normativo – do dever ser124. 

Fora desse quadrante normativo, encontra-se o jusnaturalismo, sendo irrigado pela 

metafísica e pelos juízos de valor. 

 

A partir disso, é possível verificar que exatamente o que será considerado por 

fontes sociais pode definir uma postura ou outra dentro do positivismo, ou seja, 

dentro de um quadro normativo e independente da moral (normativo mais validade). 

Dimoulis chama a atenção para isso quando afirma que “dependendo do momento 

histórico e da visão de cada autor, esses fatos sociais podem ser definidos de 

variadas formas”125.  

 
																																																								
119 Em DWORKIN, Ronald. op. cit., 2014, p. 10 e DUARTE, Écio. op. cit., 2013, p. 27.  
120 DIMOULIS, Dimitri. op. cit., 2006, 79. 
121 HART, H. L. A. op. cit., p. 347. 
122  DWORKIN, Ronald. op. cit., 2014, p. 12. Dworkin faz sua análise e sua crítica 
principalmente voltado aos panoramas estadunidense e inglês e, por isso, acaba por realizar 
uma certa equivalência entre essa tese e o expressivo movimento do realismo jurídico em 
sua terra natal.  
123 Dimoulis, Dimitri. op. cit., 2006, p. 80. 
124 BOBBIO, Norberto. op. cit., 1995, p. 143. Absoluto cuidado com o termo dever ser. Aqui 
ele não carrega qualquer carga de moral ou política que deva conduzir e guiar a conduta 
humana. 
125 Ibidem, p. 81. 
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Exemplo disso é o realismo jurídico, que atribui uma nova esfera ao normativo 

e à validade: a esfera da eficácia (o ser)126. Para os realistas, a tese das fontes 

sociais determina que a fonte social relevante é a esfera de aplicação do Direito 

pelos juízes 127 : do que é real e eficazmente aplicado pelos juízes (dever ser, 

ser/eficácia e validade).  

 

A tese dos fatos (fontes) sociais significa, portanto, que para o positivismo não 

há uma conexão identificativa entre Direito e moral (tese da separação ou 

separabilidade). Porém, o modo como ele lida com essa separação difere 

significativamente ao longo do tempo, em diferentes cenários e para diferentes 

pensadores. Dentro do positivismo, o modo como juízes, legisladores e cidadãos se 

relacionam com as leis está longe de ser unanimidade.  

 

Mais do que um resgate histórico da cronologia do positivismo e suas 

correntes, o que segue pretende compreender as equivocadas críticas à relação do 

direito com a moral a partir das lentes do neoconstitucionalismo. 

 

2.3. O positivismo exegético: o juiz boca-da-lei 
 

É um lugar comum na quadra histórica em que vivemos afirmar que a figura 

do juiz já não pode mais ser apenas uma boca que a fria letra da lei tomará por 

instrumento e por onde proferirá sua voz. E, apesar de, na realidade, o juiz não mais 

ocupar essa posição, as críticas tresmalhadas que se utilizam dessa expressão 

continuam a proliferar nos meios acadêmicos e no senso comum dos meandros do 

Direito, olvidando que a Escola da Exegese128 não está mais em voga nos dias 

atuais – há muito tempo, inclusive. 

 

																																																								
126 BOBBIO, Norberto. op. cit., 1995, p. 143. 
127 Talvez por isso que Dworkin, estando num contexto de atuação judicial mais expressiva e 
liberta, com stare decisis e baseada no common law, realize a equiparação mencionada 
anteriormente. Para uma crítica mais aprofundada, cf. DWORKIN, Ronald. op. cit., 2014, p. 
45. 
128 Quando aqui se fala da Escola da Exegese, não se pode esquecer de sua irmã alemã, a 
Jurisprudência dos Conceitos. O estudo queda centrado na primeira pelas características 
mais expressivas de seu pensamento e pelo desenvolvimento histórico da França 
revolucionária. 



47	
	

	

Para tecer cuidadosamente essa trama remota, retornemos à França quando 

esta cruzava por seus períodos pré-revolucionários e pós-revolucionários – 

napoleônicos – nos séculos XVII e XVIII. 

 

Sem escapar das obviedades, é preciso revisitar a origem da expressão “juiz 

boca-da-lei”, que vem do idealizador da clássica, e até hoje consideravelmente 

dominante, noção de separação dos poderes: Montesquieu, que em sua magnum 

opus, O espírito das Leis, consagrou a ideia do magistrado bouche de la loi129. O 

pensador francês feneceu décadas antes da Revolução Francesa, tendo 

estabelecido um tipo de juiz que serviria apenas à corporificação do texto posto pelo 

Poder Legislativo: “Poderia acontecer que a lei, que é ao mesmo tempo clarividente 

e cega, fosse, em certos casos, rigorosa demais. Mas os juízes da nação são 

apenas (...) a boca que pronuncia as palavras da lei.”130 

 

Agora, sim, fugindo de um biografismo tacanho, o que nos salta já em 

importância é a necessidade da reflexão do contexto histórico que sucedeu ao que 

Montesquieu idealizou. Assim, aproximamo-nos do busílis do que nos interessa. 

 

A paradigmática Revolução burguesa francesa, no mesmo passo em que 

nutria a defesa de sua posição na sociedade contra o absolutismo com fundamento 

em um direito natural secular e liberal, destronou esse mesmo jusnaturalismo à 

medida que deu início às positivações desses direitos de liberdade ditos como inatos 

ao homem. Positivações estas, indispensáveis para a segura circulação de 

mercadorias no capitalismo em franco desenvolvimento desde o alvorecer da era 

mercantilista e ultramarina. A burguesia passou a exigir a fluidez de seu comércio 

com a criação de codificações que permitissem essa circulação correr com fluidez e 

segurança. É nesse contexto que as codificações napoleônicas iniciam seu 

estabelecimento no raiar do século XIX e o juspositivismo começa a decolar. 

 

Mas essa mudança de paradigma não ocorre simplesmente com a criação 

dos códigos. Bobbio chama a atenção para o fato de que essa nova tradição jurídica 

																																																								
129 MONTESQUIEU, Charles de Secondat. O espírito das leis. São Paulo: Martins Fontes, 
1996. 
130 Ibidem, p. 175. 
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se dá, preponderantemente, pelos intérpretes das codificações e não por seus 

criadores131. Tornemos isso claro. Observemos a discussão sobre a auto-integração 

ou hétero-integração e a opção de uma ou outra pelo julgador no cenário francês da 

época.  

 

Passando os olhos pelo texto do Código Civil de Napoleão, podemos começar 

a esclarecer essa problemática desse período: “Art. 4º: O juiz que se recusar a julgar 

sob o pretexto do silêncio, da obscuridade ou da insuficiência da lei, poderá ser 

processado como culpável de justiça denegada”. 

 

Esse é o ponto do código que aparecia o princípio do non liquet, cabível ao 

magistrado, que significa, a grosso modo, a obrigatoriedade de o juiz proferir uma 

decisão, seja ela qual for. Porém, a aporia das lacunas da lei já era uma mácula 

inata no corpo positivismo jurídico graças à Revolução Francesa132. O que fazer 

quando a lei for insuficiente ou silente? Como levar a cabo a tarefa de suprir seus 

vácuos?  

 

O juiz que se encontrasse nessa encruzilhada poderia, então, seguir dois 

caminhos: utilizar de uma regra do próprio sistema (princípios gerais do direito ou 

analogia) ou utilizar de uma regra exterior ao sistema, baseada em um juízo pessoal 

de equidade (moral ou direito natural133). O positivismo jurídico – no sentido trazido 

acima, de considerações fatuais de dever ser e validade, desconsiderando aqui o 

realismo jurídico, o positivismo inclusivo e outras correntes de pensadores – opta 

pelo primeiro caminho. Daí que vem um dos princípios basilares do positivismo 

jurídico: o da completitude da lei134. E é exatamente o que os redatores do código 

civil napoleônico não desejavam. “L’arbitrage apparent de l’équité vaut encore mieux 

que le tumulte des passions.”135 

																																																								
131 BOBBIO, Norberto. op. cit., 1995, p. 73. 
132 PERELMAN, Chaim. Lógica jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 63. 
133  E aqui podemos, antecipando um assunto a ser tratado no futuro e à guisa de 
investigação, colocar a primeira diferenciação com relação ao que Streck chama por pan-
principiologismo (STRECK, Lenio Luiz. op. cit., 2011) e os princípios gerais do direito. Os 
primeiros princípios vêm de fontes morais – exteriores ao Direito – enquanto os princípios 
gerais nascem do ordenamento jurídico visto de modo holístico. 
134 BOBBIO, Norberto. op. cit., 1995, p. 74. 
135 PORTALIS, Jean-Étienne-Marie. Discours préliminaire du premier projet de Code 
civil. [S.l.]: Confluences, 1999, p. 20. 
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“O arbítrio aparente da equidade é melhor que o tumulto das paixões”, em 

livre tradução, é o que Jean-Ettiene Marie Portalis, um dos principais redatores do 

Código Civil Napoleônico afirmou em seu Dos discursos preliminares do primeiro 

projeto do código civil. Portalis tinha a noção de que a lei não poderia cobrir todas as 

expressões da vida do ser humano em sociedade e, por isso, deixava ao juiz uma 

liberdade criativa para suprir as lacunas da lei e esclarecê-las em suas 

obscuridades, usando dos costumes e da equidade com o aporte dos princípios do 

direito natural136. 

 

Ou seja, o intento dos redatores do Código Civil Napoleônico, representados 

por Portalis, era dar um campo de liberdade de atuação ao magistrado para que este 

fosse capaz de criar o direito para novas situações. Tal liberdade seria muito mais 

positiva, sendo o magistrado um terceiro imparcial, do que as paixões das partes na 

solução de um conflito.  

 

Essa responsabilidade da figura do terceiro absolutamente imparcial mostra, 

pela citação de Portalis, uma idealização da figura do magistrado à época. De um 

lado, uma certa aristocracia dos Judiciário137 e, de outro, este como superego da 

sociedade – a figura do pai, tutor e repressor das pulsões inatas das partes138.  

 

Mas o que os redatores do código napoleônico tentaram que fosse levado a 

cabo não foi exatamente o mesmo que seus intérpretes concluíram como urgente 

para a quadra histórica em que viviam. A criação do direito pelas mãos do juiz, tão 

intentada pelos redatores, foi completamente substituída pelos intérpretes para o 

seu inverso: a mecanicidade do juiz, a completitude da lei e a passividade frente ao 

legislativo. “A simples determinação rigorosa da conexão lógica dos signos que 

compõem a ‘obra sagrada’ (Código) seria suficiente para resolver o problema da 

interpretação do direito”, como lembra Streck139. 

																																																								
136 PERELMAN, Chaim. op. cit., 1998, p. 24. 
137 Schmitt versa sobre o que chama por aristocracia da toga quando analisa o papel do 
Judiciário ao ser exigido para resolver assuntos políticos. Em: SCHMITT, Carl. op. cit., 1998, 
p. 20. 
138 Tema que será resgatado diversas vezes a partir do texto já citado de Ingeborg Maus. 
139 STRECK, Lenio Luiz. op. cit., 2015, p. 34. 
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Bobbio levanta certas razões para o desenvolvimento dessa nova tradição 

jurídica: (i) o surgimento da codificação; (ii) mentalidade dos juristas determinada 

pelo princípio da autoridade; (iii) justificativa filosófica da separação dos poderes; (iv) 

princípio da certeza do direito; (v) a pressão exercida por Napoleão no ensino 

superior francês140.  

 

Nesse contexto surge a Escola da Exegese141, com o Código Civil em 1804 e 

nos anos 30 do século XIX, considerando a si mesma como sepultadora do direito 

pré-napoleônico. 

 

A Escola da Exegese possui três fases muito distintas dentro de seu 

desenvolvimento142. A primeira, de surgimento e crescimento inicial, como já dito, 

correu desde a promulgação do código civil até por volta de 1840. Daí pelos 

quarenta próximos anos a Escola da Exegese experimentaria seu apogeu 

influenciador dentro do Direito. A partir de 1880 iniciaria sua capitulação, chegando à 

absoluta decadência no final do século XIX. 

 

Bobbio desenvolve, novamente, conveniente esquematização 143  quando 

rememora os fundamentos nos quais a Escola da Exegese se assenta, trazidos por 

Bonnecasse: (i) inversão das relações entre o direito natural e o direito positivo – o 

direito natural só importa quando consagrado pelo direito positivo; (ii) princípio da 

onipotência do legislador; em decorrência disto surge a (iii) interpretação da lei 

fundada na intenção do legislador144; (iv) culto ao texto da lei; e o (v) respeito pelo 

princípio da autoridade. 

																																																								
140 BOBBIO, Norberto. op. cit., 1995, p. 78. O controle do ensino do Direito na universidade 
com a intenção de transformá-lo em ensino dos códigos foi levado a sério por Napoleão e 
era baseado no temor de que os intérpretes causassem a destruição de seu código. Em: 
VILLEY, Michel. op. cit., 2008, p. 392. 
141 LIMA, Iara Menezes. Escola da exegese. Revista Brasileira de Estudos Políticos, v. 
97, p. 105-122, 2008, p. 107. 
142 PERELMAN, Chaim. op. cit., 1998, p. 31 e seguintes. Perelman, neste capítulo em 
específico, e Bobbio, nos servem como referência para esse recorte histórico. 
143 BOBBIO, Norberto. op. cit., 1995, p. 84 e seguintes. 
144 Aqui há uma ressalva e tarefa absolutamente delicadas a serem realizadas. Diversa da 
interpretação com base na intenção do legislador é a interpretação com base na intenção da 
lei. Que não confundamos ambas. Pela primeira, são utilizados a analogia e os princípios 
gerais do direito como formas de auto-integração na ocorrência de lacunas para se chegar à 
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É este paleojuspositivismo (Ferrajoli), exegético, primevo (Streck), sintático, 

legalista (Castanheira Neves) etc., que recebeu o ataque da crítica145, aqui com 

razão, de ser exacerbadamente formalista e de identificar o direito e a justiça à “letra 

fria da lei”. É a Escola da Exegese, com seu fetichismo positivista, que se torna alvo 

da crítica antiformalista.  

 

Todavia, essa posição crítica parece não arredar pé até os dias de hoje146, 

condenando-se todas as expressões do juspositivismo desde sua manifestação 

																																																																																																																																																																													
vontade do homem-corpo-legislador. A grande diferença entre o primeiro método de 
interpretação e o segundo se situa no fato de que com este chega-se a uma concepção 
objetiva da vontade, enquanto com aquele apenas a uma concepção subjetiva. Segundo 
Bobbio, o primeiro método é conservador e estático, enquanto o segundo progressivo e 
evolutivo. Em: BOBBIO, Norberto. op. cit., 1995, p. 87 e seguintes. Correlacionado a isso, há 
o desenvolvimento do método da interpretação jurídica por Savigny, em que um dos meios 
para a interpretação seria o histórico: esclarecer os efeitos originários da lei. É o que a 
Escola da Exegese chamava por “Trabalhos preparatórios”. Os metodologistas alemães 
continuaram desenvolvendo o método de Savigny até chegarem à conclusão de que a 
interpretação da lei exigia contributo de enorme monta das ciências históricas (chamadas de 
ciências do espírito na Alemanha da época). Daí a necessidade de que, para se interpretar, 
seria preciso adentrar o espírito do legislador originário. Da absolutamente subjetiva 
interpretação do espírito do legislador, passa-se, no começo do século XX, ao teleologismo 
da Escola da Jurisprudência dos Interesses, em que não mais o espírito do redator da lei é 
levado em conta, mas, sim, o seu objetivo. Ver: VILLEY, Michel. op. cit., 2008, p. 390 e 
seguintes. 
145 Crítica advinda da Alemanha, num primeiro momento, da Escola do Direito Livre e da 
Jurisprudência dos Interesses. 
146 Vide o necessário e feliz contraponto e alerta de Streck, em seu STRECK, Lenio Luiz. 
Aplicar a “letra da lei” é uma atitude positivista?. Novos Estudos Jurídicos, v. 15, n. 1, p. 
158-173, 2010. Streck também retira do cenário da prática jurídica no Brasil um caso 
extremamente interessante para simbolizar toda a balbúrdia que ocorre envolvendo o 
positivismo: “Um exemplo dessa confusão pode ser visto em polêmica envolvendo 
homenagem que a Associação dos Juízes pela Democracia prestou a um líder do MST, por 
ocasião do Fórum Social Mundial. Houve fortes críticas à AJD. O cerne das críticas: os 
juízes devem ser ‘neutros’ em face da política e das questões sociais. A resposta – advinda 
de outro campo ideológico (progressista) – apenas reproduziu as velhas dicotomias da 
teoria do direito. Com enfeito, enquanto em contundente artigo os ‘conservadores’ exigiam 
dos juízes essa postura ‘clássica’ montesquiana, o ‘progressismo’, em sua resposta no 
mesmo diário, mostrava ares de vencedor, ao ‘denunciar’ que, nesta altura, já não mais se 
podia falar em ‘juiz boca-da-lei’, etc., e que, para além de qualquer ‘neutralidade’, hoje o ato 
de julgar ou decidir, que é ato intelectivo, tem cunho ideológico..., uma vez que ‘juiz faz 
opção, sendo a sentença dialética...’. Na sequência, a ‘crítica’ da ‘crítica’ deixou claro que ‘o 
juiz inspira os sentimentos do mundo e os reproduz na realidade em que vive’. E deu-se por 
encerrado o debate (jornal Zero Hora, Porto Alegre, edições de 30.01.2010 e 02.02.2010, 
disponível em clicrbs.com.br). Veja-se, aqui, uma vez mais, como o direito é um fenômeno 
complexo. A ‘crítica’ da ‘crítica’ apelou para o reducionismo, como se ‘positivismo’ fosse 
apenas o que ocorreu no velho positivismo exegético.” Em STRECK, Lenio Luiz. op. cit., 
2015, p. 89. 
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exegética pelos próprios fundamentos utilizados para criticar esta. Generalizando a 

crítica antiformalista, ignora-se que, como Bobbio nos alertou, muita água passou 

sob essas pontes desde o século XIX. 

 

2.4. O positivismo normativista de Kelsen e sua chaga do 

esquema sujeito-objeto 
 

Quem mais parece sofrer com a pecha do crime de ser juspositivista é Hans 

Kelsen com todo seu pensamento. Talvez pela pureza no título de sua mais 

relevante obra, Kelsen vem sendo alçado pelo senso comum do direito ao posto de 

inimigo número 1 do pós-positivismo, muitas vezes pelas razões que levam a crítica 

séria a exercer seu trabalho contra o positivismo exegético. A miscelânea de 

conceitos diminui e interpreta equivocadamente a obra kelseniana, que visava, na 

verdade, aperfeiçoar o “’rigor’ lógico do trabalho científico proposto pelo 

positivismo”147. 

 

Kelsen foi responsável pelo segundo passo de relevância do juspositivismo, 

alcançando sua forma normativista e recebendo este mesmo nome, tornando-se seu 

mais alto nome. Para que compreendamos como o pensador austríaco enxergava o 

direito e sua relação com a moral, antes de mais nada é fundamental que esteja 

estabelecido que ele trabalhava com uma dicotomia muito clara: ciência do direito e 

direito148. É desta cisão, mal compreendida, que surgem as críticas ao pensamento 

de Hans Kelsen e sua pureza. Esta é considerada por muitos, na standartização 

(Streck) do pensamento jurídico atual, como sinônimo de legalismo e de retorno ao 

exegetismo. 

 

Porém, apesar da complexidade da abstração149 do pensamento kelseniano, 

o teórico do direito é absolutamente claro nas primeiras páginas de sua obra, 

																																																								
147 STRECK, Lenio Luiz. op. cit., 2015, p. 34. 
148 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 8ª Edição. São Paulo: Editora WMF Martins 
Fontes, 2009. 
149  Abstração complexa criticada por Schmitt, que ainda tocaremos, e por Villey, 
principalmente quanto à hierarquia das normas. No caso de Villey, o autor francês ironiza a 
norma hipotética fundamental kelseniana, cujo único mandamento seria obedecer a 
constituição, servindo de base de legitimidade para o poder constituinte, na notória pirâmide 
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antecipando uma resposta a essas críticas contra sua dita pureza quase que pela 

obviedade: 

 
A Teoria Pura do Direito é uma teoria do Direito positivo – do Direito 
positivo em geral, não de uma ordem jurídica especial. É teoria geral 
do Direito, não interpretação de particulares normas jurídicas, 
nacionais ou internacionais. Contudo, fornece uma teoria da 
interpretação. 

	
Como teoria, quer única e exclusivamente conhecer o seu próprio 
objeto. Procura responder a esta questão: o que é e como é o 
Direito? Mas já não lhe importa a questão de saber como deve ser o 
Direito, ou como deve ele ser feito. É ciência jurídica e não política 
do Direito. 

	
Quando a si própria se designa como “pura” teoria do Direito, isto 
significa que ela se propõe garantir um conhecimento apenas dirigido 
ao Direito e excluir deste conhecimento tudo quanto não se possa, 
rigorosamente, determinar como Direito.150 

 

Obviedade porque o dito por Kelsen, neste trecho, tem clareza solar. 

Atentemo-nos para este último excerto: “Quando a si própria se designa como ‘pura’ 

teoria do Direito, isto significa que ela se propõe garantir um conhecimento apenas 

dirigido ao Direito e excluir deste conhecimento tudo quanto não se possa, 

rigorosamente, determinar como Direito”. A ciência do Direito, neste intento, excluiria 

quaisquer influências exógenas ao Direito de seu campo de estudo. Aliado ao 

primeiro excerto, que diz textualmente que “A Teoria Pura do Direito é uma teoria do 

Direito positivo”, fica evidente que o objeto de estudo da ciência jurídica pelos olhos 

de Kelsen deva ser apenas o Direito positivo. Não há aqui, qualquer ilação de que o 

Direito é apenas isso, o direito positivado. Kelsen apenas afirma que a ciência 

jurídica é cindida do direito e que, nesta cisão, a ela cabe apenas observar as leis 

positivadas (sem realizar “política do Direito”, segundo ele). Para Kelsen, o Direito 

não é separado da moral: a ciência do Direito é151. E isso fica evidente pelas suas 

próprias palavras: 

 

																																																																																																																																																																													
de hierarquia. Partilhando muito da visão realista de Schmitt: “Se não houver por trás das 
leis mais do que a força bruta do Poder, fingiremos nos contentar com isso”. Em: VILLEY, 
Michel. op. cit., 2008, p. 381. 
150 KELSEN, Hans. op. cit., 2009, p. 1. 
151 STRECK, Lenio Luiz. op. cit., 2015, p. 35. 
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(...) Como, porém, a nossa própria ordem coercitiva é Direito, ela tem 
de ser, de acordo com a dita tese, também moral. Uma tal 
legitimação do Direito positivo pode, apesar da sua insuficiência 
lógica, prestar bons serviços. Do ponto de vista da ciência jurídica 
ela é insustentável. Com efeito, a ciência jurídica não tem de 
legitimar o Direito, não tem por forma alguma de justificar – quer 
através de uma Moral absoluta, quer através de uma Moral relativa – 
a ordem normativa que lhe compete – tão-somente – conhecer e 
descrever.152 

 

É essa cisão que parece escapar da compreensão do senso comum no 

Direito e, principalmente para esse trabalho, da proposta de “nova interpretação”153 

dada pelo neoconstitucionalismo como chave do pós-positivismo que deixa para trás 

o positivismo kelseniano. 

