
 

 

 



 

   
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"No Brasil redemocratizado, o Poder Judiciário (especialmente o Supremo 
Tribunal Federal), desde o final do século XX, imbuiu-se de papel de destaque na 
concretização e maturação do projeto democrático previsto na Constituição 
Federal de 1988 e agiu como “construtor da ordem”. Contudo, na prática, juízes 
e tribunais constantemente utilizaram-se do sistema instaurado pelo movimento 
neoconstitucionalista para legitimarem as suas pretensões individuais e 
agendas políticas próprias através do recurso à máquina burocrática, visando 
não obrigatoriamente à proteção da integridade constitucional; mas sim à 
manutenção do status quo e preservação hegemônica das elites econômicas, 
jurídicas e políticas. 
A tragédia de Ésquilo Prometeu acorrentado compartilha diversas similaridades 
com a judicialização da política, interferência do Poder Judiciário em 
controvérsias morais e políticas, no Brasil redemocratizado, e o destino de seus 
personagens pode auxiliar na adequada compreensão sobre o fenômeno 
analisado, esclarecendo os perigos advindos de juízes e tribunais soberanos e 
evidenciando as possibilidades de emancipação democrática perante a 
realidade juristocrática nacional. 
A obra objetiva analisar alguns dos principais aspectos da judicialização da 
política, apresentar elucidações sobre como o fenômeno interfere na dinâmica 
política brasileira e finalmente oferecer possíveis alternativas para a 
reestruturação da noção de democracia perante o contexto sócio-político 
nacional que não raras vezes pende para uma verdadeira juristocracia em 
momentos de crise. Só assim será possível responder à pergunta central da 
pesquisa: há espaço para a judicialização da megapolítica no Brasil 
redemocratizado?" 

 

                                                                                               

                                      

 
 

Editora Fundação Fênix 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SOBRE JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL E PROMETEU ACORRENTADO: HÁ 

ESPAÇO PARA A JUDICIALIZAÇÃO DA MEGAPOLÍTICA NO BRASIL 

REDEMOCRATIZADO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Série Direito 

Conselho Editorial 

                           __________________________________________________________ 

Editor 
 

Ingo Wolfgang Sarlet 

 

Conselho Científico – PPG Direito PUCRS 

Gilberto Stürmer – Ingo Wolfgang Sarlet 

Marco Felix Jobim – Paulo Antonio Caliendo Velloso da Silveira 

Regina Linden Ruaro – Ricardo Lupion Garcia 

 

Conselho Editorial Nacional          
                     
Adalberto de Souza Pasqualotto -PUCRS 
Amanda Costa Thomé Travincas - Centro Universitário UNDB 
Ana Elisa Liberatore Silva Bechara – USP 
Ana Paula Gonçalves Pereira de Barcellos - UERJ 
Angélica Luciá Carlini – UNIP 
Augusto Jaeger Júnior – UFRGS 
Carlos Bolonha – UFRJ 
Claudia Mansani Queda de Toledo- Centro Universitário Toledo de Ensino de Bauru 
Cláudia Lima Marques – UFRGS  
Danielle Pamplona – PUCRS 
Daniel Antônio de Moraes Sarmento - UERJ 
Daniel Wunder Hachem - PUCPR e UFPR 
Daniel Mitidiero - UFRGS 
Denise Pires Fincato - PUCRS 
Draiton Gonzaga de Souza - PUCRS 
Eugênio Facchini Neto - PUCRS 
Fabio Siebeneichler de Andrade - PUCRS 
Fabiano Menke – UFRGS 
Flavia Cristina Piovesan - PUC-SP 
Gabriel de Jesus Tedesco Wedy – UNISINOS 
Gabrielle Bezerra Sales Sarlet - PUCRS 
Germano André Doederlein Schwartz – UNIRITTER 
Gilmar Ferreira Mendes – Ministro do STF, Professor Titular do IDP e Professor 
aposentado da UNB 
Gisele Cittadino - PUC-Rio 
Gina Vidal Marcilio Pompeu – UNIFOR 
Giovani Agostini Saavedra - Universidade Presbiteriana Mackenzie – SP 
Guilherme Camargo Massaú – UFPel 
Gustavo Osna - PUCRS 
Hermes Zaneti Jr 
Hermilio Pereira dos Santos Filho - PUCRS 
Ivar Alberto Martins Hartmann - FGV Direito Rio 
Jane Reis Gonçalves Pereira - UERJ 
Juliana Neuenschwander Magalhães - UFRJ 
 



 
 
 
 
 
 
 
Laura Schertel Mendes 
Lilian Rose Lemos Rocha – Uniceub 
Luis Alberto Reichelt – PUCRS 
Luís Roberto Barroso – Ministro do STF, Professor Titular da UERJ, UNICEUB, Sênior 
Fellow na Harvard Kennedy School, 
Mônia Clarissa Hennig Leal – UNISC 
Otavio Luiz Rodrigues Jr – USP 
Patryck de Araújo Ayala – UFMT 
Paulo Ricardo Schier - Unibrasil 
Phillip Gil França - UNIVEL – PR 
Teresa Arruda Alvim – PUC-SP 
Thadeu Weber – PUCRS 

 

Conselho Editorial Internacional 
 
Alexandra dos Santos Aragão -  Universidade de Coimbra 
Alvaro Avelino Sanchez Bravo -  Universidade de Sevilha 
Catarina Isabel Tomaz Santos Botelho - Universidade Católica Portuguesa 
Carlos Blanco de Morais –  Universidade de Lisboa 
Cristina Maria de Gouveia Caldeira - Universidade Europeia 
César Landa Arroyo - PUC de Lima, Peru 
Elena Cecilia Alvites Alvites - Pontifícia Universidade Católica do Peru 
Francisco Pereira Coutinho - Universidade NOVA de Lisboa 
Francisco Ballaguer Callejón - Universidade de Granada - Espanha 
Fernando Fita Ortega - Universidade de Valência 
Giuseppe Ludovico - Universidade de Milão 
Gonzalo Aguilar Cavallo – Universidade de Talca 
Jorge Pereira da Silva - Universidade Católica Portuguesa 
José João Abrantes – Universidade NOVA de Lisboa 
José Maria Porras Ramirez - Universidade de Granada – Espanha 
Manuel A Carneiro da Frada – Universidade do Porto 
Paulo Mota Pinto – Universidade de Coimbra 
Pedro Paulino Grandez Castro - Pontificia Universidad Católica del  Peru 
Víctor Bazán - Universidade Católica de Cuyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

Ítalo Reis Gonçalves 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL E PROMETEU ACORRENTADO: HÁ 

ESPAÇO PARA A JUDICIALIZAÇÃO DA MEGAPOLÍTICA NO BRASIL 

REDEMOCRATIZADO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

Porto Alegre, 2021 

Editora Fundação Fênix 



Direção editorial: Ingo Wolfgang Sarlet 
Diagramação: Editora Fundação Fênix 
Capa: Editora Fundação Fênix 
 
 
O padrão ortográfico, o sistema de citações, as referências bibliográficas, o 
conteúdo e a revisão de cada capítulo são de inteira responsabilidade de seu 
respectivo autor. 
 
Todas as obras publicadas pela Editora Fundação Fênix estão sob os direitos da 
Creative Commons 4.0 –  
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt_BR 
 

 
Este livro foi editado com o apoio da CAPES/PROEX no âmbito do Projeto 
23038.000972/2018-18 
              

 
 

 
 

   
 
Série Direito – 34 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)  

 

Ítalo Reis Gonçalves 
 

GONÇALVES, Ítalo Reis. Sobre jurisdição constitucional e Prometeu acorrentado: há 
espaço para a judicialização da megapolítica no Brasil redemocratizado? Porto 
Alegre, RS: Editora Fundação Fênix, 2021. 

 
135p. 

ISBN – 978-65-81110-21-5  
https://doi.org/10.36592/9786581110215  
 

Disponível em: https://www.fundarfenix.com.br 
 
 
                                                                                                            CDD – 340 

 
1. Judicialização da política 2. Prometeu acorrentado. 3. Supremo Tribunal 
Federal. 4. Juristocracia. 

 
Índice para catálogo sistemático – Direito – 340 

 

https://doi.org/10.36592/9786581110215
https://www.fundarfenix.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Às paixões humanas que sustentam o sonho democrático.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Em certa ocasião, apanhei e guardei/ na cavidade de uma árvore a 

semente/ do fogo roubado por mim para entregar/ à estirpe humana, a fim 

de servi-lhe de mestre/ das artes numerosas, dos meios capazes/ de fazê-

la chegar a elevados fins./ Agora, acorrentado sob céu aberto,/ pago a 

penalidade pela afronta a Zeus!” 

(Fala de Prometeu na peça teatral Prometeu Acorrentado, de Ésquilo) 
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INTRODUÇÃO (OU: PRÓLOGO DE UM TITÃ USURPADO) 

 

O novo projeto democrático brasileiro encontra-se em processo de martírio 

sistêmico, e os seus algozes utilizam-se do Direito como uma das suas principais 

ferramentas de suplício. Entendo que tais palavras possam causar certo 

estranhamento no interlocutor, porém, em um Brasil onde o Poder Judiciário 

representa a gênese das estruturas que sustentam o seu complexo sistema 

social 1 , deve-se partir do Direito (ainda que não se limitando a este) para 

compreender tanto a base que suporta o construto jurídico-político formado após 

o “rompimento consensual” com a Ditadura Militar de 1964-1985, quanto o 

emaranhado institucional que restringe a concretização da democracia nacional 

traduzida pelas diretrizes da Constituição Federal de 1988 (CF/88) 2 . Juízes e 

tribunais valem-se da ordem e das ferramentas jurídicas não apenas para 

exercerem as suas prerrogativas constitucionais tradicionais, mas também para 

promoverem as suas ideologias e os seus anseios políticos, moldando o percurso 

democrático – ou seria antidemocrático? – a ser traçado pelo País 

independentemente da vontade do povo ou dos agentes políticos tradicionais3. 

Partindo desse pressuposto epistemológico, proponho uma discussão jurídico-

política sobre o fenômeno da judicialização da política, dando ênfase às suas 

implicações perante a construção do ideário de democracia brasileira pós-1988. 

Para tal, utilizar-me-ei, como instrumento didático capaz de auxiliar na 

compreensão da mensagem central do objetivo proposto, do mito de Prometeu, 

que traz protagonista que pode muito bem espelhar o sonho democrático nacional 

reprimido pelas vontades das elites políticas, econômicas e jurídicas através do 

Direito. 

                                                     
1 DE CARVALHO, José Murilo. A construção da ordem e Teatro de sombras. 12. ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2003. 
2 TEUBNER, Gunther. Juridification – Concepts, Aspects, Limits, Solutions. In: TEUBNER, Gunther. 
Juridification of Social Spheres. Berlin: De Gruyter, 1987, p. 3-4. 
3 HIRSCHL, Ran. Juristocracy – Political, not Juridical. University Park, The Good Society, v. 13, n. 
3, 2004, p. 6-7. 
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Na mitologia grega, Prometeu4, titã filho de Têmis5, após desprezado por 

seus irmãos e semelhantes, auxilia Zeus 6  na Titanomaquia 7 , desempenhando 

papel fundamental no declínio dos antigos e na ascensão dos novos deuses, cujo 

governo tirânico dita os destinos de todas as criaturas existentes. Contudo, 

Prometeu, apesar de prestar lealdade e oferecer as suas capacidades (dentre elas, 

o poder da previdência, compartilhado com sua mãe) a Zeus, é punido por este em 

razão de apoderar-se do fogo divino e dividi-lo com os homens, apresentando-

lhes as artes e ciências e garantindo-lhes a dádiva da esperança (representada 

pela superação do medo da morte) de independência e liberdade perante os 

deuses olímpicos. Então, como castigo pela afronta do titã, Zeus condena-o à 

prisão eterna de correntes nos penhascos desérticos de Cítia 8 , onde 

inevitavelmente é soterrado pelo rochedo e diariamente tem o fígado devorado 

pela águia real e regenerado apenas para lembrar-lhe da afronta contra os novos 

deuses, jamais contrariados e soberanos perante todos os seres mundanos9. 

O mito de Prometeu encontrou diversas interpretações ao longo dos 

milênios, mas talvez as duas mais celebradas, difundidas e referenciadas sejam 

as tragédias Prometeu e Pandora 10  e Prometeu acorrentado (Prometheus 

Desmotes)11, de Hesíodo e Ésquilo, respectivamente. Entretanto, ainda que ambos 

os tragediógrafos tenham abordado a mesma lenda em suas obras, as leituras e 

os significados atribuídos tanto aos acontecimentos mitológicos, quanto à figura 

do titã se mostraram divergentes. Em Prometeu e Pandora, Hesíodo dispôs, dentre 

outros elementos, que: a) Prometeu é filho do titã Jápeto12 e da oceanide Clímene13; 

                                                     
4 Em grego: Prometheus. A esse nome é atribuído o significado “aquele que sabe”, pois math pode 
ser traduzido em “aprender, saber”; pro, em “antes”. Deus-titã defensor dos homens. 
5 Deusa-titânide dos juramentos dos homens e da lei. 
6 Pai dos novos deuses e deus dos céus, raios e relâmpagos que mantem ordem e justiça. 
7 Guerra travada entre os titãs, liderados por Cronos, e os novos deuses, liderados por Zeus, para 
definir-se quem lideraria o universo. Os deuses olímpicos, após o resgate dos irmãos de Zeus, 
prevaleceram e, através de reinado tirânico, baniram a maior parte dos deuses antigos e assumiram 
o controle sobre o destino de todas as criaturas. 
8 Região da Eurásia, em grande parte desabitada, entre o mar Negro (Ponto Euxino) e o mar de Azov 
(Palos Meótis), onde hoje se encontram Rússia, Ucrânia e Geórgia. 
9 MÉNARD, René Joseph. Mitologia greco-romana. 1. ed. São Paulo: Opus Editora, 1997, passim. 
10 HESÍODO. Prometeu e Pandora. In: O trabalho e os dias. 1. ed. São Paulo: Iluminuras, 2020. 
11 ÉSQUILO. Prometeu acorrentado. In: O melhor do teatro grego. 1. ed. São Paulo: Zahar, 2013. 
12 Deus-titã do tempo e tempo de vida e da mortalidade. 
13 Uma das oceanides, ninfas dos fundos inacessíveis do mar e do Oceano, seu pai. 
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b) Prometeu é associado à figura de trapaceiro ardiloso, cujas ações resultam em 

justas punições impostas aos mortais por Zeus; c) Pandora14, como castigo divino 

em resposta aos atos de Prometeu, é enviada ao mundo dos mortais para afligir-

lhes os mais terríveis males (dentre eles, talvez o mais pernicioso: a esperança, 

que ludibria os homens e aprisiona-os em uma falsa ideia de liberdade). Em 

Prometeu acorrentado, Ésquilo, por sua vez, dispôs que: a) Prometeu é filho da 

deusa Têmis, sem qualquer menção direta ao seu pai; b) Prometeu é associado à 

figura de combatente honrado, cujas ações resultam em injustas punições 

impostas não aos mortais, mas ao próprio titã por Zeus, sem qualquer menção 

direta a Pandora; c) a esperança consiste em dádiva de Prometeu para os mortais, 

não mal imposto por Zeus. Na visão de Hesíodo, o titã, tanto pela sua 

descendência desprivilegiada, quanto pela sua personalidade mesquinha e ardil, 

não representa verdadeira ameaça para Zeus e apresenta-se como figura 

desonrada e decrépita, malfeitora dos mortais pelos seus atos vis; na visão de 

Ésquilo, por outro lado, o titã, tanto pela sua descendência privilegiada, quanto pela 

sua personalidade altruísta e digna, representa verdadeira ameaça para Zeus e 

apresenta-se como figura honrada e altiva, benfeitora dos mortais pelos seus atos 

nobres15. Prometeu e Pandora, portanto, é uma história de justa punição em face 

da desordem; Prometeu acorrentado, uma história de injusta punição em face da 

revolução. Assim, apesar de reconhecer a importância do trabalho de Hesíodo (e 

dos demais autores que versaram sobre a fábula em questão), a versão do mito de 

Prometeu sobre a qual me debruçarei durante o restante do trabalho será a de 

Ésquilo. 

Prometeu acorrentado, apesar da imprecisão histórica da sua primeira 

encenação16, é comumente atribuída ao ano 535 a.C. e vinculada à obra de Ésquilo, 

que trouxe consigo consideráveis contribuições para a arte teatral. Dentre elas: a) 

                                                     
14 Primeira mulher, criada pelos novos deuses e enviada ao mundo dos mortais para afligir-lhes 
males divinos. 
15 KURY, Mário da Gama. Perfis dos personagens. In: O melhor do teatro grego. 1. ed. São Paulo: 
Zahar, 2013, p. 86-87. 
16 GRIFFITH, M. The authenticity of “Prometheus Bound”. 1. ed. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1977. 
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a inclusão de atores de suporte ao ator principal e coro17; b) a estruturação das 

narrativas em forma de trilogias; c) a inserção de elementos históricos nos mitos 

representados, como ocorreu em Os persas18. A tragédia é composta por prólogo, 

párodo19, três episódios, três estásimos20 e êxodo e possui, como eixo dramático 

central, a pena de Prometeu na forma de prisão eterna imposta por Zeus em razão 

do titã tomar o fogo divino e compartilhá-lo com os mortais, proporcionando-lhes 

acesso às artes e ciências e concedendo-lhes a dádiva da esperança. Através dos 

penosos lamentos e furiosos brados e das profundas reflexões de Prometeu e das 

intervenções, advertências e ameaças das personagens secundárias, a tragédia 

aborda temas como conhecimento, poder, tirania, penitência e resistência, abrindo 

margem para variadas discussões. Dentre elas: os motivos pelos quais governos 

autocráticos recusam a partilha de poder; as formas de reação desse tipo de 

governo a atos revolucionários, que visam a romper o status quo e promover a 

emancipação de determinado(s) corpo(s) ou grupo(s) por meio de movimentos 

dissidentes; as consequências da supressão desse tipo movimento; e as 

possibilidades de rompimento com o autoritarismo através da emancipação social 

e liberdade política. Todos esses tópicos serão abordados – direta e indiretamente 

– ao longo do trabalho a partir do estudo sobre o fenômeno da judicialização da 

política e o seu paralelo com Prometeu acorrentado. 

“É hora de pagar aos deuses pelo seu crime/ e de aprender a resignar-se 

humildemente/ ao mando soberano de Zeus poderoso,/ deixando de querer ser 

benfeitor dos homens”21, disse Poder, lacaio de Zeus, a Prometeu. No prólogo, o 

                                                     
17 “O coro, formado exclusivamente por cidadãos do sexo masculino, sorteados a cada ano para a 
função, somava entre doze e quinze integrantes no caso da tragédia e 24 no da comédia. Sua 
caracterização podia variar dos usuais anciãos e prisioneiros trágicos a grupo de camponeses, 
pássaros, nuvens ou o que mais ditasse a imaginação dos comediógrafos. O coro trágico é por 
natureza mais contemplativo e passivo, limitando-se a comentar a ação e aconselhar o herói, com 
quem mantém uma relação de dependência.” DUARTE, Adriana da Silva. Teatro grego: O que saber 
para apreciar? In: O melhor do teatro grego. 1. ed. São Paulo: Zahar, 2013, p. 12. 
18 ÉSQUILO. Os persas. 1. ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 2013. 
19 Seção de natureza coral que marca a entrada do coro em cena. 
20 Intervenções cantadas em que o coro tece comentários sobre a ação ou dirige súplicas aos 
deuses. 
21 ÉSQUILO. Prometeu acorrentado. In: O melhor do teatro grego. 1. ed. São Paulo: Zahar, 2013, p. 
28. 
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titã é conduzido aos penhascos desérticos de Cítia por Hefesto22, Poder e Força 

para cumprir a sua punição na forma de prisão eterna por apoderar-se do fogo 

divino e dividi-lo com os mortais. Lá, Hefesto mostra-se pouco resoluto na 

execução da sua missão de acorrentar Prometeu com seus cravos e ligamentos 

indestrutíveis, pois compadece-se com este, porém, incentivado por Poder, vigiado 

por Força e temente à ira de Zeus, desempenha o seu fardo divino, abandonando 

o cativo titã ao seu próprio destino. Após, Prometeu roga aos deuses que 

contemplem a sua má-sorte por ter-se insurgido contra a tirania do Olimpo23 e 

amado e intercedido pelos homens, contendo as suas palavras uma mescla 

desajustada de fúria e serenidade, uma vez que o dom da previdência lhe permitiu 

tomar conhecimento da sua sina (e dos fados de todos os seres, Zeus incluso) 

antes de concretizada24. 

“Deveis ouvir, então, meu juramento:/ o dia há de chegar [...] em que [...]/ o 

novo rei/ dos imortais terá a necessidade/ de minha ajuda, se quiser saber/ a sorte 

obscura que o despojará/ de suas honrarias e de seu cetro”25, disse Prometeu às 

oceanides. No párodo, o titã, cuja penitência é testemunhada pelas ninfas, não 

lamenta o seu destino, afirma que a sua imutável sina, assim como a de todos os 

seres, já havia sido traçada, profetizando que ainda chegará o momento em que 

apenas ele poderá resguardar o governo dos novos deuses, pois é detentor do 

segredo que solidificará ou ruirá as estruturas do Olimpo: a futura união entre Zeus 

e Tétis 26  e consequente concepção do filho de ambos que inevitavelmente 

destronará o pai. Nesse momento vindouro, após todas as provações e mazelas 

impostas pela fortuna, Prometeu terá a oportunidade de reconciliar-se com Zeus, 

retomando o seu lugar de prestígio perante os deuses olímpicos, assim como a 

sua liberdade e soberania27. 

                                                     
22 Deus da metalurgia e tecnologia, do fogo e lume e dos artesãos, escultores, ferreiros, metais e 
vulcões. 
23 Morada dos doze deuses olímpicos. 
24 ÉSQUILO. Prometeu acorrentado. In: O melhor do teatro grego. 1. ed. São Paulo: Zahar, 2013, p. 
28-35. 
25 Ibid., p. 38. 
26 Uma das cinquentas nereidas, filhas do antigo deus marinho, Nereu. 
27 ÉSQUILO. Prometeu acorrentado. In: O melhor do teatro grego. 1. ed. São Paulo: Zahar, 2013, p. 
36-39. 
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“Somente eu, e mais ninguém, ousei opor-me/ a tal projeto impiedoso; 

apenas eu/ a defendi; livrei os homens indefesos/ da extinção total, pois consegui 

salvá-los/ de serem esmagados no profundo Hades” 28 , disse Prometeu às 

oceanides. No primeiro episódio, o titã revela os motivos da sua perseguição e 

consequente punição por Zeus. Durante a Titanomaquia, após ignorado ao tentar 

alertar seus irmãos e semelhantes do perigo representado pelos novos deuses, 

Prometeu aliou-se a Zeus, tendo papel imprescindível na derrocada dos antigos 

deuses. Todavia, com a vitória sobre os titãs e todo o poder para si, os deuses 

olímpicos tornaram-se desconfiados e planejaram extinguir os mortais a fim de 

criarem uma nova e obediente raça que não representasse qualquer perigo ao seu 

governo tirânico. Em resposta, Prometeu intercedeu pelos homens e tomou o fogo 

divino, compartilhando-o com esses, apresentando-lhes as artes e ciências e 

garantindo-lhes a dádiva de independência e salvação perante os novos deuses. 

Zeus, como castigo pelos atos do titã, condenou-o à prisão perpétua e ainda 

retirou o fogo dos humanos, interrompendo o seu desenvolvimento, 

proporcionando-lhes apenas a ilusão de usufruto dessa prerrogativa divina e 

sujeitando-lhes à condição de “esclarecimento-alienado”, na qual o conhecimento 

apresenta-se como completo, porém, na realidade, é filtrado. Ao escutarem os 

relatos de Prometeu, as ninfas manifestam compaixão pelo titã, mas alertam que 

os seus atos foram imprudentes e pecaminosos29. 

“Eu, colaborador, eu, amigo de Zeus,/ que o ajudei a instaurar-se no poder,/ 

estou agora aqui, diante de teus olhos,/ sofrendo esta agonia a que ele me 

sujeita”30, disse Prometeu a Oceano31. Ainda no primeiro episódio, o titã esbraveja 

contra os novos deuses para o deus-titã, que o tenta persuadir a moderar a sua 

postura, voluntariando-se a interceder por Prometeu perante Zeus. Contudo, 

resoluto das suas convicções, o titã recusa a oferta e recomenda que Oceano parta 

para os mares antes que os deuses olímpicos direcionem a sua fúria também 

contra qualquer um que cogite auxiliar   Prometeu  e  consequentemente contrariá- 

                                                     
28 Ibid., p. 41. 
29 Ibid., p. 39-44. 
30 Ibid., p .45. 
31 Deus-titã das águas, primeiro titã e filho primogênito de Urano e Gaia. 
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los, conselho prontamente seguido pelo deus-titã32. 

“Em seus primórdios, tinham olhos mas não viam,/ tinham os seus ouvidos 

mas não escutavam,/ e como imagens dessas que vemos em sonhos/ viviam ao 

acaso em plena confusão” 33 , disse Prometeu às oceanides referindo-se aos 

mortais antes do seu contato com o fogo divino. No segundo episódio, o titã 

detalha as artes e ciências garantidas aos homens por ele, como engenharia, 

meteorologia, astronomia, matemática, literatura, pecuária, agronomia, 

oceanografia, medicina e mineração. Prometeu ressalta que, antes da 

aproximação com o fogo, os humanos eram controlados pelas cordas do acaso e 

pelo caos, incapazes de valerem-se da razão e, portanto, condicionados às 

vontades divinas. As ninfas, esperançosas, voltam a cogitar a possibilidade de 

reconciliação entre o titã e Zeus, realidade que esse rejeita, pois o momento de 

reaproximação com os novos deuses, apesar de certo, ainda não havia chegado34. 

“Não vos parece, então, que o novo soberano/ de tantos deuses mostra em 

todos os lugares/ a sua prepotência em quaisquer circunstâncias?/ Ele, que é um 

deus, impôs este destino errante/ a uma indefesa mortal. Ah! Pobre virgem”35, 

disse Prometeu às oceanides referindo-se ao amaldiçoado destino de Io36, que, 

após a partida de Oceano, deparou-se com o titã durante a sua penitência em 

forma de peregrinação sem destino. No terceiro episódio, Prometeu denuncia os 

sofrimentos da mortal advindos dos caprichos de Zeus e da cólera de Hera 

(expulsão da casa paterna por sugestão do oráculo, metamorfose em novilha e 

tormento das picadas do moscardo), detalhando a penosa sina daquela e a sua 

eventual redenção, quando finalmente encontrará a paz que busca em suas 

errâncias37. 

                                                     
32 ÉSQUILO. Prometeu acorrentado. In: O melhor do teatro grego. 1. ed. São Paulo: Zahar, 2013, p. 
44-49. 
33 Ibid., p. 51. 
34 Ibid., p. 50-54. 
35 Ibid., p. 65. 
36 Mortal filha de Ínaco e sobrinha das oceanides. Cobiçada por Zeus, sofre a ira de Hera, que a 
condenou a longas andanças e graves mazelas. A sua linhagem resultará em Héracles, herói grego 
e libertador de Prometeu. 
37 ÉSQUILO. Prometeu acorrentado. In: O melhor do teatro grego. 1. ed. São Paulo: Zahar, 2013, p. 
56-71. 
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“Um detalhe, entretanto, deverás ouvir:/ da nobre estirpe oriunda do teu 

leito/ um dia nascerá o herói que vergará/ seu arco glorioso para me livrar,/ com o 

passar do tempo, destes sofrimentos”38, disse Prometeu a Io. Ainda no terceiro 

episódio, o titã revela que a linhagem da mortal resultará no nascimento de um 

grande herói: Héracles 39 , responsável pela vindoura liberdade de Prometeu. O 

semideus também desempenhará papel fundamental no futuro não apenas de 

Zeus, mas de todos os novos deuses ao auxiliar na derrocada do seu governo 

tirânico. Após ouvir as previsões do titã, Io então abandona Cítia e prossegue com 

a sua peregrinação da mesma forma que chegou à presença de Prometeu e das 

oceanides: atordoada e acometida pelos males divinos40. 

“Mas eu mesmo já vi dois tiranos expulsos/ de seu trono divino, e estes 

olhos meus/ verão o terceiro dos reis, senhor de hoje,/ também deposto em 

circunstâncias degradantes/ quando ele menos esperar. Eis a verdade”41, disse 

Prometeu a Hermes42, mensageiro de Zeus e último visitante do titã antes do seu 

soterramento pelo rochedo. No êxodo, o titã reitera o seu ódio aos novos deuses 

e, recusando os conselhos das oceanides, mantém o posicionamento combativo, 

certo de que o destino de Zeus se encontra sob seu poder. Após, Hermes alcança 

Cítia e exige que Prometeu esclareça o segredo imprescindível para a manutenção 

do governo dos deuses olímpicos que clama conhecer sob pena de soterramento 

e tormento diário pela águia divina, porém é caçoado pelo titã em razão da sua 

incondicional serventia a Zeus. Prometeu novamente agoura a queda dos novos 

deuses e ressalta a futilidade da visita de Hermes, que toma a decisão de regressar 

ao Olimpo, mas não sem antes alertar as oceanides que a sua aproximação com o 

titã atrairá o furor de Zeus. As ninfas, resolutas da causa que escolheram lutar (e, 

caso necessário, morrer) reafirmam a sua lealdade a Prometeu e aceitam qualquer 

punição advinda desse posicionamento. A tragédia então termina com o titã 

                                                     
38 Ibid., p. 73. 
39 Semideus filho de Zeus e Alcmena. O maior dos heróis gregos, símbolo da luta do homem contra 
as forças da natureza. 
40 ÉSQUILO. Prometeu acorrentado. In: O melhor do teatro grego. 1. ed. São Paulo: Zahar, 2013, p. 
71-74. 
41 Ibid., p. 79. 
42  Deus mensageiro do Olimpo, patrono da astronomia, eloquência e hermenêutica, das 
comunicações e viagens e dos diplomatas e comerciantes. 
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clamando a aproximação das inescapáveis mazelas divinas e refletindo sobre o 

seu tratamento indigno, certo de que o seu martírio, apesar de prolongado, não 

será eterno43. 