 

Uma coisa é certa: Kelsen não queria se afastar, como água e óleo, do 

positivismo exegético. Muito pelo contrário, o que o positivismo normativista 

kelseniano realizou foi uma espécie de contrarreforma do positivismo. Explica-se. 

Como já dito, na Alemanha, a Escola do Direito Livre, inicialmente por Hermann 

Kantorowicz, e a Jurisprudência dos Interesses, vinham com o afã de combater o 

método analítico da Jurisprudência dos Conceitos – equivalente alemã da Escola da 

Exegese francesa. Esses dois movimentos antitéticos ao método analítico traziam 

argumentos ideológicos, psicológicos e políticos para dentro da esfera de 

interpretação do Direito154. A contrarreforma levada a cabo por Kelsen não desejava 

esse caminho, mas um aperfeiçoamento do rigor lógico e analítico da tradição 

positivista legada pela Jurisprudência dos conceitos155.  

 

																																																								
152 KELSEN, Hans. op. cit., 2009, p. 78.  
153 BARROSO, op. cit., 2013, p. 196. 
154 Mascaro nos auxilia realizando um aporte interessante. Durante o século XIX e boa parte 
do século XX, o juspositivismo afirmava as normas jurídicas estatais trazendo elementos 
externos como suporte do fenômeno normativo. Tal abordagem pode ser considerada de 
juspositivismo eclético. Os variados culturalismos, psicologismos e humanismos que 
animara os teóricos do direito do mundo nessa época fazem um amálgama do direito 
positivo com valores extra-normativos. (...). Em contraposição a tal juspositivismo eclético, o 
século XX viu o apogeu de um tipo de juspositivismo estrito, que limitava cientificamente o 
direito à norma jurídica estatal. Tal movimento ganhou identidade com Hans Kelsen.” 
MASCARO, Alysson Leandro Barbate. Os horizontes filosóficos do neoconstitucionalismo. 
In: FRANCISCO, José Carlos. Neoconstitucionalismo e atividade jurisdicional: do 
passivismo ao ativismo judicial. Belo Horizonte: Del Rey, 2012, p. 42. 
155 STRECK, Lenio Luiz. op. cit., 2015, p. 34. 
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Quando o pensador austríaco analisa a interpretação no Direito, seu trabalho 

queda mais relevante para quem lê essas linhas e para quem as escreve. Kelsen 

dedica o célebre capítulo VIII de seu Teoria Pura do Direito para essa empreitada 

polêmica. Além de separar a ciência do direito, ele considera uma segunda 

dicotomia quando se trata da interpretação: a interpretação como ato de vontade e a 

interpretação como ato de conhecimento156.  

 

Streck sintetiza muito bem essa elaboração quando diz que “a interpretação 

como ato de vontade produz, no momento de sua ‘aplicação’, normas. A descrição 

dessas normas de forma objetiva e neutral – interpretação como ato de 

conhecimento – produz proposições”157. 

 

Essas duas cisões realizadas por Kelsen, e mal compreendidas por seus 

intérpretes atuais, explicitam bem as duas características que a pesquisa busca 

trazer neste capítulo graças ao positivismo normativista: a superação do positivismo 

exegético pelo positivismo normativista e o próprio equívoco do 

neoconstitucionalismo quando busca superar o já superado. 

 

Aprofundemos o ensinamento de Streck com o proposto em sua integralidade 

e originalidade por Kelsen, nas palavras deste último: 

 
Se queremos caracterizar não apenas a interpretação da lei pelos 
tribunais ou pelas autoridades administrativas, mas, de modo 
inteiramente geral, a interpretação jurídica realizada pelos órgãos 
aplicadores do Direito, devemos dizer: na aplicação do Direito por um 
órgão jurídico, a interpretação cognoscitiva (obtida por uma operação 
de conhecimento) do Direito a aplicar combina-se com um ato de 
vontade em que o órgão aplicador do Direito efetua uma escolha 
entre as possibilidades reveladas através daquela mesma 
interpretação cognoscitiva (...).  
 
Através deste ato de vontade se distingue a interpretação jurídica 
feita pelo órgão aplicador do Direito de toda e qualquer outra 
interpretação, especialmente da interpretação levada a cabo pela 
ciência jurídica.158  

 

																																																								
156 KELSEN, Hans. op. cit., 2009, p. 392 e seguintes. 
157 STRECK, Lenio Luiz. op. cit., 2015, p. 35. 
158 KELSEN, Hans. Op. cit., 2009, p. 394. 
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Antes de tomarmos o caminho da conclusão de nosso intento neste trecho 

sobre o positivismo normativista de Kelsen, recebemos preciosa contribuição das 

mãos do autor. O que esse excerto revela é que a interpretação jurídica realizada 

pelo aplicador do direito, para o pensador, é um ato de vontade, absolutamente 

diferente da interpretação realizada pela ciência jurídica, que é descritiva – um ato 

de conhecimento. Isso fica ainda mais explícito quando chegamos à cena de 

aparecimento do termo bild, utilizado no já citado capítulo VIII de sua obra – termo 

comumente traduzido como moldura. Para que verifiquemos isso a fundo, é 

importante fornecer a base do pensamento kelseniano quanto à interpretação, pelo 

menos em suas linhas gerais apresentadas no curso do capítulo. 

 

Kelsen diz que, quando um órgão jurídico aplica o Direito, “necessita de fixar 

o sentido das normas que vai aplicar, tem de interpretar essas normas”159. Logo de 

pronto podemos enxergar o salto qualitativo que supera o positivismo exegético: o 

aplicador, para Kelsen, fixa o sentido das normas. Sendo assim, como Streck bem 

observa, para Kelsen “o problema da interpretação do direito é muito mais 

semântico160 do que sintático”161. Mas o que seria a definição de interpretação na 

teoria kelseniana? Em termos gerais, ele próprio a define como sendo uma 

“operação mental” na aplicação de uma norma de escalão superior para um escalão 

inferior. É aí que surge o nascedouro da discricionariedade na interpretação do 

pensamento kelseniano. Essa relação de uma norma de escalão superior com uma 

inferior é uma relação de “determinação ou vinculação”, mas jamais uma 

determinação-vinculação completa e absoluta. Emerge, portanto, um espaço 

vacilante e indeterminado na aplicação do Direito. Este ganha forma de moldura – 

em alemão, bild –, o espaço vacilante do quadro a ser pintado.  

 
Esta determinação nunca é, porém, completa. A norma do escalão 
superior não pode vincular em todas as direções (sob todos os 
aspectos) o ato através do qual é aplicada. Tem sempre de ficar uma 
margem, ora maior, ora menor, de livre apreciação, de tal forma que 
a norma do escalão superior tem sempre em relação ao ato de 

																																																								
159 Ibidem, p. 387. 
160 Sintomático da característica ultrapassada da boa-nova da superação do positivismo que 
gera o juiz boca-da-lei é que vemos um Dworkin disposto a combater o aguilhão semântico, 
e não um aguilhão sintático. DWORKIN, Ronald., op. cit., 2014. 
161 STRECK, Lenio Luiz. op. cit., 2015, p. 35. 
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produção normativa ou de execução que a aplica, o caráter de um 
quadro ou moldura a preencher por este ato.162 

 

Há, como o pintor de um quadro, seguindo sua metáfora, uma atividade 

criativa quando o aplicador pode escolher e optar como preencher esta moldura com 

a escolha do Direito a aplicar no sentido que lhe convier, desde que esteja assim 

limitado por esses quadrantes legais – não tão fixos e inflexíveis quanto ao suporte 

de madeira que adorna uma pintura.  

 

Streck, novamente, realiza percuciente análise da obra kelseniana:  

 
Devido à característica relativista163 da moral kelseniana, as normas 
– que exsurgem de um ato de vontade – terão sempre um espaço de 
mobilidade sob o qual se movimentará o intérprete. Esse espaço de 
movimentação é derivado, exatamente, do problema semântico que 
existe na aplicação de um signo linguístico – por meio do qual a 
norma superior se manifesta – aos objetos do mundo concreto – que 
serão afetados pela criação de uma nova norma.164 

 

Todavia, quanto à ciência jurídica, o modus operandi deveria ser exatamente 

o oposto. Streck: 

 
Por outra banda, a interpretação como ato de conhecimento – que 
descreve, no plano de uma metalinguagem, as normas produzidas 
pelas autoridades jurídicas – produz proposições que se inter-
relacionam de maneira estritamente lógico-formal. Vale dizer: a 
relação entre as proposições [produto da interpretação como ato de 
conhecimento] é, essa sim, meramente sintática.165  

 

Sendo assim, o rigor lógico-formal deveria ser o norte na bússola do cientista, 

mas não do aplicador do Direito. Para Kelsen, os subjetivismos do intérprete na 

aplicação do Direito seriam inevitáveis, podendo apenas ser limitado por uma teoria 

do direito rigorosamente hermética. 

 
Um advogado que, no interesse do seu constituinte, propõe ao 
tribunal apenas uma das várias interpretações possíveis das normas 
jurídicas a aplicar a certo caso, e um escritor que, num comentário, 
elege uma interpretação determinada, de entre as várias 

																																																								
162 KELSEN, Hans. op. cit., 2009, p. 388. 
163 Revisitaremos o tema do relativismo kelseniano logo mais. 
164 STRECK, Lenio Luiz. op. cit., 2015, p. 35. 
165 Idem. 
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interpretações possíveis, como a única acertada, não realizam uma 
função jurídico-científica, mas uma função jurídico-política (de 
política jurídica). Eles procuram exercer influência sobre a criação do 
Direito. Isto não lhes pode, evidentemente, ser proibido. Mas não o 
podem fazer em nome da ciência jurídica, como frequentemente 
fazem.166  

 

Fica evidente nas palavras de Kelsen – “aplicar combina-se com um ato de 

vontade em que o órgão aplicador do Direito efetua uma escolha entre as 

possibilidades reveladas através daquela mesma interpretação cognoscitiva” – o 

pertencimento de seu pensamento ao defasado esquema sujeito-objeto. E aqui se 

faz necessário que desviemos singelamente do tópico para que estabeleçamos uma 

base filosófica que aproveitará a todo o trabalho. 

 

Pedimos paciência ao leitor pelo emaranhado filosófico profundo e complexo 

dos próximos parágrafos, ainda que sintético. Mas é preciso perguntar e responder: 

o que, afinal, é o esquema sujeito-objeto? 

 

Antes de mais nada é preciso esclarecer que o esquema sujeito-objeto é 

parte de uma longínqua plêiade de aporias: o que é a verdade? Por que as coisas 

são? Por que as coisas são como são? Como as coisas se relacionam comigo? Por 

que as coisas são assim chamadas? Como eu me relaciono com as coisas? Dentre 

outras questões que estão, sim, imiscuídas dentro do universo jurídico. 

 

A obra de Streck, O que é isto – decido conforme a minha consciência?167 

constitui uma análise louvável destas questões e do contributo delas dentro do 

Direito. 

 
Cada época organizou sua concepção de fundamento. Fazendo um 
pequeno escorço histórico destes vinte séculos, a busca de um 
fundamentum absolutum inconcussum veritatis está já na ideia 
platônica, na substância aristotélica, no esse subsitens do medievo 
(última síntese da metafísica clássica), no cogito inaugurador da 
filosofia da consciência, no eu penso kantiano, no absoluto 
hegeliano, na vontade do poder nietzscheniana e ‘no imperativo do 

																																																								
166 KELSEN, Hans. op. cit., 2009, p. 396. 
167 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto - decido conforme a minha consciência? 5ª Edição. 
ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015.  
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dispositivo da era da técnica’ em que o ser desaparece no 
pensamento que calcula (Heidegger).168  

 

O pensador brasileiro tece uma trama completa da história da filosofia desde 

o adeaquatio intellectus et rei socrático169. Avança, mais tarde, pelo nominalismo: 

Guilherme de Ockham se opõe ao postulado aristotélico – e tomista – que tem seus 

valores, atributos espirituais, naturezas e essências considerados como “excessos 

filosóficos”170: tais atributos seriam apenas nomes171. Até Kant, o ser possuía uma 

relação verdadeira com as coisas e o “sentido era dependente dos objetos”, 

possuidores de uma essência e que, portanto, passíveis de serem revelados172. 

Posteriormente, é com o advento da modernidade e do iluminismo que há a 

superação do objetivismo, com o surgimento da filosofia da consciência. Da 

essência como fundamento para a consciência como fundamento.  

 
O homem não é mais sujeito às estruturas. Anuncia-se o nascimento 
da subjetividade. A palavra ‘sujeito’ muda de posição. Ele passa a 
‘assujeitar as coisas’. É o que se pode denominar de esquema 
sujeito-objeto, em que o mundo passa a ser explicado (e 
fundamentado) pela razão (...).173  

 

Eis o surgimento do esquema sujeito-objeto. É a partir da modernidade, 

portanto, que há um desvio do conhecimento das coisas pelo método e pela razão 

de um sujeito que assujeita, que toma para si. Um sujeito egoísta – solipsista. As 

coisas são não pela natureza própria delas ou pela providência divina, mas pela 

																																																								
168 STRECK, Lenio Luiz. op. cit., 2015, p. 12. 
169 É característica da metafísica clássica, pela qual “os sentidos estavam nas coisas (as 
coisas têm sentido porque há nelas uma essência)”. Referente a esse e aos próximos 
parágrafos, STRECK, Lenio Luiz, op. cit., 2015, p. 13 e seguintes. 
170 MASCARO, Alysson Leandro Barbate. op. cit., 2010, p. 120. 
171 Villey, além de realizar mordaz análise da obra de Ockham e seu individualismo, sintetiza 
bem quanto à contribuição deste para o Direito: “E, quanto às normas jurídicas, não 
podendo mais extraí-las da própria ordem que antes se acredita ler na Natureza, será 
preciso buscar sua origem exclusivamente nas vontades políticas dos indivíduos: o 
positivismo jurídico é filho do nominalismo”. Em: VILLEY, Michel. A formação do 
pensamento jurídico moderno, São Paulo: WMF Martins Fontes, 2005, p. 233. Quanto ao 
positivismo jurídico, Streck partilha da mesma ideia de Villey: STRECK, Lenio Luiz. 
Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do Direito. 
11ª Edição, Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2014, p. 201. É esse individualismo 
exacerbado, característico do fim do medievo e início da modernidade, que leva o sujeito ao 
ponto central da filosofia. 
172 STRECK, Lenio Luiz, op. cit., 2015, p. 13. 
173 Idem. 
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razão do sujeito que as interpreta. Elas não possuem sentidos latentes: os sentidos 

estão “na mente (filosofia da consciência)”174. 

 

Mascaro realiza um aporte teórico que conecta convenientemente os temas, 

começando a tocar a teoria do conhecimento moderna:  

 
Já para o próprio Sócrates, pai do pensamento clássico, a verdade 
não é ensinada: não se trata de conhecer o mundo previamente, por 
meio meramente cerebrino, mas sim de iluminar a alma. Para 
Aristóteles, ressalta-se a busca de entender a natureza mesma das 
coisas. O ato de conhecer não se separa daquilo que está sendo 
conhecido [adeaquatio intellectus et rei].  Por sua vez, para os 
medievais, toda especulação e o conhecimento centravam-se, antes 
de tudo, na questão da fé. Santo Agostinho, que influenciou os 
séculos da filosofia, subordinava o conhecimento à crença. São 
Tomás de Aquino, aristotelizando a filosofia cristã, abriu campo 
sistemático para o conhecimento racional, mas salvaguardava, ainda 
e acima, a fé. Daí o contraste representado pelos modernos: rejeitam 
tanto o conhecimento subordinado pela fé quanto o conhecimento 
antigo, clássico, que se baseava nas próprias coisas, no acontecer 
da natureza.175  

 

Então, Mascaro sintetiza bem essa mudança paradigmática que tanto nos 

interessa aqui, com o papel do individualismo na filosofia da consciência e no 

esquema sujeito-objeto: 

 
O conhecimento, para os modernos, não se situa nem na própria 
interação do conhecedor com o conhecido – a natureza – nem no 
campo da fé. Centrando sua problemática no indivíduo, os modernos 
apresentam o problema específico do conhecimento a partir do 
sujeito.176 

 

Streck nos mostra que o positivismo kelseniano estava reduzido a esse 

quadrante em razão da própria formação de seu criador177. Kelsen deixa de lado o 

espaço da “aplicação” do Direito pelo intérprete, graças à obra de Rudolf Carnap, 

para quem a ciência empírica da pragmática deveria ser excluída da filosofia em 

favor da sintaxe e da semântica. Ora, absolutamente o que levou a cabo a teoria 

																																																								
174 STRECK, Lenio Luiz, op. cit., 2014, p. 201. 
175 MASCARO, Alysson Leandro Barbate. op. cit., 2010, p. 140. 
176 Idem. 
177 Pedimos que o leitor aguarde. Nas páginas que seguem, a reconstrução dos paradigmas 
filosóficos alcançará o ponto em que Heidegger e Gadamer são trazidos para a 
compreensão da limitação do esquema sujeito-objeto com as pontes de Streck. 
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kelseniana, deixando a aplicação, pragmática, para a discricionariedade do 

intérprete178. O juiz kelseniano não é o juiz boca-da-lei. O magistrado de Kelsen é 

discricionário. Como afirma Luiz Fernando Barzotto, o juiz de Kelsen é um 

lexicógrafo e um apostador, colhe o sentido e cria normas sem paradigmas. O que o 

guia? “A sua própria perspectiva política ou moral. Como não há um critério 

jurídico179, objetivo, para decidir entre as possibilidades, estre critério só pode ser 

extrajurídico, subjetivo”180. E assim o é, porque também é refém do esquema sujeito-

objeto. Sua moldura é frágil. 

 

A superação do positivismo exegético já fora realizada pelo autor austríaco. O 

Direito e a moral deveriam permanecer absolutamente cindidos. Cisão, esta, 

presente apenas no fazer da ciência jurídica. E só aí. De acordo com a classificação 

bobbiana, o positivismo kelseniano poderia ser considerado metodológico 181 

(também chamado de conceitual), por entender que o Direito deve ser caracterizado 

pelas suas propriedades descritivas, e não valorativas – as proposições dos juristas 

estariam baseadas em critérios de verificação observáveis empiricamente –, mas 

que, mesmo assim, deve haver um espaço de discricionariedade judicial como 

solução para resolver conflitos182. 

 

Dentro uma riquíssima variedade de proposições, o juspositivismo teve, até 

então, em Kelsen o seu corifeu. Críticas a cada fração de toda essa riqueza 

pulularam no último século, mas o positivismo continuou sendo, mais do que 

simplesmente “a antiga letra fria da lei”, um espaço de discricionariedade irresolúvel. 

Com Kelsen e após Kelsen. 

 

2.5. A moral e o direito: o positivismo inclusivo e o positivismo 

exclusivo 
 

																																																								
178 STRECK, Lenio Luiz. op. cit., 2015, p. 36. 
179  Devemos nos lembrar que Kelsen admite o “rompimento” dessa moldura. KELSEN, 
Hans. op. cit., 2009, p. 388. 
180 BARZOTTO, Luiz Fernando. op. cit., p. 47. 
181 BOBBIO, Norberto, op. cit., 1995, p. 136. 
182 STRECK, Lenio Luiz. op. cit., 2015, p. 39. 
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Para que falemos da relação do Direito com a moral e sobre o positivismo 

jurídico desde o pensador austríaco, tudo que será dito deve se basear na obra de 

Herbert Hart. Separation of law and morals é um de seus principais textos escrito183. 

A relação entre o Direito e a moral continua sendo um dos mais preciosos temas e 

um dos terrenos mais férteis de discussão entre pensadores do Direito. 

 

Após o assentamento da teoria normativista, Hart recebeu e deu continuidade 

ao legado positivista de Kelsen nos Estados Unidos, introduzindo valiosas 

contribuições e problemáticas184. 

 

A partir de seu posicionamento como teórico do direito situado no âmbito do 

positivismo metodológico, Hart estabeleceu talvez a mais importante dialética a 

respeito do positivismo jurídico no pós-Guerra: seu embate, realizado em solo 

acadêmico estadunidense, com Dworkin, é responsável por grandes e fundamentais 

mudanças no âmbito da teoria do Direito. 

 

Em rudimentar síntese do que se tornou a grande contribuição desse choque 

de reflexões entre ambos os autores, observamos que a nascente de um rio 

caudaloso talvez se encontre no fato de que Dworkin sustentou que Hart não 

conseguia descrever a razão da existência de princípios morais na ordem jurídica 

atual185. A partir dessa riquíssima discussão, surgiu uma teoria186 que buscou incluir 

o pensamento de Dworkin assentado dentro da teoria hartiana: nasce, assim, pelas 

mãos de discípulos de Hart e por ele próprio187, o chamado soft positivism, ou 

																																																								
183 HART, H. L. A. Separation of law and morals. Harvard Law Review, 1958. 593-629. 
184 ETCHEVERRY, Juan Bautista. El ocaso del positivismo jurídico incluyente. Persona y 
derecho: Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos 
Humanos, n. 66, p. 411-447, 2012. Apesar de sua resposta ao “aguilhão semântico” de 
Dworkin, colocando-se fora de uma teoria exclusivamente semântica do Direito, em: HART, 
H. L. A., op. cit., 1994, p. 306 e seguintes. 
185 ETCHEVERRY, Juan Bautista. op. cit., 2012. O autor afirma, inclusive, que o surgimento 
do positivismo inclusivo se dá graças às críticas do neoconstitucionalismo e a necessidade 
de respondê-las. 
186 Que, como tudo que tem o Direito como seu objeto de pesquisa, é absolutamente plural e 
repleta de diversidade dentro de si. Etcheverry diferencia bem as principais teses e seus 
principais postulados teóricos dentro do próprio positivismo inclusivo. Cf. ETCHEVERRY, 
Juan Bautista. El debate sobre el positivismo jurídico incluyente: un estado de la 
cuestión. Corp., 2006. 
187 HART, H. L. A., op. cit., 1994, p. 312. 
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incorporationism, ou positivismo jurídico inclusivo188, pelo qual compreende-se que é 

possível haver “sistemas jurídicos cujos critérios de validez incluam normas morais 

substantivas”189. 

 

Para o positivismo inclusivo de Coleman, por exemplo – e com ajustes 

teóricos posteriores 190  –, a moralidade não é “necessariamente excluída nem 

necessariamente incluída”191 como critério de validade das normas jurídicas. Vendo 

a obra de Coleman, ou de Hart, o que primeiro e principalmente para esse trabalho 

nos salta aos olhos é a percepção que o ponto central da tese do positivismo 

inclusivo “consiste em admitir que a atribuição da validade jurídica às normas, a 

determinação de seu conteúdo e a sua concreta influência sobre a decisão judicial 

dos casos concretos podem depender de fatores morais192”. 