A utilização de mitos como analogias sempre foi prática comum. 

Personagens lendárias consistem em apropriados arquétipos para o pareamento 

com grande diversidade de ideias pelas suas rígidas delimitações de 

personalidades e objetivos, e fábulas servem como base para o engajamento de 

discussões sobre uma infinidade temática em razão da sua riqueza simbólica e do 

seu poderio narrativo 44 . A simbiose entre mitologia e arte está presente em 

diversas formas de manifestação cultural: música (O anel do Nibelungo, de Richard 

Wagner); dança (Bharatanatyam); pintura (Saturno devorando a um filho, de 

Francisco de Goya); escultura (Perseu com a cabeça da Medusa, de Antonio 

Canova); teatro (Édipo Rei, de Sófocles); literatura (A Divina Comédia, de Dante 

Alighieri); cinema (O Farol, de Robert Eggers); fotografia (Arquétipos, de Sonia 

Regina Lyra); história em quadrinhos (Asterios Polyp, de David Mazzucchelli); e 

jogo eletrônico (God of War, de Cory Barlog). Todavia, a interseção com a mitologia 

não é exclusividade da arte, diversos e importantes trabalhos acadêmicos se 

valem de mitos para transmitir suas ideias centrais de forma mais dinâmica e 

eficaz: Leviatã: ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil45, de 

Thomas Hobbes; Behemoth: The Structure and Practice of National Socialism, 

1933-194446, de Franz Neumann; Entre Têmis e Leviatã: Uma relação difícil47 e 

Entre Hidra e Hércules: Princípios e regras constitucionais48, ambas de Marcelo 

Neves. Da mesma forma, optei por introduzir o trabalho com Prometeu 

acorrentado e desenvolver as ideias centrais de judicialização da política, 

soberania popular usurpada e juristocracia brasileira a partir das possibilidades 

                                                     
43 ÉSQUILO. Prometeu acorrentado. In: O melhor do teatro grego. 1. ed. São Paulo: Zahar, 2013, p. 
75-85. 
44 MÉNARD, René Joseph. Mitologia e Arte. 1. ed. São Paulo: Editora das Américas, 1965, passim. 
45 HOBBES, Thomas. Leviatã: ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil. 1. ed. 
São Paulo: Nova Cultural, 1997. 
46 NEUMANN, Franz Leopold. Behemoth: the structure and practice of national socialism, 1933-
1944. 1. ed. Lanham: Rowman & Littlefield, 2009. 
47 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: Uma relação difícil. 3. ed. São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2012. 
48 Id. Entre Hidra e Hércules: Princípios e regras constitucionais. 2. ed. São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2015. 
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narrativas e temáticas oferecidas pela tragédia de Ésquilo. Contudo, devo destacar 

que a minha proposta não é discutir a convergência entre Direito e mitologia (ou 

mesmo arte), mas apenas utilizar-me da lenda grega como ferramenta didática 

que me auxilie na transmissão de ideias de cunho jurídico-político. 

O neoconstitucionalismo, apesar da sua abrangência semântica e 

imprecisão conceitual, é comumente associado a quatro características básicas: 

a) atribuição de sentido normativo às constituições49; b) superioridade formal e 

material das constituições perante os ordenamentos jurídico-políticos 50 ; c) 

ascensão dos direitos e das garantias fundamentais (usualmente apresentados 

em forma de princípios)51; d) desempenho de papel ativo e criativo dos juízes e 

tribunais nos processos de hermenêutica constitucional52. Esse movimento foi um 

dos principais impulsionadores das transformações formal e material do Poder 

Judiciário nos séculos XX e XXI e moldou as bases do pensar e agir jurídico-

políticos na atualidade, servindo como força motriz para a reestruturação das 

bases que sustentam o próprio Direito e a própria Política. Reestruturação essa 

que se deu em razão tanto de fatores teóricos, quanto práticos, alguns destes 

sendo: ascensão da nova hermenêutica constitucional e virada linguístico-

pragmática; necessidade de (re)organização institucional e social; sistematização 

e promoção de um novo projeto democrático; “hipertrofia do Poder Judiciário; 

fortalecimento da esfera pública, caracterizado pelo crescimento da participação 

da imprensa na formação da opinião pública; mudanças ideológicas na condução 

governamental decorrentes dos processos eleitorais” 53 . Compreender o 

neoconstitucionalismo é, portanto, compreender o núcleo do projeto  democrático 

                                                     
49 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 2. ed. São Paulo: Edipro, 2019, p. 21-22. 
50 ÁVILA, Humberto. Neoconstitucionalismo: entre a ciência do direito e o direito da ciência. In: 
Revista eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, v. 17, 2009, p. 8-9. 
51  BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo constitucionalismo 
brasileiro (pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo). In: BARROSO, Luís Roberto. A nova 
interpretação constitucional. Ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2006, p. 23-25. 
52  DE BARCELLOS, Ana Paula. Neoconstitucionalismo, direitos fundamentais e controle das 
políticas públicas. In: Revista de direito administrativo, Rio de Janeiro, v. 240, 2005, p. 83-89. 
53 CAMPOS, Juliana Cristine Diniz; ALBUQUERQUE, Felipe Braga. Nova hermenêutica constitucional 
e (in)segurança jurídica: características e crítica da virada linguística no interpretar da 
constituição. In: Revista Quaestio Iuris, Rio de Janeiro, v. 8, n. 2, 2015, p. 774-775. 
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concebido e implementado no pós-Segunda Guerra Mundial54. 

Com o advento do neoconstitucionalismo, também aflorou a necessidade 

de emergência de uma hermenêutica que amparasse os novos anseios jurídico-

políticos de uma sociedade abalada pelos impactos da Segunda Guerra Mundial. 

A escola da exegese, na qual juízes e tribunais desempenham função interpretativa 

meramente declaratória e mecânica, não mais mostrava-se suficiente para os 

novos tempos e gradualmente foi dando espaço à nova hermenêutica 

constitucional moldada a partir dos pressupostos filosóficos da virada linguístico-

pragmática, na qual juízes e tribunais desempenham função interpretativa criativa 

e dinâmica55. A forma clássica de encarar o Direito Constitucional passou a ser 

considerada obsoleta por grande parte da academia, Paulo Bonavides chegando a 

afirmar que aquela é “uma espécie de artefato pré-histórico, inútil, sem préstimo 

para os combates sociais da atualidade” 56  e deve ser superada para a 

implementação do almejado estado de bem-estar social (welfare state).  Para a 

nova hermenêutica constitucional, o intérprete do enunciado normativo não mais 

busca desvendar o sentido do texto; mas sim conceber a norma dentro dos limites 

impostos pelo texto, o que lhe garante maior liberdade funcional 57  – 

principalmente quando se analisa a capacidade inovadora garantida pela 

possibilidade de controle de constitucionalidade prevista em diversas 

constituições ao redor do mundo. A subjetividade do intérprete, moldada pela 

temporalidade e historicidade, passou a ocupar papel central no processo 

hermenêutico, e a norma tornou-se resultado da capacidade de internalização e 

externalização do aspecto concreto do amálgama (ou fusão) de distintos 

horizontes da linguagem58. Não há mais o que se falar em “norma descoberta”; 

mas sim em “norma construída” diante da estrutura erguida e solidificada pela 

nova hermenêutica constitucional. 

No Brasil redemocratizado, houve, especialmente durante a primeira década 

dos anos 2000, tentativa de sistematização dos principais postulados da nova 

                                                     
54 ZAGREBELSKY, Gustavo. Il diritto mite. Torino: Einaudi, 1992, p. 57-96. 
55 Ibid., p. 774-776. 
56 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 384. 
57 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 247. 
58 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método, V. II. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 2011, p. 176. 
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hermenêutica constitucional sob o fundamento da necessidade de concretização 

do projeto democrático nacional gravado na Constituição Federal de 1988 59 . 

Entretanto, a forma volúvel da qual essa estruturação foi procedida deu margem 

para a instauração de dificuldades voltadas não apenas para a limitação da 

atuação de juízes e tribunais no processo interpretativo, mas também para a 

própria efetivação da democracia brasileira, exatamente o suposto motivo pelo 

qual o neoconstitucionalismo tomou considerável envergadura no País 60 . A 

equiparação formal e material entre princípios e regras (como normas jurídicas 

horizontais e complementares) em conjunto à adoção de métodos irregulares de 

interpretação e solução de antinomias resultaram na emergência de uma “teoria 

remendada”, caracterizada pela aglutinação de pressupostos conceituais de teses 

divergentes sobre a mesma temática: o processo hermenêutico direcionado para 

as normas constitucionais. Esse inédito modelo amorfo possibilitou uma 

verdadeira discricionariedade interpretativa dos juízes e tribunais maquiada de 

cientificidade jurídica precisamente pela vasta capacidade criativo-argumentativa 

proporcionada pela textura aberta dos princípios somada à ausência de 

delimitação de um método hermenêutico coeso 61 . Assim, o Poder Judiciário 

encontrou importante sustentáculo teórico para a legitimação do seu projeto de 

poder a partir da expansão da atuação de juízes e tribunais tanto no Direito, quanto 

na Política. 

Para além dos fatores teóricos que asseguraram a expansão e solidificação 

do neoconstitucionalismo, também há os práticos, que podem ser elencados – 

ainda que não taxativamente – a partir da análise geral da conjuntura sócio-

política do Brasil pós-redemocratização62. Após a Ditadura Militar, o embrião da 

                                                     
59  BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo constitucionalismo 
brasileiro (pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo). In: BARROSO, Luis Roberto. A nova 
interpretação constitucional. Ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2006, p. 274-275. 
60 LIMA, Martonio Mont’Alverne Barreto; DE ALMEIDA, Plínio Régis Baima. Constituição e Idealismo 
– O Dilema da Efetivação Constitucional sem a Política. In: Revista Controle, v. 9, n. 1, 2011, p. 24-
31. 
61 NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: Princípios e regras constitucionais. São Paulo: Martins 
Fontes, 2013, p. 191. 
62 STRECK, Lenio. A Concretização de Direitos e a Validade da Tese da Constituição Dirigente em 
Países de Modernidade Tardia. In: Caderno de Direito Constitucional. Escola da Magistratura do 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Porto Alegre, v. 5, 2006, p. 4-67. 
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democracia nacional, ainda em formação, deparou-se com diversos empecilhos 

para o seu amadurecimento gestacional: o povo – detentor da soberania, mas sem 

coesão política e identidade nacional – encontrava dificuldade em exercer o seu 

novo poder cidadão e definir a sua vontade geral; os Três Poderes – responsáveis 

pelo equilíbrio e pela efetivação do estado democrático de direito, mas sem 

delimitação clara das suas prerrogativas e diante de projetos próprios de poder – 

não sabiam como içar e consolidar o estado de bem-estar social ou mesmo como 

promover o resguardo dos direitos e das garantias fundamentais, essenciais para 

a efetivação do caráter dirigente e das promessas da Constituição Federal de 1988 

(em particular, as de cunho social)63. 

O Poder Legislativo, fragilizado pela ausência de unidade política dos 

diversos grupos que buscavam consolidar o seu status através do agir político 

individual, mostrava-se desorganizado e fragmentado 64 ; o Poder Executivo, 

manchado pelo histórico autoritário do regime militar que se utilizou da máquina 

burocrática para promover censura e opressão 65 , mostrava-se acanhado e 

(relativamente) marginalizado66; o Poder Judiciário, podado pela Ditadura Militar 

que condicionou a atuação de juízes e tribunais para solidificar o seu poder 

institucional 67 , mostrava-se limitado e subalterno. Ainda assim, apesar dessa 

disfuncionalidade sistêmica no panorama sócio-político (ou talvez exatamente 

por consequência dela), o Judiciário encontrou espaço para agir e, exercendo o 

auto-imposto papel de “construtor da ordem”, valeu-se do próprio aparato 

institucional para ampliar a sua força perante os demais poderes através das 

possibilidades procedimentais garantidas pela “jurisdição constitucional à 

brasileira”, advinda dessa nova hermenêutica constitucional amorfa, fluida e sem 

rigidez conceitual e metodológica, apequenando ainda mais o Legislativo e 

                                                     
63 VIANNA, Luiz Werneck. Corpo e alma da magistratura brasileira. 1. ed. Rio de Janeiro: Revan, 
1997, passim. 
64  CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil. O longo Caminho. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2002, p. 222-223. 
65 RECONDO, Felipe. Tanques e togas: o STF e a ditadura militar. São Paulo: Editora Companhia das 
Letras, 2018, passim. 
66 VIANNA, Luiz Werneck. Corpo e alma da magistratura brasileira. 1. ed. Rio de Janeiro: Revan, 
1997, p. 28. 
67 SEELAENDER, Airton. Juristas e ditaduras: uma leitura brasileira. In: FONSECA, Ricardo Marcelo; 
SEELAENDER, Airton. História do direito em perspectiva: do antigo regime à modernidade. Curitiba: 
Juruá, 2009, p. 415-432. 
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Executivo 68. Na realidade, os juízes e tribunais foram além: a partir do pretenso 

fundamento de proteção dos direitos e das garantias fundamentais e promoção 

do estado de bem-estar social, imbuíram-se da prerrogativa de guardiões 

máximos da Constituição Federal de 1988 e assumiram a dicotômica função de 

agentes progressistas e conservadores, assim escancarando o caráter dualista do 

Direito nacional69. 

Ao reconhecer-se 70  e ser reconhecido como agente de transformação 

social, o Poder Judiciário expandiu a sua atuação e passou a decidir 

rotineiramente dilemas políticos através dos instrumentos de controle de 

constitucionalidade. Juízes e tribunais, sob o pretexto de viabilizarem transição 

pouco traumática e “conciliatória” do regime militar para o democrático, retiraram 

a possibilidade de definição política do povo e concentraram-na nas mãos de 

poucos, promovendo uma espécie de passagem não disruptiva em forma de 

“revolução sem revolução” 71. A ideia de soberania popular, então, passou a ser 

encarada como mera retórica argumentativa pela estrutura burocrática nacional, 

uma vez que o verdadeiro poder acumulava-se não na potência política advinda 

do povo; mas sim na emanada pelo Judiciário, talvez o principal ator político de 

uma democracia disforme e segmentada. 

Se, por um lado, a jurisdição constitucional possibilita proteção dos 

direitos e das garantias fundamentais contra a vontade da maioria, assim como o 

exercício da função contramajoritária de juízes e tribunais, por outro, permite que 

o Poder Judiciário desequilibre a balança democrática ao assumir a 

responsabilidade de resolução de impasses políticos quase que unilateralmente 

72. Por exemplo, nos anos 2000 e 2010, o Supremo Tribunal Federal (STF), “Terceiro 

                                                     
68 VIANNA, Luiz Werneck. Corpo e alma da magistratura brasileira. 1. ed. Rio de Janeiro: Revan, 
1997, p. 10. 
69 Ibid., p. 30. 
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Gigante”73, decidiu controvérsias sensíveis cujas implicações não se limitaram ao 

âmbito do Direito: refletiram na Política. A interferência judicial na política se 

tornou fenômeno familiar para o Brasil: juízes e tribunais sanaram dilemas 

políticos que intervieram no desenvolvimento democrático nacional; julgamentos 

de impasses que, em seus núcleos, tratavam sobre direitos e garantias 

fundamentais tornaram-se prática comum; e controvérsias relacionadas, por 

exemplo, à união estável de casais homossexuais74, interrupção de gravidez de 

fetos anencefálicos75, imposição de cotas em instituições públicas de ensino76 e 

criminalização da homo e transfobia77 deixaram de ocupar um lugar de destaque 

nas discussões dos Poderes Executivo e Legislativo, passando a figurar como o 

epicentro do exercício funcional do Judiciário78. A dualidade dos instrumentos de 

controle de constitucionalidade moldou a dinâmica democrática brasileira: 

controversa em sua essência. 

Em âmbito internacional, os Estados Unidos capitanearam a emergência 

da jurisdição constitucional79, e, através da crescente prática do judicial review, a 

Suprem Court expandiu os limites funcionais do Poder Judiciário, delegando aos 

juízes e tribunais a prerrogativa de definição política da sociedade norte-
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79 Apesar do movimento de ascensão da jurisdição constitucional ser comumente vinculado à 
segunda metade do século XX, a jurisprudência da Suprem Court aponta que a inflação funcional 
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americana. Os julgamentos Roe v. Wade80 e Ramdam v. Rumsfeld81, por exemplo, 

ultrapassaram a seara do Direito e adentraram na Política ao pretenderem declarar 

a constitucionalidade do aborto e das prisões militares de Guantánamo, 

respectivamente, dilemas de considerável peso político nos Estados Unidos. Mais: 

em ambos os casos, a corte constitucional ultrapassou os limites impostos pela 

própria constituição que lhes garante legitimidade, fragilizando as ideias de 

supremacia e unidade constitucional, e os seus membros atuaram como 

verdadeiros juízes-legisladores, desequilibrando o sistema de freios e 

contrapesos (checks and balances), imprescindível para a manutenção de um 

ordenamento jurídico-político de base plural, participativa e democrática que se 

posiciona no âmago da concepção do estado democrático de direito82. 

Quando analisados casos como os expostos acima, o mais grave, 

divergindo do pensamento comum no sentindo de que a jurisdição constitucional 

almeja a salvaguarda dos direitos e das garantias fundamentais a priori, é a 

constatação de que o resultado dos julgamentos reflete não um propósito 

democrático comum que galga importantes passos em direção ao ansiado estado 

de bem-estar social; mas sim agendas políticas próprias de cada um dos ministros 

da Suprem Court (ou da própria corte constitucional enquanto instituição) que se 

adaptam ao contexto sócio-político da época e aos interesses burocráticos 

mantenedores do status quo, panorama esse compartilhado até mesmo por 

diversos países que assimilaram tardiamente a ideia de jurisdição constitucional 

nas suas estruturas jurídico-políticas83. Em Prigg v. Pennsylvania84, por exemplo, 

no qual a Suprem Court optou pela declaração de constitucionalidade da Lei 

Federal sobre Escravos Fugitivos (Fugitive Slave Act) e rejeitou legislação estadual 

da Pensilvânia que impedia a retirada de indivíduos negros do estado para fins de 
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escravização, a corte constitucional atuou ativamente para a preservação dos 

privilégios da elite escravista em detrimento dos direitos daqueles marginalizados 

pela burocracia estatal85. Os ministros da época John Marshall, Roger B. Taney e 

Joseph Story, inclusive, montaram uma estrutura de aparelhamento jurídico-

político centralizada nos mecanismos de controle de constitucionalidade que 

possibilitou a utilização da Suprem Court não como fórum protetor e promotor dos 

direitos previstos na Constituição Norte-Americana; mas sim como instituto 

mantenedor do sistema escravagista que sustentava os Estados Unidos do Século 

XIX 86 . Ou seja: o uso do Direito é muitas vezes condicionado aos interesses 

daqueles que desejam a perpetuação do poder, não ao objetivo de consolidação 

democrática. Perante um mundo judicializado, onde praticamente tudo é alvo de 

apreciação do Poder Judiciário e a própria construção das ideias de Ética e Moral 

devem receber a anuência de juízes e tribunais, a potência política do Judiciário 

torna-se praticamente ilimitada87. 

De acordo com Ran Hirschl, a atuação do Poder Judiciário sobre impasses 

morais e políticos consiste no fenômeno da judicialização da política, e este 

delimita as bases democráticas do mundo ocidental contemporâneo 88 . Os 

instrumentos de controle de constitucionalidade em conjunto à função 

hermenêutica ativa e criativa dos juízes e tribunais incentivada pelo 

neoconstitucionalismo e pela virada linguística-pragmática possibilitam que o 

Judiciário resolva sozinho controvérsias políticas que ultrapassem as fronteiras 

do texto constitucional, abrindo margem para a prevalência não da vontade do 

povo, mas sim dos arbítrios dos juízes e tribunais89. Sob o pretexto de resguardar 

os direitos e as garantias fundamentais, o Judiciário imiscui-se na Política e define 

a identidade de qualquer sociedade sem grandes empecilhos, pois, a depender da 

argumentação utilizada nas sentenças judiciais para justificar o papel ativo dos 
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juízes e tribunais, não há questão política que não seja capaz de ser judicializada90. 

O autor ainda apresenta três faces da judicialização da política: a) judicialização 

orgânica; b) judicialização vinda de baixo; c) judicialização da megapolítica. 

A primeira face, também conhecida por judicialização orgânica, manifesta-

se através da disseminação de discursos, jargões, mandamentos e procedimentos 

jurídicos na esfera política e nos fóruns decisórios dos conflitos da vida cotidiana. 

É a substituição do status (informal) pelo processo judicial (formal) como meio 

adequado de regulação social e manutenção civilizatória das comunidades 

contemporâneas91.  A segunda face, também conhecida por judicialização vinda 

de baixo, manifesta-se através da expansão de competência do Poder Judiciário 

para a definição de políticas públicas por meio da jurisdição constitucional. É a 

proteção dos direitos constitucionais através dos meios “comuns” de controle de 

constitucionalidade. Sob o prisma dessa face, juízes e tribunais atuam de duas 

formas principais: na defesa dos princípios do devido processo legal e da justiça 

processual; e na proteção dos direitos e das garantias fundamentais por meio da 

limitação dos atos administrativos dos agentes públicos 92 . A terceira face, 

também conhecida por judicialização da megapolítica ou da política pura, 

manifesta-se através de julgamentos de dilemas políticos centrais que definem e 

dividem comunidades inteiras. É a interferência do Judiciário em impasses 

políticos nucleares que vão além da defesa dos direitos e das garantias 

fundamentais, definido a razão de ser (raison d’être) e a identidade política de 

qualquer sociedade. Sob o prisma dessa face, juízes e tribunais atuam de quatro 

formas principais: na judicialização de processos eleitorais; na supervisão judicial 

de prerrogativas do Poder Executivo em áreas de planejamento macroeconômico 

ou segurança nacional; na corroboração judicial de transformações de regimes 

políticos; na judicialização de formações de identidades coletivas, processos de 

construção de nações e disputas a respeito da própria definição de 
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comunidades93. 

Enquanto as judicializações orgânica e vinda de baixo são consequências 

de uma estrutura constitucional favorável à expansão funcional do Poder 

Judiciário, a judicialização da megapolítica é resultado de um apoio expresso ou 

tácito das elites políticas, econômicas e jurídicas para a consolidação das suas 

vontades e manutenção do status quo através da atuação de juízes e tribunais94. 

Ademais, embora as três faces da judicialização da política estremeçam as 

estruturas basilares da frágil barreira que divide o Direito e a Política e, em razão 

disso, sejam dotadas de legitimidade questionável, a judicialização da 

megapolítica, por incidir sobre controvérsias eminentemente morais e políticas 

(alheias, na maior parte, ao Direito), representa um risco maior: o 

desmantelamento democrático através da atuação praticamente ilimitada do 

Judiciário na resolução de dilemas políticos nucleares95. A terceira face, então, 

coloca em xeque as credenciais democráticas da jurisdição constitucional e do 

controle de constitucionalidade e limita a participação política do povo, 

abandonando a ideia de soberania popular e entregando as prerrogativas de 

definição política e formação de identidades comunitárias nas mãos não de corpos 

verdadeiramente representativos, mas sim de juízes e tribunais, carentes de 

legitimidade e abastados de poder. 

O Direito e a judicialização da política (em especial, a judicialização da 

megapolítica) são utilizados como ferramentas de perpetuação e expansão de 

poder e como armas políticas 96 . Através da crescente e quase irrestrita 

interferência do Poder Judiciário em impasses políticos, determinados agentes se 

valem da jurisdição constitucional para limitar a atuação democrática e manter o 

status quo, impedindo a emancipação política do povo e usurpando a soberania 

popular: é o que se chama de preservação hegemônica. Três são esses agentes: a 

elite política, que busca burlar o jogo democrático; a elite econômica, que busca 
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promover o projeto neoliberal; a elite jurídica, que busca ascender politicamente e 

consolidar-se internacionalmente97. Para tal, as elites hegemônicas, por meio dos 

instrumentos de controle de constitucionalidade, não apenas impedem a 

concretização das promessas constitucionais de cunho social, como manipulam 

a percepção do povo sobre a própria ideia de constituição, estabelecendo uma 

ilusão de normalidade democrática e concretizando uma espécie de estado dual, 

no qual a fachada de regularidade institucional é utilizada para mascarar a 

fragilidade sistêmica de toda a estrutura jurídico-política que sustenta (de forma 

capenga) a noção de democracia98. Ao concentrarem as decisões políticas nas 

mãos de juízes e tribunais sob os pretextos de neutralidade funcional e defesa dos 

direitos e das garantias fundamentais, as elites invertem a dinâmica democrática 

e redirecionam a soberania para o Judiciário, promovendo a insurgência de uma 

forma de governo anômala: a juristocracia99. 

Não há, no mundo do novo constitucionalismo, quase nenhuma 

controvérsia de política pública ou desacordo moral que não se torne, cedo ou 

tarde, um problema judicial 100 . A interferência judicial sobre dilemas morais e 

políticos é majoritariamente justificada a partir da suposta capacidade dos juízes 

e tribunais absterem-se de influências morais ou políticas e proferirem decisões 

ditas “corretas e justas”. Hanna Arendt, por exemplo, afirma que o Poder Judiciário 

consiste em um espaço da verdade, no qual a imparcialidade dos juízes e tribunais 

garante a tomada de vereditos alheios a agendas políticas específicas ou 

ideologias partidárias101; Luís Roberto Barroso, na mesma toada, defende que o 

                                                     
97  HIRSCHL, Ran. Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New 
Constitutionalism. 1. ed. Cambridge: Harvard University Press, 2007, p. 43-44. 
98 FRAENKEL, Ernest. The Dual State: A Contribution to The Theory of Dictatorship. 1. ed. Oxford: 
Oxford University Press, 2017, p. 83-96. 
99 Ibid., passim. 
100  HIRSCHL, Ran. Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New 
Constitutionalism. Cambridge: Harvard University Press, 2007, p. 141. 
101 “It is quite natural that we become aware of the non-political and, potentially, even anti-political 
nature of truth - Fiat veritas, et pereat mundus - only in the event of conflict, and I have stressed up 
to now this side of the matter. But this cannot possibly tell the whole story. It leaves out of account 
certain public established and supported by the powers that be, in which, contrary to all political 
rules, truth and truthfulness have always constituted the highest criterion of speech and endeavor. 
Among these we find notably the judiciary, which either as a branch of government or as direct 
administration of justice is carefully protected against social and political power, as well as all 
institutions of higher learning, to which the state entrusts the education of its future citizens.” 



 

Ítalo Reis Gonçalves | 35 

 

Supremo Tribunal Federal deva desempenhar papel iluminista e orientar o Brasil 

para uma realidade jurídico-política mais igualitária e justa102. Todavia, a análise 

com base no comportamento institucional do Judiciário demonstra que juízes e 

tribunais, assim como todos os agentes sociais, possuem agendas políticas 

específicas e ideologias próprias103. Ao longo das últimas décadas de vigência da 

Constituição Federal de 1988, o STF, em diversas ocasiões, já ultrapassou os seus 

limites constitucionais e decidiu com base não no texto normativo em si; mas sim 

nas vontades dos seus ministros, que revestem de juridicidade pretensamente 

neutra as suas preferências pessoais, e é exatamente isso que causa a 

insegurança jurídica e o indeterminismo semântico comum na atuação 

jurisdicional. 

É exatamente nesse ponto onde reside o problema democrático central que 

pretendo analisar ao longo do trabalho. Quando o Poder Judiciário, sob a influência 

das elites políticas, econômicas e jurídicas, atua politicamente sem praticamente 

qualquer tipo de restrição material, o aparato jurídico serve não como protetor dos 

direitos e garantias fundamentais e promotor democrático, mas sim como 

usurpador da soberania popular e viabilizador juristocrático. A jurisdição 

constitucional se mostra como mero pretexto para a montagem e o funcionamento 

de intrincado mecanismo jurídico-político formalmente democrático, mas 

materialmente oligárquico. A judicialização da política se torna ferramenta de 

controle social através da fraude institucional em forma de falsa legitimação de 

vontades pretensamente neutras, uma vez que juízes e tribunais são guiados por 

ideologias próprias que nada compartilham com as promessas constitucionais de 

cunho social 104 . O pacto democrático é quebrado da forma mais perniciosa 
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possível: com a anuência e participação ativa dos próprios agentes que juraram 

mantê-lo. O estado de exceção, então, vira regra105. 

Como já dispus, no Brasil redemocratizado, o Poder Judiciário 

constantemente interfere na resolução de impasses morais e políticos, e juízes e 

tribunais exercem grande influência na definição das bases jurídico-políticas 

nacionais. Diversos são os exemplos de julgamentos sobre controvérsias que não 

apenas adentraram na Política, mas definiram a própria raison d’être do País. 

Dentre esses casos, parece-me que quatro se destacam pelo nível de intercessão 

política (e consequentemente de ameaça democrática): primeiro, o do Mandado 

de Segurança 21.564 (MS 21.564), que determinou as prerrogativas do Supremo 

Tribunal Federal, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal perante o 

processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor em 1992106; segundo, 

o da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 378 (ADPF 378), que 

definiu o rito do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 

2015 e 2016107; terceiro, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.498 (ADI 5.498), 

que, em conjunto à ADPF 378, definiu as prerrogativas da Câmara dos Deputados 

e do Senado Federal no processo de impeachment de Dilma108; quarto, o do Habeas 

Corpus 152.752 (HC 152.752), que declarou a constitucionalidade da prisão do ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva antes do trânsito em julgado do seu processo 

criminal em 2018 109 . Em todos os julgamentos, o STF ultrapassou os limites 

formais e materiais impostos pela Constituição Federal de 1988 e resolveu dilemas 
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de megapolítica, minando a participação do povo na definição da identidade 

brasileira e usurpando a soberania popular. As promessas constitucionais de 

cunho social não apenas não foram cumpridas, mas subvertidas pela própria 

estrutura erguida e solidificada pelo neoconstitucionalismo nacional. Em face 

dessa realidade, questiono-me: afinal, o pacto democrático firmado com a 

promulgação da CF/88 não passou de mera ilusão constitucional110? 

Agora, retorno para Prometeu acorrentado e adentro no centro temático do 

trabalho: é possível traçar paralelos entre a tragédia de Ésquilo e o fenômeno da 

judicialização da política (em particular, a judicialização da megapolítica) no Brasil 

redemocratizado. Da mesma forma que Hefesto, a mando de Zeus, limita o titã por 

este, através da tomada e distribuição do fogo divino, ter proporcionado meios 

para que os mortais se emancipassem das estruturas repressoras estabelecidas 

pelos novos deuses, o Poder Judiciário, a mando das elites políticas, econômicas 

e jurídicas, limita a capacidade de exercício da soberania popular por esta, através 

do compromisso firmado com as promessas constitucionais de cunho social pela 

promulgação da Constituição de 1988, ter proporcionado meios para que o povo 

se emancipasse das estruturas repressoras estabelecidas pelas elites 

hegemônicas. Prometeu acorrentado espelha a realidade jurídico-política 

nacional, e as analogias são claras: Hefesto representa os juízes e tribunais; Zeus, 

as elites hegemônicas; o titã, a capacidade de exercício da soberania popular; o 

fogo divino, as promessas constitucionais de cunho social; os mortais, o povo. O 

processo de aprisionamento de Prometeu por meio do acorrentamento nos 

penhascos desérticos de Cítia mimetiza o processo de preservação hegemônica 

por meio da judicialização da política. Em ambas as situações, o temor da ruptura 

com o status quo é força motriz para a reação dos dominantes contra os 

dominados. 

Ademais, assim como Zeus, em resposta à tentativa de Prometeu, impede o 

usufruto do fogo divino pelos mortais, proporcionando-lhes apenas uma ilusão da 

prerrogativa divina, as elites políticas, econômicas e jurídicas, em resposta à 

                                                     
110 BELLO, Enzo; BERCOVICI, Gilberto; LIMA, Martonio Mont'Alverne Barreto. O Fim das Ilusões 
Constitucionais de 1988? In: Revista Direito e Práxis. Rio de Janeiro, v. 10, n. 03, 2019, p. 1769-
1811. 
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tentativa de exercício da soberania popular, impedem o usufruto das promessas 

constitucionais de cunho social pelo povo, proporcionando-lhe apenas uma ilusão 

de defesa dos direitos e das garantias fundamentais e de promoção do estado de 

bem-estar social. Apesar de, em ambas as situações, formalmente haver garantia 

de benefícios para os desprivilegiados, materialmente as estruturas sociais são 

mantidas e fortificadas, e o status quo encontra-se intacto. A ruptura 

revolucionária é apenas superficial, não atingindo as bases já corrompidas pela 

rotineira sabotagem dos poderosos. 

Contudo, Prometeu acorrentado é apenas o primeiro (ou segundo, a 

depender da fonte histórica) ato de uma trilogia também composta por Prometeu 

portador do fogo (Prometheus Pyrphoros) e Prometeu liberto (Prometheus 

Lyomenos), e a narrativa envolvendo o titã encerra-se com a sua emancipação da 

pena imposta por Zeus através do auxílio prestado por Héracles e com a ruína do 

governo dos novos deuses, embriagados pelo poder e alheios à nova ordem que 

se erguia diante dos seus próprios olhos111. Da mesma forma, a capacidade de 

exercício da soberania popular, ainda que temporariamente limitada pelas elites 

hegemônicas por meio da atuação dos juízes e tribunais na resolução de 

controvérsias morais e políticas, é dotada de potencial para ser exercida através 

não da moderação de um indivíduo ou de uma instituição, como muitos ainda 

buscam defender; mas sim da ativa atuação política daquele para o qual a ideia-

base de soberania popular foi concebida e direcionada em primeiro lugar: o povo. 

Assim como o fígado de Prometeu regenera-se dia após dia como forma de afronta 

aos deuses olímpicos e demonstração de resiliência ilimitada do titã, que se 

recusa a sucumbir perante a sua sina, a capacidade regenerativa da Constituição 

Federal de 1988 é incomensurável e permanecerá ativa até a concretização do 

potencial democrático do sonho constituinte. 

Dessa forma, partindo da hipótese de que o Poder Judiciário (em especial, 

o Supremo Tribunal Federal), através dos instrumentos de controle de 

constitucionalidade previstos na Constituição Federal de 1988, decide quase que 

unilateralmente impasses morais e políticos que definem a raison d’être e fixam 

                                                     
111 KURY, Mário da Gama. Introdução: Ésquilo e o Prometeu acorrentado. In: O melhor do teatro 
grego. 1. ed. São Paulo: Zahar, 2013, p. 25-26. 
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as bases jurídico-políticas do Brasil redemocratizado, consequentemente 

restringindo a ativa participação política do povo (e dos seus representantes 

típicos) e limitando a concretização da ideia de soberania popular nacional, 

objetivo analisar alguns dos principais aspectos da judicialização da política, 

apresentar elucidações sobre como o fenômeno interfere na dinâmica 

democrática brasileira e finalmente oferecer possíveis alternativas para a 

reestruturação da noção de democracia perante o contexto sócio-político nacional 

que não raras vezes pende para uma verdadeira juristocracia em momentos de 

crise. Para tal, valendo-me de paralelos traçados com Prometeu acorrentado, 

pretendo: a) discorrer tanto sobre as bases dos fundamentos filosófico-

hermenêuticos que sustentaram a ascensão do caráter criativo da atuação de 

juízes e tribunais (e do “decisionismo cientifista” do Judiciário), quanto sobre a 

noção de “judicialização da política” adotada pelo trabalho; b) identificar algumas 

das mais perniciosas consequências da judicialização da política para a 

manutenção da democracia brasileira a partir da análise de julgamentos do STF 

que evidenciam a interferência política de juízes e tribunais em situações de 

fragilidade sistêmica; c) retratar alguns dos mais relevantes embates teóricos 

sobre os limites da jurisdição constitucional e designar possíveis caminhos para 

a superação das dificuldades democráticas advindas da judicialização da política 

nacional. Apenas assim serei capaz de responder o questionamento central do 

trabalho: afinal, há espaço para a judicialização da megapolítica no Brasil 

redemocratizado? 

Adoto, no trabalho, a seguinte metodologia: quanto à natureza, aplicada, 

pois pretendo oferecer respostas práticas sobre a judicialização da política no 

Brasil redemocratizado; quanto ao objetivo, explicativa, pois pretendo determinar 

alguns dos principais fatores que contribuem para a expansão da judicialização 

da política, assim como identificar algumas das mais relevantes consequências 

do fenômeno para a democracia nacional; quanto à abordagem do problema, 

qualitativa, pois pretendo analisar e interpretar a judicialização da política sem o 

uso de elementos numéricos específicos. Através principalmente de revisão 

bibliográfica, investigação legislativa e estudo de casos, desenvolvo pesquisa 

verticalizada sobre a temática proposta. Os livros e artigos examinados foram 
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selecionados em razão da sua grande pertinência teórica e prática para a fundação 

e consolidação da ideia de judicialização da política no constitucionalismo 

contemporâneo; as leis exploradas foram escolhidas em razão da sua íntima 

relação com alguns dos principais direitos e das principais garantias 

fundamentais enfrentados pela jurisdição constitucional; os julgamentos 

investigados foram eleitos em razão da sua intrínseca natureza jurídico-política 

que revela o escopo de atuação de juízes e tribunais em momentos de crise. A 

abordagem optada é imprescindível para o estabelecimento de pressupostos 

teóricos essenciais, a interpretação dos dados e posicionamentos doutrinários 

analisados e a sintetização lógica das conclusões oferecidas. Ademais, as 

principais bases de dados digitais utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa 

foram três: Google Acadêmico, Scielo e CAPES. 

 



 

1. O LAMENTO DE PROMETEU: SOBRE O “DECISIONISMO CIENTIFISTA” DO 

PODER JUDICIÁRIO E A JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA 

 

“Pensa somete, Hefesto, nas ordens de Zeus,/ teu pai, e em acorrentar nestas 

montanhas/ de inacessíveis píncaros um criminoso/ com cadeias indestrutíveis de 

aço puro./ Ele roubou teu privilégio, o fogo rubro/ de onde nasceram todas as artes 

humanas,/ para presenteá-lo aos mortais indefesos.”1 

 

Prometeu, ao desvendar os planos de Zeus de aniquilar os mortais e 

substituí-los por raça mais obediente, intercedeu pelos homens tomando e 

compartilhando o fogo divino com esses, o que lhes garantiu o contato com e 

desenvolvimento das artes e ciências e também lhes presenteou com a ideia de 

esperança, capaz de promover a emancipação dos humanos perante os novos 

deuses e a ruptura do status quo erguido e preservado pelo governo tirânico dos 

deuses olímpicos 2 . Os atos do titã não buscaram conceder aos mortais uma 

aparente e efêmera condição de liberdade; mas sim objetivaram proporcionar aos 

homens meios para que estes se tornassem capazes de conquistar para si uma 

autêntica e permanente condição de independência. Ou seja: a partir do contato 

com e da manipulação do fogo divino, os humanos sairiam do estado de 

passividade e subordinação e adentrariam no estado de atividade e autonomia. A 

soberania não seria meramente formal, mas verdadeiramente material. Uma vez 

que os novos deuses não mais monopolizassem as dádivas do fogo divino, os 

poderes destes se equiparariam aos dos mortais, alheios às amarras dos deuses 

olímpicos e aptos a decidirem os seus próprios destinos, independentemente da 

vontade de Zeus, apenas pretensamente soberano. 

Zeus, ao desvendar os planos emancipatórios e tomar ciência dos atos 

humanísticos de Prometeu, ordenou que Hefesto, acompanhado de Poder e Força, 

acorrentasse o titã nos penhascos desérticos de Cítia, onde pagaria por seus 

pecados contra os novos deuses eternamente. Ademais, apoderou-se novamente 

                                                     
1 Fala de Poder na peça teatral Prometeu Acorrentado, de Ésquilo. ÉSQUILO. Prometeu acorrentado. 
In: O melhor do teatro grego. 1. ed. São Paulo: Zahar, 2013, p. 28. 
2 ÉSQUILO. Prometeu acorrentado. In: O melhor do teatro grego. 1. ed. São Paulo: Zahar, 2013, 
passim. 
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do fogo divino, concedendo aos mortais apenas ilusão de usufruto desse e 

consequentemente aprisionando os homens através do fomento de uma falsa 

ideia de esperança e liberdade3. Os atos de Zeus não buscaram reequilibrar a 

relação entre os humanos e deuses olímpicos perturbada pelo titã; mas sim 

objetivaram impossibilitar a eclosão de qualquer movimento emancipatório dos 

mortais ao ludibriá-los com uma pretensa autonomia, verdadeiramente limitada à 

vontade dos novos deuses. Ou seja: a partir da retomada do fogo divino por Zeus, 

os homens saíram do estado de autogoverno e adentraram no estado de completa 

subordinação, ainda mais grave do que a condição previamente atribuída aos 

humanos. Mais: com o aprisionamento de Prometeu, os mortais perderam o seu 

patrono e, com ele, a possibilidade de autossuficiência perante os deuses 

olímpicos pela incapacidade do uso da razão. Antes, ao menos, os homens tinham 

ciência da sua condição limitada; após, foi-lhes tolhida qualquer perspectiva de 

afloração e modulação de senso crítico capaz de desvelar a sua condição de 

miséria absoluta. Os humanos foram afundados em completa ignorância e 

obscurantismo. Uma vez que os mortais não mais tivessem acesso ao fogo divino, 

os poderes destes seriam vastamente ultrapassados pelos dos novos deuses, 

ilimitados e aptos a decidirem os destinos de todos os seres com base nas 

vontades de Zeus, usurpador soberano. 

Hefesto, ao ser incumbido da tarefa de acorrentar Prometeu nos penhascos 

desérticos de Cítia, hesitou em cumprir o fardo por alguns momentos em razão de 

solidarizar-se com o titã, seu semelhante em extensão limitada. Contudo, Poder o 

persuadiu a executar o encargo e alertou-o que qualquer decisão contrária 

resultaria na ira de Zeus, o que traria nefastas consequências para o novo deus. 

Assim, incapaz de conciliar as antagônicas vontades das partes envolvidas, 

Hefesto realizou a missão e aprisionou o titã, condenando-o a uma vida limitada e 

penosa que apenas proporcionaria sofrimento para quem a rondasse de qualquer 

forma4. Os atos do deus olímpico não buscaram a promoção de justiça ou qualquer 

valor moralmente desejável; mas sim objetivaram a manutenção da condição 

daquele como divindade incólume perante o Olimpo. A decisão de Hefesto emergiu 

                                                     
3 Ibid., passim.  
4 Ibid., p. 28-35. 
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unicamente de interesses particulares, não levando em consideração qualquer 

outro fator que pudesse interferir no desenrolar dos acontecimentos. Ou seja: a 

partir da subordinação aos comandos de Zeus, o novo deus saiu do estado de 

suficiência e adentrou no estado de dependência, condicionando as suas vontades 

às vontades daquele. Uma vez que Hefesto não mais gozasse de independência 

funcional, os seus feitos não apenas seriam coniventes com a perpetuação do 

poder usurpado e do governo tirânico de Zeus, como também promoveria 

ativamente a usurpação desse poder e a tirania desse governo. 

O mito de Prometeu espelha alguns dos mais importantes aspectos da 

realidade jurídico-política do Brasil redemocratizado, cuja estrutura limita a 

participação política do povo, preserva o poder das elites políticas, econômicas e 

jurídicas e usurpa a noção de soberania popular5. Da mesma forma que Zeus se 

utilizou de Hefesto para acorrentar e aprisionar o titã nos penhascos desérticos de 

Cítia, condenando os mortais a uma situação de ignorância e sujeição às vontades 

dos novos deuses, as elites políticas, econômicas e jurídicas se utilizaram do 

Poder Judiciário para restringir o exercício da soberania popular, condenando o 

povo a uma situação de marasmo ideológico e infantilização política6. A figura de 

Prometeu acorrentado consiste em analogia ao fenômeno da judicialização da 

política, que se manifesta a partir da interferência de juízes e tribunais em 

controvérsias morais e políticas7. Os grilhões forjados por Hefesto que prendem o 

titã são os mesmos forjados pelo Poder Judiciário que contém a ativa atuação 

política do povo e dos seus representantes legítimos dos Poderes Executivo e 

Legislativo, consequentemente reprimindo o exercício da soberania popular 

prevista pela Constituição Federal de 1988. 

A atuação dos juízes e tribunais molda os percursos democráticos traçados 

pelas mais diversas sociedades do mundo ocidental contemporâneo. Dilemas 

morais e políticos que, antigamente, eram decididos a partir da participação 

popular na sua forma direta ou indireta, atualmente, são resolvidos a partir de 

                                                     
5 BONAVIDES, Paulo. Reflexões: Política e Direito. 1. ed. São Paulo: Forense, 1978, passim. 
6  MAUS, Ingeborg. Judiciário como Superego da Sociedade – Sobre o papel da atividade 
jurisprudencial na “sociedade órfã”. In: Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, n. 58, 2000, p. 183-202. 
7 HIRSCHL, Ran. The new constitutionalism and the judicialization of pure politics worldwide. In: 
Fordham Law Review, New York, v. 75, n. 2, 2006, p. 721-722. 
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decisões judiciais. O movimento neoconstitucionalista, ao garantir um papel 

central das constituições na construção e solidificação dos pilares jurídicos e 

políticos das sociedades ocidentais, possibilitou a inflação institucional do Poder 

Judiciário (especialmente, das cortes constitucionais) e, consequentemente, 

também a emergência e expansão de dois fenômenos centrais para a redefinição 

do pacto democrático: o ativismo judicial e a judicialização da política. 

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal, autoproclamado guardião 

constitucional, ao longo dos últimos anos, decidiu impasses que se encontravam 

na margem de separação entre Direito, Moral e Política. Apesar dessa atuação 

proativa ter derivado em alguns consideráveis progressos sociais, ela também 

resultou em um enfraquecimento da manifestação da soberania popular, 

colocando em cheque a ideia de pacto democrático, necessária para a 

manutenção da unidade política do País. Assim, mostra-se necessário o estudo 

sobre o processo epistemológico e hermenêutico de atribuição de sentido à norma, 

pois ele auxiliará na compreensão da atual dinâmica jurídico-política estabelecida 

pela atuação de juízes e tribunais e, consequentemente, da contemporânea ideia 

de justiça a partir da jurisdição constitucional. 

Partindo da hipótese de que a atuação de juízes e tribunais sobre 

controvérsias morais e políticas resulta na impossibilidade de concretização das 

promessas da Constituição Federal de 1988 de cunho social, busco versar sobre 

alguns dos principais pontos relacionados à construção da teoria hermenêutica 

que sustenta o neoconstitucionalismo; à atuação do Poder Judiciário perante uma 

estrutura moldada para garantir legitimidade e legalidade aos atos volitivos de 

juízes e tribunais; e à judicialização da política no Brasil redemocratizado nesta 

seção. Para tal, pretendo: a) apresentar (e, em determinados casos, ultrapassar) 

os principais pressupostos da teoria hermenêutica de Hans Kelsen – que se 

mostra como uma síntese do positivismo normativo do início do século XX – 

referentes à interpretação normativa nas suas formas autêntica e não-autêntica, 

então versando sobre as implicações da teoria kelseniana sobre o ativismo judicial 

e a judicialização da política, assim como traçando paralelos entre as ideias de 

decisionismo e função jurídico-política e esses dois fenômenos; b) destacar a 

importância do movimento filosófico da virada linguístico-pragmática e a corrente 
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da nova hermenêutica constitucional, que se propuseram a romper com as 

tradições positivistas e são imprescindíveis para o adequado entendimento sobre 

a jurisdição constitucional nacional contemporânea, tecendo, quando pertinente, 

algumas críticas preliminares a ambos; c) conceituar a judicialização da política – 

dando ênfase à concepção formulada por Ran Hirschl – e problematizar algumas 

questões diretamente relacionadas ao fenômeno analisado. 

 

1.1 Interpretação normativa (de Hans Kelsen) 
 

No capítulo final da obra Teoria Pura do Direito8, intitulado A Interpretação, 

Hans Kelsen apresenta a sua teoria hermenêutica com base nos postulados 

introduzidos ao longo de todo o livro. Nessa seção, o autor discorre sobre as 

principais questões relacionadas tanto à interpretação jurídica autêntica 

(realizada pelos membros do Poder Judiciário), quanto à não-autêntica (realizada 

pelos não-membros do Poder Judiciário, em especial, os cientistas jurídicos), 

concluindo que a aplicação ou execução da norma (ou seja, do Direito) é dotada 

de natureza relativamente indeterminada, devendo o juiz ou tribunal, na solução 

do caso concreto, atribuir o sentindo normativo com base em dois processos: 

cognoscitivo (delimitação da moldura normativa) e volitivo (escolha de uma das 

possibilidades interpretativas)9. 

Segundo Kelsen, a distinção basilar entre a interpretação autêntica e a não-

autêntica é que, na primeira, o membro do Poder Judiciário concretiza a norma (e, 

portanto, cria o Direito); na segunda, o não-membro do Poder Judiciário apenas 

discute sobre e desvenda as possibilidades hermenêuticas inseridas na moldura 

normativa, sem criar o Direito. Assim, o ato volitivo do intérprete de optar por uma 

das possibilidades da moldura, que encerra o processo de execução da norma, é 

praticado apenas em sede de interpretação autêntica, nunca em sede de 

interpretação não-autêntica10. 

Enquanto o processo de execução normativa do juiz ou tribunal é dotado de 

natureza relativamente indeterminada (em parte, ele é racional, em parte, 

                                                     
8 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
9 Ibid., p. 245-252. 
10 Ibid., p. 250. 
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irracional), a atividade do cientista político é dotada de natureza puramente 

cognoscitiva e determinada, pois, como ele não concretiza a norma, também não 

recorre à sua vontade para optar por uma das possibilidades interpretativas da 

moldura normativa. A jurisprudência de conceitos, defensora da possibilidade de 

criação do Direito a partir do processo cognoscitivo (e, portanto, da interpretação 

não-autêntica) é incompatível com a Teoria Pura do Direito kelseniana11. 

Dentro do âmbito do Direito positivo, o cientista jurídico tem a capacidade 

de apenas elencar as possibilidades interpretativas inseridas na moldura 

normativa, ele jamais pode concretizar a norma ou o Direito, pois essa prerrogativa 

recai unicamente sobre os membros do Poder Judiciário. A função do cientista 

jurídico é a de apontar as lacunas normativas, não a de preenchê-las. Kelsen 

exemplifica essa questão da seguinte forma: caso um cientista jurídico (como um 

advogado ou doutrinador), após listar as possibilidades hermenêuticas de uma 

norma, opte por uma dessas possibilidades e defenda que ela é a escolha correta 

e justa, ele não estará concretizando a norma, mas apenas estará buscando 

influenciar os juízes e tribunais a concretizarem a norma. Nesse tipo de situação, 

o cientista jurídico não exerce uma função jurídico-científica (restrita à delimitação 

da moldura normativa); mas sim uma deturpada e indesejada função jurídico-

política12. 

Dessa forma, a interpretação jurídico-científico deve-se abster das 

vontades dos intérpretes, e estes, por meio de um processo cognoscitivo, precisam 

combater a ideia de que existe, dentre as possibilidades interpretativas da moldura 

normativa, apenas uma correta e justa. Kelsen defende que, apesar da ficção da 

decisão correta promover uma segurança jurídica em um primeiro momento, a 

partir de uma análise mais profunda sobre o assunto, as vantagens advindas 

dessa ficção jamais superam as suas desvantagens13. Finalmente o autor dispõe 

que “nenhuma vantagem política pode justificar que se faça uso dessa ficção 

numa exposição científica do Direito positivo” 14  e que, no exercício da função 

                                                     
11 Ibid., p. 250. 
12 Ibid., p. 250-251. 
13 Ibid., p. 251. 
14 Ibid., p. 251. 
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jurídico-política pelo cientista do Direito, “apresenta-se falsamente como uma 

verdade científica aquilo que é tão-somente um juízo de valor político”15. Ou seja: 

a crença de que, dentre as possibilidades interpretativas inseridas na moldura 

normativa, existe uma possibilidade correta e justa é útil para fins políticos, mas 

incompatível com a Teoria Pura do Direito de Kelsen. 

A teoria interpretativa de Kelsen irradiou perante a comunidade jurídica (e 

além desta) não apenas no tempo da sua elaboração e publicação, mas também 

até os dias atuais, sendo considerada um dos principais pilares do movimento 

positivista do Direito. Contudo, em razão do avanço jurídico, político e social desde 

o início do século XX, quando do lançamento do livro Teoria Pura do Direito, é 

imprescindível que eu teça algumas breves considerações acerca dos postulados 

teóricos kelsenianos. 

A partir da análise da teoria de Kelsen, destacam-se algumas conclusões 

do autor: 1) a interpretação normativa é subdividida em autêntica e não-autêntica; 

2) a interpretação normativa é realizada de forma escalonada e vertical, devendo a 

norma superior vincular a norma inferior e as decisões judiciais ou os atos 

administrativos; 3) o ato de execução da norma é relativamente indeterminado; 4) 

essa indeterminação pode ser intencional ou não-intencional; 5) o ato de execução 

da norma passa por dois processos: cognoscitivo (interpretação), limitado pela 

própria norma, e volitivo (concretização), limitado pela vontade do intérprete; 6) o 

resultado do processo cognoscitivo é o estabelecimento da moldura normativa, e 

o resultado do processo volitivo é a concretização de uma das possibilidades 

interpretativas da moldura normativa; 7) ao concretizar uma das possibilidades 

interpretativas da moldura normativa, o intérprete não está vinculado a nenhum 

parâmetro do Direito positivo, apenas à sua vontade e à Justiça, Moral e Política; 

8) não há qualquer método hermenêutico capaz de delimitar, dentre as 

possibilidades interpretativas inseridas na moldura normativa, apenas uma 

possibilidade correta; 9) o Direito é alheio à Justiça, Moral e Política; 10) no Direito 

positivo, não existe uma decisão judicial ou interpretação normativa correta e 

justa, apenas uma decisão ou interpretação possível, válida; 11) a interpretação 

                                                     
15 Ibid., p. 251. 
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não-autêntica passa apenas pelo processo cognoscitivo, sendo puramente 

racional; 12) ao elencar uma decisão ou interpretação correta e justa, o cientista 

jurídico exerce uma função jurídico-política, não jurídico-científica; 13) ao 

desempenhar a função jurídico-política, o cientista jurídico apresenta um juízo de 

valor político travestido de verdade científica; 14) a função jurídico-científica deve 

afastar a ideia de decisão ou interpretação correta e justa. 

Essas catorze conclusões moldaram o entendimento contemporâneo sobre 

o Direito positivo ocidental. Entretanto, elas jamais foram consideradas 

unanimidade dentro da comunidade jurídica (isso é comprovado a partir, por 

exemplo, do longo debate travado entre Kelsen e Schimitt sobre o verdadeiro 

guardião constitucional16) e, ao longo dos anos, direta e indiretamente, tornaram-

se objeto de estudo e sofreram críticas e refutações de inúmeros juristas, sendo 

dois dos mais relevantes Ronald Dworkin e Ludwig Wittgenstein. O primeiro 

contesta a ideia de separação entre Direito e Moral, afirmando que a atuação 

jurisdicional guiada pela moralidade deriva em uma decisão correta e justa17; o 

segundo, por sua vez, contesta a ideia de não existência de um método 

hermenêutico capaz de delimitar, dentre as possibilidades interpretativas 

inseridas na moldura normativa, a possibilidade correta, afirmando que a atuação 

jurisdicional guiada pelo consenso comunitário deriva em uma decisão correta e 

justa18. Em ambas as críticas, os autores concluem, diferentemente do que propõe 

a Teoria Pura do Direito kelseniana, que existe a possibilidade de, no ato de 

concretização da norma, o intérprete aplicar uma decisão ou interpretação correta. 

O estudo sobre a teoria hermenêutica de Kelsen, então, ainda se mostra relevante 

e em constante evolução, dando margem para algumas breves considerações 

sobre como os postulados kelsenianos podem ser problematizados. 

Primeira: Kelsen afirma que o processo de delimitação da moldura 

normativa e, consequentemente, das possibilidades interpretativas da norma 

inseridas nessa moldura é puramente racional. Todavia, jamais estabeleceu um 

                                                     
16 SCHMITT, Carl. Gesetz und Urteil. Eine Untersuchung zum Problem der Rechtspraxis. Berlin: Otto 
Liebmann, 1912. 
17 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011. 
18 WITTGENSTEIN, Ludwig. Philosophical investigations. Oxford: Blackwell Publishers, 1997. 
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critério lógico para o desenvolvimento e para a efetivação desse processo. Assim, 

o autor repete exatamente o que criticou na atuação da jurisprudência tradicional: 

enquanto esta afirma existir um método hermenêutico capaz de apontar a decisão 

ou interpretação correta e justa sem nunca o identificar, Kelsen afirma existir um 

método hermenêutico capaz de apontar as possibilidades interpretativas de uma 

norma sem nunca o identificar. A ideia de interpretação como ato cognoscitivo 

como postulada pelo autor, então, mostra-se insustentável. Na realidade, assim 

como acontece no ato de concretização da norma, o ato de delimitação das 

possibilidades interpretativas ou da moldura normativa leva em consideração a 

vontade do intérprete. Ainda assim, é necessário destacar que Kelsen parece tentar 

esboçar – mesmo que de forma rudimentar – dois critérios para a delimitação da 

moldura normativa: o com base na letra da norma e o com base na vontade do 

legislador 19 . Contudo, esses critérios são apenas citados pelo autor, nunca 

realmente desenvolvidos por ele, o que enfraquece a defesa de que a teoria 

hermenêutica de Kelsen define um método racional utilizado pelo intérprete no 

momento de listar as possibilidades interpretativas de uma norma. 

Segunda: a ausência de identificação de um método racional para a 

delimitação da moldura normativa em conjunto à ideia do ato de concretização da 

norma como ato volitivo do intérprete resulta em um decisionismo na atividade do 

juiz ou tribunal. Possivelmente, essa é a maior crítica à teoria hermenêutica de 

Kelsen, e, ao longo dos anos, o decisionismo kelseniano é referenciado como uma 

das mais notórias contradições dentro da Teoria Pura do Direito 20. Entretanto, 

normalmente, aqueles que atacam o decisionismo de Kelsen limitam-se a criticar 

apenas o processo do ato de concretização da norma, mas ignoram o processo de 

delimitação da moldura normativa, igualmente problemático. Ao afirmar que o ato 

de concretização da norma é um ato volitivo, o autor reconhece a liberdade do 

intérprete, mas busca conter parcialmente a atuação jurisdicional ao vinculá-la às 

possibilidades interpretativas inseridas na moldura normativa, advindas de um 

                                                     
19 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 247-248. 
20  MATOS, Andityas Soares de Moura Costa; MILÃO, Diego Antonio Perini. Decisionismo e 
Hermenêutica Negativa: Carl Schmitt, Hans Kelsen e a afirmação do poder no ato interpretativo do 
direito. In: Sequência, Florianópolis, v. 34, n. 67, 2013, p. 111-137. 
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processo cognoscitivo. Todavia, por não propor um método racional para a 

delimitação da moldura normativa, o autor falha em frear a atividade jurisdicional, 

e o juiz torna-se capaz de atribuir à norma um sentido alheio às possibilidades 

interpretativas inseridas na moldura. Há, inclusive, na obra Teoria Pura do Direito, 

uma passagem na qual Kelsen reconhece o cenário no qual o intérprete ultrapassa 

os limites estabelecidos pela moldura normativa: 

 

A propósito importa notar que, pela via da interpretação autêntica, quer dizer, 

da interpretação de uma norma pelo órgão jurídico que a tem de aplicar, não 

somente se realiza uma das possibilidades reveladas pela interpretação 

cognoscitiva da mesma norma, como também se pode produzir uma norma 

que se situe completamente fora da moldura que a norma a aplicar 

representa.21 

 

A conclusão de Kelsen de que o ato de execução da norma é relativamente 

indeterminado não se sustenta. Na realidade, caso seguidos os pressupostos 

kelsenianos, a única conclusão possível é a de que o ato de aplicação da norma é 

absolutamente indeterminado. 