 

Waluchow, um dos pensadores que se colocam dentro do paradigma do 

positivismo inclusivo193, sintetiza a formulação central dessa linha do juspositivismo: 

 
According to proposition B [‘it is conceptually possible, but in no way 
necessary, that the legal validity of a norm is in some way a function 
of its consistency with moral principles or values’], wich we might call 
the separability thesis, legality and morality are only separable, not 
necessarily separate (...). In response to Dworkin’s claim that 
sometimes moral arguments figure in attempts to determine binding 
law, defenders of inclusive positivism reply: Yes, but not necessarily 
so. Although there is nothing in the nature of law (as characterized by 
the social and separability theses) requiring the use of moral 
arguments to determine legality, there is nothing wich prohibits their 
use either.194 

																																																								
188 E o seu oposto: o positivismo exclusivo, tratado mais a frente. WALUCHOW, Wilfrid. 
Legal positivism, inclusive versus exclusive. In E. Craig (Org.), Routledge Encyclopedia of 
Philosophy. London, 2008, p. 1-3. 
189 DUARTE, Écio Oto Ramos. op. cit., 2013, p. 62 e WALUCHOW, Wil.  : Reflections on 
inclusive and exclusive positivism. The Rule of Recognition and the US Constitution, p. 123-
144, 2009, p. 123. 
190 COLEMAN, Jules L. Beyond inclusive legal positivism. Ratio Juris, v. 22, n. 3, p. 359-
394, 2009. 
191 ALEXY, Robert. Inclusive non-positivism. Espaço Jurídico: Journal of Law, v. 16, n. 2, 
p. 283-294, 2015. 
192 ETCHEVERRY, Juan Bautista. op. cit., 2012, p. 415. 
193 WALUCHOW, Wilfrid. op. cit., 2008, p. 3. 
194 Ibidem, p. 4. Em tradução livre: “De acordo com a proposição B [‘é conceitualmente 
possível, mas de nenhuma maneira necessário, que a validade legal de uma norma seja, de 
alguma maneira, uma função de sua congruência com valores ou princípios morais’], a qual 
nós podemos chamar da tese de separabilidade, legalidade e moralidade somente são 
separáveis, não necessariamente separadas (...). Em resposta à alegação de Dworkin de 
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O positivismo jurídico inclusivo surgiu num contexto diferente do palco em que 

o próprio juspositivismo nasceu. É fruto de uma discussão que tem lugar em um 

complexo constitucionalismo, altamente teorizado e disputado, onde a teoria do 

direito criticava o utilitarismo inglês e o positivismo jurídico com grande peso195. 

Todavia, isso é considerado como um ponto fraco de sua base histórica, como Oto 

assinala e nós concordamos:  

 
Por outro lado, na trilha de Serna, desde a perspectiva aportada pela 
evolução histórica do positivismo jurídico aparece inexato ou 
insuficiente, conformar-se com a ‘Reinterpretação que o Positivismo 
Jurídico Inclusivo faz do positivismo jurídico’, porque esquiva que a 
concepção do ILP [sigla em inglês para positivismo jurídico inclusivo] 
se constrói como um intento de salvar o positivismo evitando os 
elementos que motivam a crítica dirigida contra o positivismo 
tradicional. Esse modo de construir o conceito produz um efeito 
falsificador do diálogo científico e filosófico, buscado ou não, pois 
subtrai da análise alguns elementos relevantes para a avaliação 
global de uma doutrina e de suas ‘redefinições’.196 

 

E é essa exatamente essa quadra acadêmica a mesma que acaba por 

propiciar o surgimento também de seu oposto: o positivismo exclusivo. O positivismo 

jurídico exclusivo tem em Joseph Raz197 e Scott J. Shapiro198 suas vozes mais 

estridentes. Os juristas israelense e estadunidense – Raz e Shapiro, 

respectivamente – foram os principais contendores de Hart e seus seguidores 

quanto à teoria do positivismo jurídico inclusivo199. Tratar de sua visão antitética 

exige, portanto, que dirijamos nossa atenção para o contraponto à primeira 

																																																																																																																																																																													
que às vezes os argumentos morais figuram em tentativas de se determinar o Direito 
vinculante, defensores do positivismo inclusivo respondem: Sim, mas não necessariamente. 
Apesar de não haver nada na natureza do Direito (caracterizado pela tese da separabilidade 
e dos fatos sociais) exigindo o uso de argumentos morais para determinar a legalidade, não 
há nada que proíba seu uso”. 
195 HART, H. L. A. El nuevo desafío al positivismo jurídico. Sistema. Revista de Ciencias 
Sociales, n. 36, p. 3-18, 1980, p. 1. 
196 DUARTE, Écio Oto Ramos. op. cit., 2013, p. 63.  
197 Especialmente em RAZ, Joseph. The authority of law: essays on law and morality. 
Oxford University Press on Demand, 2009; RAZ, Joseph. Between authority and 
interpretation: On the theory of law and practical reason. OUP Oxford, 2009 e RAZ, Joseph. 
Incorporation by law. Legal Theory, v. 10, n. 01, p. 1-25, 2004. 
198 SHAPIRO, Scott J. Was inclusive legal positivism founded on a mistake? Ratio Juris, v. 
22, n. 3, p. 326-338, 2009. 
199 WALUCHOW, Wilfrid. op. cit., 2008, p. 3. 
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definição, tecido por Waluchow, atento ao que nos é mais central quanto ao 

positivismo: a tese da separação conceitual entre moral e Direito. 

 
According to proposition A [‘As a matter of conceptual necessity, the 
legal validity of a norm can never be a function of its consistency with 
moral principles or values’], wich we might call the strong separation 
thesis, legality and morality are necessarily separate from one 
another; moral arguments can never be used to determine what the 
law is but only what it ought to be.200 

	
Essa tese, sendo os exclusivistas nesse aspecto o absoluto contraponto dos 

“inclusivistas”, seria, portanto, da radical separação entre um e outro201. Há uma 

“fronteira” instransponível entre o Direito e a moral, como o próprio Raz afirma no 

trecho elucidativo que segue: 

 
When the question is the relation between law and morality it seems 
inevitable that different claims about this relationship will imply 
different demarcations of the boundary of law, at least in the interface 
between it and morality. So long as we allow that it is possible for a 
population not to be governed by law there must be a difference 
between legal standards and those wich are not legal, not part of the 
law. If a population has law then it has a normative system wich can 
fail to exist. Morality, on the other hand, cannot fail to exist or to 
apply. Moreover, in any country subject to law there are moral rights 
and duties wich are not legal rights and duties, or at least there can 
be such. Hence, there is a boundary between law and morality. 
Hence, there are boundaries to the law.202 

 

																																																								
200 Ibidem, p. 4. Em tradução livre: “De acordo com a proposição A [‘Como uma questão de 
necessidade conceitual, a validade legal de uma norma nunca pode ser a função de sua 
consistência com princípios ou valores morais’], a qual nós podemos chamar de tese da 
separação forte, legalidade e moralidade são necessariamente separadas uma da outa; 
argumentos morais jamais podem ser usados para decidir o que o Direito é, mas apenas o 
que deveria ser”. 
201 STRECK, Lenio Luiz. op. cit., 2015, p. 42.  
202 RAZ, Joseph. op. cit., 2004, p. 22. Em tradução livre: “Quando a questão é a relação 
entre Direito e moralidade, parece inevitável que diferentes posições sobre esse 
relacionamento irão resultar em diferentes demarcações da fronteira do Direito, pelo menos 
em sua interface com a moralidade. Enquanto nós entendermos que é possível uma 
população não ser governada pelo Direito, deve haver uma diferença entre padrões legais e 
outros que não são legais, não fazem parte do Direito. Se uma população possui Direito, 
então tem um sistema normativo que pode falhar ao existir. A moralidade, de outro lado, não 
pode falhar ao existir ou ao ser aplicada. Além disso, em qualquer país sujeito ao Direito 
existem direitos e deveres morais que não são direitos e deveres legais, ou pelo menos 
deve haver. Consequentemente, há uma fronteira entre Direito e moralidade. 
Consequentemente, existem fronteiras ao Direito”. 
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Mais duro e incisivo é Shapiro, ao combater o positivismo jurídico inclusivo 

dizendo que “as I show, any theory wich permits morality to be a condition on 

legality, cannot account for a core feature of legal activity”203. 

 

De qualquer maneira, acreditamos que a caracterização geral das duas 

modernas formas de pensar o positivismo jurídico queda-se levada a cabo de 

maneira a trazer um satisfatório quadro geral. São dois lados opostos dentro do 

positivismo jurídico e diferem expressivamente no desenvolvimento de sua teoria 

nas mãos de cada autor que intenta pensá-los. Todavia, talvez por estarem 

suportados pela mesma raiz, ambas as linhas do juspositivismo acima estudadas 

não são capazes de controlar o aspecto central deste trabalho: a discricionariedade 

judicial.  

 

Vejamos a contribuição de Streck quanto essa impotência irresolvível dos dois 

positivismos. Primeiro, quanto ao positivismo jurídico inclusivo:  

 
Nessa postura, aceita-se a tese da discricionariedade, porém de 
forma minorada: os fatores morais incluídos no direito positivo 
limitariam as possibilidades de escolha dos juízes no momento das 
suas efetivas decisões. Mas, fica uma questão em aberto: como 
detectar o ingresso dos fatores morais no Direito? De que modo isso 
é controlado?204 

 

Quanto ao positivismo jurídico exclusivo, principalmente da análise da obra de 

Raz, Streck acertadamente lembra que:  

 
Afirma-se, porém, que o direito apresenta limites – em face da 
imprevisibilidade da administração judicial dos fatos sociais – e, 
diante de um desses limites, o juiz mantém para si poder 
discricionário para decidir, segundo os critérios que lhe parecerem 
mais convenientes, a questão posta. Nesse caso, a descoberta de 
uma norma jurídica válida continua a depender, apenas, de uma 
questão de fontes. E, claro, da subjetividade do juiz (...).205 

 

																																																								
203 SHAPIRO, Scott J. op. cit., 2009, p. 1. Em tradução livre: “Como eu demonstro, qualquer 
teoria que permita a moralidade ser uma condição para a legalidade, não pode explicar a 
característica central da atividade jurídica”.  
204 STRECK, Lenio Luiz. op. cit., 2015, p. 42. 
205	Idem.		
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Sendo assim, ainda que injeções de ânimo na teoria central do positivismo 

jurídico e assinaladoras de que este se desenvolveu há muito tempo e para muito 

além do exegetismo, o positivismo jurídico inclusivo e exclusivo não conseguiram, da 

mesma forma que o positivismo jurídico em todas as suas demonstrações ao longo 

da história, tratar de resolver o déficit democrático da discricionariedade judicial. Não 

à toa as diferenças entre o inclusivismo e o exclusivismo são tratadas como 

praticamente irrelevantes ou fruto de uma “fetichização” do detalhe teórico e como 

sinal gritante da franca decadência do juspositivismo por Oto206 e outros.  

 

Apesar da disseminação do positivismo jurídico inclusivo e da moralidade não 

necessariamente separada do Direito, o neoconstitucionalismo continuou afirmando 

a necessidade de irrigar o Direito com a moral. Para conseguir continuar nessa 

cruzada, a presença de um espantalho em forma de argumento intocável sempre 

pode ser útil. Tanto pode, que foi, é, e se não desmentirmos, continuará sendo.  

 

2.6. O direito nazista: positivista? 
 

(...) o positivismo equiparou o Direito à lei, afastou-o da filosofia e de 
discussões como legitimidade e justiça e dominou o pensamento 
jurídico da primeira metade do século XX. Sua decadência é 
emblematicamente associada à derrota do fascismo na Itália e do 
nazismo na Alemanha. Regimes que promoveram a barbárie sob a 
proteção da legalidade. Ao fim da 2º Guerra, a ética e os valores 
começar a retornar ao Direito.207  

 

“Uma mentira dita mil vezes torna-se verdade”, ou algo parecido com isso, é 

uma frase atribuída pelo senso comum à Joseph Goebbels208 e conhecida, em seus 

termos ou empiricamente, nos mais recônditos espaços em que tenha havido 

publicidade – ou qualquer disputa eleitoral. Seu teor traz luz para observarmos como 

certos consensos são edificados no nada. 

 

																																																								
206 DUARTE, Écio Oto Ramos. op. cit., 2013, p. 64. 
207 BARROSO, Luís Roberto. op. cit., 2013, p. 192. 
208 Há variantes de seu exato teor e sobre sua autoria, mas é maciçamente atribuída ao 
ministro da propaganda nazista – que, ironicamente, pode ter sido vítima de sua própria 
“ideia”. 
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Nas cátedras de Direito das universidades e no senso comum da história do 

direito é criada uma figura monstruosa do positivismo, com ares de vileza, 

mostrando como sua expressão mais pura teria carregado em suas mãos a 

responsabilidade pelo que resultou nos regimes nazifascistas totalitários da primeira 

metade do século XX. No trecho acima citado, afirma-se que o positivismo deu seus 

estertores junto dos regimes que o teriam levado às últimas consequências. 

 

Há uma generalização da tese das fontes sociais com a máxima de que o 

juspositivismo consideraria como Direito mesmo as leis tremendamente injustas ou 

que causassem alguma espécie de mal. De fato, os juízos de valor não fazem parte 

da alçada do Direito, segundo o juspositivismo, mas daí a relacioná-lo com o nefasto 

regime alemão há uma distância filosófica e fática irresponsavelmente 

negligenciada. A origem, pelo menos em larga escala, desse pensamento, pode ser 

encontrada no próprio solo alemão com Gustav Radbruch: 

 
Ordens são ordens, é a lei do soldado. A lei é a lei, diz o jurista. No 
entanto, ao passo que para o soldado a obrigação e o dever de 
obediência cessam quando ele souber que a ordem recebida visa a 
prática dum crime, o jurista, desde que há cerca de cem anos 
desapareceram os últimos jusnaturalistas, não conhece exceções 
deste gênero à validade das leis nem ao preceito de obediência que 
os cidadãos lhes devem. A lei vale por ser lei, e é lei sempre que, 
como na generalidade dos casos, tiver do seu lado a força para se 
fazer impor. Esta concepção da lei e sua validade, a que chamamos 
Positivismo, foi a que deixou sem defesa o povo e os juristas contra 
as leis mais arbitrárias, mais cruéis e mais criminosas. Torna 
equivalentes, em última análise, o direito e a força, levando a crer 
que só onde estiver a segunda estará também o primeiro.209 

 

A formulação de Radbruch adquiriu tremendo apoio na Alemanha do pós-

Guerra210. Não é de se surpreender. Imaginem o momentum germânico: um país 

vencido, desolado e mutilado pelas atrocidades que cometeu e sofreu ao longo da 

última década, solapado econômica e socialmente, ocupado por países 

estrangeiros, e possuindo uma nova constituição que não passou por/pela larga e 

necessária participação democrática popular 211 , precisando encontrar o que 

																																																								
209 RADBRUCH, Gustav. Cinco minutos de filosofia do direito. Filosofia do direito, 5, 1974, 
415-418, p. 415. 
210 JÚNIOR, José Jardim-Rocha. Atravessando o "Umbral da Injustiça": direito e moral em 
Gustav Radbruch. Revista dos Estudantes de Direito da UnB, n. 5, 2001, p. 56. 
211 STRECK, Lenio. op. cit., 2014, p. 58. 
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justificasse uma mudança frente à estrutura que foi desenvolvida e levada a cabo 

durante o intervalo entre 1933 e 1949. A urgência em se afastar do contexto nazista 

é visível até na mudança da própria teoria de Radbruch que, de um pensador do 

direito que aceitava o juspositivismo212 passou a atender aos anseios de uma nova, 

e supostamente necessária213, irrigação do Direito pelos valores.  

 

O tradicional argumento de defesa dos perpetradores dos horrores – em 

Nuremberg e em outros julgamentos –, de que atuaram sob o estrito cumprimento 

das leis e das ordens superiores214, parece ter chancelado essa vaga ideia de 

dominação do juspositivismo e da amoralidade dominante no pensamento dos 

agentes nazistas. A obra expressiva de Hannah Arendt sobre o julgamento de 

Adolph Eichmann é interessante quando mostra que todo ser humano médio pode 

ser, pelo menos potencialmente, um agente de maldade, mas não só. Também 

revela que o cumprimento da lei pelos agentes do nazismo não era uma 

consequência do positivismo ético que Bobbio ilustra, ou seja, consequência de que 

cumprir a lei seria uma obrigação moral215. Revela uma moralidade absolutamente 

intrínseca à atividade destes agentes, porém diversa: 

 
O que afetava as cabeças desses homens que tinham se 
transformado em assassinos era simplesmente a ideia de estar 
envolvidos em algo histórico, grandioso, único (‘uma grande tarefa 
que só ocorre uma vez em 2 mil anos’ [Palavras de Himmler]).216 

 

Ora, esse “algo histórico, grandioso e único” não era o mero cumprimento da 

lei: havia algo além do argumento de defesa dos acusados. Tê-lo como a expressão 

máxima probatória do concurso do juspositivismo para o desmoronamento da 

civilização na Segunda Guerra é ingênuo. É, talvez, dar razão a uma 

																																																								
212 DIMOULIS, Dimitri. op. cit., 2006, p. 259. 
213 BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2005, p. 8. 
214 Cf. ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém. São Paulo: Companhia das Letras, 
1999. 
215 BOBBIO, Norberto. op. cit., 1995, p. 225. 
216 ARENDT, Hannah. op. cit., 1999, p. 121. 
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antropomorfização217 exagerada das leis e renegar com muita inocência o sábio 

brocardo latino: inter arma silent leges218. 

 

Não seria ingenuidade, alinhando-se ao questionamento de Dimoulis 219 , 

acreditar que uma teoria sobre a validade do direito pudesse levar a uma 

organização social, política, econômica e moral como o nazismo? Não seria ingênuo 

correlacionar as ações do carrasco alemão na câmara de gás com essa mesma 

teoria? 

 

O Direito no locus nazista não era simplesmente percebido através da lei, 

mas por meio de uma razão pautada pelo Führer220 e não no juspositivista princípio 

de supremacia do Poder Legislativo – absolutamente deixado de lado pela 

construção schmittiana da supremacia do Führer. Vide o relato que Arendt tece:  

 
A primeira indicação de que Eichmann tinha uma vaga noção de que 
havia mais coisas envolvidas nessa história toda do que a questão 
do soldado que cumpre ordens claramente criminosas em natureza e 
intenção apareceu no interrogatório da polícia, quando ele declarou, 
de repente, com grande ênfase, que tinha vivido toda a sua vida de 
acordo com os princípios morais de Kant, e particularmente segundo 
a definição kantiana do dever. (...) E para surpresa de todos, 
Eichmann deu uma definição quase correta do imperativo categórico: 
‘O que eu quis dizer com minha menção a Kant foi que o princípio de 
minha vontade deve ser sempre tal que possa se transformar no 
princípio de leis gerais’.221 

 

É difícil encontrar o que há de juspositivismo aí. A formulação de Radbruch, 

parece que por meio de uma simplificação excessiva e textual, distanciou os 

nazistas do ponto onde encontravam-se mais próximos – da lei entendida como 

imperativo categórico kantiano, ou seja, de um jusnaturalismo clássico – e os 

aproximou do juspositivismo – do direito entendido apenas pelas leis criadas pelo 

Estado. 

																																																								
217 O termo é de Schmitt, quando critica a hierarquia das normas kelseniana. Afirmando que 
o que hierarquiza são os homens, e não as leis. Em: SCHMITT, Carl. op. cit., 1998, p. 83. 
218 Em tempos que as armas falam, as leis se calam. 
219 DIMOULIS, Dimitri. op. cit., 2006, p. 260. 
220 Hannah Arendt rememora a (re)formulação nazista do imperativo categórico de Kant por 
Hans Frank: “Aja de tal modo que o Führer, se souber de sua atitude, a aprove”. ARENDT, 
Hanna. op. cit., 1999, p. 153. 
221 Idem. 
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A aclamação da dita urgente introjeção da ética e dos valores no Direito – sua 

conexão com a moral – não é um privilégio dos tempos que seguiram 1945 e sua 

repetição histórica (não trágica, mas em forma de farsa) já denuncia seu 

deslocamento. “O juiz-rei do povo de Adolf Hitler deve libertar-se da escravidão da 

literalidade do direito positivo"222. Ano em que foram proferidas essas palavras: 

1934; início do regime nazista na Alemanha. Maus mostra que a necessidade de 

liberdade do juiz com relação ao texto legislativo era algo que já estava em voga 

nessa era. Mais do que isso: era uma bandeira que cruzava a história alemã desde a 

época do império223.  

 
Desta maneira, o juiz torna-se o próprio juiz da lei (...), investindo-se 
como sacerdote-mor de uma nova "divindade": a do direito 
suprapositivo e não-escrito. Nesta condição é-lhe confiada a tarefa 
central de sintetizar a heterogeneidade social.224 

 

A Associação dos Juízes Alemães, em texto de apoio veemente a Hitler 

(1933) em que mostra o desprezo pela bouche de la loi – e a consciência como 

fundamento de decisão –, bem como a ciência jurídica da época 225 , trazem a 

moralidade para o centro da questão jurídica no nazismo. E a resposta que 

encontraram na burocracia estatal não poderia vir melhor a calhar com seus 

anseios. A resposta do Ministério da Justiça do nacional-socialismo foi na mesma 

direção: o verdadeiro juiz alemão não se serviria das “muletas da lei”226.  

 

Concordamos que a postura desses atores burocratas não é de alta 

relevância história, mas não bastasse essa análise do posicionamento dos 

magistrados alemães, associar o juspositivismo ao regime totalitário alemão é 

ignorar os próprios discursos da figura mais histriônica do período: Hitler. Segundo 

Schmitt: 

 

																																																								
222 Anônimo. Ein neues Regiment hat ein altes und krankes Zeitalter beseitigt. In: JW, no 63, 
1934, p. 1.882, apud MAUS, Ingeborg. op. cit., 2000, p. 197. 
223 MAUS, Ingeborg. op. cit., 2000, p. 195. 
224 Ibidem, p. 196. 
225 Ibidem, p. 197. 
226 Ibidem, p. 198. 
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Na Jornada dos Juristas Alemães, realizada em Leipzig, o Führer 
falou em 3 de outubro de 1933 sobre o Estado e Direito. Mostrou a 
oposição entre um direito substancial, não separado da eticidade e 
justiça, e a legalidade vazia de uma neutralidade inautêntica e 
desenvolveu as contradições internas do sistema de Weimar, que se 
autodestruiu nessa legalidade neutra e se abandonou aos seus 
próprios inimigos. O Führer emendou com a frase: ‘isso nos deve 
servir de advertência’.227 

 

A advertência que Adolf Hitler faz não soa estranha a quem lê esse texto 

nesse momento. Há uma certa sensação de déjà-vu. Não soa estranha ao 

neoconstitucionalismo, com a conexão da moral e o Direito: é preciso um direito 

substancial contra o direito formalista do juspositivismo.  

 

Ao verificar seu discurso, é evidente o que está sendo dito aqui. É impossível 

negligenciar o que Hitler diz, assim como é impossível negligenciar toda a obra de 

Carl Schmitt, que, sendo nazista, se opôs frontalmente ao positivismo normativista 

kelseniano. Com relação a Kelsen, por exemplo, o pensador alemão critica com 

veemência a hierarquização das normas, chamada por ele de antropomorfização e 

improvisada alegoria 228 , além de dedicar a obra citada, praticamente em sua 

inteireza, a combater o modelo de controle de constitucionalidade nos moldes do 

jurista austríaco em favor de uma guardiania política da constituição, protegida pelo 

Führer.  

 

Dentre diversos textos ao longo de sua extensa obra, Schmitt critica o 

positivismo de maneira didática em seu “Über die drei Arten des 

rechtswissenschaftlichen Denkens229” (1934):  

 
O direito como soberano, o nomos basileus, não pode ser qualquer 
norma, regra ou disposição gratuita, meramente positiva; o nomos 
que deve suportar um rei efetivo [rechter König], deve ter em si 
certas qualidades de ordenamento supremas, imutáveis, mas 
concretas. Não se dirá de um mero modo de funcionamento ou de 
uma tabela de horário de trens [Fahrplan] que ele o ‘rei’. Se o 

																																																								
227 SCHMITT, Carl. O Führer protege o direito. Sobre o discurso de Adolf Hitler no reichstag 
em 13 de julho de 1934. In: JR., Ronaldo Porto Macedo. Carl Schmitt e a fundamentação 
do direito. São Paulo: Max Limonad, 2001, p. 219. 
228SCHMITT, Carl. op. cit., 1998, p. 83. 
229 Versão em português: SCHMITT, Carl. Sobre os três tipos do pensamento jurídico. In: 
JR., Ronaldo Porto Macedo. Carl Schmitt e a fundamentação do direito. São Paulo: Max 
Limonad, 2001. 
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pensamento puramente normativista quiser continuar coerentemente 
fiel a si mesmo, pode invocar sempre tão-somente normas e 
validades de normas, mas nunca um poder e uma autoridade 
concretas. Para o normativista puro que sempre retrocede a uma 
norma enquanto fundamento de raciocínio jurídico, o rei, o líder 
[Führer], o juiz, o Estado se tornam meras funções de normas, e a 
autoridade maior na hierarquia dessas instâncias é apenas 
emanação da norma superior (...). (...) a lei destrói com esse 
“governo da lei” o ordenamento jurídico concreto do rei ou do líder; 
os donos da lex submetem o rex.230 

 

Mais adiante, ele é ainda mais claro: “A materialidade e objetividade do 

normativismo puro [Kelsen] tornam-se aqui um absurdo jurídico que destrói e 

dissolve o ordenamento”231. 

 

Ou seja, a estrutura do pensamento jurídico nazista, tendo em Schmitt seu 

corifeu, opunha-se ao positivismo jurídico com toda a veemência possível. 

 

Não só a estrutura jurídica do Estado alemão à época e o pensamento 

jurídico característico do nazismo figuravam em lados opostos ao juspositivismo. Há 

também uma questão filosófica intrínseca à impossibilidade de correlacionar o 

nacional-socialismo ao positivismo jurídico. Exatamente quanto à base filosófica de 

ambos: são opostas 232 . Para que possamos analisar a fundo essa questão, é 

preciso, antes, tratar do absolutismo filosófico e do relativismo filosófico e o que se 

entende por um e por outro233.  

																																																								
230 Ibidem, p. 170. 
231 Ibidem, p. 173. 
232 Cf., principalmente: BAHIA, Charles Nunes. Positivismo jurídico e nazismo: a superação 
do mito. Revista Filosofia do Direito e Intersubjetividade, UNIVALI, ISSN 1984-5650, v. 
5, 1, 2014 e MACHADO, Roberto Denis. op. cit., 2008. 
233 De pronto, é preciso compreender que estes caminhos filosóficos não aproveitam das 
contribuições da hermenêutica filosófica de Gadamer brotada da filosofia heideggeriana: são 
eles absolutamente vinculados a um conceito que já foi tocado e que será repetido à 
exaustão, que é o esquema sujeito-objeto. Dentre toda a elaboração, há um trecho nesta 
obra kelseniana que evidencia textualmente essa limitação: “A hipótese do absolutismo 
filosófico de que haja uma existência absoluta independente do conhecimento humano 
conduz à suposição de que a função do conhecimento é meramente a de refletir, como um 
espelho, os objetos existentes em si mesmos, ao passo que a epistemologia relativista, em 
sua mais clássica exposição, por Kant, interpreta o processo cognitivo como o processo de 
criação do seu objeto. Esta visão implica que o sujeito humano cognoscente é – 
epistemologicamente – o criador de seu próprio mundo, um mundo constituído no e pelo seu 
conhecimento”. Todavia, Kelsen parecia enxergar certos vícios de sua teoria – algo como 
danos colaterais: um deles, que poderia resultar do relativismo epistemológico que ele 
defende e sua subjetividade extremada, seria o solipsismo. Este, que poderia levar o 
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Kelsen nos auxilia a realizar um rasante por esse cenário para compreender a 

incompatibilidade filosófica entre um regime político e a teoria jurídica. Na introdução 

da obra A Democracia, de Kelsen, Giacomo Gavazzi realiza um introito conveniente 

para este ponto. Em seu teor:  

 
No cap. X de ‘Essência e valor da democracia” já está claramente 
enunciada a tese de que ‘o conhecimento da verdade absoluta, uma 
compreensão dos valores absolutos’ reflete uma concepção 
absolutista-metafísica à qual, em política, corresponde uma atitude 
autocrática. A inacessibilidade da verdade absoluta e dos valores 
absolutos ao conhecimento humano requer, por outro lado, que seja 
considerada não apenas a opinião própria, mas também a opinião 
alheia. Esta é a peculiaridade do sistema democrático, que, como 
domínio, não o é menos que o dos sistemas autocráticos, mas que é 
domínio da maioria e, por isso, implica necessariamente uma minoria 
‘que não está completamente equivocada nem absolutamente 
privada de direitos’ e que pode, a qualquer momento, tornar-se 
maioria. Assim se formula o leitmotiv da filosofia política de Kelsen. 
Da atitude metafísica no conhecimento da verdade e dos valores 
deriva, de pleno direito, a pretensão de impor, custe o que custar, a 
verdade e o valor, inclusive aos dissidentes.234  

 

Com esse introito, o guia que perpassa a filosofia política de Kelsen (no que é 

conveniente a este ponto) é exposto: Kelsen relaciona o absolutismo filosófico aos 

regimes autocráticos, enquanto o relativismo filosófico aos regimes democráticos. 

Ele é textualmente clarividente quando fala sobre o antagonismo filosófico e que 

este “parece ser em muitos aspectos análogo à oposição fundamental entre a 

autocracia e a democracia, que representam respectivamente o absolutismo e o 

relativismo no domínio da política”235. 

 

Seguindo, ainda, a linha de pensamento da obra de Kelsen, o absolutismo 

filosófico seria uma “concepção metafísica da existência de uma realidade absoluta, 

i.e., uma realidade que existe independentemente do conhecimento humano”236 e 

que para o absolutismo filosófico sua base seria de que “a suposição de uma 

existência absoluta corresponde a possibilidade de uma verdade absoluta e de 
																																																																																																																																																																													
relativismo a um caráter paradoxal: se o sujeito do conhecimento é a única realidade 
existente, então ele deve se tornar uma realidade absoluta. Em KELSEN, Hans. op. cit., 
2000, 348-349. 
234 Ibidem, p. 15. 
235 Ibidem, p. 347. 
236 Idem. 
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valores absolutos”237, sendo que “o absoluto implica necessariamente em perfeição. 

A existência absoluta é análoga à autoridade absoluta enquanto fontes de valores 

absolutos”238. Evidente que esse quadro pintado por Kelsen é muito mais próximo, 

em sua configuração, do suporte filosófico nazista do que do juspositivismo. 

 

Em contrapartida, o relativismo “advoga a doutrina empírica de que a 

realidade só existe no interior do conhecimento humano”239. Os conceitos de uma 

verdade absoluta e de valores absolutos conflitam frontalmente com a teoria do 

relativismo filosófico defendida por Kelsen.  

 

Conflitam, também e principalmente, com os alicerces do positivismo jurídico. 

São condizentes, em seu caráter de absoluto, com os ideais racistas e nacionalistas 

dos valores do nacional-socialismo. São a influência e conexão de uma moral 

universal e absoluta que cria um abismo intransponível entre a filosofia do nazismo e 

o juspositivismo proveniente de um relativismo filosófico. Como que Kelsen, um 

relativista e positivista normativista, esquizofrenicamente protagoniza hoje o alvo do 

rechaço ao nazismo antipositivista e absolutista por uma crítica também 

antipositivista, é algo que merece ser estudado240.  

 

A razão de ter prosperado a ideia de o nazismo ter sido o apogeu e o último 

vagão do juspositivismo não é transparente, mas é possível especular alguns fatores 

políticos que podem ter levado o espantalho à aceitação imediata. Primeiramente, o 

fato de o material humano do Poder Judiciário alemão ter permanecido, pelo menos 

em grande parte, na realização e discussão da Lei Fundamental de Bonn com as 

mesmas pautas de sempre – classistas, inclusive, com a mesma Associação dos 

Magistrados Alemães fazendo seu lobby –, de maior liberdade para a decisão, de 
																																																								
237 Ibidem, p. 348. 
238 Idem. 
239 Idem. 
240 Sem contar a total falta de previsibilidade e segurança jurídica do nazismo, contrariando 
postulados básicos do positivismo jurídico. “Com efeito, esse foi o marco distintivo dos 
regimes totalitários do século XX, os quais obtiveram e mantiveram a submissão e a 
obediência de seus súditos mediante o terror promovido pelo Estado. Esse terror provinha 
da aleatoriedade, extravagância e aparente falta de lógica na forma como os Estados 
totalitários praticavam a isenção da lei – sob outros aspectos uma prerrogativa universal (e 
definidora, segundo Carl Schmitt) de todo poder soberano. O Estado totalitário era temido 
como fonte do desconhecido e do imprevisível”. BAUMAN, Zygmunt. Medo líquido. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2008, p. 202. 
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menor vinculação “às muletas da lei”241 gerou apenas a manutenção de grande parte 

do status quo. Com a vinda da moral salvadora para afastar o nefasto juspositivismo 

também vinha a manutenção da liberdade do Poder Judiciário alemão e seu álibi. 

Em segundo lugar, a Lei Fundamental de Bonn, por não ter sido fruto de uma larga 

discussão popular e participação democrática242, mas de uma forte influência dos 

países que ocupavam a Alemanha, exigiu uma proliferação de valores em seu texto 

que servissem para legitimá-la dentro desse cenário de déficit democrático. Uma 

constituição embebida por valores, significando rompimento e reconstrução, 

precisaria apontar, também, um oposto: a fria letra da lei e a amoralidade do Direito. 

Em terceiro lugar há também a crença na literalidade da defesa dos acusados pelos 

crimes do nazismo nos anos que seguiram à queda de Hitler. A obediência à lei – 

além da obediência às ordens superiores – foi entendida como a total e absoluta 

supremacia da lei positiva e a da amoralidade do Direito. Por fim, à guisa de 

especulação, é possível que setores progressistas tenham encontrado aí a grande 

chance histórica de solapar o positivismo jurídico, tão indispensável ao 

funcionamento das trocas mercantis do capitalismo243.  

 

Qualquer uma dessas possíveis razões para a difusão e disseminação dessa 

ideia acaba sendo propulsionada graças a uma redução encurtadora do pensamento 

crítico: o argumento ad hitlerum244: o espantalho. Basta rotular algo sob a marca 

indelével do nazismo e o objeto rotulado deixa de ser levado a sério. Ou melhor, é 

levado a sério e reduzido a pó. É natural que ninguém queira estar sob a redoma de 

um regime que levou ao Holocausto. Natural também que tudo que procure 

relativizar o horror seja prontamente rejeitado – e é exatamente assim que deve ser 

com tudo que tenha relação ao machismo, racismo, classicismo etc. Mas atribuir 

essa pecha com irresponsabilidade leva a duas situações indesejadas: ignora-se 

qualquer tipo do que se pode chamar por “benefício colateral”, ou seja, qualquer boa 

produção que tenha saído de pensadores nazistas ou com ligação com o nazismo – 

expressivamente em Schmitt e em Heidegger; e impede-se o diagnóstico correto do 

																																																								
241 MAUS, Ingeborg. op. cit., 2000, p. 198. 
242 Também em LIMA, Martonio Mont'Alverne Barreto; BERCOVICI, Gilberto. Interview with 
Friedrich Müller. Seqüência; Estudos Jurídicos e Políticos, v. 26, n. 51, p. 28, 2005. 
243 MASCARO, Alysson Leandro Barbate. op. cit., 2010, p. 313 e seguintes. 
244 DIMOULIS, Dimitri. op. cit., 2006, p. 260. 
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que levou ao regime hitlerista e como evitar que tropecemos na mesma pedra 

novamente.  

 

Porque é exatamente isso que parece ressoar do discurso 

neoconstitucionalista: estamos tropeçando, mais uma vez, na mesma pedra. Com a 

conexão necessária entre a moral e o direito de uma maneira correcional245, mais 

uma vez este é deixado de lado e assassinado por uma espécie de moralismo. Mais 

uma vez, como semelhantemente ocorreu no nazismo, caímos pelo empurrão da 

predação do Direito. Tomemos cuidado para não permitir que não ocorra também 

aqui o que o sábio alemão já afirmava: que a história se repete, a primeira vez como 

tragédia e a segunda como farsa. 

 

 

2.7. O giro de 360 graus: de volta à discricionariedade 

 

Pois bem. Ensacar o positivismo sob um mesmo embrulho e rotulá-lo com a 

lepra do nazismo obnubilou o que deveríamos enxergar com clareza. Tanto as 

deficiências inerentes do nacional-socialismo que levaram aos horrores realizados 

quanto as imanentes ao juspositivismo. 

 

O neoconstitucionalismo, ao se rotular como vencedor do positivismo – pós-

positivista –, numa quadra histórica de um complexo constitucionalismo, exige que 

haja uma “nova” forma de interpretação, pois “as categorias tradicionais da 

interpretação jurídica não são inteiramente ajustadas para a solução de um conjunto 

de problemas ligados à realização da vontade constitucional” 246 . Isso ocorreria 

porque as constituições do pós-Segunda Guerra vieram repletas de “normas 

impregnadas de elevado teor axiológico”247, em detrimento do suposto arquétipo 

formalista dos regimes totalitários. Segundo Daniel Sarmento: 

 
As teorias neoconstitucionalistas buscam construir novas grades 
teóricas que se compatibilizem com os fenômenos acima referidos, 

																																																								
245 ALEXY, Robert. op. cit., 2004, a título de exemplo. 
246 BARROSO, Luís Roberto. op. cit., 2013, p. 197. 
247 SARMENTO, Daniel. O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. 
Neoconstitucionalismo. Rio de Janeiro: Forense, p. 267-302, 2009, p. 268. 
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em substituição àquelas do positivismo tradicional, consideradas 
incompatíveis com a nova realidade. Assim, por exemplo, ao invés 
da insistência na subsunção e no silogismo do positivismo formalista, 
ou no mero reconhecimento da discricionariedade política do 
intérprete nos casos difíceis, na linha do positivismo mais moderno 
de Kelsen e Hart, o neoconstitucionalismo se dedica à discussão de 
métodos ou de teorias de argumentação que permitam a procura 
racional e intersubjetivamente controlável da melhor resposta para os 
‘casos difíceis’ do Direito.248 

 

Então, é chegado o momento de o leitor ler neste trabalho a expressão 

ativismo judicial pela primeira vez. O terreno encontra-se arado o suficiente para 

cultivarmos esse termo a partir de agora, com a primeira menção vinda de 

Sarmento: 

 
No neoconstitucionalismo, a leitura clássica do princípio da 
separação dos poderes, que impunha limites rígidos à atuação do 
Poder Judiciário, cede espaço a outras visões mais favoráveis ao 
ativismo judicial em defesa dos valores constitucionais. No lugar de 
concepções estritamente majoritárias do princípio democrático, são 
endossadas teorias de democracia mais substantivas, que legitimam 
amplas restrições aos poderes do legislador em nome dos direitos 
fundamentais e da proteção das minorias, e possibilitem a sua 
fiscalização por juízes não eleitos. E ao invés de uma teoria das 
fontes do Direito focada no código e na lei forma, enfatiza-se a 
centralidade da Constituição no ordenamento, a übiquidade da sua 
influência na ordem jurídica, e o papel criativo da jurisprudência.  

	
Ao reconhecer a força normativa de princípios revestidos de elevada 
carca axiológica, como dignidade da pessoa humana, igualdade, 
Estado Democrático de Direito e solidariedade social, o 
neoconstitucionalismo abre as portas do Direito para o debate 
moral.249 

 

A postura do neoconstitucionalismo, e de outras teorias que se intitulam como 

pós-positivistas, é nitidamente dirigida ao afastamento do caráter epistemológico 

do(s) positivismo(s) jurídico(s) 250 . Quando a atenção é voltada a uma nova 

interpretação – caso aqui tratado – há um esforço para se resgatar a razão prática 

do Direito251. É por meio de uma nova interpretação, no “aplicar” do senso comum 

do Direito, que a razão prática é trazida de volta ao palco das discussões jurídicas. 

																																																								
248 Idem, p. 269. 
249 Ibidem, p. 270. 
250  Que visavam sempre o expurgo da razão prática em favor da cientificidade e da 
epistemologia, como Streck nos mostrará mais adiante. 
251 STRECK, Lenio Luiz. op. cit., 2011, p. 21. 



79	
	

	

Mas em que exatamente essa nova interpretação, que dá azo à proliferação do 

ativismo judicial e torna-se a configuração do resgate da razão prática, consiste?   

 

Segundo Barroso, 

 
No modelo convencional [de interpretação] as normas são 
percebidas como regras, enunciados descritivos de condutas a 
serem seguidas, aplicáveis mediante subsunção [‘Identificada a 
norma aplicável, procede-se ao enquadramento do fato no relato da 
regra jurídica, pronunciando-se a conclusão. Um raciocínio, portanto, 
de natureza silogística, no qual a norma é a premissa maior, o fato a 
premissa menor, e a conclusão é a sentença’]. (...). Com o avanço do 
direito constitucional (...) o intérprete torna-se coparticipante do 
processo de criação do Direito, completando o trabalho do legislador, 
ao fazer valorações de sentido para as cláusulas abertas e ao 
realizar escolhas entre soluções possíveis.252 

 

Esse processo criativo do Direito pelo juiz, no neoconstitucionalismo, ocorre 

exatamente pela disseminação da “técnica interpretativa da ponderação” e da teoria 

da argumentação alexyana. Seriam os princípios que, incluídos nas constituições e 

inundando-as com sua carga axiológica, trariam o mundo prático para dentro do 

Direito novamente 253  aplicados com o uso da ponderação, contra a técnica 

interpretativa das regras, a mera subsunção254. Por meio desse enlace do Direito 

com a moral através dos princípios, o neoconstitucionalismo acaba por resgatar, em 

contrapartida, teses jusnaturalistas para corroborar sua suposta superação do 

positivismo jurídico 255 . Daí que a contribuição de Luigi Ferrajoli se torna 

indispensável. 

 
Com a incorporação, nas constituições, de princípios de justiça de 
caráter ético-político, como a igualdade, a dignidade das pessoas e 
os direitos fundamentais, desapareceria o principal traço do 
positivismo jurídico: a separação entre o direito e a moral, ou seja, 
entre validade e justiça. Segundo esta tese, a moral, que no velho 
paradigma juspositivista correspondia a um ponto de vista externo ao 
Direito, agora faz parte do seu ponto de vista interno.256 

 

																																																								
252 BARROSO, Luís Roberto. Op. cit., p. 198. 
253 STRECK, Lenio Luiz. op. cit., 2011, p. 18. 
254 BARROSO, Luís Roberto. op. cit., 2013, p. 199. 
255 FERRAJOLI, Luigi. op. cit., 2012, posição 9/192. 
256 Ibidem, posição 15/192. 
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Em um resgate deste giro de 360 graus até então temos que, de acordo com 

o neoconstitucionalismo percebemos o seguinte: que há uma diferença qualitativa 

entre os princípios/direitos fundamentais – tidos como princípios dotados de 

normatividade fraca, por isso, pela ponderação, aplicados “em maior ou menor grau” 

–  e as regras – tendo sua “aplicação” comumente compreendida como em “tudo ou 

nada”. Enquanto os primeiros são confiados à ponderação judicial, estas continuam 

à mercê da subsunção; que há a crítica veemente à tese da separação entre Direito 

e moral257; e que, por fim, há uma “concepção do Direito ‘como uma prática jurídica’ 

confiada, sobretudo, à atuação dos juízes” 258 . Com relação a esta última 

característica levantada, em relação ao neoconstitucionalismo – chamado de 

constitucionalismo principialista – Ferrajoli atenta para a semelhança entre ele e o 

realismo jurídico (positivista, como visto). Isto porque a defesa dos direitos 

fundamentais (em forma de princípios), levada a cabo pelo Poder Judiciário, permite 

uma única compreensão: em última escala, que o Direito é aquilo que os tribunais 

dizem que é. E essa defesa, centralizada no posto de maior objetivo constitucional, é 

a grande bandeira do neoconstitucionalismo, eivado como é pelo individualismo 

exacerbado das últimas décadas259. E isso se torna absolutamente perigoso para a 

autonomia do Direito quando não há fronteiras para a interpretação do Direito (Raz) 

entre ele mesmo e a moral. 

 

																																																								
257 Vide toda a obra de Robert Alexy e o caráter de pretensão correcional de sua tese fraca 
de conexão do Direito com a moral. “Se trata, pues, de la tesis según la cual la presencia 
necesaria de principios en un sistema jurídico conduce a uma conexión necesaria entre el 
derecho y la moral.” Em: ALEXY, Robert. El concepto y la validez del derecho. Barcelona: 
Gedisa; 2004, p. 79. É considerada como fraca (débil, em espanhol) pelo próprio autor pelo 
caráter da moral aí considerada. Não se trata de uma conexão entre o Direito e a moral 
correta, mas entre o Direito e qualquer moral. 
258 Ibidem, posição 19/192. Ferrajoli tem em Miguel Atienza um grande contendor e utiliza de 
uma afirmação deste para configurar esta última característica: “Lo que se sigue de ahí es 
que el Derecho no puede ser entendido exclusivamente como un sistema de normas, sino 
tambiém como uma práctica social”. Em ATIENZA, Manuel. Tesis sobre Ferrajoli. Doxa. 
Cuadernos de Filosofía del Derecho, v. 31, p. 213-216, 2008, p. 214. 
259 Como bem atesta Barzotto, o “neoconstitucionalismo é um semiconstitucionalismo no 
sentido moderno do termo: ignora completamente as questões referentes à articulação dos 
poderes e centra sua atenção somente na proteção dos direitos. Ele é levado a isso pela 
perspectiva moral que o anima: o tema da organização dos poderes não lhe interessa 
porque a política, como prática do autogoverno, é um assunto que diz respeito à 
comunidade política, uma realidade completamente irrelevante face ao indivíduo e seus 
direitos”. Em: BARZOTTO, Luiz Fernando, op. cit., 2015, p. 43. Nada mais lógico, portanto, 
que depositar usas esperanças no poder que é historicamente considerado mais técnico e 
menos político – ainda mais em tempos de democracia fragilizada. 
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Sobre a discricionariedade, esta continua livre e nas mãos de quem quiser 

pintar o quadro dentro da flexível moldura. Streck: 

 
(...) O positivismo nunca se preocupou em responder ao problema 
central do Direito, por considerar a discricionariedade judicial como 
uma fatalidade. A razão prática – que o positivismo chama de 
discricionariedade – não poderia ser controlada pelos mecanismos 
teóricos da ciência do direito. A solução, portanto, era simples: 
deixemos de lado a razão prática (discricionariedade) e façamos 
apenas epistemologia (ou, quando esta não dá conta, deixe-se ao 
alvedrio do juiz – eis o ovo da serpente gestado desde a 
modernidade.260  

 

E assim permanecemos, com uma grande diferença: agora ela possui um 

apelo, dentro do Poder Judiciário como instrumento, que se agarra ao que Sarmento 

define como o alento do neoconstitucionalismo: “humanista, que aposta na 

possibilidade de emancipação humana pela via jurídica, através de um uso engajado 

da moderna dogmática constitucional”261. 