Terceira: Kelsen dispõe que o cientista jurídico que afirma existir uma 

decisão ou interpretação correta e justa ultrapassa as suas prerrogativas jurídicas 

e adentra na seara política. Ao agir dessa forma, a típica função jurídico-científica 

transforma-se em jurídico-política, e o cientista reveste de cientificidade um 

posicionamento político, o que, em última análise, traz mais malefícios do que 

benefícios para o Direito positivo. Contudo, o autor concentra a sua crítica apenas 

na atuação dos cientistas jurídicos, jamais cogitando a possibilidade dos 

membros do Poder Judiciário, ao concretizarem a norma, justificarem o seu ato de 

vontade com base em argumentos jurídicos e defenderem a ideia de que as 

decisões proferidas pelos juízes e tribunais são as únicas soluções corretas e 

justas. Esse é um problema real e tão grande (senão maior) quanto o apresentado 

por Kelsen, tendo repercussões diretas no desenvolvimento e na solidificação dos 

fenômenos do ativismo judicial e da judicialização da política. 

                                                     
21 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 250. 
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Isso posto, defendo as ideias de que a função jurídico-política não é 

exercida exclusivamente pelos cientistas jurídicos em sede de interpretação não-

autêntica, mas também pelos juízes e tribunais em sede de interpretação autêntica 

e de que, ao travestirem posicionamentos políticos de argumentos científicos, os 

membros do Poder Judiciário descumprem o princípio democrático, essencial 

para a manutenção da unidade política em qualquer democracia22. Na realidade, 

essa interpretação extensiva da teoria hermenêutica de Kelsen não contradiz o 

autor, pois, ainda que ele jamais tenha previsto a possibilidade do exercício da 

função jurídico-política pelos membros do Poder Judiciário, também nunca foi 

expressamente contrário a esse cenário. 

 

1.2 Resposta ao positivismo normativo e críticas preliminares à virada linguístico-

pragmática e à nova hermenêutica constitucional 

 

A formação e consolidação do panorama jurídico-político do Brasil 

redemocratizado foi e é um complexo processo moldado por fatores de naturezas 

diversas. Por isso, qualquer um que cogite discutir todos esses elementos 

automaticamente se coloca em situação de impossibilidade metodológico-

procedimental e consciente ou inconscientemente incorre em ultrassimplificação 

analítica de matéria repleta de aberturas epistêmicas. Por isso, direciono esta 

análise a dois fatores de natureza filosófica e jurídico-política, respectivamente, 

que propuseram rompimento teórico-prático com o positivismo normativo do 

início do século XX e estabeleceram as bases da jurisdição constitucional 

contemporânea: a virada linguístico-pragmática e a nova hermenêutica 

constitucional. Ambos definiram a forma de recepção da Constituição Federal de 

1988 pela comunidade jurídica, política e social nacional e concomitantemente 

delinearam os pilares da atuação jurisdicional a partir da nova realidade 

                                                     
22  STRECK, Lenio Luiz; LIMA, Martonio Mont’Alverne Barreto; DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade 
Cattoni. A Nova Perspectiva do Supremo Tribunal Federal sobre o Controle Difuso: Mutação 
constitucional e Limites da Legitimidade da Jurisdição Constitucional. In: Argumenta Journal Law, 
Jacarezinho, v. 7, n. 7, 2007, p. 45-68. 
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promovida pela CF/88 enquanto dialogavam com a estrutura montada por esta23. 

Ou seja: houve, desde o início da ascensão desses fenômenos no País, um 

processo de retroalimentação no qual a virada linguístico-pragmática e a nova 

hermenêutica constitucional delimitaram e foram delimitados pela Constituição e 

pelo seu projeto democrático. 

A virada linguístico-pragmática consiste em movimento filosófico que 

apresenta a concepção de sentido a partir da linguagem: a razão discursiva24. 

Influenciada prioritariamente pelos postulados de Hans-Georg Gadamer 2526 , a 

virada linguístico-pragmática propõe alocar a linguagem no centro metafísico de 

todo conhecimento e pretende relacionar a percepção individual à comunicação 

coletiva, exercendo a história importante papel no processo intersubjetivo 

hermenêutico: 

 

Em nosso século, tem-se compreendido cada vez mais a articulação do 

sentido intersubjetivo do pensar e agir humanos e sua validação como 

constituída linguisticamente e de tal modo que a problemática da constituição 

da racionalidade do sentido e sua validade tem sido tematizada através de um 

novo horizonte, o horizonte da linguagem. Este horizonte tem como implicação 

que já não se pode mais tematizar o sentido racional da existência e atividades 

humanas sem a mediação do uso comunicativo da linguagem, ou seja, a partir 

de tal horizonte de compreensão, a razão articuladora e portadora de sentido 

não poder ser entendida a não ser como razão comunicativa e intersubjetiva.27 

 

É a linguagem (e não o intérprete) que ocupa papel de destaque na formação 

do sentido, pois aquela consiste em pressuposto metafísico do ato cognoscitivo: 

                                                     
23 CAMPOS, Juliana Cristine Diniz; ALBUQUERQUE, Felipe Braga. Nova hermenêutica constitucional 
e (in)segurança jurídica: características e crítica da virada linguística no interpretar da 
constituição. In: Revista Quaestio Iuris, Rio de Janeiro, v. 8, n. 2, 2015, p. 774-776. 
24 DUARTE, Écio Oto Ramos. Teoria do Discurso e Correção Normativa do Direito: Aproximação à 
Metodologia Discursiva do Direito. 2. ed. São Paulo: Landy, 2010, p. 35. 
25 Apesar de Gadamer ser talvez o principal nome associado à virada linguística-pragmática, outros 
autores também devem ser destacados como importantes contribuintes para a concepção e o 
desenvolvimento desse movimento. Dentre eles, dois que promovem debates diretos e indiretos 
com Gadamer: Friedrich Schleiermacher e Martin Heidegger. 
26 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método, V. II. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 2011, p. 559-589. 
27 COSTA, Regenaldo da. Ética do Discurso e Verdade em Apel. 1. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, 
p. 4. 
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a concretização do pensar dá-se unicamente pela linguagem, uma vez que não 

existe sistematização racional fora dessa28. Ademais, uma vez que a linguagem é 

resultado de longo processo histórico convencionado por determinada sociedade, 

a história exerce grande influência na concretização racional e molda a própria 

estrutura cognitiva do ato intelectivo. “A linguagem passa a ocupar o centro da 

reflexão filosófica, não como objeto de estudo, mas como verdadeira condição 

transcendental (condição a priori) de todo o pensar, já que todo pensar já é, desde 

o princípio, mediado por um ato linguístico”29. Nesse sentido, a linguagem deixa de 

ocupar a posição de objeto e passa a ocupar a posição de sujeito. 

Advinda do racionalismo de Immanuel Kant 30 , a virada linguístico-

pragmática preconiza que a construção do sentido não é condicionada pelo 

subjetivismo do intérprete, autossuficiente e isolado das influências externas; mas 

sim pelo seu intersubjetivismo, dependente e integrado pela história. A razão é 

vinculada à realidade, não alheia a esta, e o sujeito influencia e é influenciado pela 

sociedade e pelo contexto sócio-político nos quais está inserido. A ideia do 

hermeneuta como receptáculo vazio é abandonada e dá espaço à noção de 

intérprete como amálgama histórico. Ou seja: a virada linguístico-pragmática 

parte de Kant para acrescê-lo, garantindo relevante peso aos aspectos históricos 

que compõem o hermeneuta para a concretização do sentido. A razão não é fruto 

de subjetivismo isolado; mas sim de intersubjetivismo moldado pela tradição31. 

Portanto, não há “coisa-para-si” ou mesmo “coisa-para-mim”, apenas “coisa-

para-nós”. 

O processo de construção do sentido não é absoluto ou mesmo unilateral, 

pois depende da bagagem histórica tanto do intérprete, quanto do elemento 

interpretado. Mais: está também condicionado à interação entre as cargas 

histórias de ambos, também conhecidas como “horizontes hermenêuticos”. A 

concretização do sentido necessita da fusão dos horizontes do hermeneuta e do 

                                                     
28 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método, V. II. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 2011, p. 176. 
29 CAMPOS, Juliana Cristine Diniz; ALBUQUERQUE, Felipe Braga. Nova hermenêutica constitucional 
e (in)segurança jurídica: características e crítica da virada linguística no interpretar da 
constituição. In: Revista Quaestio Iuris, Rio de Janeiro, v. 8, n. 2, 2015, p. 776. 
30 KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2015. 
31 OLIVEIRA, Manfredo. A Reviravolta Linguístico-Pragmática na Filosofia Contemporânea. 1. ed. 
São Paulo: Loyola, 2006, p. 227. 
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elemento analisado32. Esse ponto é fulcral não apenas para a revolução filosófica 

promovida pela virada linguístico-pragmática, mas também para a própria teoria 

do Direito contemporâneo, que passa a incorporar alguns dos principais 

pressupostos da teoria gadameriana33. 

Essa reestruturação do processo de atribuição de sentido normativo então 

corrobora a nova (e dinâmica) atuação dos juízes e tribunais: a linguagem ocupa 

o centro da reflexão filosófica, uma vez que todo pensar é mediado por um ato 

linguístico34; o indivíduo deixa de ser agente culturalmente isolado e passa a ser 

moldado pelos diversos fatores – artísticos, econômicos, filosóficos, históricos, 

jurídicos, políticos, religiosos, sociológicos – que o cercam. A partir da virada 

linguístico-programática, o sujeito é essencialmente histórico; a sua razão é 

exercida em função dos seus pré-conceitos e pré-compreensões sobre o mundo, 

os quais se manifestam através do discurso, construído a partir de um processo 

intelectivo oriundo da metafísica da linguagem 35 . A tradicional crença de 

isolamento comunicativo é superada pela ideia de condicionamento 

comunicativo. Assim, a construção do sentido normativo não mais é obra de uma 

subjetividade a-histórica, ela só é explicável através do intersubjetivismo e da 

pertença à tradição 36 . O intérprete da norma constitucional então passa a 

desempenhar importante papel na construção do seu significado. 

A nova hermenêutica constitucional consiste em movimento jurídico-

político que, com base nos pressupostos da virada linguístico-pragmática, propõe 

reformulação do processo de interpretação normativa para garantir maior 

liberdade criativa para o Poder Judiciário. As normas constitucionais não mais são 

dotadas de sentido concreto e imutável, e faz-se possível que juízes e tribunais 

utilizem-se de um principiologismo desmedido e que o Direito se subordine às 

influências das demais esferas sociais, que podem impor bloqueios difusos contra 

                                                     
32 COSTA, Regenaldo da. Ética do Discurso e Verdade em Apel. 1. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, 
p. 4. 
33 DUARTE, Écio Oto Ramos. Teoria do Discurso e Correção Normativa do Direito: Aproximação à 
Metodologia Discursiva do Direito. 2. ed. São Paulo: Landy, 2010, p. 38. 
34 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método II. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 2011, passim. 
35 OLIVEIRA, Manfredo. A Reviravolta Linguístico-Pragmática na Filosofia Contemporânea. São 
Paulo: Loyola, 2006, p. 226. 
36 Ibid., p. 227. 
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a satisfatória concretização da normatividade constitucional 37 . O uso quase 

ilimitado de princípios constitucionais, ambíguos, possibilitou que intérpretes 

justifiquem praticamente qualquer decisão judicial a partir não de pressupostos 

hermenêuticos bem delimitados e coerentes dentro do processo cognitivo; mas 

sim de subterfúgios argumentativos capazes de moldarem-se às vontades 

particulares do intérprete 38 . Ou seja: a lógica do “melhor direito prevalece” foi 

substituída pela lógica do “melhor argumento prevalece”. Ao resolverem qualquer 

impasse constitucional, juízes e tribunais esconderam as suas convicções 

pessoais e institucionais sob uma roupagem jurídica, o que garantiu pretensa 

legitimidade da sua atuação através de malabarismos retóricos. 

Ainda que a nova hermenêutica constitucional tenha proporcionado 

considerável avanço na potencialidade de consolidação das promessas da 

Constituição de 1988 de cunho social, ela não se mostra insuscetível a críticas. A 

crença no sentido aberto das normas constitucionais (em especial, dos princípios 

constitucionais) em conjunto ao elastecimento dos limites funcionais de juízes e 

tribunais resultaram em, pelo menos, dois problemas centrais para o projeto 

democrático nacional: a) imprevisibilidade das decisões judiciais e relativização 

da segurança jurídica; b) ascensão da judicialização da política, fenômeno no qual 

os juízes e tribunais (em especial, as cortes constitucionais) resolvem 

controvérsias que ultrapassam as barreiras jurídicas e adentram na seara política 

e moral39. 

A ascensão dos princípios à condição de norma jurídica e a sua equiparação 

formal e material às regras40 possibilitou que a dinâmica da hermenêutica jurídica 

ganhasse novos contornos: a abertura semântica dos enunciados daqueles 

pavimentou o percurso traçado pela prática judicial. Anteriormente ao advento da 

virada linguístico-pragmática, o processo de subsunção desempenhava papel de 

                                                     
37 NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: Princípios e regras constitucionais. São Paulo: Martins 
Fontes, 2013, p. 189. 
38  MELO JORGE, Nagibe de. Ativismo judicial, discricionariedade e controle: Uma questão 
hermenêutica? In: Quaestio Juris, Rio de Janeiro, v. 7, n. 2, 2014, p. 509-532. 
39 LUNARDI, Fabrício Castagna. Judicialização da política ou “politização suprema”? O STF, o poder 
de barganha e o jogo político encoberto pelo constitucionalismo. In: Pensar, Fortaleza, v. 24, n. 1, 
2019, p. 1-12. 
40 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2. ed. São Paulo, Malheiros Editores, 2011, p. 
85-91. 
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destaque na hermenêutica jurídica: a norma era encarada como elemento 

hermético, separado da realidade fática e imutável perante as condições 

históricas. Nesse modelo, juízes e tribunais desempenhavam função 

prioritariamente declaratória, capaz de revelar o suposto verdadeiro sentindo 

normativo 41 . Posteriormente à virada linguístico-pragmática, o processo de 

ponderação passou a assumir papel de destaque: a norma começou a ser 

encarada como elemento fluido, interligado à realidade fática e mutável perante as 

condições históricas. Nesse modelo, juízes e tribunais passaram a desempenhar 

função constitutiva mais livremente, sendo capazes de adequar o sentido 

normativo às vontades do Poder Judiciário42. A subsunção não foi superada ou 

mesmo substituída pela ponderação (uma vez que ambos os processos delimitam 

o agir do intérprete e são complementares perante o processo hermenêutico), mas 

aquela perdeu a sua condição de protagonismo na hermenêutica jurídica, e esta 

viabilizou a inflação funcional dos juízes e tribunais. 

A partir do momento em que o texto constitucional não mais foi capaz de 

erguer barreiras para o processo interpretativo de juízes e tribunais, fez-se possível 

que o Poder Judiciário utilizasse-se de um principiologismo desmedido capaz de 

moldar o Direito às vontades particulares do intérprete. Esse direcionamento ao 

fenômeno que Lenio Streck denomina de panprincipiologismo – utilização de 

princípios sui generis invocados não pela manifestação da soberania popular na 

forma de documento constitucional promulgado; mas sim pelo desejo do 

hermeneuta em garantir substrato normativo às suas próprias agendas através de 

processo argumentativo fluido 43  – viabilizou a subordinação do projeto 

democrático da Constituição Federal de 1988 ao jogo político capitaneado pelas 

elites hegemônicas 44 . Assim, os princípios puderam mais facilmente ser 

articulados para encobrir soluções que minaram a consistência da ordem jurídica 

                                                     
41 CAMPOS, Juliana Cristine Diniz; ALBUQUERQUE, Felipe Braga. Nova hermenêutica constitucional 
e (in)segurança jurídica: características e crítica da virada linguística no interpretar da 
constituição. In: Revista Quaestio Iuris, Rio de Janeiro, v. 8, n. 2, 2015, p. 779-780. 
42 Ibid., p. 780. 
43 STRECK, Lenio. As recepções teóricas inadequadas em terrae brasilis. In: Revista de Direitos 
Fundamentais e Democracia, Curitiba, v. 10, n. 10, 2011, p. 11-12. 
44 NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: Princípios e regras constitucionais. São Paulo: Martins 
Fontes, 2013, p. 189. 
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a favor de interesses particularistas que pressionaram a atuação jurisdicional45, 

pondo em cheque as ideias de imparcialidade e previsibilidade das decisões 

judicias e de segurança jurídica. 

O Poder Judiciário, em diversas ocasiões dos últimos anos, por reconhecer-

se como o principal agente de transformação social, decidiu controvérsias 

políticas que interferiram no desenvolvimento social do Brasil. Julgamentos de 

dilemas que, em seus núcleos, trataram sobre os mais essenciais direitos 

fundamentais tornaram-se uma prática comum no País. Impasses relacionados, 

por exemplo, à união estável entre indivíduos homossexuais ou à criminalização 

da homo e transfobia deixaram de ocupar um lugar de destaque nas discussões 

políticas do Executivo e Legislativo e passaram a figurar como o epicentro do 

exercício funcional dos juízes e tribunais46. Mais: julgamentos de controvérsias 

que, em seus núcleos, trataram sobre a manutenção dos pilares democráticos do 

Brasil também foram normalizados. 

Nesse contexto, os princípios puderam mais facilmente ser articulados para 

encobrir soluções que minaram a consistência da ordem jurídico-política a favor 

de interesses particularistas que pressionaram soluções de casos47, pondo em 

cheque as ideias de imparcialidade e previsibilidade das decisões judicias e 

segurança jurídica. A partir do momento em que os princípios constitucionais 

dificultaram o controle sobre a atuação judicial, fez-se possível que juízes e 

tribunais interferissem na resolução de dilemas políticos cujas implicações não 

apenas incidiram sobre a proteção de direitos e garantias fundamentais, mas 

também reverberaram na definição da identidade raison d’être do povo brasileiro 

e na delimitação do percurso democrático a ser traçado pelo País48. 

 

 

 

                                                     
45 Ibid., p. 190. 
46  BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. In: 
[Syn]Thesis, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, 2012, p. 23-24. 
47 NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: Princípios e regras constitucionais. São Paulo: Martins 
Fontes, 2013, p. 190. 
48 HIRSCHL, Ran. The new constitutionalism and the judicialization of pure politics worldwide. In: 
Fordham Law Review, New York, v. 75, n. 2, 2006, p. 721-753. 
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1.3 Judicialização da política (de Ran Hirschl) 
 

No século XX, deu-se o advento do movimento jurídico-político 

neoconstitucionalista, que atribuiu efeito normativo às constituições e, por meio 

da crescente atuação do Poder Judiciário na resolução de controvérsias morais e 

políticas, visou a uma maior proteção dos direitos e das garantias fundamentais 

albergados pelos textos constitucionais. Os juízes e tribunais, então, através dos 

instrumentos de controle de constitucionalidade que lhes são próprios, passaram 

a decidir, recorrentemente, dilemas cujas implicações refletiram nas estruturas 

basilares das mais diversas sociedades do mundo ocidental contemporâneo49. 

A atuação do Poder Judiciário na resolução de impasses constitucionais 

não apenas resultou em implicações jurídicas, mas também políticas e morais. 

Discussões relacionadas a questões políticas sensíveis – por exemplo, à 

permissividade do aborto ou à exploração voluntária do corpo feminino – foram 

redirecionadas do campo de debate popular para o centro deliberativo das cortes 

judiciais. 

Em âmbito internacional, pôde-se observar diversas ocasiões em que o 

Poder Judiciário resolveu controvérsias políticas por meio dos mecanismos de 

jurisdição constitucional50. Nos Estados Unidos, a Suprem Court, ao julgar o caso 

Roe v. Wade 51 , declarou a constitucionalidade da interrupção voluntária da 

gravidez com base no direito à liberdade da mulher. Na Alemanha, o Tribunal 

Federal Constitucional (Bundesverfassungsgericht) declarou a 

inconstitucionalidade dos peep shows (performances nas quais mulheres, 

voluntariamente, dançam para indivíduos em cabines fechadas em troca de uma 

contraprestação pecuniária) com base no direito à dignidade da mulher52. Quando 

as cortes constitucionais americana e alemã decidiram os dilemas mencionados, 

                                                     
49  BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. In: 
[Syn]Thesis, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, 2012, p. 23-32. 
50 WALDRON, Jeremy. A essência da Oposição ao Judicial Review. In: BIGONHA, Antonio Carlos 
Alpino; MOREIRA, Luiz. Legitimidade da Jurisdição Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2010, p. 123-134. 
51 ESTADOS UNIDOS. Suprema Corte. Roe v. Wade. Washington, D.C., 22 jan. 1973. Disponível em: 
https://www.loc.gov/item/usrep410113/. Acesso em: 31 jul. 2020. 
52 LIMA, Nicolas Francesco Calheiros de. Algumas linhas acerca da dignidade humana: O julgado 
do Bundesverfassungsgericht sobre os peep shows. In: Publicações da Escola da AGU, Brasília, v. 
9, n. 1, 2017, p. 137-154. 



 

Ítalo Reis Gonçalves | 59 

 

além de resolverem litígios jurídicos, também traçaram o caminho do 

desenvolvimento político e moral a ser percorrido pelos Estado Unidos e pela 

Alemanha. 

O fenômeno no qual os juízes e tribunais (em especial, as cortes 

constitucionais) decidem controvérsias que ultrapassam as barreiras jurídicas e 

adentram nas searas política e moral é chamado de judicialização da política53. A 

competência para a resolução de dilemas políticos deixa os cidadãos e poderes 

representativos tradicionais (Executivo e Legislativo) e volta-se para o Poder 

Judiciário, que toma, para si, o papel de guardião último da constituição e de 

agente político transformador. 

O próprio conceito de “judicialização da política” é alvo de intenso debate 

perante tanto a doutrina interna, quanto externa e, em não raras ocasiões, 

confunde-se equivocadamente com outro fenômeno conexo a ele: o ativismo 

judicial. Assim, traçar uma linha etimológica que delimite a extensão de 

“judicialização da política” é tarefa necessária para qualquer trabalho que se 

proponha a discuti-la e, principalmente, compreendê-la. Dentre as abordagens 

adotadas por trabalhos acadêmicos para explicarem esse fenômeno, quatro 

destacam-se 54 : a) funcionalista, que atribui a judicialização da política das 

décadas recentes à proliferação dos níveis de governo e à emergência 

correspondente à ampla variedade de agências administrativas regulatórias 

semiautônomas55; b) centrada no direito, que enfatiza a prevalência do discurso 

dos direitos ou a maior sensibilização para as questões de direitos 56 ; c) 

institucionalista, que dispõe que algumas características institucionais (mantendo 

todas as demais constantes) são mais hospitaleiras à intervenção política de 

juízes e tribunais; d) centrada nos tribunais, que afirma que o Poder Judiciário é a 

força principal por trás da sua própria expansão, assumindo um papal de 

                                                     
53 LUNARDI, Fabrício Castagna. Judicialização da política ou “politização suprema”? O STF, o poder 
de barganha e o jogo político encoberto pelo constitucionalismo. In: Pensar, Fortaleza, v. 24, n. 1, 
2019, p. 1-12. 
54  DE QUEIROZ BARBOSA, Leon Victor; CARVALHO, Ernani. Ativismo judicial: Entre o mito e a 
juristocracia velada. In: Revista Política Hoje, Recife, v. 25, n. 2, 2016, p. 13-14. 
55 SHAPIRO, Martin; STONE-SWEET, Alex. On Law, Politics and Judicialization. New York: Oxford 
University Press, 2002. 
56 TATE, Neal. Why The Expansion of Judicial Power? In: TATE, Neal; VALLINDER, Torbjörn. The 
Global Expansion of Judicial Power. New York: University Press, 1995. 
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constante retroalimentação57. Entretanto, nenhuma dessas abordagens mostra-se 

suficiente para desvendar algumas das principais nuances da judicialização da 

política (como a sua natureza resultante de um amálgama entre Direito, Política e 

Sociologia) exatamente por focaram-se unilateralmente nesse fenômeno. 

Pela complexidade do tema, não há uma definição pacífica da 

judicialização da política na comunidade acadêmica nacional ou internacional. 

Luís Roberto Barroso, talvez o autor cujo conceito desse fenômeno seja o mais 

aceito no Brasil, delimita judicialização da política (ou judicialização da vida) como 

a resolução de controvérsias políticas pelo Poder Judiciário, não pelas instâncias 

tradicionais: os Poderes Executivo e Legislativo. Diferentemente do ativismo 

judicial, exercício deliberativo de vontade do Poder Judiciário que extrapola os 

limites constitucionais de interpretação normativa e cria novos direitos 58 , a 

judicialização da política independe da vontade de qualquer juiz ou tribunal, é um 

fato natural decorrente do modelo constitucional brasileiro adotado e desejado por 

este59. 

Contudo, há, ao menos, uma imprecisão na abordagem de Barroso: como 

estabelecer os limites constitucionais de interpretação normativa? Qual é a linha 

que separa, a partir da atuação jurisdicional, a resolução de controvérsias políticas, 

que caracteriza a judicialização da política, da criação de novos direitos, que 

caracteriza o ativismo judicial? A depender da decisão de determinado juiz ou 

tribunal sobre determinado tema, diferentes grupos políticos reagirão de forma 

distinta e condenarão ou exaltarão o Poder Judiciário a partir das suas próprias 

ideologias. Por exemplo, caso o Supremo Tribunal Federal declarasse a 

constitucionalidade do uso e da venda de todas as drogas em território brasileiro, 

provavelmente, segmentos conservadores seriam contrários à decisão sob o 

fundamento de que o STF havia ultrapassado os limites constitucionais de 

interpretação normativa, criando direito novo; em contrapartida, segmentos 

progressistas seriam favoráveis à decisão sob o fundamento de que o Supremo 

                                                     
57 TUSHNET, Mark. Taking the Constitution Away From The Courts. 1. ed. Princeton: University 
Press, 1999. 
58  BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. In: 
[Syn]Thesis, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, 2012, p.  24-28. 
59 Ibid., p. 28. 
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havia respeitado os limites constitucionais de interpretação normativa, resolvendo 

uma controvérsia política. Nesse cenário, a legitimidade da Corte Constitucional 

tornar-se-ia volátil aos diversos espectros políticos que compõem a 

multiplicidade do Brasil, e a própria atividade jurisdicional seria inviabilizada pela 

abstração das suas balizas. 

De acordo com Ran Hirschl, a judicialização da política consiste no recurso 

a juízes, tribunais e meios judiciais para o enfrentamento de controvérsias morais, 

questões de política pública e dilemas políticos 60 . É a interferência do Poder 

Judiciário em impasses políticos, morais e culturais. Contudo, a contribuição do 

autor para a temática aqui abordada vai além: Hirschl subdivide a judicialização 

da política em três espécies, denominadas de “faces” por ele. 

A primeira face, também conhecida por judicialização orgânica, manifesta-

se através da disseminação de discursos, jargões, mandamentos e procedimentos 

jurídicos na esfera política e nos fóruns decisórios dos conflitos da vida 

cotidiana61. Em razão da crescente complexidade das comunidades e relações 

interpessoais contemporâneas, mostrou-se natural – e necessária – a 

substituição do status (informal) pelo processo judicial (formal) como meio 

adequado de regulação social e manutenção civilizatória. Entretanto, ainda que 

fascinante, a judicialização orgânica não mais será analisada por este trabalho, 

pois, para a adequada investigação do principal objeto de estudo do trabalho, faz-

se imprescindível um enfoque nas duas próximas faces da judicialização da 

política. 

A segunda face, também conhecida por judicialização vinda de baixo, 

manifesta-se através da expansão de competência de juízes e tribunais para a 

definição de políticas públicas por meio da jurisdição constitucional62. É a proteção 

dos direitos constitucionais através dos meios “comuns” do controle de 

constitucionalidade. Em relação a essa face, o Poder Judiciário atua de duas 

formas principais: a) na defesa do princípio do devido processo legal e da justiça 

                                                     
60 HIRSCHL, Ran. The new constitutionalism and the judicialization of pure politics worldwide. In: 
Fordham Law Review, New York, v. 75, n. 2, 2006, p. 721-753. 
61 Ibid., p. 723. 
62 Ibid., p. 724. 
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processual; b) na proteção dos direitos fundamentais e limitação dos atos 

administrativos dos agentes públicos63. 

Quanto à primeira subcategoria da judicialização vinda de baixo, os juízes e 

tribunais buscam garantir a defesa do princípio do devido processo legal nas 

investigações e nos processamentos de teor criminal. Essa maior atuação do 

Poder Judiciário na garantia do cumprimento da justiça processual deu-se, dentre 

outros motivos, em razão da adoção de políticas antiterroristas pós-11 de 

setembro por diversos governos que, em numerosos casos, flexibilizaram a 

possibilidade de implementação de medidas punitivas sobre “indivíduos 

potencialmente perigosos” antes do término (ou mesmo do início) de um 

procedimento judicial justo e bem regulado. Um dos exemplos dessa subcategoria 

pôde ser encontrado no julgamento do caso Ramdan v. Rumsfeld64 , no qual a 

Suprema Corte suprimiu os tribunais militares do governo Bush na Baía de 

Guantánamo. Quanto à segunda subcategoria da judicialização vinda de baixo, os 

juízes e tribunais buscam garantir a proteção dos direitos fundamentais e a 

adequada implementação de políticas públicas por meio da limitação dos atos 

administrativos dos agentes públicos. Essa maior atuação do Poder Judiciário 

deu-se, dentre outros motivos, em razão da necessidade de promoção de um 

estado de bem-estar social e da falta de efetividade da Administração Pública em 

implementá-lo. Um dos exemplos dessa subcategoria pôde ser encontrado no 

julgamento do caso Brown v. Board of Education of Topeka65, no qual a Suprema 

Corte decidiu pela inconstitucionalidade da segregação racial nas escolas 

públicas com base nos direitos à educação e igualdade. 