 

A discricionariedade jurídica é algo que, como vimos 262 , faz parte da 

centralidade do que é postulado pelo positivismo jurídico. É algo que faz parte do 

positivismo normativista kelseniano, passando pelo positivismo inclusivo e exclusivo 

e trazido como uma a tábua de salvação da “nova intepretação principiológica” pelo 

neoconstitucionalismo. Sendo assim, o neoconstitucionalismo até pode realmente ter 

superado o juspositivismo: apenas o exegético-legalista-formalista-primevo263. Nos 

termos de Barzotto, há apenas uma renovação do positivismo normativista264. Há um 

retorno ao uso da “escolha”, tão referido em Kelsen para justificar as opções dentro 

da margem discricionária do juiz dada pela moldura de sua teoria.  

 

																																																								
260 STRECK, Lenio Luiz. Op. cit., 2011, p. 20. 
261 SARMENTO, Daniel. op. cit., 2009, p. 271. 
262 A discricionariedade judicial, como visto, é algo que perpassa as obras dos juspositivistas 
ao longo do século XX como tese central. A título de exemplo: HART, H. L. A., op. cit., 1980, 
p. 3. 
263 Alerta também realizado por José Carlos Franciso, em: FRANCISCO, José Carlos. op. 
cit. 2012, p. 65. 
264 BARZOTTO, Luiz Fernando. op. cit., 2015, p. 55. 
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Permanecer nessa quadra 265  – seja pela sensação de impotência do 

positivismo normativista kelseniano, seja pela intenção moralista do 

neoconstitucionalismo – é estacar no esquema sujeito-objeto e na filosofia analítica 

e ignorar toda a hermenêutica filosófica de Gadamer e a fenomenologia 

hermenêutica de Heidegger com suas respectivas contribuições. 

 

Ora, discricionariedade e arbitrariedade são irmãs siamesas, e nenhuma 

delas nos leva um passo adiante na construção de uma sociedade mais igualitária. 

Com o ativismo, corporalmente ligado a ambas, não poderia ser diferente. 

 

																																																								
265 Por um outro ponto de vista, Mascaro também enxerga o neoconstitucionalismo como 
sendo juspositivista por manter “seus quadrantes axiológicos” dentro dos limites da 
“normatividade estatal estabelecida”. MASCARO, Alysson. op. cit., 2012, p. 42. 
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3. ATIVISMO JUDICIAL E JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA: COLOCANDO 
OS PINGOS NOS “IS”. 
 

Algumas expressões, só de serem ouvidas ou lidas, têm o poder de provocar 

controvérsia. Basta lembrarmos do popular e oprimido e subserviente ditado “futebol, 

religião e política não se discutem”. O Direito em si abriga muito desse potencial 

atômico de controvérsia. São vários os tópicos que podemos levantar e com isso 

causar infindáveis batalhas teóricas. No ano de 2016, no Brasil, se a palavra 

impeachment fosse sussurrada numa conversa ou aparecesse tímida em uma nota 

de rodapé choveria cântaros de artigos contendo réplicas e formulações sobre a 

utilização do termo. 

 

Este trabalho contém seu âmago embebido nessa mesma capacidade 

fermentadora de discussão. Falar de neoconstitucionalismo, apesar de já ter sido, 

pela sensibilidade, algo mais discutível e menos consensual, ainda significa 

abandonar a retaguarda e se preparar para o fogo cruzado que nos espera no front. 

Não fosse somente isso, o trabalho ainda lida com um assunto mais disputado: o 

ativismo judicial, costumeiramente confundido com a judicialização da política e tido 

como um “eficaz antibiótico”. Dentro do Direito, poucas são as discussões que 

ocupam tantas cadeiras e inflamam tantas paixões como a que cerca o tema.  

 

Para que a pesquisa não caia no vazio da especulação e do embate raso, há 

certas bases que devem ser postas, refletidas e estabelecidas. Para 

compreendermos como discricionariedade, ativismo judicial e esquema sujeito-

objeto são irmãos protagonistas para o neoconstitucionalismo, há muitos pingos a 

serem colocados nos is. 

 

Thamy Pogrebinschi é uma autora de contracorrente. Dizemos isso porque é 

incomum verificar no seio acadêmico alguém que afirme que não existe ativismo 

judicial no Brasil. Não é comum, mas Pogrebinschi o faz266. A partir de uma pesquisa 

estatisticamente trabalhosa e detalhada, a autora conclui – com uma boa dose de 

																																																								
266  Conferir para esta e as próximas referências à autora: POGREBINSCHI, 
Thamy. Judicialização ou Representação? Política, direito e democracia no Brasil. Rio de 
Janeiro: Elsevier, Konrad Adenauer e Ed. Campus, 2012. 
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mordacidade, é verdade – que a ideia de judicialização da política e de ativismo 

judicial (destaque para a ligação umbilical entre os dois conceitos, recorrente na 

obra) não passam de um entimema. Caminhemos e não sofismemos, portanto.  

 

Barroso, em contrapartida, enxerga a existência do ativismo judicial no Brasil 

e o difere frente a sua “prima”, a judicialização da política. Arremata seu texto 

Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática afirmando que, em nota 

final, o “ativismo judicial, até aqui, tem sido parte da solução, e não do problema”. 

Continua, alertando que “ele é um antibiótico poderoso, cujo uso deve ser eventual e 

controlado. Em dose excessiva há risco de se morrer da cura”267.  

 

Para a autora, inexiste. Para o autor, há risco de se morrer pelo excesso. 

Como posturas diametralmente opostas podem coexistir? Ao contrário do que 

Progrebinschi afirma, de que as críticas ao ativismo são falsas críticas vindas de 

uma retórica vazia, há uma explicação razoável. Se colocarmos numa mesma sala 

dois desconhecidos que jamais tiveram contato com a física quântica e estimularmos 

o debate sobre a constante de Plank, obteremos um diálogo surdo e mudo – apenas 

uma hipérbole sem relação estreita com o retrato do que ocorre entre os autores 

acima citados. Fica evidente que para Barroso o ativismo judicial significa algo 

diverso do que Pogrebinschi visualiza268. 

 

3.1. Uma questão de vontade 
 

Tratar de ativismo judicial e judicialização da política exige, obviamente, que 

toquemos uma relação triangular basilar: a relação entre o Direito, a Política e a 

atuação do Poder Judiciário. Mas não precisamos tecer grandes considerações 

filosóficas fundamentais agora. Num primeiro passo, compreendemos que a 

diferenciação entre um e outro é, essa sim, imperiosa. Assim estabelecemos as 

estacas iniciais para o desenvolvimento de uma crítica fundamentada. 

 

																																																								
267  BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade 
democrática. Anuario iberoamericano de justicia constitucional, n. 13, p. 17-32, 2009. 
268  Veremos adiante que assiste muito mais razão, saliente-se que apenas quanto à 
ocorrência do fenômeno, à configuração realizada pelo autor brasileiro do pela autora. 
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Duas obras são mais relevantes por serem mais convenientes ao intento do 

trabalho, pelo conteúdo recheado com as origens do ativismo judicial e exatamente 

por colocar a discriminação criteriosa entre o fenômeno e a judicialização da política 

no centro de suas premissas: a de Clarissa Tassinari e a de Lenio Streck.  

 

Antes de adentrarmos as idiossincrasias do processo de disseminação do 

ativismo judicial e da judicialização da política em âmbito nacional, precisamos levar 

a cabo a tarefa já iniciada de caracterizar ambos. 

 
(...) ativismo é gestado no interior da própria sistemática jurídica, 
consistindo num ato de vontade daquele que julga, isto é, 
caracterizando uma corrupção na relação entre os Poderes, na 
medida em que há uma extrapolação dos limites na atuação do 
Judiciário pela via de uma decisão que é tomada a partir de critérios 
não jurídicos.269 

 

Vejamos que difere sensivelmente do cenário trazido por Pogrebinschi logo 

em suas primeiras páginas: 

 
O pressuposto de que o Poder Judiciário expande-se em um vácuo 
normativo deixado pelo Poder Legislativo jamais foi demonstrado 
empiricamente, de modo a confirmar a hipótese de que a uma 
eventual inércia ou disfuncionalidade do segundo corresponderia 
algum ativismo do primeiro.270 

 

Aqui vemos, claramente, que não se fala a mesma língua quando se fala de 

ativismo judicial. O ativismo judicial não tem a ver com a expansão do Poder 

Judiciário em um “vácuo” do Poder Legislativo. A ineficiência do segundo não leva 

ao ativismo do primeiro (pode, sim, propiciar mais holofotes às decisões ativistas 

pelo grau de popularidade das decisões que envolvem uma discussão sensível em 

larga escala).  

 

Compreenderemos o equívoco da autora quando observarmos mais 

atentamente o fenômeno da judicialização da política. 

 

																																																								
269 STRECK, Lenio Luiz. op. cit., p. 65. 
270 POGREBINSCHI, Thamy. op. cit., p. 5. 
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Tate e Vallinder são úteis para um início, para abrirem a fechadura do 

assunto. Judicialização da política é o título do primeiro capítulo do livro dos autores 

estadunidense e sueco, respectivamente. O título do livro nos diz muito sobre o que 

intentamos transmitir: The global expansion of Judicial Power271 - A expansão global 

do Poder Judiciário. O termo expansão é expressivo: dá um caráter de 

horizontalidade nessa ampliação, e não de verticalidade. 

 

Voltemos ao início do texto, quando falamos, principalmente, sobre o 

emaranhado teórico do neoconstitucionalismo. Lembremos de Guastini e a relação 

de seu texto com Barroso. O que Barroso parece ter importado de seu texto como 

razões de desenvolvimento do neoconstitucionalismo na verdade eram razões que o 

autor italiano apontava como sendo as que fomentaram o desenvolvimento de um 

processo que ele chama por constitucionalização. E o que era a 

constitucionalização? Um processo histórico de transformação do ordenamento 

jurídico em espécie deste em que seu conteúdo é embebido pelas normas 

constitucionais272.  

 

O rearranjo constitucional que vimos ter ocorrido após a Segunda Guerra 

Mundial, com a inclusão dos direitos fundamentais e dos princípios nos textos 

constitucionais, aliada a sua já existente materialidade, juridicidade, posterior força 

normativa – nos moldes de Hesse –, acréscimo quantitativo do controle de 

constitucionalidade e constitucionalização do ordenamento jurídico geraram, sim, um 

aumento horizontal de competência do Poder Judiciário. Temas antes não tratados 

pelos juízes, mas pelo Poder Executivo e Legislativo passam, então, à esfera de 

competência constitucional também daqueles273. Tassinari faz uma breve e exata 

análise para corroborar: 

 
O surgimento dos textos constitucionais decorrentes tanto do 
primeiro pós-guerra quanto, mais tarde, do segundo modificou 
completamente o sentido de constitucionalismo no mundo todo. Ao 
agregarem direitos sociais e determinarem objetivos ao Estado, 
aumentaram a densidade normativa das constituições, que, como já 
mencionado, passaram não apenas a ser concebidas como um 

																																																								
271 VALLINDER, Torbjèorn; TATE, C. Neal. Global Expansion of Judicial Power. New York 
University Press, 1995. 
272 GUASTINI, Riccardo. op. cit., 2009, p. 49. 
273 TASSINARI, Clarissa. op. cit., 2013, p. 45. 
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elemento organizacional, mas também a influir diretamente na 
política governamental a partir de uma noção de irradiação 
constitucional pelo sistema jurídico. Com isso, estas estratégias 
jurídicas possibilitaram mudanças significativas através de duas 
frentes: por um lado, ampliou-se o catálogo de direitos aos cidadãos 
(com o fito de se criar uma política de bem-estar); por outro, 
assentou-se o dever de cumprir de modo imediato este programa 
constitucional (objetivando torná-la efetiva).274  

 

E aqui falamos o que há dentro do próprio Direito que acaba por resultar em 

uma crescente judicialização da política. É o bastante para realizarmos a cisão 

conceitual entre ela e o ativismo judicial. Não precisamos levantar todas as 

mudanças econômicas275, culturais e sociais que as sociedades têm passado nos 

																																																								
274 Ibidem, p. 44-45. 
275 Interessante pesquisa, levada a cabo em solo estadunidense, é a realizada por T. W. 
Merril, que levanta a seguinte ideia: “On the seller side, we can simplify the analysis by 
assuming that there are only two firms in the market for law change--the legislature and the 
courts. (...). Legal scholars who have assimilated Olson's analysis have occasionally 
concluded that it justifies greater judicial activism. After all, if well-organized groups are over-
represented in the legislative process, and poorly-organized groups are underrepresented in 
that process, then perhaps social welfare would be advanced by having courts decide these 
kinds of issues.” MERRILL, TW. Does public choice theory justify judicial activism after all?. 
Harvard Journal of Law & Public Policy. 21, 1, 219, 1997. Em tradução livre: “No lado do 
vendedor, nós podemos simplificar a análise pela compreensão de que há apenas duas 
empresas no mercado de mudanças legislativas: a legislatura e as cortes. (...). Juristas que 
assimilaram a análise de Olson têm, ocasionalmente, concluído que justifica um ativismo 
judicial maior. Afinal, se grupos organizados são super-representados no processo 
legislativo, e grupos precariamente organizados são sub-representados neste processo, 
então talvez o bem-estar social seria avançado pelas cortes decidirem certos tipos de 
questões”. Vale a pena despender algumas linhas com relação a essa especulação, ainda 
que apenas tangencial ao nosso tema, desde que levemos em conta dois aspectos: 1) trata-
se de um estudo realizado sobre as circunstâncias e cenário correntes dos Estados Unidos; 
sendo assim 2) o que se entende por ativismo judicial difere significativamente do que 
entendemos aqui – mais correlacionado ao conceito de judicialização da política. Tendo feito 
essas duas ressalvas, o ponto de vista é bem vindo. Há uma lógica inegável de que grupos 
desorganizados ou minoritários ou contrários ao establishment sofram mais para auferir 
maiorias legislativas ou pelo menos a atenção necessária para os seus flagelos. Segundo 
Merril, é inclusive menos custosa a opção pelos trâmites judiciais. Todavia, esse argumento 
econômico, tão importante para as sociedades de consumo, baseadas no argumento da 
eficiência e da relação custo/benefício que vivemos, parece não proceder. Einer Elhauge, 
em ELHAUGE, Einer R. Does Interest Group Theory Justify More Intrusive Judicial Review?, 
101 YALE L.J. 31, 1991, lembrado por Merril, após realizar extensa verificação, constatou 
que na realidade os grupos constantemente sub-representados no curso do processo 
legislativo – seja por caráter econômico ou ideológico ou econômico-ideológico – tendem a 
ser, fatal e infelizmente, também sub-representados no curso das atividades judiciais. 
Lembremos, novamente, que o cenário estudado pelos dois autores é da realidade política e 
jurídica estadunidense. Poderiam ser levadas a cabo pesquisas para confirmar ou não as 
hipóteses em questão em solo brasileiro ou em âmbito global. Daí que o conceito de 
ativismo judicial, para eles, parece ser muito mais próximo do que Pogrebinschi utiliza como 
parâmetro para realizar a sua pormenorizada pesquisa. 
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últimos anos que também contribuem para essa proliferação – apesar de Tassinari 

fazê-lo preciosamente276 e nós tratarmos da bandeira neoliberal da eficiência e da 

imparcialidade adiante.  

 

O ativismo judicial não é um fenômeno involuntário, um cenário resultante de 

um novo paradigma sócio-político ou de um novo paradigma constitucional. O 

ativismo judicial é menos e mais do que isso. É menos, porque é uma conduta 

individual – ainda que baseada em uma cultura vascularizada; é mais porque é 

resultado do individualismo exacerbado das nossas épocas, aliado ao moralismo 

que preda o Direito – enfim, fruto do subjetivismo de uma vulgata da filosofia da 

consciência (Streck). Não é o aumento da horizontalidade das competências do 

Poder Judiciário e sua consequente maximização de demandas com conteúdo 

político, mas a introjeção da moral e da política na fundamentação das decisões 

jurídicas. Segundo Tassinari: 

 
Em suma, pode-se afirmar que o ativismo judicial é um problema de 
teoria do direito. Mais precisamente de teoria da intepretação, na 
medida em que sua análise e definição dependem do modo como se 
olha para o problema da interpretação no Direito. Vale dizer: é a 
interpretação um ato de vontade do intérprete ou o resultado de um 
projeto compreensivo no interior do qual se opera constantes 
suspensões de pré-juízos que constitui a perseguição do melhor (ou 
correto) sentido para a interpretação?277  

 

Da França vem uma convenientíssima análise da atuação do Poder Judiciário 

e do ativismo judicial. Vem pelas mãos de Antoine Garapon, inclusive, coadunando 

perfeitamente com a obra de Maus, que nos leva, como já visto, à percepção do 

Poder Judiciário contemporâneo como ocupante da função de superego da 

sociedade278: 

 
Governo de juízes, activismo jurisdicional, protagonismo judicial, 
tentação da justiça redentora... São muitas as palavras que permitem 
designar os novos perigos que a justiça pode criar à democracia. 
Como avançar neste debate passional, frequentemente excessivo, 
entre a justiça e a democracia? O termo inglês judicial discretion – 
literalmente <<aquilo que é deixado ao critério do juiz>> – parece ser 

																																																								
276 TASSINARI, Clarissa. op., cit, p. 44 e seguintes. 
277 Ibidem, p. 56. 
278  GARAPON, Antoine. O guardador de promessas: justiça e democracia. Lisboa: 
Instituto Piaget, 1996, p. 20. 
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mais apropriado para designar o poder deste último que, se nunca é 
inexistente, também nunca é total. O actual presidente do Supremo 
Tribunal israelita, Aharon Barak, observou, oportunamente, que não 
é possível falar de activismo do juiz quando este último tem a 
possibilidade de escolha entre uma solução juridicamente correcta e 
uma outra que não o é. Não se trata já de activismo, mas de 
incompetência. O activismo começa quando, entre várias soluções 
possíveis, a escolha do juiz é dependente do desejo de acelerar a 
mudança social ou, pelo contrário, de a travar.279 

 

“(...) a escolha do juiz é dependente do desejo (...)”. Que trecho fundamental 

para este título. Rememoremos Kelsen e a sentença do juiz como um ato de 

vontade. O ativismo é fruto de uma escolha subjetiva: um desejo. A judicialização da 

política não é fruto do neoconstitucionalismo como ideologia de uma predação do 

Direito pela moral. O ativismo, sim. Ele não é um fenômeno contingencial. A 

judicialização, sim (Streck). A basilar diferença entre ele e ela é uma questão de 

vontade. Nisso, são fenômenos distintos. A judicialização é algo inevitável e, 

seguindo Sarlet, salutar até280. Apenas tomemos precauções para que, se ilimitada 

for, não ocorra o que Manoel Gonçalves Ferreira Filho alertou nos idos de 1994281 – 

anos que, para ele, abarcavam a maior presença do Poder Judiciário já vista na 

ribalta: o perigo da politização da Justiça. E tomamos aqui a liberdade de propor um 

novo termo: partidarização da Justiça. Consideramos que essa partidarização da 

Justiça é um fenômeno que pode resultar da judicialização da política pelo próprio 

desenvolvimento da atuação do Poder Judiciário ao longo das últimas décadas e a 

inclusão de competências antes destinadas aos dois outros poderes – Ferreira Filho 

analisa todos os instrumentos de controle de constitucionalidade dispostos na 

Constituição de 1988 como alavancas desse processo. São temas mais sensíveis à 

opinião pública e à fogueira política do Poder Legislativo e do Poder Executivo que 

agora são tratados pelo Poder Judiciário. Isso abre um espaço de escrutínio da 

atuação deste, mas não só. Abre também um espaço de disputa ideológica mais 

acentuada (como em qualquer forma social), um espaço de pressão vilanesca da 

mídia e dos partidos políticos que se encontram, tanto no legislativo quanto no 

executivo, tendo suas atribuições supostamente manietadas. Aí, sim, quando a 
																																																								
279 Ibidem, p. 54. 
280  SARLET, Ingo Wolfgang. O direito à proteção e promoção da saúde entre tutela 
individual e transindividual. Revista de Processo, São Paulo, v. 199, p. 13-40, 2011, p. 24. 
281  FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Poder Judiciário na Constituição de 1988: 
judicialização da política e politização da justiça. Revista de Direito Administrativo, v. 198, 
p. 1-17, 1994.  
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atuação do julgador cede a esses espaços de pressão, sendo partidarizado, a 

fundamentação jurídica pode ser devorada pela fundamentação moral ou política282. 

 

Fazemos essa alteração no termo utilizado por Manuel Gonçalves Ferreira 

Filho porque a politização da Justiça é algo que indica um Poder Judiciário asséptico 

pronto a ser maculado pelos germes da política. Um dos fatores que parece levar 

tanto ao aumento da judicialização quanto do ativismo é a crença de que o julgador 

é um apóstata da política. Natural que seja assim no mundo em que vivemos hoje: 

chefes do Poder Executivo vindos da iniciativa privada e tidos como apolíticos 

largam com vantagem nas corridas eleitorais; no Poder Legislativo, onde o rótulo do 

gestor eficiente escapa das funções do congressista, há uma (longínqua283, mas 

cada vez mais) espessa veste de desconfiança. Já o Poder Judiciário, sendo 

colocado à parte, como um poder técnico neutral e imparcial, parece, portanto, ter 

recebido a barra de revezamento na corrida histórica que determina qual dos três 

poderes exerce o papel de protagonista nesta separação. A confiança está nas 

mãos do Poder Judiciário. 

 

3.2. Da confiança, do tecnicismo e da imparcialidade 
 

“(...) Seus funcionários, os tecnocratas internacionais, mandam em 
nossos países: eles não são presidentes, nem ministros, nem foram 
eleitos em nenhuma eleição, mas decidem o nível dos salários e do 
gasto público, os investimentos e desinvestimentos, os preços, os 
impostos, os juros, os subsídios, a hora do nascer do sol e a 
frequência das chuvas.  
Não cuidam, em troca, dos cárceres, nem das câmaras de tormento, 
nem dos campos de concentração, nem dos centros de extermínio, 
embora nesses lugares ocorram as inevitáveis consequências de 
seus atos. Os tecnocratas reivindicam o privilégio da 
irresponsabilidade:  

																																																								
282  Ativismo judicial pode existir sem judicialização da política. Esta, pode existir sem 
ativismo judicial, se constitucionalmente adstrita. Ambos, também podem coexistir. Quanto a 
essa devoração, falaremos dela com a contribuição de Streck mais a frente. 
283 Rememoremos as palavras de James Madison, um dos pais fundadores dos Estados 
Unidos: “The legislative department is every where extending the sphere of its activity, and 
drawing all power into its impetuous vortex”. Em tradução livre: “O departamento legislativo 
está em todos os lugares estendendo sua esfera de atividade e consumindo todo poder em 
seu vórtice impetuoso”. Em HAMILTON, Alexander; JAY, John e MADISON, James. The 
Federalist: a collection. Liberty Fund Inc. 2001, p. 256 e lembrado por Fábio Konder 
Comparato em COMPARATO, Fábio Konder. O Poder Judiciário no regime democrático. 
Estudos avançados, 18, pp. 151-159, 2004, p. 152. 
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- Somos neutros – dizem.”284  
 

Eduardo Galeano, sábio em escolher as palavras – e perpetrador incansável 

do crime inafiançável de assassínio do tecnicismo acadêmico – jogou cores, ao falar 

do neoliberalismo, ao que Heidegger e Bauman chamam, com muito mais rigor 

científico e elaboração, da “questão da técnica” e da globalização negativa. 