Ainda se deve destacar que, em momento algum, Hirschl oferece uma 

definição bem-acabada de “políticas públicas”. A sua estratégica argumentativa 

para elucidar o significado desse termo consiste na vasta enumeração de 

exemplos ilustrativos de casos nos quais, de acordo com a visão do autor, o Poder 

Judiciário interferiu na efetivação de políticas públicas. Assim, a partir do 

                                                     
63 Ibid., p. 724-727. 
64  ESTADOS UNIDOS. Suprema Corte. Hamdan v. Rumsfeld. Washington, D.C., 28 jun. 2004. 
Disponível em: https://www.loc.gov/item/usrep542507/. Acesso em: 31 jul. 2020. 
65 ESTADOS UNIDOS. Suprema Corte. Brown v. Board of Education of Topeka. Washington, D.C., 17 
mai. 1954. Disponível em: https://www.loc.gov/item/usrep347483/. Acesso em: 31 jul. 2020. 
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estabelecimento de um liame lógico entre esses casos, conclui-se que o conceito 

de “políticas públicas” de Hirschl assemelha-se ao de Rodolfo de Camargo 

Mancuso: conduta comissiva ou omissiva da Administração Pública, lato sensu, 

voltada para a consecução de meta ou programa previsto em texto constitucional 

ou legal66. Essa também é a definição de “políticas públicas” atribuída por este 

trabalho. 

A terceira face, também conhecida por judicialização da megapolítica ou da 

política pura, manifesta-se através de julgamentos, por juízes e tribunais, de 

controvérsias políticas centrais que definem e dividem comunidades inteiras. É a 

interferência do Poder Judiciário em dilemas políticos nucleares que vão além da 

defesa dos direitos fundamentais, definido, assim, a razão de ser – raison d’être – 

das sociedades67. Essa face pode ser dividida em algumas subcategorias, sendo 

as mais relevantes, para os fins deste trabalho, as seguintes: a) interferência 

judicial em processos eleitorais; b) corroboração judicial de transformações de 

regime político; c) interferência judicial na formação de identidades coletivas. 

Um dos exemplos da judicialização da megapolítica pôde ser encontrado no 

julgamento, pela corte constitucional da Coreia do Sul (Heonbeop Jaepanso), da 

constitucionalidade (ou não) do processo de impeachment instaurado contra o ex-

presidente sul-coreano, Roh Moo-Hyun, pela Assembleia Nacional – Daehan-min-

guk Gukhoe – em 2004. Nessa decisão, a Heonbeop Jaepanso, após o 

impedimento do ex-presidente, decidiu pela inconstitucionalidade do processo de 

impeachment – ainda que ele se tenha atido ao rito constitucional pré-

estabelecido – em razão da necessidade de proteção dos princípios da 

governabilidade e proporcionalidade, restituindo, assim, o governo de Roh Moo-

Hyun68. No caso sul-coreano, pôde-se constatar que a Heonbeop Jaepanso, por 

meio do controle de constitucionalidade, decidiu um impasse político nuclear 

referente à transformação do regime político da Coreia do Sul sem dialogar com a 

                                                     
66 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A ação civil pública como instrumento de controle judicial das 
chamadas políticas públicas. In: Ação Civil Pública: Lei 7.347 – 15 anos. São Paulo: Editora 
Revistas dos Tribunais, 2001, passim. 
67 HIRSCHL, Ran. The new constitutionalism and the judicialization of pure politics worldwide. In: 
Fordham Law Review, New York, v. 75, n. 2, 2006, p. 727. 
68  LIN, Chun-Yuan. Court in a Political Conflict: Note on South Korean Impeachment Case. In: 
National Taiwan University Law Review, Taipei City, v. 4, n. 1, 2009, p. 251-276. 
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população, cuja identidade coletiva foi afetada pela ação da corte constitucional. 

Mais: a Heonbeop Jaepanso contrariou, de forma direta, a vontade política da 

Daehan-min-guk Gukhoe, órgão representativo legítimo que optou pelo 

impedimento de Roh Moo-Hyun. 

Visto isso, embora as três faces da judicialização da política estremeçam 

as estruturas basilares da frágil barreira que divide o Direito e a Política e, em razão 

disso, sejam dotadas de legitimidade dúbia, a judicialização da megapolítica, por 

incidir sobre dilemas eminentemente morais e políticos (e não jurídicos), 

representa um risco social maior: o desmantelamento democrático de uma nação 

a partir da atuação ilimitada dos juízes e tribunais na resolução de controvérsias 

políticas nucleares. A terceira face, então, coloca em xeque as credenciais 

democráticas da jurisdição constitucional e do controle de constitucionalidade69. 

Finalmente retorno a Kelsen: a sua Teoria Pura do Direito, ainda que jamais 

tenha tratado sobre o ativismo judicial e a judicialização da política (nem o poderia 

em razão do lapso temporal), possui paralelos com esses fenômenos e auxilia no 

entendimento desses temas. Normalmente, ao abordar a ativa atuação 

jurisdicional contemporânea, a academia opta por focar em autores como 

Heidegger, Gadamer, Schmitt ou Dworkin, mas a análise da teoria da interpretação 

normativa kelseniana é igualmente relevante às teorias dos nomes citados, como 

será demonstrado nos parágrafos seguintes. 

A incomunicabilidade entre Direito, Moral e Política proposta por Kelsen 

deve ser encarada apenas como um corte epistemológico da ciência jurídica, mas 

o autor afirma expressamente que a Justiça e Moral – a menção à Política é 

apenas implícita – influenciam o processo decisório do juiz70. Afinal, como não 

estaria a vontade do intérprete, termo central na teoria hermenêutica kelseniana, 

                                                     
69 HIRSCHL, Ran. The new constitutionalism and the judicialization of pure politics worldwide. In: 
Fordham Law Review, New York, v. 75, n. 2, 2006, p. 728. 
70 “Na medida em que, na aplicação da lei, para além da necessária fixação da moldura dentro da 
qual se tem de manter o ato a pôr, possa ter ainda lugar uma atividade cognoscitiva do órgão 
aplicador do Direito, não se tratará de um conhecimento do Direito positivo, mas de outras normas 
que, aqui, no processo da criação jurídica, podem ter a sua incidência: normas de Moral, normas de 
Justiça, juízos de valor sociais que costumamos designar por expressões correntes como bem 
comum, interesse do Estado, progresso, etc.” KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 6. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 250. 
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relacionada à Justiça, Moral e Política? Por isso, o paralelo proposto pelo presente 

trabalho faz-se mais do que possível: necessário. 

Embora o ativismo judicial e a judicialização da política sejam fenômenos 

conexos (Luís Roberto Barroso chama-os de “primos”71), faz-se imprescindível 

estabelecer a distinção entre ambos para uma adequada análise da atuação 

jurisdicional no Brasil (em especial, a do Supremo Tribunal Federal). 

A definição de ativismo judicial, em razão da alta complexidade do tema, 

não é consenso na academia ou jurisprudência brasileira (na realidade, não o é em 

lugar algum do mundo ocidental). Barroso define ativismo judicial como a ampla 

e intensa interferência do Poder Judiciário em questões não disciplinadas pelo 

texto constitucional72 ; Garapon, por outro lado, define esse fenômeno como a 

interferência do Poder Judiciário sobre dilemas políticos com base no desejo do 

juiz para a conservação ou transformação de determinada posição social73. Ainda 

assim, independentemente da definição adotada, como preleciona Streck, há um 

parcial consenso doutrinário de que o ativismo judicial está intimamente vinculado 

a duas ideias: vontade do juiz e ultrapassagem do texto normativo 74 . Assim, 

proponho a seguinte definição de ativismo judicial: é a atuação do Poder Judiciário 

que, com base na vontade dos juízes e tribunais, ultrapassa as barreiras 

semânticas impostas pelo texto normativo. 

Exemplificando o fenômeno exposto acima, é possível citar a decisão do 

Supremo Tribunal Federal referente à Ação Direta de Inconstitucionalidade 

4.277/2011, na qual o STF reconheceu a constitucionalidade da união estável entre 

casais homoafetivos. Em sua argumentação, a Corte Constitucional defendeu uma 

interpretação extensiva do artigo 226 da Constituição de 1988 e uma interpretação 

conforme à Constituição do artigo 1.723 do Código Civil75, elastecendo os sentidos 

                                                     
71  BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. In: 
[Syn]Thesis, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, 2012, p. 28. 
72 Ibid., p. 23-32. 
73 GARAPON, Antoine. O Guardador de Promessas. Justiça e Democracia. Lisboa: Instituto Piaget, 
1998. 
74  LEPPER, Adriano Obach; STRECK, Lenio Luiz; TASSINARI, Clarissa. O problema do ativismo 
judicial: uma análise do caso MS3326. In: Revista Brasileira de Políticas Públicas, Brasília, v. 5, 
Número Especial, 2015, p. 51-61. 
75 Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, 
configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de 
constituição de família. 
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dos termos “família”, “homem” e “mulher” para corrigir uma injustiça histórica com 

a comunidade LGBTQ da sociedade brasileira. Assim, o Supremo Tribunal Federal, 

tomando como base apenas a vontade dos seus ministros (a decisão foi unânime) 

de promover uma transformação social pela via judicial, ultrapassou os limites 

semânticos impostos pelas próprias normas constitucional e infraconstitucional. 

A ideia proposta de ativismo judicial e a teoria hermenêutica de Kelsen 

possuem importantes paralelos. O autor, ao longo da sua Teoria Pura do Direito, 

defende que o ato de execução normativa é relativamente indeterminado, 

atribuindo essa indeterminação à dicotomia estabelecida entre o processo 

cognoscitivo, que resulta na delimitação da moldura normativa, e o processo 

volitivo do intérprete, que resulta na concretização da norma. Essa construção 

teórica deriva em um decisionismo relativo. Contudo, contestei a conclusão 

kelseniana de que o ato de aplicação normativa é relativamente indeterminado, 

defendendo que, se seguidos os pressupostos de Kelsen, a única conclusão 

possível é a de que o ato de execução da norma é absolutamente indeterminado, 

pois tanto a delimitação da moldura normativa, quanto a opção por uma das 

possibilidades interpretativas inseridas na moldura tomam como base apenas a 

vontade do intérprete. Isso resulta em um decisionismo puro, ou seja: em uma 

absoluta discricionariedade interpretativa dos juízes e tribunais76. 

O decisionismo kelseniano admite a influência da vontade do intérprete – 

assim como da Moral e da Política – no ato de concretização normativa e ainda 

prevê a possibilidade do juiz ou tribunal ultrapassar as barreiras semânticas 

impostas pela norma. Além disso, por não estabelecer um método hermenêutico 

racional para a delimitação da moldura normativa, Kelsen possibilita que o ato 

interpretativo paute-se não em um processo cognoscitivo (como defende o autor); 

mas sim em um processo volitivo. Na realidade, então, o ato de execução da norma 

é absolutamente indeterminado e deriva em um decisionismo puro. 

Dessa forma, ambos os requisitos que definem o fenômeno do ativismo 

judicial (vontade do juiz e ultrapassagem da norma) já eram reconhecidos, direta 

ou indiretamente, pela teoria hermenêutica kelseniana, demonstrando o caráter 

                                                     
76 STRECK, Lenio Luiz. Aplicar a “letra da lei” é uma atitude positivista? In: Novos estudos jurídicos, 
Itajaí, v. 15, n. 1, 2010, p. 158-173. 
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prospectivo da Teoria Pura do Direito e a sua influência sobre o atual panorama da 

atuação jurisdicional brasileira. Ou seja: é possível afirmar que a ideia de 

decisionismo, já prevista na Teoria Pura do Direito de Kelsen, possui íntima relação 

com o fenômeno do ativismo judicial e que a sua investigação é imprescindível 

para o adequado entendimento da atividade jurisdicional brasileira. 

A ideia proposta de judicialização da política e a teoria hermenêutica de 

Kelsen possuem importantes paralelos. O autor, ao longo da sua Teoria Pura do 

Direito, defende que, ao travestir um posicionamento político de verdade científica 

e propor-se a oferecer uma resposta correta e justa, o cientista jurídico passa a 

exercer uma função jurídico-política. Na judicialização da política, como 

demonstrado a partir da exemplificação do julgamento do Habeas Corpus 152.752 

pelo Supremo Tribunal Federal, ocorre precisamente o mesmo processo: o juiz ou 

tribunal afirma existir uma decisão ou interpretação correta e, para legitimar a sua 

crença política, justifica-a a partir de uma falsa cientificidade (na forma de uma 

falsa juridicidade). 

Ainda que Kelsen jamais tenha previsto a possibilidade dos membros do 

Poder Judiciário exercerem a função jurídico-política, o autor nunca negou 

expressamente tal cenário. Assim, a conclusão de que juízes e tribunais, para 

atingirem fins políticos, travestem as suas convicções políticas de caráter 

científico e propõem uma única decisão ou interpretação correta e justa é uma 

extensão natural da teoria hermenêutica kelseniana. Ao exercerem a função 

jurídico-política, os membros do Poder Judiciário quebram o pacto democrático e 

usurpam o exercício da soberania popular77, promovendo a instauração de um 

governo de juízes, ou juristocracia78. Ou seja: é possível afirmar que a ideia de 

função jurídico-político, já prevista na Teoria Pura do Direito de Kelsen, possui 

íntima relação com o fenômeno da judicialização da política e que a sua 

investigação é imprescindível para o adequado entendimento da atividade 

jurisdicional brasileira. 

                                                     
77  BELLO, Enzo; BERCOVICI, Gilberto; LIMA, Martonio Mont'Alverne Barreto. O Fim das Ilusões 
Constitucionais de 1988? In: Revista Direito e Práxis. Rio de Janeiro, v. 10, n. 03, 2019, passim. 
78  HIRSCHL, Ran. Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New 
Constitutionalism. Cambridge: Harvard University Press, 2007, passim. 
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Com base na teoria hermenêutica de Kelsen, é possível concluir que a 

interpretação da norma é determinada pelo Direito, enquanto a sua concretização, 

pela Justiça, Moral e Política. Essa duplicidade procedimental é o que possibilita a 

instauração e disseminação dos fenômenos da judicialização da política e do 

ativismo judicial, nocivos para a consolidação das bases democráticas de 

qualquer sociedade. Ou seja: a submissão da concretização da norma à Justiça, 

Moral e Política proporciona os meios para a expansão da atuação dos juízes e 

tribunais e impossibilita qualquer tipo de controle efetivo sobre esses agentes 

supostamente neutros. 

De acordo com Kelsen, o conceito de “justiça”, assim como o 

estabelecimento de critérios de justiça, são relativos, dependem dos parâmetros 

éticos e morais adotados por cada sociedade. Cada juízo de valor avalia se 

determinada conduta possui um valor de justiça positivo ou negativo. Para o autor, 

não há o que se falar em absolutismo filosófico, no qual não existe a possibilidade 

de relativização conceitual ou elasticidade ética ou moral 79 . Ademais, Kelsen 

afirma que existem dois tipos de teoria da justiça: metafísicas, que existem para 

além do conhecimento humano baseado na experimentação; racionais, que não 

dependem de qualquer agente externo e podem ser compreendidas pelo 

conhecimento humano baseado na experimentação. Entretanto, 

independentemente do tipo de teoria da justiça adotada por cada sociedade, o 

autor defende existirem pontos de vulnerabilidade conceitual em cada uma delas. 

Para Kelsen, a fórmula suum cuique de Aristóteles, o imperativo categórico 

de Kant, a teologia de Tomás de Aquino e o comunismo de Marx (não obstante 

outras correntes doutrinárias), todas teorias de justiça, carecem de sustentáculos 

conceituais fortes e, para atingirem as suas completudes semânticas, necessitam 

de uma prévia positivação normativa. Ou seja: o autor afirma que, direta ou 

indiretamente, qualquer teoria da justiça depende do Direito positivado 80. Isso 

significa que, na execução da norma, o processo volitivo, ligado diretamente à 

Justiça, Moral e Ética, desempenha um papel subsidiário, enquanto o processo 

                                                     
79 KELSEN, Hans. O que é justiça? A justiça, o direito e a política no espelho da Ciência. São Paulo: 
Martins Fontes, 1998. 
80 KELSEN, Hans. O problema da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
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cognoscitivo, ligado diretamente ao Direito, um papel principal. Aquele, por 

limitação procedimental, depende deste, e a norma de justiça é valor descrito em 

um padrão normativo prescritivo. Em outras palavras: a Justiça é delimitada pelo 

Direito, não o contrário81. 

O problema central da atuação jurisdicional (em especial, a jurisdição 

constitucional) é que, normalmente, juízes e tribunais, no processo de execução da 

norma jurídica, inverte os papéis do Direito e da Justiça. Isso abre a possibilidade 

de uma indeterminação absoluta no processo de execução das normas, pois o 

pressuposto de que a concretização da norma antecede a interpretação da norma 

resulta na falta de limitação da moldura normativa e, consequentemente, da 

atividade judicial. Esse é o pensamento que substancia os fenômenos da 

judicialização da política e do ativismo judicial, e, a partir dele, juízes e tribunais 

valem-se apenas das suas vontades (inerentes ao processo volitivo) e ignoram os 

limites semânticos estabelecidos pela moldura normativa (inerente ao processo 

cognoscitivo) no momento de execução da norma. 

Dessa forma, interligar o processo de execução da norma jurídica à Justiça 

sem a limitação imposta pelo Direito garante uma margem de discricionariedade 

exponencial para a atividade jurisdicional. Como estabelecido por Kelsen, a ideia 

de priorizar a Justiça ao Direito resulta em uma hipertrofia do Poder Judiciário, 

que, por meio da discricionariedade e do exercício da função jurídico-política, 

impõe as suas preferências pessoais sob o falso de argumento de estar 

promovendo a justiça e o bem-comum. 

Entender a jurisdição constitucional como questão de justiça auxilia no 

entendimento das bases da judicialização da política e do ativismo judicial, mas, 

para superar ambos os fenômenos (pelo menos, as suas facetas mais nocivas), 

mostra-se imprescindível tratar a jurisdição constitucional como questão de 

Direito. Todavia, para tal, é necessário que a doutrina e a jurisprudência 

estabeleçam critérios claros de limitação da moldura normativa, que guia todo o 

processo hermenêutico de execução da norma jurídica. 

 

                                                     
81 SCHWARTZ, Germano; NETO, Arnaldo Bastos Santos. O Direito Necessita da Justiça: Reflexões 
Sobre o Tema em Kelsen e Luhmann. In: Veredas do Direito, Belo Horizonte, v. 6, 2009, p. 31. 



 



 

2. A PENITÊNCIA DE PROMETEU: SOBRE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A 

JUDICIALIZAÇÃO DA MEGAPOLÍTICA E A QUEBRA DO PACTO DEMOCRÁTICO 

 

“És muito audaz em todos os teus pensamentos,/ filho da sábia Têmis, e contrariando/ 

as minhas intenções e as tuas vou pregar-te/ nesta isolada rocha, longe dos 

caminhos/ com elos inflexíveis de aço indestrutível./ Aqui não poderás ouvir a voz dos 

homens/ nem ver a imagem deles, e sempre queimando/ pelo fogo inclemente do sol 

flamejante/ terás a flor da pele escura e ressecada;/ [...] Eis tua recompensa por haver 

querido/ agir como se fosse benfeitor dos homens.”1 

 

A crescente interferência do Poder Judiciário na resolução de controvérsias 

morais e políticas é um fenômeno de escopo mundial. No Brasil redemocratizado, 

o neoconstitucionalismo promoveu uma inflação do papel desempenhado pelos 

juízes e tribunais, que passaram não apenas a atuar como protetores da 

Constituição Federal de 1988 e promotores do estado de bem-estar social, mas 

também a resolver dilemas políticos nucleares, que moldaram as estruturas 

basilares da democracia nacional. Com o advento e a expansão do movimento 

jurídico-político neoconstitucionalista, pôde-se observar uma maior interferência 

do Poder Judiciário – em especial, das cortes constitucionais – na resolução de 

controvérsias políticas nucleares: conflitos que ultrapassam as barreiras jurídicas 

e incidem, diretamente, sobre os pilares democráticos das sociedades 

contemporâneas. 

No Brasil redemocratizado, esse fenômeno mostrou-se essencial para a 

definição e o desenvolvimento da conjuntura sócio-política do País. O Supremo 

Tribunal Federal resolveu, em diversas ocasiões, controvérsias políticas que 

interferiram no andamento democrático da Nação. Dilemas relacionados ao aborto 

de fetos anencéfalos, à equiparação do casamento civil homoafetivo e ao 

estabelecimento de cotas raciais nas instituições públicas de ensino, por exemplo, 

não foram decididos pelo povo e pelos seus representantes tradicionais (Poderes 

Executivo e Legislativo); mas sim pelos ministros do STF. A interferência da Corte 

Constitucional na resolução de impasses sobre direitos e garantias fundamentais 

                                                     
1  Fala de Hefesto na peça teatral Prometeu Acorrentado, de Ésquilo. ÉSQUILO. Prometeu 
acorrentado. In: O melhor do teatro grego. 1. ed. São Paulo: Zahar, 2013, p. 29. 
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(assim como a aceitação popular dessa prática) resultou em uma inflação 

institucional do Supremo e, consequentemente, possibilitou que este passasse a 

discutir e resolver controvérsias políticas nucleares que extrapolassem os limites 

jurídicos da proteção dos direitos fundamentais e adentrassem na própria 

essência democrática do País, moldando a raison d’être da sociedade brasileira. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, instauraram-se, na 

sociedade brasileira, as ideias de necessidade de proteção dos direitos e das 

garantias fundamentais e dos princípios constitucionais e de erguimento de um 

estado de bem-estar social, necessárias para a consolidação de um verdadeiro 

estado democrático de direito. Os direitos e as garantias fundamentais e os 

princípios previstos na CF/88 assumiram papel de destaque perante a conjuntura 

social brasileira. O movimento neoconstitucionalista, ao garantir normatividade 

para os princípios constitucionais, maior liberdade hermenêutica para juízes e 

tribunais e supremacia da Constituição mostrou-se como um dos principais 

delimitadores das diretrizes jurídico-políticas a serem traçadas pelo País. 

Nesse contexto, o Poder Judiciário, imbuindo-se das prerrogativas de 

guardião constitucional, protetor dos direitos e das garantias fundamentais e 

transformador social, passou a interferir na resolução de diversas controvérsias 

morais e políticas cujas implicações definiram a identidade do País e moldaram 

as bases democráticas nacionais, o que possibilitou a expansão do fenômeno da 

judicialização da política no Brasil redemocratizado. Como já dispus, de acordo 

com Ran Hirschl, a interferência do Poder Judiciário na resolução de dilemas 

morais e impasses políticos é denominada judicialização da política, sendo esta 

subdividida em três categorias (ou faces): judicialização orgânica; judicialização 

vinda de baixo; judicialização da megapolítica 2 . As promessas democráticas 

constitucionais, que se sustentam nos pilares de soberania popular, cidadania, 

dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e 

pluralismo político, encontraram óbice na ação de juízes e tribunais que, através 

da jurisdição constitucional e dos mecanismos de controle de constitucionalidade, 

reprimiram a vontade democrática do poder constituinte originário em detrimento 

                                                     
2 HIRSCHL, Ran. The new constitutionalism and the judicialization of pure politics worldwide. In: 
Fordham Law Review, New York, v. 75, n. 2, 2006, p. 721-722. 
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das vontades particularistas das elites econômicas, políticas e jurídicas visando à 

autopreservação hegemônica e manutenção do status quo, descaracterizando 

qualquer vertente verdadeiramente revolucionária do movimento constitucional 

que culminou na promulgação da Constituição Federal de 1988. 

Três dos casos mais emblemáticos que ilustraram a interferência do Poder 

Judiciário sobre dilemas políticos e morais consistiram nos julgamentos da 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 378, da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 5.498 e do Habeas Corpus 152.752. Nos dois primeiros, o 

Supremo Tribunal Federal decidiu, ainda que de forma direta e indiretamente, o rito 

do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff; no terceiro caso, 

o STF decidiu pela constitucionalidade da prisão provisória do também ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva antes do trânsito em julgado do seu processo 

criminal e, consequentemente, impediu materialmente a sua participação das 

eleições presidenciais de 2018 (algo confirmado posteriormente pela 

inelegibilidade de Lula declarada pelo Superior Tribunal Eleitoral). Esses casos são 

paradigmáticos exatamente porque demonstraram como a Corte Constitucional 

age em momentos de crise política: em vez de utilizar-se do Direito para 

reestabelecer a normalidade institucional e a vontade constitucional, vale-se do 

aparato jurídico para aprofundar a instabilidade e instaurar o colapso democrático 

a partir da prevalência de valores autocráticos. 

Os três julgamentos incidiram sobre a capacidade de participação política 

do povo e a prevalência da vontade constitucional externada pelo constituinte 

originário, limitando, em última análise, os direitos políticos fundamentais do povo 

ao inflarem a força política do Supremo Tribunal Federal, o que impediu a 

concretização das promessas democráticas da Constituição Federal de 1988. Ao 

validar o impeachment de uma presidente eleita sem forte embasamento jurídico 

e impedir a candidatura do talvez principal candidato às eleições presidenciais de 

2018 sem expressa permissão constitucional, o STF suprimiu tacitamente a 

eficácia do art. 14 da CF/88, onde está disposto que a soberania popular será 

exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. Ora, uma vez que o 

voto do povo é sobreposto pela vontade do Poder Judiciário, como é possível ainda 

falar sobre estabilidade democrática e soberania popular? Partindo da hipótese de 
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que, no Brasil redemocratizado, a jurisdição constitucional foi utilizada como 

mecanismo de autopreservação hegemônica e manutenção do status quo, nesta 

seção, pretendo: a) analisar o fenômeno da judicialização da política no Brasil e 

apresentar elementos que auxiliem na explicação de como ele moldou a atual 

conjuntura jurídico-política nacional; b) apresentar o conceito de juristocracia de 

Ran Hirschl e relacioná-lo com a realidade jurídico-política do País; c) conceituar 

e desenvolver a judicialização turva da política, tomando, como base, a 

investigação do julgamento do Habeas Corpus 152.752. 

 

2.1 Das promessas democráticas da Constituição Federal de 1988 à juristocracia 

 

Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, estabeleceu-se a 

necessidade de instauração de uma democracia nacional 3  que promoveria o 

cumprimento das ânsias dos heterogêneos grupos sociais do País e a ascensão 

do welfare state, rompendo com os principais laços criados e solidificados durante 

o período ditatorial (1964-1985)4. O Poder Judiciário, revestindo-se dos papéis de 

guardião constitucional e transformador social, serviu como principal agente de 

proteção dos direitos individuais e coletivos. A atuação dos juízes e tribunais 

(especialmente, do Supremo Tribunal Federal) se mostrou essencial para a 

salvaguarda dos direitos e das garantias fundamentais (principalmente, voltados 

para os desprivilegiados) e para o erguimento e a manutenção dos pilares jurídico-

políticos que moldaram o País a partir do final do Século XX5. 

Contudo, da mesma forma que o Poder Judiciário, em determinadas 

situações, protegeu interesses das minorias e viabilizou – ainda que parcialmente 

– elementos para o erguimento do estado de bem-estar social, ele também interviu 

                                                     
3 Preâmbulo da Constituição Federal de 1988: “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em 
Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a 
seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL”. 
4 VIANNA, Luiz Werneck. A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. Rio de Janeiro: 
Revan, 1999. 
5 BARROSO, Luís Roberto. A razão sem voto: o Supremo Tribunal Federal e o governo da maioria. 
In: Revista Brasileira de Políticas Públicas, Brasília, v. 5, Número Especial, 2015, p. 23-25. 
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em impasses eminentemente políticos que ultrapassaram a sua competência e, 

ao limitar a participação política popular, rachou os mesmos pilares democráticos 

que os juízes e tribunais alegaram erguer e moldar6. Ou seja: a intervenção do 

Judiciário em controvérsias políticas – conhecida como judicialização da política7 

–, de forma dicotômica, resultou tanto na instauração, quanto na desestruturação 

da democracia nacional. 

No Brasil, a judicialização da política exerceu grande influência no 

erguimento e na solidificação dos pilares jurídico-políticos nacionais. Após o 

regime ditatorial de 1964-1985, a democracia brasileira, ainda em formação, 

encontrou diversos empecilhos para a sua cimentação institucional: o povo – 

detentor da soberania, mas sem coesão política e identidade nacional – não sabia 

como exercer o seu novo poder cidadão ou mesmo como definir a sua infante 

vontade geral; os Três Poderes – responsáveis pela efetivação do estado 

democrático de direito, mas sem delimitação clara das suas prerrogativas – não 

sabiam como erigir o welfare state ou mesmo como promover a proteção dos 

direitos fundamentais e dos princípios constitucionais que lhes dão fundamento8. 

O Poder Judiciário, buscando cumprir a função de moderador político e 

“construtor da ordem” 9 , através da jurisdição constitucional e do discurso de 

necessidade de conciliação de dilemas entre o Legislativo e o Executivo, freou os 

exercícios funcionais destes, diminuindo-os. Mais: os juízes e tribunais, visando a 

solidificar o seu poderio político, imbuíram-se dos papeis de intérpretes-últimos e 

guardiões constitucionais 10 . Ao reconhecer-se e ser reconhecido (direta ou 

indiretamente) como agente de transformação social, o Judiciário buscou garantir 

a transição do regime ditatorial para o democrático de forma não disruptiva e 

                                                     
6 STRECK, Lenio. A Concretização de Direitos e a Validade da Tese da Constituição Dirigente em 
Países de Modernidade Tardia. In: Caderno de Direito Constitucional, Escola da Magistratura do 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Porto Alegre, v. 5, 2006, p. 4-7. 
7 LUNARDI, Fabrício Castagna. Judicialização da política ou “politização suprema”? O STF, o poder 
de barganha e o jogo político encoberto pelo constitucionalismo. In: Pensar, Fortaleza, v. 24, n. 1, 
2019, p. 1-2. 
8  CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil. O longo Caminho. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2002, p. 222-223. 
9 VIANNA, Luiz Werneck. Corpo e alma da magistratura brasileira. Rio de Janeiro: Revan, 1997,  p. 
10. 
10 Ibid., p. 30. 



 

76 | Sobre jurisdição constitucional e Prometeu acorrentado: há espaço para a judicialização da megapolítica no Brasil redemocratizado? 

 

passou a decidir sozinho impasses constitucionais sensíveis. Ou seja: tentou 

promover uma “revolução sem revolução”11. 

Essa conjuntura jurídico-político-social possibilitou uma ativa (e crescente) 

atuação do Poder Judiciário sobre controvérsias políticas e morais a partir da 

alegativa do dever de proteção dos direitos e das garantias fundamentais, 

essenciais para a consolidação da nova democracia nacional (prática que, em 

última análise, resultou na inflação funcional dos juízes e tribunais). Nos anos 

2000 e 2010, a atuação do Supremo Tribunal Federal não apenas manteve-se, mas 

alastrou-se: o Judiciário decidiu dilemas constitucionais sensíveis cujas 

implicações não se limitaram ao âmbito do Direito, elas refletiram na Política. O 

STF, em diversas ocasiões dos últimos anos, decidiu impasses políticos que 

interferiram no desenvolvimento democrático do País. Julgamentos de 

controvérsias que, em seus núcleos, trataram sobre os mais essenciais direitos 

fundamentais tornaram-se prática comum no Brasil. Dilemas relacionados, por 

exemplo, à união estável entre casais homoafetivos ou à criminalização da homo 

e transfobia deixaram de ocupar um lugar de destaque nas discussões do 

Executivo e Legislativo e passaram a figurar como o epicentro do exercício dos 

juízes e tribunais12. 

Em abril de 2012, no julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito 

Fundamental 54/DF (ADPF 54), o Supremo Tribunal Federal decidiu pela 

constitucionalidade da interrupção da gravidez (aborto) de fetos anencéfalos em 

razão da necessidade de proteção dos direitos constitucionais à dignidade da 

pessoa humana e à liberdade da mulher13. Em maio do mesmo ano, no julgamento 

do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral 597.285/RS (RE 597.285), o STF 

decidiu pela constitucionalidade do sistema de cotas adotado pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, que beneficiou a população pobre, negra e indígena 

do Brasil, em razão da necessidade de proteção ao direito constitucional da 

                                                     
11 TOCQUEVILLE, Alexis de. Democracy in America. 10. ed. New York: Vintage Books, 1961. 
12  BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. In: 
[Syn]Thesis, Rio de Janeiro, vol.5, n. 1, 2012, p. 23-32. 
13  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 54. 
Brasília, DF, 12 abr. 2012. Disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2226954. Acesso em: 31 jul. 2020. 
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igualdade material14. 

Em 1992 e 2016, nos julgamentos do Mandado de Segurança 21.564 e da 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 378 e Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 5.498, respectivamente, o Supremo Tribunal Federal decidiu 

o rito a ser seguido no processo de impeachment dos ex-presidentes Fernando 

Collor e Dilma Rousseff. Os julgamentos, todos alvos de razoáveis controvérsias 

jurídicas e políticas, influenciaram no resultado final de confirmação dos 

impedimentos de Collor e Dilma, corroborando a transformação do regime político 

no Brasil naqueles anos15. Em 2016, houve um agravante: a destituição de Dilma 

culminou no golpe judicial-parlamentar, a configurar uma nova modalidade de 

ação política em países da América Latina: a destituição de governantes 

vencedores de eleições por mecanismos judiciais e parlamentares. Dessa maneira, 

o Poder Judiciário resolveu impasses de política pura que definiram a identidade 

nacional, a raison d’être da sociedade brasileira, manifestando-se, assim, a 

judicialização da política na sua terceira fase, a judicialização da megapolítica. 

Ainda que a crescente interferência dos juízes e tribunais na resolução de 

impasses políticos tenha sido imprescindível para a proteção de diversos direitos 

e garantias fundamentais e princípios constitucionais e para a modulação das 

bases jurídico-políticas do País, a judicialização da política não se mostrou, ao 

longo do percurso democrático nacional, imune a críticas. Assim como esse 

fenômeno auxiliou na estruturação dos pilares democráticos brasileiros, de forma 

paradoxal, resultou na desestabilização desses mesmos pilares. Três são as 

principais problemáticas da judicialização da política: a) politização da justiça; b) 

extrapolação institucional pelo Poder Judiciário e descontrole sobre os efeitos 

sistêmicos das decisões judiciais; c) supressão da vontade popular. 

Em primeiro lugar, a judicialização da política resulta na sua contraparte 

direta: o fenômeno chamado de politização da justiça, que consiste na 

                                                     
14 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 597.285. Brasília, DF, 09 mai. 2012. 
Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=5455998. 
Acesso em: 31 jul. 2020. 
15  REIS, Ítalo. A judicialização da (mega)política: análise da interferência do Supremo Tribunal 
Federal sobre o processo de impeachment no Brasil. Fortaleza: Centro Universitário 7 de Setembro, 
2017. 
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interferência de pautas políticas e anseios populares nas tomadas de decisão 

pelos membros do Poder Judiciário. Juízes e tribunais não decidem a partir de 

pressupostos jurídicos ou visando ao atingimento de uma condição social justa; 

mas sim a partir de pressupostos políticos e visando ao atingimento de uma 

condição social benéfica para as elites16. Em segundo lugar, a judicialização da 

política resulta na extrapolação institucional pelo Poder Judiciário e no 

descontrole sobre os efeitos sistêmicos das decisões judiciais. Ao decidirem 

controvérsias políticas, os juízes e tribunais ultrapassam as suas prerrogativas 

constitucionais e adentram nas funções executivas e legislativas, desequilibrando 

a balança dos Três Poderes. Assim, os efeitos sistêmicos, consequências 

mediatas e imediatas de uma decisão perante todo o sistema social, ganham 

desdobramentos absolutamente imprevisíveis e potencialmente prejudiciais para 

o jogo democrático nacional17. Em terceiro lugar, a judicialização da política resulta 

na supressão da vontade popular. A maior parte dos integrantes do Poder 

Judiciário ingressa em suas funções através de concursos públicos ou indicações, 

jamais exercendo o povo qualquer controle direto sobre a seleção dos 

magistrados, secretários de gabinete, oficiais de justiça e demais funcionários. 

Assim, mostra-se questionável que a decisão sobre um dilema cuja resolução 

resulte diretamente sobre as estruturas basilares de uma comunidade recaia sob 

a responsabilidade de agentes que não possuem qualquer tipo de legitimidade 

democrática. A dificuldade contramajoritária, possibilidade da decisão de um 

órgão não eletivo sobrepor-se à decisão de um órgão eletivo, é posta em cheque 

perante a problemática democrática levantada18. 

A supressão da vontade popular, em última análise, resulta na supressão 

dos direitos políticos fundamentais do povo e, consequentemente, na usurpação 

da soberania popular pelo Poder Judiciário, que, ao delimitar o percurso político a 

ser traçado pelo País, impede a manifestação da vontade do povo e sufoca 

                                                     
16 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O Poder judiciário na Constituição de 1988: judicialização 
da política e politização da justiça. In: Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, vol. 15, n. 
2, 1994, p. 1-17. 
17  BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. In: 
[Syn]Thesis, Rio de Janeiro, vol.5, n. 1, 2012, p. 30. 
18  BICKEL, Alexander. The Least Dangerous Branch: the Supreme Court at the Bar of Politics. 
Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1962. 
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qualquer tipo de manifestação política verdadeiramente revolucionária (e, por isso 

mesmo, emancipatória) 19 . O sustentáculo central da democracia traçada pela 

Constituição Federal de 1988 então rui a partir das ações daqueles que juraram 

protegê-lo. 

Antes de dar continuidade à análise sobre como a judicialização da política 

moldou a realidade jurídico-política do Brasil, faz-se necessária a adoção de dois 

pressupostos teóricos básicos que conduzirão o restante do trabalho: a) a 

soberania consiste no poder absoluto e perpétuo depositado sobre um ou mais 

agentes20; b) a forma de governo de um país depende do indivíduo ou do grupo de 

indivíduos que exerce o poder soberano21. A Constituição Federal de 1988 prevê 

que o poder emana do povo e, consequentemente, que o Brasil é uma 

democracia 22 . Entretanto, a crescente interferência dos juízes e tribunais na 

resolução de impasses políticos, como já apontado, resulta na extrapolação 

institucional pelo Poder Judiciário e na supressão da vontade popular, o que, em 

última análise, usurpa a soberania do povo e desmonta a democracia nacional, 

abrindo espaço para a instauração de uma forma anômala de governo regida por 

juízes: juristocracia. 

De acordo com Ran Hirschl, uma juristocracia é caracterizada pela sem 

precedente transferência de poder das instituições representativas, como os 

Poderes Legislativo e o Executivo, para o Judiciário. A instauração dessa nova 

forma de governo implica na hiperinflação da atuação dos juízes e tribunais 

perante a resolução de controvérsias políticas e morais e também na consequente 

diminuição do poder político exercido pelo povo e pelos seus representantes 

eleitos23. 

Em tese, o processo de redemocratização pela constitucionalização serviria 

                                                     
19 BONAVIDES, Paulo. Política e Constituição: Os caminhos da democracia. 1. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1985. 
20 BODIN, Jean. Os seis livros da República. Livro Primeiro. São Paulo: Ícone, 2011. 
21 HOBBES, Thomas. Leviatã: ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil. 1. ed. 
São Paulo: Nova Cultural, 1997. 
22  Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 
23  HIRSCHL, Ran. Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New 
Constitutionalism. Cambridge: Harvard University Press, 2007. 
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para promover a proteção dos direitos e das garantias fundamentais perante a 

nova conjuntura social do Brasil pós-Ditadura. Contudo, na realidade, o que 

aconteceu foi uma concentração de poderes nos juízes e tribunais, que decidiram 

o percurso político a ser traçado pela sociedade nacional com base não nas 

promessas da Constituição Federal de 1988; mas sim nas vontades particulares 

das elites brasileiras. Ou seja: em vez de consolidar o welfare state e os pilares 

democráticos pátrios, o processo de constitucionalização nacional resultou na 

emergência de um governo no qual o Poder Judiciário, sustentado pelas elites 

políticas, econômicas e jurídicas, não encontrou limite funcional e serviu a apenas 

uma pequena (e poderosa) parcela do povo. 

Visando a elucidar a ascensão política do Poder Judiciário, Hirschl parte de 

quatro premissas: a) a deferência de poder político a juízes e tribunais e o 

crescimento de poder do Judiciário pela constitucionalização de direitos não 

ocorre à parte dos aspectos sociais, políticos e econômicos que moldam qualquer 

sociedade; b) devem ser considerados os fatos que não ocorreram e as escolhas 

políticas que não foram feitas pelos agentes políticos tradicionais ao longo do 

processo de constitucionalização de direitos; c) as instituições políticas e judiciais 

produzem diferentes efeitos distributivos: elas privilegiam alguns grupos em 

detrimento de outros; d) a auto-limitação voluntária pela transferência da 

autoridade de elaborar políticas das arenas majoritárias de tomada de decisões 

políticas para as cortes acontece porque os agentes políticos tradicionais que 

promovem (ou não impedem) as reformas constitucionais calculam que lhes será 

favorável abdicar parcialmente do seu poder político para a manutenção, a longo 

prazo, do status quo24. Para o autor, a atuação dos juízes e tribunais não deve ser 

compreendida à margem das disputas políticas e morais. Na realidade, a jurisdição 

constitucional encontra-se no centro da disputa de poder25. 

Duas são as linhas argumentativas que explicam o porquê de os agentes 

políticos tradicionais abrirem mão do seu poder perante o Judiciário: uma tênue; 

outra densa. 

                                                     
24 Ibid., p. 38-39. 
25 HIRSCHL, Ran. The new constitutionalism and the judicialization of pure politics worldwide. In: 
Fordham Law Review, New York, v. 75, n. 2, 2006, p. 721. 
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Segundo a linha argumentativa tênue, o crescimento do poder político dos 

juízes e tribunais é explicada a partir da lógica do mercado eleitoral: caso um 

partido político pretenda se manter no poder durante longo período, a tendência é 

de que ele enfraqueça o Poder Judiciário para que possa atuar de forma irrestrita. 

Por outro lado, caso um partido espere perder a sua posição de dominância política 

para um partido novo, a tendência é de que aquele fortaleça o Judiciário para que 

este obste a governabilidade do novo partido26. 

Segundo a linha argumentativa densa, o crescimento do poder político dos 

juízes e tribunais só pode ser entendido a partir da análise do comportamento das 

elites políticas, econômicas e jurídicas. Essa linha densa é denominada de Teoria 

da Autopreservação Hegemônica por Hirschl27. A elite política, ao transferir parcela 

do seu poder para juízes e tribunais, visa a garantir, a longo prazo, uma maior 

estabilidade no seu lugar de poder perante a conjuntura política nacional. Por 

exemplo, quando abdica da sua capacidade política, controvérsias constitucionais 

sensíveis (como a legalização do aborto ou do consumo de maconha) não mais se 

encontram sob sua responsabilidade; mas sim sob a responsabilidade do Poder 

Judiciário. Assim, as elites políticas se blindam do efeito backlash28 advindo de 

decisões sobre dilemas políticos polêmicos29 . A elite econômica, ao transferir 

parcela do seu poder para juízes e tribunais, visa a proporcionar a valorização de 

direitos civis, como os de liberdade e propriedade, o que acarreta em uma agenda 

neoliberal com mercados abertos, economia desregulada, anti-estatismo e anti-

coletivismo. Isso removeria a rigidez do mercado, promoveria a privatização e a 

desregulação econômica e combateria formas de governo que seriam vistas como 

a de um Estado excessivamente inchado 30 . A elite jurídica, ao aceitar a 

transferência de poder do Executivo e Legislativo, visa a ampliar sua influência 

política e reputação internacional a partir de uma centralidade decisional de 

                                                     
26 Ibid., p. 40-41. 
27 Ibid., p. 43. 
28  Para mais sobre o efeito backlash, consultar: LOPES FILHO, Juraci Mourão; CIDRÃO, Taís 
Vasconcelos. A (in)constitucionalidade da vaquejada: desacordos, integridade e backlash. In: 
Revista de Direito Econômico e Socioambiental, v. 9, n. 3, 2018, p. 119-160. 
29 Ibid., p. 46. 
30 Ibid., p. 46. 
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controvérsias que ditam os rumos políticos das sociedades contemporâneas31. 

Por fim, Hirschl afirma que esse processo de autopreservação hegemônica 

a partir do incentivo à judicialização da política apenas ocorre quando: a) a 

reputação do judiciário pelo seu profissionalismo, imparcialidade política e retidão 

é alta; b) o processo de indicação dos juízes que compõem as altas cortes é 

controlado pelas elites políticas hegemônicas; c) a jurisprudência das altas cortes 

reflete as propensões culturais e políticas das elites políticas32. Através de um 

tácito ou explícito acordo institucional entre as elites políticas, econômicas e 

jurídicas, os juízes e tribunais, ao longo do final do século XX e início do século XXI, 

passaram a interferir, diretamente, na resolução de impasses políticos não para 

garantirem a proteção das minorias, dos direitos ou das garantias fundamentais 

ou dos princípios constitucionais; mas sim para consolidar o poder de uma 

pequena elite que detém o poder de fato e que busca manter o status quo benéfico 

apenas para poucos. 

Exemplificando o exposto, em dezembro de 2015, após o então presidente 

da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, em ato inicial, aceitar o pedido de 

impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff e estabelecer, de forma 

unilateral, que a votação para a escolha da Comissão Especial da Câmara seria 

procedida de forma secreta, o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) ajuizou a 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 378, visando a questionar 

a constitucionalidade de determinados dispositivos da Lei 1.079/50 e do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que disciplinam o rito do processo 

de impeachment no País. O PCdoB requereu, na ADPF 378: a) o direito à defesa 

prévia de Dilma em todas as fases do processo de impeachment; a impossibilidade 

de aplicação dos dispositivos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados; o 

impedimento da realização da eleição da Comissão Especial a partir de 

candidatura avulsa e voto secreto; a necessidade de dupla deliberação, em 

plenário, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. 

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental 378, partindo do princípio da independência funcional dos 

                                                     
31 Ibid., p. 47-48. 
32 Ibid., p. 44. 
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Três Poderes previsto no artigo 2º da Constituição Federal de 198833, decidiu que 

a atuação da Corte Constitucional, perante o processo de impeachment de Dilma, 

se restringiria a resolver aspectos estritamente formais do rito processual, não 

adentrando na análise da matéria do caso, cuja competência recairia sobre o 

Congresso Nacional. Assim, o STF entendeu pela procedência parcial dos pedidos 

do PCdoB, alegando que o rito processual do impeachment do ex-presidente 

Fernando Collor ocorrido em 1992 seria mantido no impeachment de Dilma. 

Em abril de 2016, após Eduardo Cunha estabelecer, com base no Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados, que a ordem de votação do recebimento (ou 

não) da denúncia do processo de impeachment de Dilma iniciaria com os estados 

do Sul e terminaria com os estados do Norte, diferindo do rito processual adotado 

no impeachment de Collor, o PCdoB ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade 

5.498, visando a questionar a constitucionalidade da decisão de Eduardo Cunha e 

a alterar a ordem de votação proposta. O PCdoB requereu, na ADI 5.498, que a 

ordem da votação do recebimento da denúncia do processo de impeachment de 

Dilma acontecesse de forma alternada entre os deputados do Norte e os do Sul, 

dando-se da seguinte forma: voto de um deputado do Norte; voto de um deputado 

do Sul; voto de um deputado do Norte; e assim por diante. Essa nova ordem de 

votação, de acordo com o PCdoB: resguardaria os princípios constitucionais do 

devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da impessoalidade; 

impediria a instauração de um “efeito cascata”, no qual os deputados que 

votassem posteriormente fossem influenciados pelos deputados que votassem 

anteriormente; e garantiria as condições necessárias para a concretização do 

procedimento político. 

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 5.498, partindo do mesmo princípio de independência 

funcional do Três Poderes previsto no artigo 2º da Constituição Federal de 1988, 

decidiu que a atuação da Corte Constitucional, perante o processo de 

impeachment de Dilma, não poderia contrariar a vontade da Câmara dos 

Deputados, sendo, portanto, indevida. Assim, o STF entendeu pela improcedência 

                                                     
33 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e 
o Judiciário. 
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dos pedidos do PCdoB, alegando que o rito processual do impeachment do ex-

presidente Fernando Collor ocorrido em 1992 não seria mantido no impeachment 

de Dilma. 

 

2.2 Da proteção aos direitos e às garantias fundamentais à judicialização turva da 

política 

 

Em 2018, o Supremo Tribunal Federal julgou o Habeas Corpus 152.752, 

impetrado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato às eleições 

daquele ano de maior popularidade. No HC 152.752, a defesa de Lula requereu que 

o STF declarasse a inconstitucionalidade da sua prisão provisória por corrupção 

passiva e lavagem de dinheiro a partir da condenação penal determinada pelo 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). Entretanto, a Corte Constitucional 

decidiu pela constitucionalidade da prisão provisória de Lula, impossibilitando a 

ativa e livre participação política e fragilizando a imagem do principal 

presidenciável das então vindouras eleições. Ainda que a inelegibilidade do ex-

presidente tenha sido resultado da sua condenação em segundo grau, como 

dispõe a alínea “a” do inciso I do artigo 1º da Lei Complementar nº 64/90 (Lei da 

Ficha Limpa)34, com redação dada pela Lei Complementar nº 135/2010, a decisão 

do Supremo levanta a seguinte questão: quais são as implicações políticas desse 

julgado e qual é o seu peso perante a sociedade brasileira? 

O Supremo Tribunal Federal, ao ultrapassar os limites semânticos do texto 

do inciso LVII do artigo 5º da Constituição Federal de 1988 (CF/88)35, não apenas 

extrapolou a sua função de guardião constitucional, como transmitiu clara 

mensagem para o Brasil: o STF coadunava com a posição de que Lula deveria ser 

privado do seu direito à liberdade (tanto física, quanto política). Esse recado não 

foi apenas dotado de natureza técnico-jurídica – como diversos tentam defender 

                                                     
34  Art. 1º São inelegíveis: I - para qualquer cargo: e) os que forem condenados, em decisão 
transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o 
transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: [...] 
35 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LVII - ninguém será considerado 
culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória; [...] 
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até hoje –, mas também política, sendo utilizado como mecanismo de perpetuação 

ideológica de determinado setor perante o restante da sociedade a partir de 

suposta neutralidade valorativa. A Corte Constitucional valeu-se da sua condição 

de órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro para delimitar e legitimar as 

categorias de pensamento que direcionaram as ações de juízes e tribunais durante 

os anos correlatos a 2018, ou seja: a ideia de que o Poder Judiciário deve 

ultrapassar a Constituição Federal de 1988 sob a justificativa de supostamente 

combater o sentimento de impunidade que perpassa considerável parcela da 

sociedade nacional, como revela o seguinte trecho do voto do Ministro Luís 

Roberto Barroso referente ao julgamento do Habeas Corpus 152.752: 

 

Portanto, três consequências devastadoras da decisão de 2009: incentivo à 

recorribilidade procrastinatória, aumento da seletividade do sistema e 

descrédito junto à população que, eu repito, não é sensação de impunidade, é 

impunidade de verdade que a gente vê a olhos vistos trafegando na rua. E, por 

essa razão, por esse conjunto de razões, é que este Tribunal Pleno mudou esse 

entendimento de efeitos devastadoramente negativos sobre a sociedade 

brasileira.36 

 

A linguagem adotada pelo Supremo Tribunal Federal em sua decisão 

referente ao Habeas Corpus 152.52/PA, como sistema simbólico que reproduz 

determinada ideologia que se apresenta como universal, mas, na realidade, 

consiste em conjunto de interesses particulares37, consolidou as bases para uma 

atuação do Poder Judiciário que mitigasse qualquer barreira constitucional em 

detrimento ao suposto combate à corrupção, prática atualmente comprovada 

pelos dados liberados pela matéria jornalística popularmente conhecida como 

“Vaza-Jato” do The Intercept. Para o STF, mais importante foi atender aos anseios 

populares contra o sentimento de impunidade do que cumprir os ditames 

constitucionais instituídos a partir do pacto democrático. 

                                                     
36 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 152.752. Brasília, DF, 04 abr. 2018. Disponível 
em: http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=314692762&ext=.pdf. Acesso em: 31 
jul. 2020. 
37 BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. 1. ed. Lisboa: Difel, 1989, p. 10. 
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Isso posto, reitero: a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o HC 

175.752/PA, tecnicamente, não tornou Lula inelegível, mas, materialmente, retirou 

do ex-presidente a possibilidade de livre participação política nas eleições de 2018 

exatamente por autorizar o seu ostracismo político ao legitimar a usurpação dos 

limites constitucionais em detrimento a um suposto combate à corrupção. O poder 

exercido por qualquer instituição não é apenas literal, mas também simbólico, que 

constrói a realidade e atribui sentido imediato ao mundo, utilizando-se dos 

sistemas simbólicos – como a linguagem que compõe qualquer peça processual 

– para cumprir “a sua função política de imposição ou legitimação da 

dominação” 38 . Através do seu poder simbólico, o STF fragilizou a capacidade 

política de Lula e, ainda que indiretamente, retirou da corrida presidencial de 2018 

um dos seus mais importantes candidatos. 

O julgamento do Habeas Corpus 152.752 resultou em diversas polêmicas 

tanto na seara jurídica, quanto política. A comunidade acadêmica, além de 

questionar a legalidade da decisão do Supremo Tribunal Federal, também 

contestou a sua legitimidade, pois muitos afirmaram que o STF, quando decidiu 

pela constitucionalidade da prisão provisória de Lula, ultrapassou o campo de 

atuação jurisdicional e resolveu um dilema político nuclear, que deveria ter sido 

debatido e sanado pelo povo (e pelos seus representantes do Executivo e 

Legislativo), soberano. O Supremo Tribunal Federal delimitou os rumos tomados 

nas eleições de 2018 ao restringir a capacidade de autodeterminação política da 

população brasileira e usurpou a soberania desta. Mais: a Corte Constitucional o 

fez sob o pretexto de estar decidindo um impasse sobre direitos fundamentais, o 

que lhe conferiu intangibilidade política que a tornou insuscetível a qualquer tipo 

de crítica ou limitação. 

Ainda assim, o ponto mais interessante de toda essa contenda veio com o 

julgamento final de 07 de novembro de 2019, no qual o plenário do mesmo 

Supremo Tribunal Federal decidiu em conjunto as Ações Declaratórias de 

Constitucionalidade nº 43, nº 44 e nº 54 e, por maioria, optou pela procedência 

dos pedidos para assentar a constitucionalidade do artigo 283 do Código de 

                                                     
38 Ibid., p. 11. 
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Processo Penal39, com redação dada pela Lei nº 12.403/2011. Essa lei nada mais 

fazia do que ratificar, por óbvio, o inciso LVII do artigo 5º da Constituição Federal 

de 1988: prisão somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória 

para o réu não preso durante a marcha processual. 

Até esse julgamento de novembro de 2019, porém, Lula permaneceu 580 

(quinhentos e oitenta) dias na prisão e não teve o seu direito de candidatar-se à 

eleição presidencial de 2018. O Tribunal Superior Eleitoral não acatou a decisão 

do Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas40, o qual 

determinou que o Brasil tomasse: 

 

todas as necessárias medidas para assegurar que Lula pode exercer seus 

direitos políticos, enquanto na prisão, como candidato em 2018 na eleição 

presidencial. Isso inclui acesso apropriado à mídia e membros de seu partido 

político. O mesmo Comitê requereu ao Brasil que não o impedisse de participar 

da eleição até que seu pedido perante aquele órgão fosse devidamente 

processado e julgado. (Tradução nossa)41 

 

Deve ser ressaltado que não foram poucas as afirmações de ministros do 

mesmo Supremo Tribunal Federal a insistirem na manipulação da pauta de 

julgamentos pela então Presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, das Ações 

                                                     
39  Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em 
virtude de condenação criminal transitada em julgado. 
40 A decisão do Tribunal Superior Eleitoral foi tomada em 05 de setembro de 2018. (Disponível em: 
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Setembro/tse-indefere-pedido-de-registro-
de-candidatura-de-lula-a-presidencia-da-republica. Acesso em: 02 jan. 2020.) O ministro do 
Supremo Tribunal Federal Celso de Mello indeferiu, em 11 de setembro de 2018, novo pedido da 
defesa do ex-presidente Lula (consubstanciado na Petição nº 7.842/DF em 06 de setembro de 
2018) para suspender a decisão do TSE. (Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=389385. Acesso em: 02 jan. 
2020.) 
41“The UN Human Rights Committee has requested Brazil to take all necessary measures to ensure 
that Lula can enjoy and exercise his political rights while in prison, as candidate in the 2018 
presidential elections. This includes having appropriate access to the media and members of his 
political party. The Committee also requested Brazil not to prevent him from standing for election 
in the 2018 presidential elections, until his appeals before the courts have been completed in fair 
judicial proceedings.” SUÍÇA, 2018, online. Disponível em: 
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23464. Acesso em: 02 
jan. 2020. 
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Declaratórias de Constitucionalidade acima referidas42. A então Presidente do STF 

jamais respondeu a tais insinuações43. 

Esse conjunto de práticas resultou em um novo tipo de judicialização da 

política: a judicialização turva da política, que consiste na interferência de juízes e 

tribunais em controvérsias políticas nucleares com base no falso argumento de 

estarem resolvendo impasses envolvendo direitos e garantias fundamentais 

através do uso dos meios “comuns” do controle judicial de constitucionalidade. 

Diversos são os trabalhos que buscam superar as noções de “judicialização 

da política” e “ativismo judicial” exatamente por considerarem-nas ultrapassadas 

e defenderem que juízes e tribunais (em especial, as cortes constitucionais) atuam 

como mecanismos “de estabilização política, manobrando de forma habilidosa 

entre ondas governistas e oposicionistas com vistas a manter seu status de ator 

imparcial, mantendo ou alterando a estabilidade decisória”44. Embasando o seu 

ponto central, esses trabalhos, usualmente, valem-se de argumentos voltados 

para a dificuldade contramajoritária45 e a necessidade do Poder Judiciário como 

“veto player”46 como justificativas para a ativa atuação política de juízes e tribunais 

visando a uma cooperação entre governos e o Poder Judiciário para a adequada 

superação de controvérsias políticas. Entretanto, ainda que se reconheça a 

importância desse ponto de vista, este trabalho defende que os fenômenos da 

judicialização da política e do ativismo judicial não devem ser superados; mas sim 

                                                     
42  O ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello criticou o que considerou 
manipulação da pauta da Corte por parte da presidente, a ministra Cármen Lúcia. Ele é o relator de 
duas ações que tratam da possibilidade condenados por tribunais de segunda instância serem 
presos, mesmo que ainda tenham o direito de recorrer a outras instâncias do Judiciário. (Disponível 
em: https://oglobo.globo.com/brasil/marco-aurelio-critica-manipulacao-da-pauta-no-stf-
tempos-estranhos-22827300. Acesso em: 02 jan. 2020.) 
43A então Presidente do Supremo Tribunal Federal limitou-se, em entrevista ao Poder360, no dia 30 
de janeiro de 2018, a afirmar que não sabia por que um caso específico geraria uma pauta diferente, 
não havendo conversado sobre o assunto com ninguém. (Disponível em: 
https://www.poder360.com.br/justica/stf-se-apequena-se-revisar-prisao-em-2ainstancia-por-
lula-diz-carmen-lucia/. Acesso em: 02 jan. 2020). 
44  ROMANELLI, Sandro; TOMIO, Fabrício Ricardo; KANAYAMA, Rodrigo Luis. Tribunais 
Constitucionais, Governos e Parlamentos: para além do ativismo e da judicialização instituições 
no processo decisório – um balanço da literatura. In: SCHELEDER, Adriana; BOBL FILHO, Ilton 
Norberto. Jurisdição Constitucional e Democracia. Itajaí: Editora da Univali, 2016. 
45 HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. The Federalist Papers. 1. ed. Mineola: Dover 
Publications, 2014. 
46 TSEBELIS, George. Atores com Poder de Veto: Como Funcionam as Instituições Políticas. 1. ed. 
Rio de Janeiro: Editora FGV, 2014. 
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contextualizados perante o modelo democrático optado pela Constituição Federal 

de 1988 e o panorama político do Brasil nos anos correlatos a 2018. Opta-se, 

então, por uma abordagem crítica, mais voltada para os problemas da 

judicialização da política, que pode ser utilizada como meio de usurpação da 

soberania nacional e, consequentemente, quebra do pacto democrático. 