 

Heidegger demonstra, em sua conferência “A Questão da Técnica”285 que o 

“senso vulgar, que considera a técnica como ferramenta neutra, é uma compreensão 

inautêntica sobre sua essência”286: 

 
É correto dizer: também a técnica moderna é um meio para fins. Por 
isso, todo esforço para conduzir o homem a uma correta relação com 
a técnica é determinado pela concepção instrumental da técnica. 
Tudo se reduz ao lidar de modo adequado com a técnica enquanto 
meio. Pretende-se, como se diz, “ter espiritualmente a técnica nas 
mãos”. Pretende-se dominá-la. O querer-dominar se torna tão mais 
iminente quanto mais a técnica ameaça escapar do domínio dos 
homens.287 

 

A técnica moderna é um instrumento, um meio para fins como Heidegger diz. 

Não uma neutralidade morna nas mãos de um ator asséptico. 

 

Já o autor polonês nos concede uma ilustração interessante sobre a definição 

do neoliberalismo pela configuração do papel dos “imparciais” técnicos nela: 

 
Um bom número deles [Técnicos] participa de conferências 
internacionais destinadas a celebrar a glória da nova ‘superclasse 
global’, e não a tentar avaliar os danos que ela causou e causa. Eles 
seguem estritamente (e algumas vezes precedem, como tratores) o 
itinerário global dos ‘super-ricos’. São descritos geralmente pelo 

																																																								
284 GALEANO, Eduardo. O livro dos abraços. São Paulo: L&PM, 2015, p. 106. 
285 HEIDEGGER, Martin. The question of technics. Scientiæ studia, v. 5, n. 3, p. 375-398, 
2007, p. 376. Vale lembrar, inclusive, a aula realizada por Heidegger em seminário sobre 
Aristóteles. A crítica é baseada na distinção entre techné e phronesis, ou seja, entre o saber 
que conduz a produção de algo e o saber que conduz o homem político. Formulada a partir 
de Aristóteles, afirma-se que não há esquecimento quanto ao phronesis (nenhum lethe), 
mas que tudo aprendido pela techné pode ser desaprendido. Em: GADAMER, Hans-Georg. 
op. cit. 2009, p. 15. 
286 MASCARO, Alysson. op. cit., 2010, p. 390. 
287 HEIDEGGER, Martin. op. cit., 2007, p. 376. 



92	
	

	

termo ‘neoliberais’. A mensagem e as práticas que tentam tornar 
globais são conhecidas pelo nome de neoliberalismo (...).”288 

 

A (im)parcialidade, neutralidade e o tecnicismo são três clamores 

apaixonados do neoliberalismo. Que a globalização pulverizou a ideia liberal para 

(quase) todos os cantos do globo e para quase todas as expressões do 

pensamento, isso é um fato tenebroso, mesmo ele carregando no nome um prefixo 

que denuncia desconfiança. Ainda que tenha levado bandeiras tão incertas quanto 

as da imparcialidade, da pureza técnica e da política como vício. 

 

Pois então falemos de desconfiança. Manoel Gonçalves Ferreira Filho: 

 
Embora não haja – que se saiba – qualquer doutrina por detrás disto, 
o Judiciário goza de uma confiabilidade que os poderes ‘políticos’ 
Legislativo e Executivo perderam. Estes são olhados com 
desconfiança pela opinião pública, alimentada pelos meios de 
comunicação de massa.  

	
A presunção de que os atos destes dois Poderes sejam legítimos e 
visem ao interesse geral mantém-se no plano jurídico-formal. Do 
ângulo da opinião pública, não. São eles compostos de ‘políticos’ e 
estes são objeto de escárnio, pois, todos duvidam, trabalhem para o 
interesse geral.289 

 

Fábio Konder Comparato, como sempre erudito, nutrindo, por suas próprias 

palavras, um “sagrado horror pela mediocridade”, afirma que o que compatibiliza o 

Poder Judiciário com o espírito da democracia e que supre a falta de sufrágio para 

sua posição é o seu “prestígio público” fundado no autoritas romano que significa a 

“legitimidade e o respeito que os juízes inspiram no povo”290. 

 

Ora, e qual seria então o retrato do Poder Judiciário nessa época de 

descrença questionadora (rememoremos o trecho de Agambem)? Com Vera Regina 

Pereira de Andrade compreendemos que o Judiciário que temos é ao mesmo tempo 

fruto e co-criador dessa nossa modernidade. Daí que é embebido por todas as suas 

																																																								
288 BAUMAN, Zygmunt. op. cit., 2008, p. 190. 
289 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Op. cit., 1994, p. 15. 
290 COMPARATO, Fábio Konder. Op. cit., p. 151. 
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promessas e conflitos, como haveria de ser291, mas que, apesar disso, surge deste 

momento um Poder Judiciário cujo rosto ainda é o “independente e autônomo, signo 

de neutralidade ideológica (...) 292 ” herdado de suas diminutas funções 

montesquianas.  

 

Em âmbito nacional, Ferreira Filho continua desenhando o quadro da 

sociedade brasileira com acertada afirmação, em direção ao que ela entende como 

sendo uma “elite instruída e não corrompida”293:  

 
Este descrédito não colhe o juiz. No fundo, é este uma personalidade 
mais próxima dos bem pensantes que fazem a opinião pública. E 
mais aceitável para essa burguesia ‘esclarecida’. É formado em nível 
superior, selecionado por meio de concurso, adstrito à independência 
e imparcialidade, por isso – entende essa faixa da sociedade – é 
melhor que a ele seja dada a decisão em matérias importantes – 
como as grandes decisões políticas – do que aos ‘políticos’ – vistos 
como ignorantes, corruptos, interesseiros, demagógicos.294 

 

Nessa situação de descrença nos poderes Legislativo e Executivo, em que 

“cidadãos não praticantes” – ou cidadãos que não ocupam o que Muller chama pela 

quarta função do povo: povo como ator político295 – vivem suas vidas desviando da 

participação direta na democracia, traz-se à ribalta a figura do Poder Judiciário como 

válvula de escape para o que comumente se chama de “descolamento entre a 

sociedade civil e o poder político”. O fato dessa premissa se basear na neutralidade 

e no fato do julgador como ser apolítico sempre provocou o pensamento contrário 

com energia. 

 

Para isso, Dworkin já atentava como sendo uma senda esburacada. Um mal-

entendido insanável: 

 

																																																								
291  DE ANDRADE, Vera Regina Pereira. A colonização da justiça pela justiça penal: 
potencialidades e limites do Judiciário na era da globalização neoliberal. Revista Katálysis, 
v. 9, n. 1, p. 11-14, 2006, p. 11. 
292 Idem. 
293 Maus analisa bem esse fenômeno quando traz à baila o recente biografismo dos juízes 
das supremas cortes – ver em: MAUS, Ingeborg. op. cit., 2000. Não é diferente no Brasil dos 
dias de hoje, em que o juiz competente da Operação Lava Jato, que está atingindo a casta 
política nacional, estampa dezenas de capas de livros. 
294 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. op. cit., 1994, p. 16. 
295 LIMA, Martonio Mont'Alverne Barreto; BERCOVICI, Gilberto. op. cit., p. 17. 
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Não só admito como afirmo categoricamente que as opiniões 
constitucionais são sensíveis às convicções políticas. Se não 
fossem, como eu já disse, não poderíamos classificar os juristas 
como conservadores, moderados, liberais ou radicais, nem mesmo 
aproximadamente como fazemos hoje. (...). A política constitucional 
tem sido atrapalhada e corrompida pela idéia falsa de que os juízes 
poderiam usar estratégias de interpretação constitucional 
politicamente neutras.296 

 

A ideia da superioridade técnica do Poder Judiciário é acertada quando se 

refere a decisões baseadas em argumentos jurídicos. A preparação e o estofo que 

acompanham a carreira de um magistrado o preparam com todo o conteúdo 

dogmático do Direito para que possa resolver os conflitos que cheguem a ele. 

Todavia, como Barzotto alerta, qual a razão de considerar o magistrado um sábio 

superior quando os fundamentos de sua decisão são morais e/ou políticos? Quando 

o magistrado diz guiar sua decisão pelo que os jornais dirão no dia seguinte? Sendo 

assim, “a mediação do juiz perde o sentido de ser”297. A magistratura perde o sentido 

de ser se ela só atende aos clamores populares e/ou midiáticos e/ou morais e/ou 

políticos. E existem clássicos exemplos, de notória sabedoria – ainda que não 

jurídicos, pois estes serão tangenciados no capítulo seguinte, da distopia –, que 

podemos colher para demonstrar a turba decidindo mal.  

 
Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes 
que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim 
de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve 
a minha voz.  
Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E, dizendo isto, tornou a ir ter 
com os judeus, e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Mas vós 
tendes por costume que eu vos solte alguém pela páscoa. Quereis, 
pois, que vos solte o Rei dos Judeus?  
Então todos tornaram a clamar, dizendo: Este não, mas Barrabás.298 

 

É preciso ter cuidado: o clamor popular nem sempre traduzirá em uma 

herança digna. Ser magistrado é, sem dúvida alguma, estar além dessas influências 

partidárias e desses fundamentos políticos e morais que predam o Direito. O 

magistrado que fundamenta sua decisão em argumentos políticos e morais, deixa de 

																																																								
296 DWORKIN, Ronald. Direito de liberdade: leitura moral da constituição americana. São 
Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 57. 
297 BARZOTTO, Luiz Fernando. op. cit., 2015, p. 60. 
298 Jo, 21, 37-40. In: Bíblia Sagrada. São Paulo: Edições Loyola, 1995.  
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possuir uma superioridade técnica para resolver os conflitos com base em 

argumentos legais para decidir como qualquer outro concidadão seu.  

 

E o neoconstitucionalismo, manifestando uma verve liberal e individualista, 

clama pelo Poder Judiciário como “caminho mais curto para a utopia neoliberal de 

eliminação do político”299, restringindo o Poder Judiciário ao seu clássico papel: “em 

face da administração pública, como o defensor por excelência dos interesses 

individuais”300, ignorando-se os ganhos da Constituição de 1988301. Ser magistrado é 

estar além do “lavar as mãos” de Pôncio Pilatos, mas também é afirmar a 

impossibilidade de ser apolítico. Evitar a politização da Justiça é algo impossível. 

Evitar a partidarização da Justiça é algo urgente, necessário e imprescindível 

inclusive para o interesse da própria magistratura. O ativismo judicial, ganhando 

terreno com essa partidarização, trazendo fundamentos políticos para as decisões 

judiciais, demole, tijolo a tijolo, a estrutura de independência e responsabilidade, tão 

bem lembradas por Comparato como custosas conquistas do exercício da 

magistratura no Brasil. E é justamente por essas terras que tudo parece se tornar 

um pouco mais complicado. 
 

3.3. Brasil: da gênese da judicialização da política à revelação do ativismo judicial 

 

Daqui em diante, voltamos nossas lentes ao Brasil. Temos claro, agora, 

certas razões que levaram ao aumento significativo do fenômeno da judicialização 

da política no mundo: constituições embebidas de valores, constitucionalização do 

ordenamento jurídico, expansão horizontal do controle de constitucionalidade e a 

legitimidade dos representantes do Poder Legislativo e do Poder Executivo postas 

em questão – fora as razões econômicas e sociais que levam uma sociedade 

individualista ao conflito mais frequente, como bem analisa Tassinari. 

																																																								
299  Ibidem, p. 62. Retrato dado por Vera de Andrade também: “a presente era da 
globalização do capitalismo, que arrasta consigo a globalização dos conflitos e dos riscos, é 
marcada, sob o domínio legitimador da ideologia neoliberal, por um duplo movimento, a 
saber, da maximização do poder econômico globalizado x minimização do poder político 
nacional e fragilização dos canais tradicionais de mediação política entre Estado e 
comunidade, ou seja, dos atores políticos tradicionais (partidos, parlamentos, administração) 
e do espaço público democrático. (DE ANDRADE, Vera Regina Pereira. op. cit., 2006, p. 12-
13). 
300 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. op. cit., 1994, p. 12. 
301 Idem. 
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Já diferenciamos, também, dela, o que consideramos como sendo o ativismo 

judicial. Todavia, reafirmamos o posto em nota supra: pode haver judicialização da 

política sem ativismo judicial, pode haver ativismo judicial sem judicialização da 

política e ambos podem coexistir. Todavia, é inegável que a judicialização da política 

promove a “atmosfera ideal” para a visualização e a profusão do ativismo judicial. No 

primeiro caso, quando se trata de temas politicamente mais sensíveis ao escrutínio 

público, essa vigilância detecta mais facilmente quando a fundamentação é 

exclusivamente política ou moral. Digamos que mais ocorrências aparecem no 

radar. No segundo caso, podemos estar errados, mas acreditamos que um juiz que 

lida apenas com a validade de títulos de crédito tende a ser muito menos tentado 

pelos argumentos morais ou políticos302 do que um juiz que tem às mãos um caso 

que envolva direitos fundamentais. Ou seja, com a constitucionalização do 

ordenamento e a introjeção 303  de valores nos textos constitucionais, com o 

deslocamento de questões antes pertencentes ao juízo dos Poderes Executivo e 

Legislativo, o julgador certamente se torna mais “tentado” aos argumentos morais 

e/ou políticos304. 

 

E por que fazemos essa introdução em uma seção de capítulo que visa tratar 

da vida do ativismo judicial no Brasil? Porque seus caminhos se cruzam 

temporalmente por essas terras. A Constituição de 1988, com a assimilação do que 

havia no cenário do pós-Segunda Guerra funda, no Brasil, duas características 

																																																								
302 Vide a extensa, completa e detalhada análise feita por Zélia Luiza Pierdoná sobre o 
ativismo judicial nas questões de seguridade social e o que a autora chama de “princípio do 
tadinho”. Inclusive, também conecta o neoconstitucionalismo ao ativismo judicial no Brasil. 
Cf. PIERDONÁ, Zélia Luiza. Os princípios constitucionais de seguridade social como 
limitadores do ativismo judicial na proteção social. In: FRANCISCO, José Carlos. 
Neoconstitucionalismo e atividade jurisdicional: do passivismo ao ativismo judicial. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2012. 
303  Introjeção esta muitas vezes ignorada em favor dos valores “implícitos” no texto 
constitucional. Algo que, como Maus afirma, indica uma sacralização da constituição vista 
holisticamente. O intérprete passa a fazer uma “teologia” do texto sagrado da Constituição. 
MAUS, Ingeborg. op. cit., 2000. 
304 Algo que, não podemos deixar de lembrar, faz parte da dualidade entre easy cases e 
hard cases, comumente discutida pelos juristas de nossa época e que discordamos 
veementemente. Principalmente pela fundamental questão: como discernir entre um e 
outro? Streck realiza crítica profunda sobre a distinção em STRECK, Lenio Luiz. Op. cit. 
2015, p. 306 e seguintes. Streck enxerga essa cisão como resultado, também, de um 
contexto baseado no esquema sujeito-objeto. 
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importantes da judicialização da política, como a constitucionalização do 

ordenamento jurídico e a inclusão de valores em seu texto: 

 
A partir da promulgação da Constituição de 1988, a chamada 
Constituição Cidadã, o constitucionalismo brasileiro começou a 
assimilar os avanços trazidos pelo pós-guerra no continente europeu. 
Neste ambiente, teve grande importância a proposta teórica de José 
Joaquim Gomes Canotilho, consubstanciada no livro ‘Constituição 
Dirigente e Vinculação do Legislador’, no qual, adaptando e 
aprofundando a tese do jurista alemão Peter Lerche (dirigierende 
Verfassung) de 1961, o constitucionalista português consagrou o que 
ficou conhecido como ‘constitucionalismo dirigente’. Com isso, 
Canotilho visou a demonstrar o papel estratégico assumido pelas 
constituições, no sentido de que, ‘ao utilizar-se da expressão 
constituição dirigente, pretendeu-se ]...] afirmar a força actuante do 
direito constitucional. Assim, à concepção de Estado de Direito foi 
agregado um conteúdo extraído do próprio texto constitucional, de 
forma que a constituição passa a ser um ‘meio de direção social’ e 
uma ‘forma racionalizada de política’.305  

 

Por certo que o ativismo judicial, como vimos, não sendo um fator 

contingencial, já teria se expressado em decisões anteriores à época, mas a maré 

da judicialização da política, que fornece o que chamamos por atmosfera ideal à 

percepção e proliferação do fenômeno ativista, chega às terras brasileiras após a 

promulgação da Constituição de 1988. Isso nos condicionaria ao confortável estado 

de avaliadores de décadas de desenvolvimento do pensamento acerca do assunto 

em âmbito europeu para formarmos uma nova teoria constitucional absolutamente 

independente e particularizada às nossas vicissitudes. Poderíamos ter aproveitado 

essa vantagem temporal306. Não foi o que o jurista nacional fez. Talvez por anos de 

colonialismo e neocolonialismo, somados a uma incapacidade patológica de 

enxergar as dádivas nacionais e nossas particularidades com orgulho, fruto dessa 

																																																								
305 TASSINARI, Clarissa. op. cit., 2013, p. 41. 
306 E aliá-la com a particularidade de sermos um país cheio de desafios. Algo que Müller 
enxerga como positivo, com o auxílio de Ernst Bloch: “Em face desses exemplos, os juristas 
brasileiros enfrentam maiores desafios e são menos vaidosos que os dos países ricos ou 
nos quais as instituições foram estabelecidas há muito tempo. A situação destes países é, 
de um lado, invejável, mas, de outro, ela não estimula a consciência política dos juristas e 
de outros intelectuais. Neste caso, a tendência que se torna mais forte é a de ‘repousar 
sobre os louros’. Quando Ernst Bloch, grande filósofo e célebre autor de ‘O Princípio 
Esperança’, habitava, ainda, a Alemanha Oriental e havia acabado de chegar à Alemanha 
Ocidental para algumas conferências, ele me disse: ‘Aqui, no Ocidente, vocês têm a chance 
de viver em um Estado de Direito. Mas, por outro lado, vocês não são sequer arranhados 
pelos problemas...’. Em: LIMA, Martonio Mont’Alverne Barreto; BERCOVICI, Gilberto. op. 
cit., 2005, p. 13. 
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subserviência forçada, fomos levados, mais uma vez, a ingerir múltiplas teses 

estrangeiras sem digeri-las.  

 

3.4. As três recepções equivocadas 
 

Streck realiza um quadro bastante ilustrativo e acertado para o que se 

pretende transmitir aqui sobre as “três recepções equivocadas no direito 

brasileiro”307. São elas: a Jurisprudência dos Valores alemã, a ponderação de Robert 

Alexy e o ativismo estadunidense.  

 

São essas três recepções, concluídas à maneira com que foram concluídas, 

que levam o neoconstitucionalismo brasileiro ao estado da arte (Tassinari) do 

ativismo judicial que encontramos nos dias correntes. Sintetizaremos a seguir. 

 

Com relação à Jurisprudência dos Valores, já verificamos, páginas atrás, a 

razão de sua existência. Com Müller, Maus e Streck, já observamos que a 

constituição alemã surgira sem um amplo correr democrático e participativo. O 

Tribunal Constitucional Alemão, tendo esse cenário à disposição, precisava realizar 

o que Streck chama por uma “’abertura’ de uma legalidade extremamente fechada”. 

A forma com que foi realizada essa “abertura” foi a partir do socorro que o tribunal 

encontrava nos valores situados fora da legalidade. E o neoconstitucionalismo faz o 

seu papel, vide a análise acertada de José Carlos Francisco:  

 
As construções neoconstitucionalistas se opõem à jurisprudência dos 
conceitos pois rejeitam a aplicação mecanicista de subsunção do 
fato à norma que primava pela objetividade e pela segurança 
derivada da literalidade da lei, ao mesmo tempo em que o 
neoconstitucionalista parece querer superar a jurisprudência dos 
interesses que se vincula à interpretação teleológica mas ainda é 
presa à vontade da lei e do Legislador, de tal modo que o 
pensamento neoconstitucional procura uma transição para uma 
atitude mais ativa marcada pela jurisprudência dos valores (vivida 
com o amadurecimento do positivismo jurídico, refletindo pluralismo 
metodológico, princípios e conceitos jurídicos indeterminados que 
deixam o campo aberto para valores fundamentais de sociedades 
pluralistas).308 

																																																								
307 Referência para esta e para as colocações que seguem: STRECK, Lenio Luiz. op. cit.  
2015, p. 57 e seguintes. 
308 FRANCISCO, José Carlos. op. cit., 2012, p. 66. 
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O erro de cálculo dos teóricos brasileiros foi importar a tese sem, mais uma 

vez, atentar às características tão peculiares de nossa realidade. Streck analisa o 

equívoco dessa recepção de forma conveniente: 

 
Entretanto – e aqui deve ser feita a crítica ao equívoco no modo 
como a tese foi recepcionada –, os juristas brasileiros não atentaram 
para as distintas realidades (Brasil e Alemanha). No caso específico 
do Brasil, onde, historicamente, até mesmo a legalidade burguesa 
tem sido difícil de ‘emplacar’, a grande luta tem sido a de estabelecer 
as condições para o fortalecimento de um espaço democrático de 
edificação da legalidade, plasmado no texto constitucional 

	
Da Jurisprudência dos Valores, os teóricos brasileiros tomaram 
emprestada a tese fundante – a de que a Constituição é uma ordem 
concreta de valores, sendo o papel dos intérpretes o de encontrar e 
revelar esses interesses ou valores.309  

 

Assim, resgatamos o dito em nota supra sobre o papel que Maus enxerga 

para o intérprete que se vê dentro do âmbito da Jurisprudência dos valores – 

obviamente, problema agravado no Brasil pela importação rasa e irreflexiva: a 

Constituição torna-se um “texto fundamental a partir do qual, a exemplo da Bíblia e 

do Corão, os sábios deduzem diretamente todos os valores e comportamentos 

corretos”310. Ocorre o que a autora, falando do Tribunal Constitucional Alemão, 

chama pelo exercício de uma teologia constitucional.  

 

E o meio de implantação utilizado foi a errada recepção de outra tese: a teoria 

da argumentação de Alexy. Em um encurtamento teórico do que Alexy propunha, ou 

seja, da racionalização dos métodos da Jurisprudência dos Valores311, a ponderação 

entre princípios se tornou sinônimo de sopesar: qual princípio vale mais – ou qual 

regra vale mais312. Tornou-se um princípio desse sopesar, inclusive313. 