A decisão do Supremo Tribunal Federal influenciou, diretamente, o principal 

processo democrático de uma república presidencialista: as eleições 

presidenciais. Mais: a Corte Constitucional delimitou o percurso democrático a ser 

seguido pelo Brasil sem sequer estabelecer um real diálogo com o povo, verdadeiro 

soberano 47 . Ao julgar o Habeas Corpus 152.752, o STF resolveu a seguinte 

controvérsia política nuclear: Lula poderia participar livremente da corrida eleitoral 

de 2018? Para o STF, não. 

Visto isso, faz-se necessário entender a real natureza da atuação do 

Supremo Tribunal Federal para desvendar as principais nuances da jurisdição 

constitucional no Brasil. Afinal, o julgamento do Habeas Corpus 152.752 se 

encaixa em qual das faces da judicialização da política de Ran Hirschl, excluindo-

se a judicialização orgânica? Ele apresenta características tanto da judicialização 

vinda de baixo, quanto da judicialização da megapolítica, encaixando-se, então, 

em ambas. Quando se valeu da jurisdição constitucional para decidir sobre a 

possibilidade (ou não) da prisão provisória de Lula após a sua condenação 

criminal em segunda instância, o Supremo Tribunal Federal resolveu uma 

controvérsia sensível sobre direitos fundamentais. Ele optou pela 

constitucionalidade de uma interpretação extensiva que maleabilizou a aplicação 

da cláusula constitucional impeditiva de prisão antes do trânsito em julgado do 

processo penal, do direito fundamental à liberdade e, por fim, do princípio do 

devido processo legal. 

Ora, o que é a judicialização vinda de baixo senão a interferência do Poder 

Judiciário, através do controle de constitucionalidade, em dilemas sobre a 

aplicação de direitos fundamentais e do devido processo legal? Dessa forma, faz-

                                                     
47 ROUSSEAU, 2002, passim. 



 

90 | Sobre jurisdição constitucional e Prometeu acorrentado: há espaço para a judicialização da megapolítica no Brasil redemocratizado? 

 

se necessário afirmar que o julgamento do Habeas Corpus 152.752 pelo Supremo 

Tribunal Federal se encaixa na segunda face da judicialização da política. 

Por outro lado, quando decidiu sobre a possibilidade (ou não) de Lula 

participar das eleições presidenciais de 2018, o Supremo Tribunal Federal revolveu 

uma controvérsia política nuclear, que dividiu a sociedade brasileira e definiu a sua 

raison d’être. A Corte Constitucional optou pela impossibilidade de participação do 

pré-candidato de maior popularidade na corrida presidenciável de 2018, limitando 

o sufrágio popular e, consequentemente, a participação política do povo e a sua 

capacidade de autodeterminação política e restringindo o processo eleitoral do 

País. 

 Ora, o que é a judicialização da megapolítica senão a interferência judicial 

em processos eleitorais e na formação de identidades coletivas a partir de 

julgamentos de controvérsias políticas nucleares? Dessa forma, faz-se necessário 

afirmar que a atuação do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus 152.752 se 

encaixa na terceira face da judicialização da política. 

Isso posto, o que esse julgamento de natureza híbrida representa para a 

democracia brasileira? A partir da investigação sobre a natureza do julgamento do 

Habeas Corpus 152.752, constatou-se que o Supremo Tribunal Federal decidiu 

uma controvérsia política nuclear brasileira (andamento do processo eleitoral de 

2018) com base no argumento de que havia resolvido um conflito jurídico 

envolvendo direitos fundamentais (dignidade da pessoa humana e liberdade) e 

princípios constitucionais (devido processo legal e presunção da inocência). O 

STF, na realidade, manipulou a marcha democrática do País através do uso de 

fundamentos jurídicos como forma de falsa-legitimação para a sua atuação 

política. Quando mascarou a sua interferência no andamento do processo eleitoral 

de 2018 a partir da evocação de pressupostos jurídicos, o Supremo Tribunal 

Federal buscou decidir uma controvérsia política nuclear de forma ilimitada, sem 

submeter-se a dois pilares constitucionais que sustentam a democracia brasileira: 

separação dos poderes e soberania popular. 

Dessa forma, no julgamento do Habeas Corpus 152.752, ao decidir pela 

impossibilidade da livre participação política de Lula nas eleições presidenciais de 

2018 sob o pretexto de estar resolvendo uma controvérsia sensível envolvendo 
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direitos fundamentais, o Supremo Tribunal Federal se encobriu de uma figurativa 

toga de fumaça que o concedeu a propriedade de intangibilidade política através 

do uso de linhas argumentativas abstratas, tornando-o insuscetível a qualquer 

tipo de crítica ou limitação quanto ao seu exercício funcional e, consequentemente, 

transformando-o em um agente potencialmente competente para resolver 

qualquer impasse político nuclear, que defina a raison d’être da sociedade 

brasileira. Assim, nesse contexto jurídico-político do Brasil, instaurou-se uma 

quarta face da judicialização da política: a judicialização turva da política, que se 

manifesta na interferência do Supremo Tribunal Federal em controvérsias políticas 

nucleares com base no falso argumento de estar resolvendo impasses envolvendo 

direitos fundamentais através do uso dos meios “comuns” do controle judicial de 

constitucionalidade. Ou seja: a judicialização turva da política consiste na 

judicialização da megapolítica travestida de judicialização vinda de baixo. 

É na realidade de emergência e expansão da judicialização turva da política 

onde emerge o perigo democrático brasileiro. A partir do momento em que o 

Supremo Tribunal Federal se reveste da toga de fumaça e a utiliza como manobra 

argumentativa para justificar a sua atuação política através de fundamentos 

jurídicos, tornando-se intangível (e, consequentemente, ilimitado), não mais existe 

qualquer controvérsia política que, cedo ou tarde, não se mostre passível de 

controle judicial48. 

Visto isso, faz-se necessário listar as três principais consequências da 

judicialização turva da política perante a democracia brasileira: a) infantilização 

política do povo e dos seus representantes; b) inibição de uma verdadeira ruptura 

social advinda de um processo revolucionário popular; c) usurpação da soberania. 

A judicialização turva da política, ao promover uma inflação descontrolada 

do Supremo Tribunal Federal, limita o debate e as formas de participação política 

popular, pois permite que qualquer controvérsia envolvendo direitos fundamentais, 

princípios constitucionais ou questões que definam a raison d’être da sociedade 

brasileira não mais recaia sobre a competência resolutiva do povo; mas sim do 

STF, suposto agente de reforma jurídico-política. Utilizando-se do subterfúgio 

                                                     
48 TOCQUEVILLE, Alexis de. Democracy in America. 10. ed. New York: Vintage Books, 1961. 
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argumentativo de que o povo ainda não desenvolveu a sua plena capacidade de 

exercício político, o Supremo Tribunal Federal busca desempenhar o papel de “pai 

social”, supostamente necessário para conduzir o País pelo adequado caminho de 

amadurecimento democrático. Na metáfora freudiana de Ingeborg Maus, o STF se 

propõe a representar o Superego que freia os impulsos destrutivos do povo, Id da 

sociedade brasileira, entretanto, na realidade, apenas freia os impulsos políticos 

populares, imprescindíveis para a consolidação de um verdadeiro estado 

democrático de direito49. Dessa forma, a construção da identidade nacional do 

Brasil passa a se encontrar à mercê da ação da Corte Constitucional, o que 

infantiliza politicamente tanto os cidadãos, quanto os seus representantes do 

Executivo e Legislativo, desenvolvendo estes uma relação de absoluta 

dependência e subalternação com o Poder Judiciário. 

Consequentemente, a judicialização turva da política impossibilita a 

instauração de um processo revolucionário capitaneado pelos cidadãos e seus 

representantes. O Supremo Tribunal Federal, quando resolve qualquer 

controvérsia política nuclear sob o pretexto de estar protegendo direitos 

fundamentais e princípios constitucionais, ultrapassa a sua prerrogativa de agente 

jurídico e passa a portar-se como o principal ator político de “vanguarda” do Brasil. 

Contudo, como as ações do Poder Judiciário são constantemente influenciadas 

pelos fatores reais de poder50, essas decisões não visam a um rompimento social 

verdadeiro; mas sim a um rompimento meramente formal51: uma “revolução sem 

revolução”, que preserva os vínculos econômicos, jurídicos, morais e políticos 

próprios do período pré-redemocratização, enquanto, superficialmente, parece 

romper com as amarras que restringem o desenvolvimento democrático 

brasileiro 52 . Dessa forma, o processo de consolidação democrática nacional 

parece depender da Corte Constitucional, não do pluralismo político-partidário, 

caracterizador  do  natural  e  necessário  conflito  político  à essência de qualquer 

                                                     
49  MAUS, Ingeborg. Judiciário como Superego da Sociedade – Sobre o papel da atividade 
jurisprudencial na “sociedade órfã”. In: Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, n. 58, 2000, p. 183-202. 
50 LASSALLE, Ferdinand. A Essência da Constituição. 6. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2001, 
passim. 
51 BERCOVICI, Gilberto. Soberania e Constituição: Para Uma Crítica do Constitucionalismo. 2. ed. 
São Paulo: Quartier Latin, 2013. 
52 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 6. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1996. 
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democracia contemporânea. 

Por fim, a judicialização turva da política, ao infantilizar a população e os 

seus representantes e inibir a promoção de uma real ruptura social, resulta no real 

perigo democrático brasileiro: a limitação do pleno exercício da soberania popular 

e, consequentemente, o derruimento do estado democrático de direito. A soberania 

consiste no poder absoluto e perpétuo depositado sobre um ou mais agentes53, e 

a forma de governo de um Estado é determinada por quem detém o poder 

soberano54. Sobre isso, a Constituição de 1988, em seu artigo 1º55, determina que 

o poder emana do povo, consolidando as ideias de soberania popular e de estado 

democrático de direito brasileiro. Em seu artigo 14 56 , por sua vez, a CF/88 

determina que a soberania será exercida pelo sufrágio universal. Assim, é possível 

assumir que, no Brasil: a) a manutenção da democracia depende da soberania 

popular; b) a soberania popular depende do pleno exercício do direito ao voto. Por 

dedução, então, a manutenção da democracia depende do pleno exercício do 

direito ao voto. 

No julgamento do Habeas Corpus 152.752, o Supremo Tribunal Federal, ao 

decidir pela exclusão de Lula nas eleições presidenciais de 2018, impossibilitou 

que aqueles que simpatizavam com a sua figura ou as suas ideias votassem no 

ex-presidente. Dessa forma, o STF limitou o direito ao voto dos pré-eleitores de 

Lula, impossibilitando o pleno exercício da soberania popular, com significativo 

comprometimento da qualidade da democracia brasileira. 

A intangibilidade do Supremo Tribunal Federal e a sua interferência em 

controvérsias políticas nucleares de forma irrestrita possibilitaram uma 

concentração contínua e ilimitada de poder no Judiciário, que delimitou a 

identidade nacional do Brasil. O povo, suposto soberano, submeteu-se à vontade 

do STF, soberano usurpador. Consequentemente, em um país onde o poder 

                                                     
53 BODIN, Jean. Os seis livros da República. Livro Primeiro. São Paulo: Ícone, 2011, passim. 
54 HOBBES, Thomas. Leviatã: ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil. 1. ed. 
São Paulo: Nova Cultural, 1997, passim. 
55  Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição [...] 
56 Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, 
com valor igual para todos [...] 
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absoluto e contínuo se concentra nos juízes e tribunais e não no povo, não há o 

que se falar em estado democrático de direito; mas sim em uma forma anômala 

de governo. O perigo democrático brasileiro manifestou-se a partir da irrestrita 

interferência dos juízes e tribunais na resolução de controvérsias políticas 

nucleares, o que resultou, em última instância, no desequilíbrio funcional entre os 

pequenos Executivo e Legislativo e o grande Poder Judiciário e na usurpação da 

soberania pelo Supremo Tribunal Federal, que definiu, de forma solitária, a 

identidade nacional, a raison d’être do País. 

Ante todo o exposto, conclui-se que, por meio da judicialização turva da 

política, o Supremo Tribunal Federal sedimentou a sua atuação política ilimitada e 

suprimiu a participação política popular. O julgamento do Habeas Corpus 152.752 

talvez tenha estabelecido o fim das ilusões constitucionais de 198857 e da própria 

democracia brasileira, assim como estipulado o início de uma forma de governo 

de juízes soberanos: a juristocracia58. 

                                                     
57  BELLO, Enzo; BERCOVICI, Gilberto; LIMA, Martonio Mont'Alverne Barreto. O Fim das Ilusões 
Constitucionais de 1988? In: Revista Direito e Práxis. Rio de Janeiro, v. 10, n. 03, 2019, p. 1769-
1811. 
58  HIRSCHL, Ran. Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New 
Constitutionalism. 1. ed. Cambridge: Harvard University Press, 2007. 



 

3. A EMANCIPAÇÃO DE PROMETEU: SOBRE A CONTENÇÃO DA JUDICIALIZAÇÃO 

DA POLÍTICA E A REESTRUTURAÇÃO DO PACTO DEMOCRÁTICO 

 

“Minha resposta é esta: há de chegar o dia/ em que, malgrado a pertinácia de sua 

alma,/ Zeus passará a ser extremamente humilde,/ pois os festejos nupciais já 

programados/ custar-lhe-ão o fim do trono e do poder com seu inevitável 

aniquilamento;/ será então inteiramente consumada/ a maldição de seu pai, Cronos, 

contra ele./ E nenhum deus além de mim será capaz/ de revelar-lhe com total clareza 

o meio/ de conjurar o seu desastre e perdição./ Somente eu tenho a ciência do porvir/ 

e o poder de evitar sua consumação.”1 

 

No Brasil redemocratizado, a judicialização da política, como demonstrado 

ao longo de todo o trabalho, é resultado de e condensa em si alguns dos principais 

perigos para a concretização do projeto democrático da Constituição Federal de 

1988: emergência do “decisionismo cientifista” praticado por juízes e tribunais; 

definição da raison d’être por órgãos não-representativos; legitimação da inflação 

institucional do Poder Judiciário através do poder simbólico emanado do Supremo 

Tribunal Federal; estruturação de um estado dual no qual a exceção sistêmica é 

regra; pavimentação estrutural para o erguimento de um governo juristocrático; e 

finalmente usurpação da ideia de soberania popular. O cenário de fragilidade 

democrática é evidenciado a partir da análise de julgamentos de casos de crise 

política, como ocorreu no Mandado de Segurança 21.564, na Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental 378, na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 5.498 e no Habeas Corpus 152.752. Ainda assim, é inegável 

que a interferência de juízes e tribunais em controvérsias políticas e morais possa 

representar um respiro perante as tentativas pontuais (às vezes, nem tão pontuais 

assim) de asfixia dos direitos e das garantias fundamentais, como na Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental 54, nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade 4.277 e 5.498, na Ação Direta de Inconstitucionalidade por 

Omissão 26 e no Recurso Extraordinário 597.285. Ao mesmo tempo em que a 

jurisdição constitucional limita a participação política popular e promove a 

                                                     
1  Fala de Prometeu na peça teatral Prometeu Acorrentado, de Ésquilo. ÉSQUILO. Prometeu 
acorrentado. In: O melhor do teatro grego. 1. ed. São Paulo: Zahar, 2013, p. 75. 
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preservação hegemônica, ela também possibilita a salvaguarda de alguns dos 

mais caros sustentáculos que suportam a democracia nacional. É exatamente 

esse caráter dual de fenômeno usurpador e democrático que garante à 

judicialização da política tamanha complexidade e demanda que a sua 

investigação ocupe posto nuclear em qualquer discussão acerca de Direito, 

Política e Democracia que pretenda explorar as nuances da proposta 

constitucional brasileira. 

Como então lidar, sob uma perspectiva constitucional, com a dicotomia 

advinda da interferência de juízes e tribunais em dilemas morais e políticos? Qual 

parâmetro deve ser utilizado para o estabelecimento de limites para a jurisdição 

constitucional levando-se em consideração o projeto democrático da Constituição 

Federal de 1988? Ao mesmo tempo em que a judicialização da política 

pontualmente pode servir à preservação de direitos e garantias fundamentais, o 

fenômeno sistematicamente fragiliza os pilares que sustentam a noção de 

soberania popular. Sinto que, dentro do Direito e da Política, as respostas para os 

questionamentos acima ainda se encontram em estágio embrionário (ou, no 

máximo, infante), porém existem direcionamentos que a teoria jurídico-política 

pode fornecer para que essas resoluções encaminhem-se para a maturação 

epistêmica em vez de sucumbirem ao esvaziamento cognitivo prematuro. Nesta 

seção, o meu objetivo central é clarear alguns desses direcionamentos. 

Para ser capaz de construir linha argumentativa coerente que aborde 

adequadamente algumas das mais relevantes nuances teórico-práticas da 

judicialização da política, foco-me em dois elementos – um teórico e um prático – 

fulcrais do constitucionalismo contemporâneo apropriados para estabelecer as 

bases da minha ideia central: o princípio da separação de poderes (separation of 

powers) – em específico, o princípio da separação de poderes de Jeremy Waldron2 

–; as condições democráticas básicas capazes de garantir ou não legitimidade 

para a jurisdição constitucional. Através da discussão em torno desses elementos, 

acredito ser possível a identificação de diretrizes para a superação da estanque 

                                                     
2 WALDRON, Jeremy. Separation of Powers or Division of Power? In: Public Law & Legal Theory 
Research Paper Series, n. 12-20, 2012b, p. 1-33. 
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discussão acerca das dificuldades democráticas advindas da interferência de 

juízes e tribunais em impasses morais e políticos. 

Compreender a gênese conceitual e o propósito político da separação de 

poderes é possibilitar a instauração de parâmetros para a limitação da jurisdição 

constitucional, pois juízes e tribunais, perante a realidade neoconstitucionalista na 

qual o Direito pode ser facilmente moldado pelo processo hermenêutico e o é para 

a satisfação das vontades das elites hegemônicas, não encontram óbice 

procedimental exatamente onde deveria haver eficientes mecanismos de limitação 

funcional. A ausência de substrato teórico na atividade jurisdicional (e no estudo 

sobre ela) é tanto o que permite a expansão imoderada da atividade jurisdicional, 

quanto o que mina a possibilidade de concretização democrática. Esse substrato 

apenas pode ser garantido caso fortificada a base constitucional através do 

constate retorno às ideias de separação de poderes e estado de direito (rule of 

law), usualmente postas em condição de coadjuvância em detrimento de temas 

correlatos. 

Além da retomada ao princípio da separação de poderes, há também outra 

forma de contenção da interferência de juízes e tribunais em controvérsias morais 

e políticas: a delimitação de condições básicas que sejam capazes de garantir 

estabilidade democrática – ou, ao menos, potência de estabilidade democrática – 

independentemente de intervenção judicial – ou, ao menos, com o auxílio mínimo 

do Poder Judiciário. O argumento no sentido de que a atuação de juízes e tribunais 

é essencial para o equilíbrio político – que remete à própria concepção do 

pensamento constitucional nacional, problemática em sua essência por vincular a 

capacidade de concretização democrática na atividade jurisdicional 3  – não 

encontra sustentáculo lógico-procedimental e ainda fomenta a possibilidade de 

ultracentralização das prerrogativas de juízes e tribunais na definição política de 

uma sociedade4, o que, por sua vez, retroalimenta o processo de indeterminação 

da separação de poderes. É então necessária a identificação de pressupostos 

                                                     
3 BUENO, José Antonio Pimenta Bueno. Direito Público Brasileiro e Análise da Constituição do 
Império. São Paulo: Livraria dos Advogados, 1958, passim. 
4 LIMA, Martonio Mont’Alverne Barreto; GONÇALVES, Ítalo Reis. A ideia de equilíbrio político de 
Benjamin Constant no constitucionalismo brasileiro: Poder Judiciário como novo Poder 
Moderador? In: Revista Opinião Jurídica, Fortaleza, v. 18, n. 29, 2020, p. 171-197. 
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democráticos limitadores da atividade jurisdicional para a equânime distribuição 

das energias políticas entre os variados agentes democráticos. 

Em Prometeu acorrentado, assim como Zeus unifica todos os poderes e 

ainda os concentra em si mesmo, o Poder Judiciário, através da judicialização da 

política, imbui-se, implícita ou explicitamente, das prerrogativas constitucionais 

dos Três Poderes e esmaece a noção de individualização funcional, imprescindível 

para a manutenção e estabilização democrática. Ademais, assim como Zeus 

eventualmente é destronado e testemunha o seu governo tirânico cair em ruína, a 

estrutura juristocrática montada pela interferência de juízes e tribunais em 

dilemas morais e políticos não é capaz de sustentar-se sob uma perspectiva 

constitucional e, por isso, eventualmente ruirá perante o projeto democrático da 

Constituição Federal de 1988 impulsionado pela potência do povo advinda da 

noção de soberania popular. A desestruturação institucional – muitas vezes 

confundida com uma pretensa estabilidade política promovida pela judicialização 

da política – proveniente da relativização do princípio de separação de poderes e 

ausência de identificação de condições democráticas básicas capazes de 

limitarem a atuação jurisdicional, por mais nociva que seja, não é capaz de manter-

se perante o sonho constitucional. 

Dessa forma, as questões centrais a serem respondidas são estas: no Brasil 

redemocratizado, o Poder Judiciário pode e deve exercer a sua potência política 

sob uma perspectiva constitucional? Caso positiva a reposta, quais são os limites 

para a atuação de juízes e tribunais na resolução de dilemas morais e políticos? 

Para solucioná-las, são imprescindíveis tanto a delimitação de e compreensão 

sobre o princípio da separação de poderes, quanto o apontamento de condições 

democráticas básicas que legitimem ou não a jurisdicional constitucional. 

Antes de versar sobre a problemática nuclear acima, devo abrir espaço para 

um adendo: ao buscar limites para a judicialização da política, em diversos casos, 

a doutrina opta por concentrar-se na discussão sobre o que é Direito e o que é 

Política para então tentar estabelecer estanque liame distintivo entre impasses 

estritamente jurídicos e estritamente políticos, o que, em tese, garantiria 

legitimidade ou ilegitimidade para a atuação jurisdicional. Contudo, na realidade, 

esse processo não passa de tautologia gnosiológica – ao menos, a priori – tendo-
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se em vista a capacidade de adequação argumentativa dos juízes e tribunais 

garantida pela estrutura neoconstitucionalista, o que promove maior 

potencialidade criativa na construção das decisões judiciais. Retorno ao exemplo 

do julgamento do Habeas Corpus 152.752: buscando atestar juridicidade para a 

sua atividade, o Supremo Tribunal Federal alegou que, naquela situação, estava 

decidindo matéria de cunho inteiramente jurídico, uma vez que o centro da 

estrutura argumentativa da decisão recaía unicamente sobre a interpretação do 

inciso LVII do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Entretanto, a 

fundamentação do STF propositalmente desconsiderou as implicações políticas 

da prisão do ex-presidente Lula às vésperas da eleição presidencial de 2018 

exatamente para blindar-se de qualquer tipo de crítica externa e definir os rumos 

democráticos nacionais de forma escusa, procurando assim garantir legitimidade 

para a sua atuação através de subterfúgios argumentativos com base em suposta 

separação bem definida entre Direito e Política. Perante estrutura jurídico-política 

que atribui as prerrogativas estatais por meio de ditames constitucionais, como 

ocorre no Brasil, a meu ver, não há o que se falar em Direito separado da Política, 

deve-se considerar que ambos formam mescla constitucional simbiótica na qual 

questões jurídicas são políticas, e vice-versa. Só assim acredito ser possível tanto 

a compreensão da realidade democrática pátria de forma macro sem cair-se na 

armadilha de ultrassimplificação das controvérsias constitucionais, quanto o 

desenvolvimento do debate sobre os limites da jurisdição constitucional de forma 

mais concreta. Proponho então a conversão da discussão sobre a natureza 

jurídica ou política das decisões judiciais para a discussão sobre a natureza 

constitucional dessas decisões. 

Que seja evidente: não rejeito inteiramente a importância da segmentação 

entre Direito e Política para o estabelecimento de critérios limitadores da atuação 

jurisdicional, até porque o meu referencial teórico elementar sobre a matéria é Ran 

Hirschl, que se vale dessa distinção para embasar o seu próprio conceito de 

judicialização da política e identificar as suas faces5. Todavia, a minha proposta 

segue no sentido de que essa questão não deve ocupar posição de centralidade 

                                                     
5 HIRSCHL, Ran. The new constitutionalism and the judicialization of pure politics worldwide. In: 
Fordham Law Review, New York, v. 75, n. 2, 2006, p. 723. 
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na discussão sobre a contenção da jurisdição constitucional; mas sim posição de 

horizontalidade. Diversos outros elementos em condição nivelada exercem mútua 

influência uns sobre os outros para a adequada compreensão da dinâmica de 

interferência de juízes e tribunais em dilemas morais e políticos, e todos eles 

orbitam a estrutura erguida e solidificada pelo constitucionalismo do Brasil 

redemocratizado. Debater sobre a natureza política ou jurídica das decisões 

judiciais é tão importante quanto examinar as implicações políticas, por exemplo, 

da separação de poderes ou de condições democráticas básicas que legitimem ou 

não a judicialização da política, não havendo escalonamento hierárquico claro 

entre esses temas. Ou seja: sim, existem matérias sobre Direito ou sobre Política 

cuja discussão sobre a sua natureza metafísica é essencial para o avançar 

científico, mas, em primeiro plano, essas matérias são dotadas de natureza 

constitucional e devem ser assimiladas a partir de um ponto de vista 

constitucional para desvendar-se as suas camadas mais internas e compreender-

se as suas repercussões democráticas. 

Na realidade, o próprio Hirschl parece coadunar com o exposto acima 

quando, ao definir a noção de judicialização da megapolítica, centro da sua teoria 

política, opta por relegar a discussão filosófica sobre o que é jurídico e o que é 

político em detrimento de uma exemplificação prática de casos de política pura6. 

A sua conceituação de judicialização da política, por mais que se valha de ideias 

básicas sobre o que é Direito e o que é Política, rejeita uma abordagem metafísica 

em detrimento de uma procedimental e exemplificativa: 

 

Entretanto, a diferença entre o segundo e o terceiro níveis de política 

judicializada vai além da relevância política das questões de que tratam. 

Depende da nossa própria conceituação do que é “político”. O que conta como 

decisão “política” não é uma pergunta fácil de ser respondida. Uma decisão 

política afeta a vida de muitas pessoas. Porém, muitos casos que não são 

puramente políticos (grandes ações coletivas) também afetam as vidas de 

muitas pessoas. Mais ainda, já que não existe uma resposta simples e 

completa para a pergunta “o que é político?” — para muitos teóricos sociais, a 

                                                     
6 Ibid., p. 727. 
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resposta seria “tudo é político” —, também não pode haver uma definição 

simples e completa da judicialização da política. (Tradução por Diego Werneck 

Arguelhes e Pedro Jimenez Cantisano)7 

 

A estrutura constitucional consiste em amálgama entre Direito e Política 

que se molda às particularidades de cada lugar e tempo. O constitucionalismo 

nacional dos anos 2010 diferencia-se daquele dos anos 1990 exatamente pelo 

caráter dinâmico das concepções jurídico-políticas que definem o Brasil. No final 

do século XX, por exemplo, dilemas sobre direitos da comunidade LGBTQI+ eram 

encarados pela sociedade brasileira de forma completamente distinta da forma 

como o são no início século XXI (o mesmo ocorre se consideradas, por exemplo, 

as realidades norte-americana e iraniana). A fluidez epistêmica das concepções 

de Direito e Política não apenas garante a potencialidade de constante evolução 

dessas áreas, mas também possibilita uma ruptura metodológico-conceitual 

referente a esses termos, algo perigoso se levado em consideração a natureza 

fluida das decisões judiciais garantida pela textura aberta da Constituição Federal 

de 1988. Com base essencialmente em princípios constitucionais abstratos, juízes 

e tribunais são capazes de legitimar ou deslegitimar determinado tipo de atuação 

jurisdicional a partir de um processo de metamorfose argumentativa que visa a 

flexibilizar ou enrijecer as próprias noções de Direito e Política. Isso aconteceu, por 

exemplo, quando o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental 378, decidiu por dinâmica atuação da 

Corte Constitucional na delimitação do rito de impeachment de Dilma, porém, ao 

julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.498, contrariamente decidiu pela 

autocontenção da Corte Constitucional ao lidar exatamente sobre a mesma 

                                                     
7 HIRSCHL, Ran. O novo constitucionalismo e a judicialização da política pura no mundo. In: Revista 
de Direito Administrativo, v. 251, 2009, p. 139-178. Trecho original: “But the difference between the 
second and third level of judicialized politics goes beyond the question of political salience. It 
depends on our conceptualization of the "political." What counts as a "political" decision is not an 
easy question to answer. A political decision must affect the lives of many people. However, many 
cases that are not purely political (e.g., large class-action law suits) also affect the lives of many 
people. More importantly, since there is no plain and simple answer to the question "what is 
political?"-for many social theorists, the answer to that question would be "everything is political"-
there cannot be a plain and simple definition of the judicialization of politics either”. HIRSCHL, Ran. 
The new constitutionalism and the judicialization of pure politics worldwide. In: Fordham Law 
Review, New York, v. 75, n. 2, 2006, p. 728. 
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matéria. A distinção central entre os argumentos utilizados em cada um dos casos 

foi que, no primeiro, o STF valeu-se um conceito de Política menos abrangente, o 

que viabilizou a sua livre atuação; e, no segundo, o STF utilizou um conceito de 

Política mais abrangente, o que viabilizou a sua autocontenção. O exercício 

soberano então foi ensejado pela inconsistência gnosiológico das ideias de 

natureza jurídica e política. Contudo, acredito que o mesmo não aconteceria (ou, 

ao menos, seria dificultado) caso essa noção fosse substituída pela de natureza 

constitucional, delimitada prioritariamente não pela capacidade argumentativa do 

intérprete; mas sim pelos próprios limites estabelecidos pelo texto constitucional. 