																																																								
309 STRECK, Lenio Luiz. op. cit., 2015, p. 58. 
310  MAUS, Ingeborg. op. cit.. 2000, p. 192. Mesmo entendimento de Marcelo Andrade 
Cattoni de Oliveira em seu Direito, política e filosofia, lembrado por Clarissa Tassinari em 
TASSINARI, Clarissa. op. cit.., 2013, p. 114. 
311 Cf. ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica: a teoria do discurso racional como 
teoria da justificação jurídica. São Paulo: Landy, 2001 e ATIENZA, Manuel. As razões do 
direito: teoria da argumentação jurídica. Grupo Gen-Editora Forense, 2000. 
312 Streck chama atenção para essa mixagem confusa, realizada por Barroso e Barcellos em 
BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula de. O começo da História: a nova 
interpretação constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. In: SILVA, Virgílio 
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Por fim, a última recepção não digerida, mas trazida e aplicada em terras 

brasileiras foi o ativismo judicial estadunidense. Neste caso não foram observadas 

nem as idiossincrasias do país receptor, Brasil, e nem do país em que fora 

desenvolvida. A discussão sobre o ativismo judicial nos Estados Unidos da América 

é uma discussão que é travada pelo menos desde o século XIX, do simbólico caso 

Marbury vs. Madison314.  

 

Tassinari faz um belo apanhado dessa importação sem critérios: 

 
(...) da experiência norte-americana extraiu-se a noção de governo 
de juízes e, especialmente, a afirmativa de que ativismo judicial é 
bom para a democracia quando direcionado a concretizar direitos. 
Com isso, as posturas ativistas passaram a ser entendidas sob uma 
dúplice perspectiva – como um simples aumento da interferência do 
Judiciário (no sentido de acréscimo em suas atribuições), o que se 
confunde, como já demonstrado, com a judicialização da política; ou 
como sinônimo de atividade jurisdicional progressista, ao passo que 
o perfil contido dos juízes e tribunais foi associado a um 
conservadorismo. Ocorre que estas assimilações desconsideraram 
completamente os contributos norte-americanos, que demonstram a 
caracterização do ativismo como interferência política direta, bem 
como o fato de que o Brasil e Estados Unidos constituem tradições 
jurídicas distintas.315  

 

Esse sentimento de que o ativismo judicial é sinônimo de atividade 

jurisdicional progressista é algo que deve nos chamar a atenção. Isso expressa o 

terrível desconhecimento da história do ativismo judicial na Suprema Corte dos 

Estados Unidos – que num primeiro momento foi absolutamente conservadora 
																																																																																																																																																																													
Afonso da (Org.). Interpretação constitucional. São Paulo: Malheiros, 2005, pp. 277-279 e 
como ela acaba se tornando uma porta aberta à discricionariedade: “Os autores propõem 
que, além da ponderação de princípios, deve existir também uma ponderação entre regras 
(...). O que chama mais atenção nessa modalidade de proposta teórica é o fato de a 
ponderação ser um dos fatores centrais que marcam a distinção entre regras e princípios de 
Robert Alexy (uma das máximas alexyanas é: ‘princípios se aplicam por ponderação; regras, 
por subsunção’). E mais: se a ponderação é o procedimento do qual o resultado será uma 
regra posteriormente subsumida ao caso concreto, o que temos como resultado da 
‘ponderação de regras’? Uma ‘regra’ da regra? Como fica, portanto, em termos práticos, a 
distinção entre regras e princípio, uma vez que deixa de ter razão de ser a distinção entre 
subsunção e ponderação. (STRECK, Lenio Luiz. op. cit., 2015, p. 59). 
313  Expressão do fenômeno que Streck chama por pan-principiologismo. Ou seja, a 
proliferação desse tipo de enunciado em decisões sem esteio nem limite algum. 
314 Cf., para um minucioso estudo da tradição constitucional estadunidense, com o ativismo 
em questão: TRIBE, Laurence. American constitucional law. Foundation Press, 2000. 
315 TASSINARI, Clarissa. op. cit., 2013, p. 114. 
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socialmente e liberal economicamente e que, durante sua história, decidiu, inclusive, 

pela manutenção da segregação entre negros e brancos (separate but equals)316 – e 

o juízo míope que é feito de algumas das decisões ativistas do Supremo Tribunal 

Federal317. 

 

Essas três importações defeituosas são responsáveis, graças ao 

neoconstitucionalismo nos moldes da ideologia exposta até então por abrir os braços 

para a discricionariedade judicial como forma de uma “concretização ad hoc da 

Constituição” (Streck). 

 

É nessas condições que o ativismo judicial encontra seu terreno mais fértil. É 

esse breu teórico que permite que o ativismo judicial ainda se encontre, em terras 

brasileiras, positivado como princípio no anteprojeto do código de processo coletivo. 

Que permite que Barroso afirme que “o ativismo judicial, até aqui, tem sido parte da 

solução, e não do problema. Mas ele é um antibiótico poderoso, cujo uso deve ser 

eventual e controlado. Em dose excessiva, há risco de se morrer da cura”318. Ora, o 

moralismo advindo da ideologia neoconstitucionalista, que gera um ativismo judicial 

descontrolado é baseado em uma estrutura nefasta, antidemocrática e baseada em 

um paradigma filosófico absolutamente ultrapassado – ainda que se proclame como 

novo. Não é possível uma racionalidade ao instrumentalizar o ativismo judicial. Sua 

ocorrência, ainda que tímida, significa a morte do Direito. 

 

À guisa de conclusão, se não conduzirmos com cautela, o futuro pode ser 

ainda pior. 

 

 
																																																								
316 Cf. AMAR, Akhil Reed. America's Constitution: A Biography. Random House, 2012 e 
AMAR, Akhil Reed. America's unwritten constitution: The precedents and principles we 
live by. Basic Books, 2012. O professor de ciência política de Yale realiza um dedicado, 
completo e minucioso estudo de toda a história da constituição estadunidense. 
317 Vide a decisão referente às Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 43 e 44, 
estudadas um pouco mais adiante, que decidiu pela execução antecipada/provisória da 
pena, mesmo com o texto constitucional sendo diametralmente oposto. Signo claro de 
ativismo quando os ministros decidem com base em argumentos políticos (lentidão do Poder 
Judiciário pela sua falta de estrutura física e resposta à sociedade) e morais (sentimento de 
impunidade) e olvidam do texto inequívoco da norma constitucional. Signo claro de um 
ativismo judicial antagônico a qualquer maneira progressista de atividade jurisdicional. 
318 BARROSO, Luís Roberto. op. cit., 2009. 
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3.5. Distopia: os frutos do ativismo 

 
Alguns anos antes – quantos? Devia fazer uns sete anos – ele 
sonhara que estava andando num aposento completamente às 
escuras. E alguém sentado a um lado disse, quando ele passou: 
‘Ainda nos encontraremos no lugar onde não há escuridão’.319  

 

Enquanto comprarmos as promessas de superação que nos vendem sem 

avaliarmos seus fundamentos e a razão de superar o que elas intentam superar, 

estaremos suscetíveis às falhas de quem as propõe e às falhas de suas propostas. 

E o resultado é estarmos enclausurados onde não gostaríamos de estar e 

terminarmos até mesmo onde os salvadores e messias não cogitavam que 

pudéssemos chegar. Um futuro distópico e exageradamente tenebroso pode ser 

resultado de uma agradável promessa vazia – ou do não cumprimento de 

promessas ansiosas por serem cumpridas. Tal qual o protagonista do romance 

distópico de George Orwell, que viu naquele particular sonho a visão de um futuro 

de salvação: um lugar onde não havia escuridão. O sonho só não revelara que esse 

lugar onde as luzes jamais se apagavam era a cela de uma prisão. 

 

Barroso chama a atenção para um grafite inscrito num muro qualquer no 

coração do mundo ocidental: “Chega de ação. Queremos promessas”, diz o texto320. 

Por óbvio que esse clamor não coaduna com a realidade brasileira. Afinal, a 

Constituição de 1988 é bem clara em seus objetivos de seu artigo 3º 321  e os 

governos que se seguiram (Sarney, Collor, Itamar e Fernando Henrique Cardoso) 

também foram bem claros em desmantelar qualquer Estado capaz de promovê-los. 

É paradoxal que Barroso utilize dessa frase para iniciar um texto em que claramente 

advoga em favor da existência de um “ativismo controlado”. De fato, o que 

precisamos é de ação. As promessas não cumpridas da modernidade (Streck) ainda 

clamam pelo seu cumprimento – pela menor intenção desse norte, pelo menos.  

 

																																																								
319 ORWELL, George. 1984. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 36. 
320 BARROSO, Luís Roberto. op. cit., 2013, p. 189. 
321 “Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma 
sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a 
pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o 
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 
de discriminação.” 
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Mas não é por meio do ativismo judicial, do moralismo engolindo o Direito, 

proveniente de um falso pós-positivismo, que chegaremos às ações. Não é por meio 

da concretização ad hoc da constituição que alcançaremos tal objetivo. Através da 

adequação a todo esse arquétipo do neoconstitucionalismo e em alguma expressão 

do neoliberalismo, as coisas serão mantidas em seus “devidos lugares” e a 

Constituição será mantida apenas como um texto inócuo322, longe de ser o direito do 

político, sobre o político e para o político 323 . Há, neste paradigma, uma 

dessubstancialização da constituição (Bercovici), com o realismo jurídico tomando 

conta do horizonte jurídico graças ao neoconstitucionalismo324. 

 

Com isso, o ativismo judicial, causando rupturas constitucionais (Hesse), é 

capaz de exprimir o que Streck chama pela predação da autonomia do Direito pela 

moral. Esse é o grande resultado do neoconstitucionalismo e do ativismo judicial. 

 

Para Streck existem dois tipos de predadores do Direito: externos e internos. 

Dentro do primeiro grupo podemos citar a economia, a moral e a política. Do 

segundo, a base interna fraca que permite à discricionariedade nas decisões 

judiciais servir de porta de entrada para seus predadores exógenos325. 

 

Com isso, o Direito capaz de influenciar as formas sociais por meio da 

constituição, conquista que visava superar um Estado Liberal fracassado326, tendo 

esta como um símbolo da rousseauniana vontade geral – ainda que nem sempre 

com a participação da sociedade, como bem lembra Comparato – passa a ser 

soçobrado por um pragmatismo político arbitrário e moralista, para o qual nem a 

democracia é um obstáculo para sua sanha autoritária. 

																																																								
322 A respeito da consecução dos objetivos constitucionais, ululante relembrar que o principal 
formulador da ideia de uma constituição dirigente é Canotilho (cf. CANOTILHO, José 
Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador: contributo para a 
compreensão das normas constitucionais programáticas. 1983). Bercovici discute a 
atualidade da ideia de maneira complexa em BERCOVICI, Gilberto. Constituição e política: 
uma relação difícil. Lua Nova, v. 61, p. 5-24, 2004. 
323 Ibidem, p. 10. 
324 Na íntegra: “Os autodenominados “neoconstitucionalistas” são neopositivistas, renovando 
o positivismo jurídico ao propor a Constituição jurisprudencial, com o tribunal constitucional 
se assenhoreando da Constituição. Ibidem, p. 20. 
325 STRECK, Lenio Luiz. op. cit., 2010, p. 164. 
326 COMPARATO, FÁBIO KONDER. Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de políticas 
públicas. Revista de Informação Legislativa, p. 39-48, 1998, p. 43. 
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Subvertendo o significado de distopia, não podemos deixar de exemplificar o 

que intentamos até então trazer com dois casos significativos do presente do que 

Hesse chama por rompimento constitucional – manutenção do texto e alteração do 

significado por vontade das maiorias. Ambos colhidos da mais alta corte do Brasil, 

do Supremo Tribunal Federal. 

 

3.6. A Reclamação Constitucional 4335 do Estado do Acre327 
 

À parte os fatos que ensejaram o julgamento, o que concentra a atenção é a 

discussão que se deu a respeito do artigo 52, X da Constituição328. O julgamento da 

Reclamação só foi encerrado no ano de 2014, apesar de ter polemizado já no ano 

de 2006. Não tratemos aqui as minúcias do julgamento, nem seus reflexos, nem a 

integralidade do que ensejou a reclamação329, mas o que se pretende demonstrar 

será evidenciado pelo excerto do voto do ex-ministro Eros Grau. 

 

Correndo o risco, improvável, de parecermos levianos, pode-se condensar a 

relevância do caso para o trabalho pelo que se segue: o julgamento manifestou uma 

corrente de juristas, capitaneada pelo ex-ministro Eros Grau, que entendia ter havido 

no artigo e inciso da Constituição o que se chama pelo nome de mutação 

constitucional. Tal mutação constitucional, no sentido atribuído pelo ex-ministro e por 

quem o seguiu, deveria, mais do que reinterpretar o texto do artigo 52, X, alterar sua 

redação330. 

																																																								
327 Reclamação nº 4335/AC. Reclamante: Defensoria Pública da União. Reclamado: Juiz de 
Direito da Vara das Execuções Penais da Comarca de Rio Branco. Relator: Ministro Gilmar 
Mendes. Brasília, 19 de abril de 2007. 
328 “Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: X - suspender a execução, no todo 
ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal;” 
329 Para o estudo completo acerca do julgamento e seus efeitos, também ver: TASSINARI, 
Clarissa. Op. cit., 2013, p. 128; e, principalmente: STRECK, Lenio Luiz; LIMA, Martonio 
Mont’Alverne Barreto; OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de. A nova perspectiva do 
supremo tribunal federal sobre o controle difuso: mutação constitucional e limites da 
legitimidade da jurisdição constitucional. Revista Argumenta Journal Law, Jacarezinho - 
PR, n. 7, p. 45-68, Fev. 2013. ISSN 2317-3882. Disponível em: 
<http://seer.uenp.edu.br/index.php/argumenta/article/view/72/72>. Acesso em: 09 abr. 2016. 
330Todavia, com todo respeito ao que o ex-ministro entendia por mutação constitucional, o 
que ele afirma como sendo, não é. Não há a alteração do texto normativo na mutação, mas 
apenas uma reinterpretação – uma mudança na interpretação dominante corrente – do 
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Nas palavras de Eros Grau:  

 
Daí que a mutação constitucional não se dá simplesmente pelo fato 
de um intérprete extrair de um mesmo texto norma diversa da 
produzida por um outro intérprete. Isso se verifica diuturnamente, a 
cada instante, em razão de ser, a interpretação, uma prudência. Na 
mutação constitucional há mais. Nela não apenas a norma é outra, 
mas o próprio enunciado normativo é alterado. O exemplo que no 
caso se colhe é extremamente rico. Aqui passamos em verdade de 
um texto [compete privativamente ao Senado Federal suspender a 
execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por 
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal] a outro texto 
[compete privativamente ao Senado Federal dar publicidade à 
suspensão da execução, operada pelo Supremo Tribunal Federal, de 
lei declarada inconstitucional, no todo ou em parte, por decisão 
definitiva do Supremo]331. (Grifo nosso). 

 

Sumariando: o ex-ministro, em seu voto, alterou o texto constitucional, 

retirando a possibilidade de o Poder Legislativo exercer sua função de suspensão da 

execução de lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, 

transformando o Senado Federal em mero publicador de suas decisões. 

 

 

 

3.7. O Habeas Corpus 126292 do Estado de São Paulo332 (Ação 

Declaratória de Constitucionalidade 43 e 44) 
 

																																																																																																																																																																													
próprio. Gilmar Mendes, em seu curso de direito constitucional, soluciona a excêntrica 
celeuma, significando o fenômeno: “Ocorre que, por vezes, em virtude de uma evolução na 
situação de fato sobre a qual incide a norma, ou ainda por força de uma nova visão jurídica 
que passa a predominar na sociedade, a Constituição muda, sem que as suas palavras 
hajam sofrido modificação alguma. O texto é o mesmo, mas o sentido que lhe é atribuído é 
outro. Como a norma não se confunde com o texto, repara-se, aí, uma mudança da norma, 
mantido o texto. Quando isso ocorre no âmbito constitucional, fala-se em mutação 
constitucional.” Ver – paradoxalmente, tendo em vista que o autor, como ministro no 
julgamento, decidiu ao contrário do que doutrina: MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de 
Direito Constitucional, 6ª Ed, São Paulo: Saraiva, 2011. 
331 Trecho extraído do voto do ex-ministro Eros Grau no julgamento da Reclamação 4335 do 
estado do Paraná. Disponível em: http://www.stf.jus.br/imprensa/pdf/rcl4335eg.pdf. Acesso 
em 09 de abr. de 2016. 
332 Habeas Corpus nº 126292/SP. Impetrante: Maria Claudia de Seixas. Paciente: Marcio 
Rodrigues Dantas. Coator: Relator do HC nº 313021 do STJ. Relator: Ministro Teori 
Zavascki. Brasília, 17 de fevereiro de 2016. 
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Com esse julgamento agora em foco, o esmiuçar exige que sejam trazidos 

elementos fatuais para que possamos compreender os efeitos, reflexos e 

pormenores do caso. 

 

Imaginemos a seguinte situação: réu é condenado, em sentença, a uma pena 

de reclusão. Na sentença, o juiz não enxerga nenhum dos pressupostos necessários 

para a prisão preventiva e assegura ao réu a possibilidade de recorrer ao tribunal em 

liberdade. O tribunal, então, mantém a condenação. O réu recorre ao Supremo 

Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça. Poderia, a partir da manutenção 

da condenação pelo tribunal, o réu ter iniciada a execução de sua pena, mesmo que 

recorrendo aos tribunais superiores333? 

 

Apesar de constantemente ignorada, como se verá adiante, o que diz a 

Constituição? A resposta à pergunta é que ela diz não334: seu artigo 5º, inciso LVII335 

possui a clareza de mil sóis. E o Supremo Tribunal Federal, o que diz? É aqui que se 

encontra o fenômeno inquietante a ser analisado. Até o início do ano de 2016, dizia 

algo; a partir do começo deste ano, passou a dizer o inverso336. 

 

A primeira posição do Supremo foi pela impossibilidade de se executar 

provisoriamente a pena do réu. Esquizofrenicamente – como quase tudo o é no 

direito brasileiro –, lá, com fundamentos constitucionais, o ex-ministro Eros Grau, 

obriga o trabalho à replicação de trechos de seu voto. 

 
1. O art. 637 do CPP estabelece que “[o] recurso extraordinário não 
tem efeito suspensivo, e uma vez arrazoados pelo recorrido os autos 
do traslado, os originais baixarão à primeira instância para a 
execução da sentença”. A Lei de Execução Penal condicionou a 
execução da pena privativa de liberdade ao trânsito em julgado da 
sentença condenatória. A Constituição do Brasil de 1988 definiu, em 
seu art. 5º, inciso LVII, que “ninguém será considerado culpado até o 
trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.  
(...) 

																																																								
333  Tal expediente, se a resposta à questão for positiva, é chamado pela doutrina e 
jurisprudência como execução provisória (ou antecipada) da pena. 
334 A não ser que permitisse a restrição da liberdade de pessoas julgadas como inocentes – 
o que não é o caso, obviamente. 
335 LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória (…). 
336 E até o ano de 2009 era dito o que se passou a dizer novamente em 2016 (para 
aprofundamento, ver julgamento do Habeas Corpus 68.726). 
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3. A prisão antes do trânsito em julgado da condenação somente 
pode ser decretada a título cautelar.  
(...) 
8. Nas democracias mesmo os criminosos são sujeitos de direitos. 
Não perdem essa qualidade, para se transformarem em objetos 
processuais. São pessoas, inseridas entre aquelas beneficiadas pela 
afirmação constitucional da sua dignidade (art. 1º, III, da Constituição 
do Brasil). É inadmissível a sua exclusão social, sem que sejam 
consideradas, em quaisquer circunstâncias, as singularidades de 
cada infração penal, o que somente se pode apurar plenamente 
quando transitada em julgado a condenação de cada qual337. (Grifo 
nosso). 

 

Neste momento, o Supremo abraçou o texto constitucional da maneira que 

deveria e permitiu que a Constituição, desimpedida, ocupasse seu devido lugar. 

 

Anos diferentes, julgamentos diferentes, decisões diferentes, mesma 

Constituição. No ano de 2016, tendo fato análogo como ensejador do julgamento, o 

Supremo Tribunal Federal analisou a questão no Habeas Corpus 126292 do Estado 

de São Paulo, de relatoria do Ministro Teori Zavascki. O Tribunal, então, passou a 

dizer sim para o que antes dizia não. A questão permanece a mesma: poderia, a 

partir da manutenção da condenação pelo tribunal, o réu ter iniciada a execução de 

sua pena, mesmo que recorrendo aos tribunais superiores? A Constituição mantém 

o mesmo texto e, consequentemente, a mesma resposta: não. E qual seria, neste 

momento, a devolutiva do STF? Este, contrariando o que a Constituição determina, 

afirma, agora, que sim. 

 

Analisemos os votos dos ministros e seus fundamentos. Serão absolutamente 

importantes para mostrar a quadra filosófica em que se encontram e 

encarceramento ao esquema sujeito-objeto. 

 

Começar pelos votos dos ministros que acertadamente vincularam seu 

entendimento ao texto constitucional permite compreender, com maior facilidade e 

sem maiores esforços, quando em comparação aos votos contrários, o que há de 

incongruente no comportamento do Tribunal. 

																																																								
337 Trecho também extraído do voto do ex-ministro Eros Grau, mas agora, diferentemente, 
no julgamento do Habeas Corpus 84078 de São Paulo. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ementa84078.pdf. Acesso em 19 de 
abr. de 2016. 
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Criticando os ventos que alteram o norte do Supremo Tribunal Federal 

(predações nos parece o termo adequado), o Ministro Marco Aurélio Mello proferiu o 

que segue338: 

 
Reconheço que a época é de crise. Crise maior. Mas justamente, em 
quadra de crise maior, é que devem ser guardados parâmetros, 
princípios e valores, não se gerando instabilidade, porque a 
sociedade não pode viver aos sobressaltos, sendo surpreendida. 
	
Ontem, o Supremo disse que não poderia haver a execução 
provisória, quando em jogo a liberdade de ir e vir. Considerado o 
mesmo texto constitucional, hoje, conclui de forma diametralmente 
oposta339. 

 

O Ministro atenta para o cenário desfavorável em que se encontra a matéria 

que o julgamento trata. Faz para defender a manutenção de uma paz social frente 

as bruscas surpresas dos posicionamentos do Tribunal – não só, mas também as 

condena, acertadamente. Salienta um ponto necessário para que se possa trabalhar 

sem equívocos conceituais: “Considerado o mesmo texto constitucional, hoje, 

conclui de forma diametralmente oposta”. 
 

A atuação do colegiado e a posição adotada nesse julgamento não apenas 

resvala, mas mergulha inadvertidamente nas funções do Poder Legislativo. 

Preocupação externada pelo Ministro: “Caminha-se – e houve sugestão de alguém, 

grande Juiz que ocupou essa cadeira – para verdadeira promulgação de emenda 

constitucional.”340 

 

Sim, o Ministro tem razão. Torna-se evidente um expediente que resultará, na 

prática, em uma emenda constitucional341. 

 

																																																								
338 Excertos – este e os que o seguem – vindos do voto do Ministro Marco Aurélio Mello no 
julgamento referente ao Habeas Corpus 126292 do estado de São Paulo. Disponível em: 
http://s.conjur.com.br/dl/voto-marco-aurelio-hc-126292.pdf. Acesso em 22 de abr. de 2016. 
339 Idem. 
340 Idem. 
341 Apenas para não correr o risco da incompletude: função constitucionalmente atribuída ao 
Poder Legislativo, que exerce o poder constituinte reformador ao emendar a Constituição. 
Artigo 59, I da Constituição Federal. 
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Na esteira do entendimento do Ministro Marco Aurélio veio a fundamentação 

exercida pelo Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo 

Lewandowski,342: 

 
Assim como fiz, ao proferir um longo voto no HC 84.078, relatado 
pelo eminente Ministro Eros Grau, eu quero reafirmar que não 
consigo, assim como expressou o Ministro Marco Aurélio, ultrapassar 
a taxatividade desse dispositivo constitucional, que diz que a 
presunção de inocência se mantém até o trânsito em julgado. Isso é 
absolutamente taxativo, categórico; não vejo como se possa 
interpretar esse dispositivo. Voltando a, talvez, um ultrapassadíssimo 
preceito da antiga escola da exegese, eu diria que in claris cessat 
interpretatio. E aqui nós estamos, evidentemente, in claris, e aí não 
podemos interpretar, data venia.343 

 

A taxatividade do texto constitucional é evidente. Portanto, ou se cumpre o 

que está ali determinado, ou se ignora o que a Constituição diz. A maioria do 

Tribunal optou por ignorar. O Ministro Celso de Mello, em voto que acompanhou a 

corrente que resistiu à mudança, sintetizou o lamento de todos: 

 
Lamento, Senhores Ministros, registrar-se, em tema tão caro e 
sensível às liberdades fundamentais dos cidadãos da República, 
essa preocupante inflexão hermenêutica, de perfil nitidamente 
conservador e regressista, revelada em julgamento que 
perigosamente parece desconsiderar que a majestade da 
Constituição jamais poderá subordinar-se à potestade do Estado.344 

	
O que embasa a decisão da maioria é tão importante quanto o que 

efetivamente decidem – para o estudo realizado, é de maior relevância ainda, pois 

mais importante do que os juízes decidem, é como o fazem. Os argumentos que os 

ministros carregaram nos braços para defenderem suas posições ilustra o que todas 

as páginas aqui desenvolvidas pretendem provocar. Dois são especialmente 

convenientes: o do relator, Ministro Teori Zavascki, e o do Ministro Luís Roberto 

Barroso. 

 

																																																								
342 Aqui, os trechos referentes ao voto do Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do 
Habeas Corpus 126292 do estado de São Paulo. Também disponível em: 
http://s.conjur.com.br/dl/voto-marco-aurelio-hc-126292.pdf. Acesso em 22 de abr. de 2016. 
343 Idem. 
344 Trecho extraído do excelente voto do Ministro Celso de Mello no mesmo julgamento, 
disponível em: http://www.petdireito.ufpr.br/wp-content/uploads/2016/03/VOTO-MINISTRO-
CELSO-DE-MELLO.pdf. Acesso em 25 de abr. de 2016. 
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Começando pelo voto do Ministro Luís Roberto Barroso345: 

 
(...) 
A partir de tal julgamento [HC 84078/SP], impediu-se que 
condenações mantidas em grau de apelação produzam qualquer 
efeito, conferindo ao recurso aos tribunais superiores um efeito 
suspensivo que eles não têm. Criou-se, assim, uma cultura que 
fomenta a infindável interposição de recursos protelatórios.  
(...) 
Que tipo de satisfação se deu à sociedade, às vítimas, que tipo de 
incentivo se deu às pessoas para não delinquirem num país que 25 
depois ainda não conseguiu dar cumprimento à sua decisão?  
(...) 
Estamos mudando baseados em fatos empíricos, em elementos 
empíricos. Para bem e para mal, os fatos são teimosos.  
(...) 
Passa-se a entender, assim, que uma vez ocorrida a condenação em 
segundo grau, está rompida a presunção de não culpabilidade. 

 

Com todo respeito que é devido ao ministro, seu voto alimenta quase tudo o 

que se pretende fazer enxergar. No excerto disposto acima fica evidente a 

preocupação com a questão processual acerca dos efeitos dos recursos. Segundo o 

próprio, essa indevida compreensão levaria ao abarrotamento dos tribunais 

superiores e a uma impunidade sistêmica. Deste ponto, então, passa a fundamentar 

seu voto em uma necessidade de reposta à sociedade: uma satisfação a ela. E dado 

esse motivo, baseia sua decisão em fatos empíricos, porque estes, segundo ele, são 

“teimosos”. 

 

Ou seja, o fato de que o Poder Judiciário se encontra submerso em trabalho e 

escasso de estrutura, bem como os anseios da sociedade, fazem o magistrado 

tomar determinada decisão. É um utilitarismo perigoso para a atual quadra em que 

se encontra o Direito. O Ministro leva em conta tudo isso e afirma a importância 

desses fenômenos, mas, no conteúdo integral de seu voto não aparece, em nenhum 

momento, menção qualquer à Constituição ou ao seu texto. Decide que a 

Constituição não é tão teimosa quanto os fatos. 

 

																																																								
345  Voto disponível em: http://www.migalhas.com.br/arquivos/2016/2/art20160218-01.pdf. 
Acesso em 25 de abr. de 2016. 
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Por fim, focalizando o voto do Ministro Teori Zavascki346, relator, esgotam-

se347 as expressões mais sobressalentes do julgamento que se repetem nos outros 

votos.  

	
Redigiu, trabalhosamente, extenso voto. O que salta aos olhos logo de início 

é o compêndio que o Ministro realiza a respeito das legislações estrangeiras. 

Parafraseia os dizeres da Ministra Ellen Gracie no julgamento do Habeas Corpus 

85.886, quando a Ministra diz que “em país nenhum do mundo, depois de observado 

o duplo grau de jurisdição, a execução de uma condenação fica suspensa, 

aguardando referendo da Corte Suprema”. Em seguida, coleciona os textos de 

diversos ordenamentos jurídicos ao redor do mundo – Inglaterra, Estados Unidos, 

Alemanha, Argentina, Portugal, Espanha e, surpreendentemente, do Canadá – nos 

quais nada se diz a respeito do trânsito em julgado da sentença condenatória para 

que se possa ignorar a presunção de inocência. O compêndio dos códigos 

demonstra o afinco com que o Ministro realiza seu trabalho, mas não deixam de ser 

dispositivos legais estrangeiros sendo levados em conta sem a necessária digestão 

– mais uma vez – pela cultura jurídica nacional. 

 

O Ministro continua com argumentos de ordem prática:  

 
Assim, ao invés de constituir um instrumento de garantia da 
presunção de não culpabilidade do apenado, [os recursos especiais] 
acabam representando um mecanismo inibidor da efetividade da 
jurisdição penal. 

 

Os recursos passam a ser, para o Ministro, um óbice ao princípio da 

efetividade da jurisdição penal. O próprio diz isso: 

 

																																																								
346  Disponível na íntegra em: http://www.migalhas.com.br/arquivos/2016/2/art20160217-
10.pdf. Acesso em 27 de abr. de 2016. 
347 Pelo menos dentre as disponíveis ao público em geral na inteireza do voto. Os votos dos 
outros ministros que acompanharam a mudança também contêm interessante néctar a ser 
extraído. O Ministro Gilmar Mendes, por exemplo, afirmou que o seu pensamento coaduna 
com o modelo alemão.  Já para o Ministro Fux, o que houve foi uma falta de 
correspondência com a expectativa da sociedade. Matéria jornalística a respeito do 
julgamento, no seguinte endereço: http://www.conjur.com.br/2016-fev-17/supremo-passa-
permitir-prisao-depois-decisao-segundo-grau. Acesso em: 26 de abr. de 2016. 
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A retomada da tradicional jurisprudência, de atribuir efeito apenas 
devolutivo aos recursos especial e extraordinário (como, aliás, está 
previsto em textos normativos) é, sob esse aspecto, mecanismo 
legítimo de harmonizar o princípio da presunção de inocência com o 
da efetividade da função jurisdicional do Estado. 

 

Acaba por realizar, então, uma “harmonização” entre o princípio da presunção 

de inocência e o da efetividade da função jurisdicional do Estado. Não leva à 

discussão, em qualquer momento de seu voto, o texto original da Constituição e não 

fundamenta o porquê de seu esquecimento. 

 

Com a coleção dos votos, que acompanharam ou não o do relator e que 

constituem esse julgamento, enxerga-se a venda sobre os olhos de quem deveria ter 

a visão indene e desimpedida sobre o Direito Constitucional. Mais importante que o 

próprio atropelamento da Constituição, são as frágeis balizas que os vendados 

marcam para realizá-lo: princípio da efetividade do poder jurisdicional, direito 

estrangeiro, expectativa da sociedade, resposta à própria, dentre outros. O que a 

venda não permitiu aos eminentes e doutos ministros enxergarem foi a norma 

constitucional, promulgada democraticamente, e sua taxatividade.  

 

Apesar do teor acentuadamente filosófico do trabalho, escolhemos essas 

duas decisões a título de exemplo pela enorme relevância que auferiram nas 

discussões jurídicas e por serem tremendamente ilustrativas da estagnação criticada 

pelo pensamento aqui levado a cabo. Dois exemplos da mais alta corte do país, com 

a fundamentação dos ministros que fazem parte dela. 

 

 Esse futuro distópico, de um Direito absolutamente subserviente, presa da 

moral e da política, está na esquina e já se faz presente. Mas não sejamos 

frustrados e pessimistas: ainda é possível combatê-lo e recuperar a crença em um 

Direito preponderantemente autônomo e democrático.  

 

3.8. Utopia: um passo para além do esquema sujeito-objeto 
 

“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, 

ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez 
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pasos más allá. ¿Entonces para que sirve la 

utopía? Para eso, sirve para caminar.” 

 

(Fernando Birri, por Eduardo Galeano) 

 

Caminhemos, portanto. Tanto sangue e lágrimas foram gastos para que 

conseguíssemos alcançar conquistas significativas no desenvolvimento da nossa 

história, mundial ou brasileira, democrática. Monarcas tiveram suas cabeças 

cortadas, máquinas foram depredadas, Ditaduras foram deixadas para trás e 

milhões sofreram na pele para que democracia e bem-estar social fossem algo 

almejável. Infelizmente parece que também esses ideais são vistos apenas no 

retrovisor. O apogeu do individualismo alcançou seu estado na nossa sociedade de 

consumo globalizada e meritocrata. Mas isso é um diagnóstico social e político, não 

é nem um prognóstico e nem a base para uma utopia dentro do constitucionalismo e 

da filosofia. Que podemos viver em uma sociedade melhor, mais solidária e menos 

desigual, sem dúvida podemos – e viveremos –, mas o que é preciso para que o 

Direito não perca sua autonomia e não permita se tornar a porta de entrada para a 

falência total do mínimo que alcançamos de bem-estar civilizatória, a democracia? 

 

É preciso ir em direção a um constitucionalismo que não faça uso das teses 

que desembocam, invariavelmente, em discricionariedades. É preciso dar um passo 

para além do esquema sujeito-objeto. Resgatemos a contribuição básica de 

Gadamer e Heidegger para fugirmos dessa subjetividade individualista.  

 

3.9. Hermenêutica filosófica, fenomenologia hermenêutica e um 

passo para além do esquema sujeito-objeto 
 

Die ‘hermeneutische Philosophie’ ist die Sache von 

Gadamer348.  

(Martin Heidegger, em carta a Otto Pöggeler) 
Por fim, chegamos ao destino que queríamos alcançar. Alcançamos aqui o 

ponto mais alto da reflexão deste trabalho: a proposição. Até agora, diagnosticamos 

diversos problemas estruturais do neoconstitucionalismo e os malefícios do ativismo. 

																																																								
348 “A fiosofia hermenêutica é coisa de Gadamer”, em tradução livre. 
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Enxergamos como ambos estão intrinsecamente conectados e dependentes. Mas o 

que vem após? O que propor para além disso?  

 

Podemos realizar a mesma aposta de Streck349, então, e ter a hermenêutica e 

a antidiscricionariedade como norte contra esse subjetivismo. Retornando à 

discussão mais profundamente filosófica, Heidegger não acreditava no ser como um 

“gênero maximamente universal e supremo”350. Por ter sido aluno de Husserl, pai da 

fenomenologia, Heidegger desenvolve, portanto, uma hermenêutica da facticidade, 

que significa “uma interpretação do ser-aí [dasein; presença, para a tradução de Ser 

e Tempo mais recente351] humano que segue a autointerpretação desse ser-aí na 

concreção de seu mundo de vida”352. Ora, não há aí qualquer absoluto, mas a 

autointerpretação de um ser em sua temporalidade (segundo seus próprios termos) 

no processo de concreção de seu mundo e não em um mundo idealizado e 

metafísico – que tanto o filósofo alemão critica.  

 

Heidegger combatia o esquema sujeito-objeto já em 1919, quando criticou a 

noção de fundamento último no ego que seu próprio professor, Husserl, afirmava. 

Sempre, portanto, tentando superar o “subjetivismo do pensamento” do idealismo 

alemão com base em sua facticidade353.  

 

Gadamer, que levou a fenomenologia hermenêutica de Heidegger à 

construção de sua hermenêutica filosófica, demonstra como a linguagem exerceu 

papel – central para este trabalho – de grande influência para Heidegger. Segundo 

Streck: 

 
É quase desnecessário dizer como resultou daí facilmente para 
Heidegger a passagem para o ‘morar’. Pois ‘morar’ também é 
efetivamente uma palavra para designar o fato de não nos 
encontrarmos diante dos objetos para dominá-los [fim da 
subjetividade assujeitadora]. Nós habitamos no habitual. No interior 
desse habitual também se acha a linguagem, algo em que vivemos, 
moramos e nos sentimos em casa. A palavra não é nunca como um 

																																																								
349 STRECK, Lenio Luiz. op. cit., 2015, p. 95. 
350 GADAMER, Hans-Georg. op. cit., 2009, p. 14. 
351 HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. 10ª Edição. Petrópolis: Vozes. 2015, introdução e p. 
561. 
352 GADAMER, Hans-Georg. op. cit., 2009, p. 14. 
353 Ibidem, p. 19 e 43. 
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sinal que estabelecemos e que, depois de prestar o seu serviço, 
afastamos, como se já a tivéssemos armazenada. Palavra e língua 
são aquilo com o que lidamos uns com os outros e com o mundo no 
qual estamos em casa.354  

 

Chegaremos logo no que intentamos concluir.  

 

Com Gadamer e o desenvolvimento da hermenêutica filosófica, que tem já 

essa base no afastar da subjetividade, há uma superação dos conceitos tradicionais 

sedimentados sobre hermenêutica e interpretação. O principal aporte teórico de 

Gadamer para este momento do trabalho é o fim da cisão entre aplicação e 

compreensão e a “superação da epistemologia pela fenomenologia 

hermenêutica” 355 . Graças a ele, chegamos à conclusão de que o intérprete, 

desprovido da suposta neutralidade, não retira um sentido das coisas, mas, em 

contrapartida, atribui sentido a elas (Sinngebung)356.  

 
O que deve ser dito é que o problema do sentido do direito se situa 
antes do problema do conhecimento. O jurista não ‘fabrica’ o seu 
objeto do conhecimento. A compreensão, pela sua ‘presença 
antecipada’, é algo que não dominamos. O sentido não está à nossa 
disposição! Por isso é que – e de há muito venho insistindo nisso (e 
me permito repetir a esta altura destas reflexões) – não 
interpretamos para compreender, e, sim, compreendemos para 
interpretar. A interpretação, como bem diz Gadamer, é a explicação 
do compreendido. Com isso, são colocados em xeque os modos 
procedimentais de acesso ao conhecimento.357  

 

Daí que nos parece que Streck tem um entendimento absolutamente acertado 

quanto ao constitucionalismo que propõe, num paradigma resultante da imbricação 

do pensamento entre Heidegger, Gadamer e Dworkin, chamado de Crítica 

Hermenêutica do Direito (CHD). Para ele, não basta dizer que interpretar é aplicar. É 

preciso compreender que os sentidos só se manifestam no ato aplicativo, não 

havendo qualquer sentido dado antes dessa applicatio gadameriana. 

 

																																																								
354 GADAMER, Hans-Georg. Hermenêutica em retrospectiva. Petrópolis: Vozes, 2009, p. 
37. 
355 STRECK, Lenio Luiz. op. cit., 2015, p. 96. 
356 Idem. 
357 Idem. 
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Da fusão desses dois paradigmas filosóficos vindos da Alemanha com a 

teoria integrativa de Dworkin, Streck conclui que há um direito fundamental a uma 

resposta adequada à constituição 358 . Mais uma teoria que é absolutamente 

antagônica ao subjetivismo e a possíveis expressões de discricionariedade. A teoria 

de Dworkin é magistralmente ilustrada por ele próprio quando fala da metáfora dos 

romancistas em cadeia: “(Cada) romancista da cadeia interpreta os capítulos que 

recebeu para escrever um novo capítulo, que é então acrescentado ao que recebe o 

romancista seguinte, e assim por diante.”359  

 

Com isso, torna-se impossível para que o intérprete frature a integridade do 

direito, partindo do que Streck chama por um “grau zero de sentido”. 

 

A resposta adequada à constituição, bem como a integridade do Direito e a 

superação do esquema sujeito-objeto por Dworkin, Gadamer e Heidegger formam a 

espinha dorsal de uma teoria da decisão que é antidiscricionária e democrática. 

Essa teoria, nos moldes propostos por Streck, é a teoria adequada a uma 

Constituição compromissória, fruto de um constitucionalismo democrático que não 

coaduna com o pragmatismo político que, este sim, levou aos horrores de um direito 

corrompido e de um desastre social e humano no século XX. 

 

Que a utopia nos sirva para continuarmos caminhando. Afinal, se o futuro 

distópico está virando a esquina e nós podemos visualizá-lo, também um futuro 

utópico já dá seus sinais em nossa proximidade. Basta caminharmos. 

 

 

  

																																																								
358 Ibidem, p. 97. 
359 DWROKIN, Ronald. Op. cit., 2014, p. 276. 
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CONCLUSÃO 
 

 

Encerramos, aqui, um primeiro passo de nossa jornada nesses caminhos da 

floresta. Como afirmado a muitas páginas atrás, uma jornada que não se encerra, na 

verdade. Que não é definitiva, mas um modo de filosofar sobre as sensíveis 

questões que constituíram nosso objeto de pesquisa. 

 

Primeiramente, estabelecemos nossos conceitos. Introduzimos as 

ferramentas que levariam o trabalho adiante sem enganos superficiais. O 

neoconstitucionalismo foi trazido ao centro do trabalho pelos autores que primeiro 

discutiram-no em meados da década de 90 do século passado. Com isso, a ideia de 

uma ideologia que atua sob o rótulo de neoconstitucionalismo foi desenvolvida: em 

realidade, este é um modo de querer o Direito e não um modo de constatar o Direito. 

 

De sua própria colocação em um marco filosófico e seu auto-posicionamento 

em um locus pós-positivista, levamos a cabo a principal parte da pesquisa. O 

positivismo jurídico foi trazido à baila a fim de que fossem questionados consensos 

incertos. Dentro do juspositivismo, tentamos desfazer os enganos propalados aos 

quatro ventos quanto a alguns pontos comuns à crítica anti-positivista: quanto ao juiz 

boca-da-lei; quanto à pureza da teoria do direito kelseniana; quanto à separação 

necessária entre Direito e moral do juspositivismo; e, por fim, quanto ao positivismo 

ser o perpetrador teórico dos horrores nazifascistas. Por que o fizemos? Porque há a 

premência de que não critiquemos pelos motivos errados sob pena de repetirmos os 

mesmos erros do passado – desta vez como farsa. 

 

Com um aporte filosófico mais arguto, concluímos que o 

neoconstitucionalismo e suas propostas, por mais que tenha a intenção de ser água 

e óleo com o juspositivismo, não observa que recai nele próprio, respingando no 

realismo jurídico. É esse ponto de encontro que arruma o cenário ideal para o 

reforço da discricionariedade do intérprete judicial, adstrito que está, filosoficamente, 

ao esquema sujeito-objeto, e ao resultado inexorável da proliferação do ativismo 

judicial. É nesse ponto de encontro, com a principiologia servindo de cavalo de troia 

para a moral dentro do Direito, que ocorre a maior predação deste por aquela: 
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vivemos, já, na nascente de um futuro distópico, em que as forças externas ao 

Direito, como a economia – inexorável –, a moralidade e a política, ditam cada vez 

mais os rumos das decisões judiciais. Podemos, aí sim, recair num absolutismo 

filosófico resultante em um regime de horrores. Com os lemas falsos de 

neutralidade, de homem apolítico, de tecnicismo asséptico, descartamos séculos de 

conhecimento e desenvolvimento das instituições por essa pretensa moralidade 

universal vinda de uma globalização privatista. 

 

O juiz, dotado historicamente de uma superioridade técnica quanto ao 

conhecimento das leis, não manterá sua independência e responsabilidade por 

muito tempo se continuar sujeito ao moralismo que fagocita o seu saber. Por isso 

que foi necessário passarmos pela grande diferenciação entre judicialização da 

política e ativismo judicial. Senão, continuamos na confusão de que “tudo não passa 

de um sinal dos novos tempos”. Não é assim. A judicialização da política como 

fenômeno contingencial, passível de dosagem e saudavelmente limitado não se 

confunde com a partidarização da justiça e nem com o ativismo judicial, fenômenos 

antidemocráticos e nefastos na essência. E o ativismo assim o é pois significa o 

rasgo das instituições democráticas em favor de argumentos morais ou políticos. 

Significa a predação do Direito. Significa destronar o poder constituinte, os titulares 

do poder político e a democracia como um todo em favor de um 

neoconstitucionalismo que é resultado um grande mal-entendido teórico, como disse 

Barberis. 

 

O pretenso novo é um futuro distópico, moralista, de um direito desprovido de 

autonomia e de nenhum respeito pelas conquistas do século XX. 

 

São esses momentos de crise que revelam soluções profundas. E nesse 

sentido podemos trabalhar por uma utopia que já tem uma nascente. A CHD 

engloba uma teoria da decisão que bate de frente com as propostas filosoficamente 

ultrapassadas e com as falsas superações de paradigmas filosóficos (baseados nas 

mixagens teóricas e na subserviência dos teóricos em terras brasileiras), emergindo 

como um novo horizonte para o Direito no Brasil: um direito que rechaça o 

neoconstitucionalismo, baseado em um constitucionalismo democrático, na 

consecução das promessas não cumpridas da modernidade (Streck), na 
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hermenêutica filosófica e na fenomenologia hermenêutica de Gadamer e Heidegger 

e na resposta adequada à Constituição e no direito como integridade de Dworkin.  

 

Assim concluímos estas voltas dentro desses caminhos da floresta. Sem as 

certezas das metodologias da modernidade, filosofamos durante essas linhas para 

inquietar o leitor em direção ao melhor dos possíveis mundos dentro de um 

capitalismo hegemônico: o mundo da democracia. Um mundo em que o 

neoconstitucionalismo não tem vez, porque tem em si a necessidade do ativismo e 

porque, com isso, prossegue em direção ao abismo do fracasso do arbítrio.  
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