Encerro aqui o adendo. 

Isso posto, partindo tanto da hipótese de que a delimitação do princípio da 

separação de poderes e o apontamento de condições democráticas básicas que 

legitimem ou não a jurisdição constitucional são dotadas de função central na 

definição dos sustentáculos da democracia ocidental e do estado de direito, 

quanto da hipótese de que a relegação em estabelecer-se limites para a 

judicialização da política é talvez uma das grandes dificuldades democráticas 

causa e resultado da interferência de juízes e tribunais em impasses morais e 

políticos, pretendo: a) apresentar a definição de separação de poderes atribuída 

por Waldron, relacionando-a com outros princípios fulcrais perante as noções de 

constitucionalismo, estado de direito e democracia ocidental; b) pôr em 

perspectiva o caráter uno do Supremo Tribunal Federal a partir da sua suposta 

autolimitação funcional com base nos preceitos constitucionais; c) delimitar 

pressupostos democráticos restritivos da judicialização da política 

(especialmente da judicialização da megapolítica) que sirvam como pontos de 

partida para a reestruturação do pacto democrático; d) traçar paralelos entre 

judicialização da política e Prometeu acorrentado que auxiliem na compreensão 

da dinâmica jurídico-política erguida pela crescente interferência de juízes e 

tribunais em controvérsias morais e políticas. 

A  ideia  moderna de separação de poderes estatais remete ao epicentro das 
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discussões políticas dos séculos XVII e XVIII (Thomas Hobbes 8 , John Locke9 , 

Montesquieu10 e James Madison11, por exemplo, debruçaram-se sobre o princípio 

de forma medular em seus estudos principais) e solidificou-se como um dos 

pilares da construção de sentido não apenas do conceito de constitucionalismo, 

mas também da própria noção de estado de direito e democracia ocidental. 

Portanto, afirmar que a teoria política hespérica assenta-se sobre as bases da 

separação de poderes não me parece exagero, muito pelo contrário: apenas 

constatação da importância de um princípio que traça o percurso político das mais 

variadas sociedades da modernidade e contemporaneidade12. É o que preleciona 

Waldron: 

Supondo que Manning esteja certo sobre a situação legal e constitucional, a 

separação de poderes pode permanecer um princípio importante em nossa 

teoria política – na verdade, um princípio importante do corpo de teoria que 

chamamos de constitucionalismo. Nem tudo ao qual uma teoria política 

constitucionalista nos vincula encontra-se em nossa constituição – uma 

proposição que é evidente no caso de um país como o Reino Unido, que carece 

de constituição codificada, mas que também é verdade, creio eu, nos Estados 

Unidos. (Tradução nossa)13 

 

Entretanto, uma das fragilidades fundamentais da teoria política 

contemporânea é não apenas a carência de conceituação do princípio da 

separação de poderes, mas também a escassez de análise da sua relevância para 

                                                     
8 HOBBES, Thomas. Leviatã: ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil. 1. ed. 
São Paulo: Nova Cultural, 1997, p. 90-98. 
9 LOCKE, John. Two Treatises of Government. 1. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1998, 
p. 329-330. 
10 MONTESQUIEU. The Spirit of the Laws. 1. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1989, p. 
157. 
11 HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. The Federalist Papers. 1. ed. Mineola: Dover 
Publications, 2014, p. 239. 
12 WALDRON, Jeremy. Constitutionalism: A Skeptical View. In: Public Law & Legal Theory Research 
Paper Series, n. 10-87, 2012a, p. 1-5. 
13  “Assuming Manning is right about the legal and constitutional situation, the separations of 
powers may remain an important principle in our political theory – indeed an important principle of 
the body of theory we call constitutionalism. Not everything that a constitutionalist political theory 
commits us to is found in our constitution – a proposition that is self-evident in the case of a 
country like the United Kingdom that lacks a codified constitution but which is true also, I think, of 
the United States”. WALDRON, Jeremy. Separation of Powers or Division of Power? In: Public Law 
& Legal Theory Research Paper Series, n. 12-20, 2012b, p. 3-4. 
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a definição política das mais diversas sociedades. Debate-se muito sobre 

separação de poderes de forma abstrata e etérea, como se, a partir da sua 

formulação teórica nos séculos XVII e XVIII, ela consistisse em elemento 

metafísico pré-existente em qualquer forma de governo (especialmente em uma 

democracia), mas pouco questiona-se sobre como o princípio atua para a 

manutenção democrática ou até mesmo sobre qual é a sua distinção epistêmica 

em relação a outros princípios basilares da teoria política, como o da divisão de 

poderes (division of powers) e dos freios e contrapesos (algo, a meu ver, ainda 

mais grave sob a perspectiva de formulação de uma teoria crítica). Assim, tanto a 

individualização da separação de poderes, como o assentamento da sua 

importância política são imprescindíveis para o erguimento e a solidificação da 

noção de democracia ocidental contemporânea14. 

Afinal, então: I) o que é a separação de poderes; II) e qual é o seu propósito 

em uma democracia? Adianto: 

I) A separação de poderes consiste em princípio político que determina a 

distinção qualitativa das funções executiva, judiciária e legislativa, estabelecendo 

assim os limites da autoridade do Poder Executivo, da independência do Poder 

Judiciário e da dignidade do Poder Legislativo15. 

II) O intuito democrático da separação de poderes é o de proteger a 

integridade inerente dos Três Poderes para então erguer e solidificar governo 

articulado por processos específicos, gerais e ordenados com base principalmente 

na concepção de estado de direito16. 

A construção lógico-argumentativa dessas respostas faz-se necessária 

para a consolidação dos pilares democráticos a partir da crítica a dogmas que 

perpassam a teoria política desde os séculos XVII e XVIII e oferecem nada mais do 

que tautologias quando da discussão sobre separação de poderes e sua relevância 

para a instituição de um verdadeiro governo articulado. Nessa conjuntura, a 

superação epistêmica é pressuposto basilar para o avanço científico e condição 

                                                     
14 Ibid., pp. 1-2. 
15 Ibid., p. 6. 
16 Ibid., pp. 31-32. 
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central para a maturação e o aperfeiçoamento da política através da delimitação 

das funções institucionais dos Três Poderes. 

Um ponto importante a destacar-se é que a natureza da separação de 

poderes é dotada de controvérsia perante a academia. Alguns defendem que o 

princípio reveste-se de essência legal; outros, política 17 ; outros sequer o 

reconhecem como princípio18. Assim como Waldron, tendo a alinhar-me com a 

segunda corrente, pois a distinção qualitativa entre os poderes estatais precede a 

própria concepção de um ordenamento jurídico, sendo, na realidade, condição sine 

qua non para a sua codificação e estruturação. O substrato fático para tal assertiva 

evidencia-se em realidades como as dos Estados Unidos e da Inglaterra, que, 

mesmo não prevendo explicitamente a separação de poderes em texto 

constitucional (a Inglaterra inclusive sequer dispões deste), são dotadas de 

estrutura política suportada pela ideia de individualização das prerrogativas dos 

Três Poderes para a garantia do estado de direito19. Ainda assim, não é porque o 

princípio possui natureza política que ele não interfere na seara jurídica, muito pelo 

contrário: como já defendido, a potência da Política, enquanto anterior (e 

concomitantemente posterior) e concretizadora da potência do Direito, molda e é 

moldada por esta, que, por sua vez, molda e é moldada por aquela, ambas assim 

estabelecendo um ciclo de retroalimentação contínuo. 

Trazendo a discussão para o contexto do Brasil redemocratizado, a 

separação de poderes ocupa posição de destaque no ordenamento jurídico-

político nacional, uma vez que figura expressamente no rol de cláusulas pétreas 

da Constituição Federal de 198820, comprovando a sua relevância fulcral para a 

manutenção do estado democrático de direito brasileiro. Na realidade, visando a 

maquinar como instrumento de ruptura com o passado ditatorial que a antecedeu 

e objetivando a instauração de um governo articulado, a CF/88 molda-se a partir 

                                                     
17 Ibid., p. 2-3. 
18 MANNING, John F. Separation of powers as ordinary interpretation. In: Harvard Law Review, 
Cambridge, v. 124, 2010, p. 1944. 
19 WALDRON, Jeremy. Separation of Powers or Division of Power? In: Public Law & Legal Theory 
Research Paper Series, n. 12-20, 2012b, p. 4-5. 
20  Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: § 4º Não será objeto de 
deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado; II - o voto 
direto, secreto, universal e periódico; III - a separação dos Poderes; IV - os direitos e garantias 
individuais. 
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da lógica de individualização funcional de cada um dos Três Poderes, dedicando 

um título completo (IV) apenas à organização deles, onde estão detalhadas todas 

as prerrogativas executivas, judiciárias e legislativas atribuídas pelo poder 

constituinte capazes de garantir a integridade dos Três Poderes e 

consequentemente a maturação democrática. 

Todavia, ainda que a separação de poderes sirva como um dos pilares do 

ordenamento jurídico-político nacional em tese e seja elencada como um dos 

requisitos básicos para a manutenção democrática pela própria ordem 

constitucional21, a realidade mostra-se mais complexa e, por isso mesmo, passível 

de olhares mais atentos e questionamentos mais espinhosos. Durante o processo 

de germinação e desenvolvimento da jurisdição constitucional no Brasil 

redemocratizado, o Poder Judiciário (especialmente o Supremo Tribunal Federal) 

ultrapassou os ditames constitucionais e atuou fora das suas prerrogativas 

institucionais em diversas ocasiões, contrariando então a ideia de individualização 

funcional de cada um dos Três Poderes. Buscando a promoção do estado de bem-

estar social através principalmente da proteção de direitos e garantias 

fundamentais, juízes e tribunais decidiram dilemas morais e políticos sensíveis22; 

mais: visando à reestruturação do estado nos seus próprios termos, o Judiciário 

resolveu impasses de política pura – o que caracteriza a judicialização da 

megapolítica de Hirschl23 –, que incidiram sobre as estruturas basilares do estado 

democrático de direito brasileiro. Quatro dos casos mais emblemáticos que 

exemplificam esse tipo de atuação incisiva de juízes e tribunais são os 

julgamentos do Mandado de Segurança 21.564, da Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental 378, da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.498 e do 

Habeas Corpus 152.752 pelo STF, nos quais, como já disposto, este deu a palavra 

final sobre os ritos a serem seguidos nos processos de impeachment dos ex-

presidentes Fernando Collor e Dilma Rousseff em 1992 e 2016, respectivamente, 

                                                     
21 MENDES, CONRADO HÜBNER. Direitos fundamentais, separação de poderes e deliberação. 1. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2011, p. 171-190. 
22 VIANNA, Luiz Werneck. Corpo e alma da magistratura brasileira. 1. ed. Rio de Janeiro: Revan, 
1997, p. 28-30. 
23 HIRSCHL, Ran. The new constitutionalism and the judicialization of pure politics worldwide. In: 
Fordham Law Review, New York, v. 75, n. 2, 2006, p. 727. 
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definindo a natureza das duas casas do Congresso Nacional, assim como sobre a 

formação e o prosseguimento do panorama político das eleições presidenciais de 

2018. Ao tomar essas decisões, o Supremo travestiu a sua vontade política de 

cientificidade jurídica e ainda revestiu a sua atuação de bruma argumentativa 

capaz de colocar em cheque o próprio conceito de separação de poderes perante 

o constitucionalismo pátrio. 

Afinal, então: I) qual foi o papel desempenhado pelo Supremo Tribunal 

Federal nos julgamentos mencionados; II) e quais as implicações dessas atuações 

para o desenvolvimento da jurisdição constitucional no Brasil redemocratizado? 

Adianto: 

I) Ao julgar o Mandado de Segurança 21.564, a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental 378, a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 5.498 e o Habeas Corpus 152.752, definindo quais ritos 

deveriam seguir os processos de impeachment de Collor e Dilma, assim como qual 

o seria o cenário político em 2018, o Supremo Tribunal Federal ultrapassou as suas 

prerrogativas atribuídas pela Constituição Federal de 1988 e decidiu controvérsias 

de megapolítica, corroborando – direta ou indiretamente – transformação de 

regime político a partir da deposição presidencial e interferência eleitoral com a 

anuência da prisão do pré-candidato de maior popularidade até então, tudo isso 

através dos aparatos jurídicos que lhe são próprios. 

II) As atuações do Supremo Tribunal Federal sobre os casos mencionados 

(um logo no início da redemocratização nacional; os outros três em momentos de 

crise sistêmica) implicaram em rearranjo das funções institucionais do Poder 

Judiciário sem ele submeter-se à vontade do poder constituinte (tanto originário, 

quanto derivado) e definiram o núcleo do novo modelo de jurisdição constitucional 

nacional: um sistema que, por ultrapassar as prerrogativas atribuídas pela 

Constituição Federal de 1988, desestrutura o pilar da separação de poderes e 

fragiliza as bases democráticas do Brasil redemocratizado. 

Devo destacar que tenho ciência de que a abordagem de Waldron, quando 

da formulação dos seus principais pressupostos teóricos sobre separação de 

poderes e jurisdição constitucional, toma como base principalmente a realidade 

jurídico-política anglo-saxã, cujo sistema é o common law, distinto do civil law 
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brasileiro, o que poderia encaminhar o trabalho para um ponto de inconsistência 

metodológica ou anacronismo sincrético. Contudo, entendo que, apesar de partir 

da experiência anglo-saxã, o autor pretende construir uma teoria democrática 

universal, e dois motivos corroboram tal assertiva: primeiro, Waldron atribui 

natureza política ao debate sobre separação de poderes, afastando qualquer 

possível foco exagerado na vertente jurídica ou estritamente legalista da 

discussão proposta, o que abre a possibilidade de importação dos pressupostos 

waldronianos por sociedades não anglo-saxãs24; segundo, o autor, para construir 

a sua argumentação, utiliza-se de exemplos que perpassam não apenas 

localidades distintas (Estados Unidos, Inglaterra, Nova Zelândia), mas períodos 

históricos distintos (séculos XVII ao XXI), evidenciando o caráter universalista da 

sua teoria de separação de poderes25. Ainda assim, sempre que necessário ao 

longo do trabalho, buscarei evidenciar explícita e implicitamente as limitações da 

importação das ideias waldronianas, assim como adaptar alguns dos 

pressupostos do autor à realidade nacional. 

Desde a sua concepção nos séculos XVII e XVIII, a concepção de separação 

de poderes pouco sofreu alteração ou mesmo contundentes questionamentos 

referentes à sua construção gnosiológica. Isso, partindo do ponto de vista 

científico, por si só já seria questionável, uma vez que a discussão científica e o 

debate acadêmico demandam constante crítica e ininterrupto processo de 

falsificação de ideias26, mas o problema vai além: a aceitação tácita (ou até mesmo 

irrefletida) do conceito de separação de poderes e a escassez de discordância 

sobre a definição do princípio são resultados de aparente atecnia na abordagem e 

manipulação precisa do termo. Na realidade, o que acontece é que, no geral, 

poucos são os que se preocupam com a individualização da separação de 

poderes, com a sua distinção de outros princípios correlatos (em especial, o da 

divisão de poderes e dos freios e contrapesos) e com as suas implicações políticas 

                                                     
24 WALDRON, Jeremy. Separation of Powers or Division of Power? In: Public Law & Legal Theory 
Research Paper Series, n. 12-20, 2012b, p. 4. 
25 Ibid., p. 5. 
26 POPPER, Karl. Science as falsification. In: Conjectures and Refutations, v. 1, 1963, p. 33-39. 
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(em especial, perante uma realidade democrática)27. Por sorte, Jeremy Waldron 

distingue-se dessa amostra e tece pertinentes críticas à teoria da separação de 

poderes28. 

De acordo com Waldron, há dois elementos centrais na discussão 

doutrinária sobre separação de poderes que podem ser sintetizados em dois 

questionamentos-base. Primeiro, o que é a separação de poderes? Segundo, qual 

é o ponto (ou motivo de existência) da separação de poderes? A partir desses 

pontos de partida, o autor tece suas críticas às concepções moderna e 

contemporânea do princípio e propõe elementos para a formulação de uma nova 

teoria sobre separação de poderes que se proponha a singularizar as prerrogativas 

dos poderes estatais para então embasar o processo de concretização 

democrática. Waldron aduz que a perseguição das respostas das indagações 

acima é imprescindível para a construção de um governo articulado por processos 

específicos, gerais e ordenados, assim como para a proteção da integridade de 

cada um dos Três Poderes: 

 

Então, para antecipar brevemente: a questão é qual é, especificamente, o ponto 

da separação de poderes? E a resposta que darei é dupla. Eu olho primeiro para 

a integridade de cada um dos poderes ou funções distintas - a dignidade da 

legislação, a independência dos tribunais e a autoridade do executivo, cada 

um entendido como tendo seu próprio papel a desempenhar nas práticas do 

estado. Em segundo lugar, considero o valor dos modos de governança 

articulados, em oposição aos indiferenciados. A ideia é, em vez de apenas uma 

decisão política indiferenciada de fazer algo sobre X, há uma insistência em 

que tudo o que fizermos para X ou sobre X deve ser precedido por um exercício 

de poder legislativo que estabeleça uma regra geral aplicável a todos, não 

apenas X, e um processo judicial que determina que a conduta de X em 

particular se enquadra no âmbito dessa regra, e assim por diante. Além da 

integridade de cada uma dessas fases, há uma sensação de que o poder é 

                                                     
27 VILE, M. J. C. Constitutionalism and the Separation of Powers. 2. ed. Carmel: Liberty Fund, 1998, 
p. 147. 
28  WALDRON, Jeremy. Separation of Powers in Thought and Practice? In: Boston College Law 
Review, v. 54, n. 2, 2013, p. 433-435. 
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mais bem exercido, ou melhor respeitado no que diz respeito a seus súditos, 

quando prossegue nessa sequência ordenada. (Tradução nossa)29 

 

Quanto ao primeiro questionamento, Waldron dispõe que cinco são os 

princípios políticos que servem como pedras basilares para a interconexão entre 

os Três Poderes e o constitucionalismo: a) separação de poderes; b) divisão de 

poderes; c) freios e contrapesos; d) bicameralismo; e) federalismo. A separação 

de poderes consiste na distinção qualitativa das funções executiva, judiciária e 

legislativa, estabelecendo assim os limites da autoridade do Poder Executivo, da 

independência do Poder Judiciário e da dignidade do Poder Legislativo; a divisão 

de poderes, na proibição de concentração de mais de um poder na figura de um 

indivíduo ou grupo de indivíduos; os freios e contrapesos, na instituição de 

mecanismos que limitem a atuação de um poder estatal por outro poder estatal; o 

bicameralismo, na necessidade de existência de duas casas legislativas 

coordenadas entre si; o federalismo, na individualização entre as prerrogativas dos 

governos federais e dos estados-membros 30 . Todos os princípios, apesar de 

exercerem crucial papel no erguimento e na manutenção política de um estado de 

direito, muitas vezes são amalgamados e até mesmo confundidos entre si em 

razão da sua proximidade epistêmica e funcional. Contudo, a segmentação de 

cada um deles faz-se necessária para o bom funcionamento de um governo 

articulado31. 

Quanto ao segundo questionamento, Waldron afirma que os motivos de 

existência dos princípios da divisão de poderes e dos freios e contrapesos já estão 

                                                     
29  “So, to anticipate briefly: the question is what, specifically, is the point of the separation of 
powers? And the answer I shall give is twofold. I look first to the integrity of each of the distinguished 
powers or functions—the dignity of legislation, the independence of the courts, and the authority of 
the executive, each understood as having its own role to play in the practices of the state. Secondly, 
I look to the value of articulated, as opposed to undifferentiated, modes of governance. The idea is 
instead of just an undifferentiated political decision to do something about X, there is an insistence 
that anything we do to X or about X must be preceded by an exercise of legislative power that lays 
down a general rule applying to everyone, not just X, and a judicial proceeding that makes a 
determination that X’s conduct in particular falls within the ambit of that rule, and so on. Apart from 
the integrity of each of these phases, there is a sense that power is better exercised, or exercised 
more respectfully so far as its subjects are concerned, when it proceeds in this orderly sequence.” 
Idib., p. 434-435. 
30 Ibid., p. 438. 
31 Ibid., 456. 
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bem consolidados e não se apresentam como grandes pontos de controvérsia 

dentro da academia ou mesmo da atividade política. Quatro são os motivos de 

existência da divisão de poderes: a) a direta necessidade de dificultar a 

concentração de poder nas mãos de um indivíduo ou grupo de indivíduos; b) os 

benefícios advindos da disputa política cordial e franca entre dois ou mais poderes 

estatais; c) as vantagens trazidas por uma multiplicidade de centros de poder nos 

quais os cidadãos podem solicitar auxílio em diversos níveis; d) a forte simbologia 

promovida por um sistema que não se permite curvar a uma única pessoa ou um 

único grupo de pessoas32. Um é o motivo de existência dos freios e contrapesos: 

a manutenção do equilíbrio institucional através do bom funcionamento de 

mecanismos internos capazes de limitarem as atuações dos Três Poderes entre 

si33 . Esses motivos de existência, como não poderiam deixar de ser, mantêm 

vínculo próximo com os motivos de existência da separação de poderes, mas uns 

são distintos dos outros, uma vez que a separação de poderes compreende 

momento anterior ao acúmulo de poder (inerente aos outros dois princípios) e 

incide sobre a própria definição (e por isso mesmo individualização) da noção de 

poder. Assim, dois são os motivos de existência da separação de poderes: a) 

estabelecer as funções de governança (executiva, judiciária e legislativa) de cada 

um dos poderes estatais; b) proteger a integridade inerente dos Três Poderes para 

então erguer e solidificar um governo articulado com base principalmente na ideia 

de estado de direito34. Enquanto os motivos de existência da divisão de poderes e 

dos freios e contrapesos parecem relacionar-se mais com a concepção de 

limitação da concentração de poder e promoção da liberdade, os motivos de 

existência da separação de poderes relacionam-se com a concepção de 

individualização de poderes (e suas prerrogativas) e promoção do estado de 

direito35. 

Visto isso, enquanto os princípios da divisão de poderes e dos freios e 

contrapesos preocupam-se com onde estão os poderes estatais, o princípio da 

separação de poderes preocupa-se com a própria definição desses poderes. Afinal 

                                                     
32 Ibid., p. 440-441. 
33 Ibid., p. 441-442. 
34 Ibid., p. 442. 
35 Ibid., p. 442-445. 
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de contas, como falar sobre concentração de prerrogativas se sequer é sabido 

quais prerrogativas são essas? A individualização dos poderes estatais possibilita 

não a distribuição; mas sim a qualificação das funções de governança. 

Aproximando-se de Locke e até mesmo de Hobbes (e distanciando-se de 

Montesquieu), Waldron defende que o problema central do exercício de poder não 

é a sua concentração em um indivíduo ou grupo de indivíduos; mas sim a sua falta 

de individualização, pois, ainda que um agente concentre dois ou mais poderes 

estatais, a segmentação destes pela definição das suas prerrogativas inerentes é 

o que garante a integridade dos Três Poderes e a instauração de um governo 

articulado. 

Seguindo o exemplo de Waldron, que, para evidenciar a problemática da 

insuficiência teórico-prática da separação de poderes, utiliza-se de parábola 

envolvendo o “juiz turquês”, juiz em um estado despótico que, a partir da 

concentração e principalmente não-individualização de poderes, vale-se da 

máquina burocrática para perseguir politicamente seus inimigos sem submetê-los 

a qualquer tipo de procedimento formal 36 , utilizo-me de parábola envolvendo 

Prometeu e Zeus,  deus recém-soberano que julgou e puniu o titã com base 

unicamente em seus interesses de manutenção de poder sem instaurar qualquer 

tipo de processo minimante delineado. Na realidade, até houve processo bem 

delimitado – a pena e o meio de punição foram claros –, o que não foi delimitado 

de forma alguma foi a base acusatória que ensejou a perseguição contra o titã. 

Tanto o “juiz turquês”, quanto Zeus imbuíram-se das prerrogativas de jurados, 

juízes e executores e, contrariando a noção de separação de poderes, moldaram a 

realidade às suas próprias agendas, dando pouca (ou nenhuma) margem de 

resistência das outras partes. Nesses casos, como estruturar um projeto político 

sólido se a sua base é amorfa, assim como os poderes do soberano? O 

absolutismo hobbesiano e o liberalismo lockeniano (assim como a teoria 

waldroniana) podem até conceber propostas políticas distintas e divergirem 

quanto à concentração de poderes, mas possuem, ao menos, um ponto de 

                                                     
36 MONTESQUIEU. The Spirit of the Laws. 1. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1989, p. 
157. 
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convergência: o poder deve ser individualizado e bem delineado para a 

manutenção de um governo articulado. 

Retorno agora para a análise da judicialização da política no contexto do 

Brasil redemocratizado. Ainda que a Constituição Federal de 1988 tenha 

expressamente elencado as prerrogativas de cada um dos poderes estatais em 

seu Título IV, o Poder Judiciário montou estrutura jurídico-política capaz de 

romper com a ideia de separação de poderes através do elastecimento funcional 

proporcionado pela nova concepção de Direito advinda da virada linguístico-

pragmática, da nova hermenêutica constitucional e do neoconstitucionalismo, 

assim como da anuência implícita ou explícita das elites hegemônicas. A fluidez 

com que as funções institucionais são encaradas pela atividade jurisdicional 

impossibilita qualquer tipo de demarcação material das incumbências dos Três 

Poderes. Poder Executivo, Poder Judiciário e Poder Legislativo são um só: o 

Supremo Tribunal Federal, agente uno. Como não afirmar que, no julgamento do 

Mandado de Segurança 21.564 ou da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental 378 e Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.498, o STF demarcou 

as prerrogativas do Congresso Nacional ao delimitar o rito a ser seguido durante 

os processos de impeachment presidencial ou, no julgamento do Habeas Corpus 

152.752, o STF ultrapassou o texto constitucional ao atribuir sentindo extensivo a 

uma regra incontroversa? Mais: a Corte Constitucional concentrou potencialmente 

todos os poderes estatais em si sem sequer delimitar que poderes são esses, já 

que o estratagema argumentativo que se vale da textura aberta dos princípios 

constitucionais (toga de fumaça) garante a possibilidade de juízes e tribunais 

conformarem os parâmetros funcionais dos Três Poderes às agendas individuais 

das elites hegemônicas de forma praticamente ilimitada. Nesse contexto, no qual 

inexiste a noção bem definida de separação de poderes, os princípios da divisão 

de poderes e dos freios e contrapesos, que garantem a existência de um governo 

articulado, sequer podem ser invocados como possibilidades de concretização 

constitucional, pois não há qualquer critério de contenção judicial a ser seguido. 

A principal adversidade da não-individualização das prerrogativas dos 

poderes estatais é que aquele dotado de maior potência política (ainda que 

circunstancial) é capaz de expandir o seu escopo de atuação através dos próprios 
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instrumentos oferecidos pela máquina burocrática sem sofrerem praticamente 

qualquer tipo de resistência externa. Por meio do erguimento de uma fachada 

institucional, o Supremo Tribunal Federal constantemente utiliza-se dos 

mecanismos de controle de constitucionalidade para ampliar a sua influência 

política, e o mais grave é que os demais agentes políticos encontram-se em 

situação de subordinação sistêmica em razão da impossibilidade reativa 

promovida pela própria dinâmica constitucional. A corrupção instrumental do 

aparelho jurídico resulta na emergência de juízes e tribunais que basicamente não 

conhecem qualquer tipo de limitação funcional em razão deles mesmo serem os 

responsáveis a delinearem esses limites. A deturpação da noção de separação de 

poderes sucede em distorção da concepção de divisão de poderes e freios e 

contrapesos, ocupando o Poder Judicial posição de supremacia hierárquica não 

apenas perante os Poderes Executivo e Legislativo, mas também perante o 

verdadeiro soberano: o povo. Juízes e tribunais aproveitam-se da imprecisão 

funcional dos poderes estatais para promoverem a sua ascensão política. Se a 

própria Constituição Federal de 1988, que explicitamente elenca as atribuições dos 

Três Poderes, não é capaz de conter a anomalia democrática na forma de “juízes-

legisladores”37, qual agente o fará? Quem afinal vigia os vigilantes? 

Alguns autores, como Eric Posner e Adrien Vermeule, defendem que a 

discussão sobre separação de poderes encontrou o seu lugar de obsolescência 

teórico-prática há bastante tempo 38 , porém, assim como Waldron 39 , discordo 

dessa visão. Regressar às bases do constitucionalismo ocidental é necessário 

para a adequada compreensão sobre a dinâmica jurídico-política de qualquer 

estado de direito, e a delimitação das prerrogativas dos poderes estatais parece-

me ser o núcleo do projeto constitucional do Brasil redemocratizado. Ignorar a 

relevância da separação de poderes é, consciente ou inconscientemente, viabilizar 

a emergência de um “superpoder” que ditará os rumos políticos nacionais e 

atropelará  a  ideia  de  soberania  popular  da  forma  mais  problemática possível: 

                                                     
37 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? 1. ed. Porto Alegre: Fabris, 1993, passim. 
38 POSNER, Eric A.; VERMEULE, Adrian. The executive unbound: After the madisonian republic. 1. 
ed. New York: Oxford University Press, 2011, p. 19. 
39 WALDRON, Jeremy. Separation of Powers or Division of Power? In: Public Law & Legal Theory 
Research Paper Series, n. 12-20, 2012b, p. 32-33. 
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travestindo-se de promotor democrático. 

Ao longo de todo o trabalho, busquei demonstrar que a interferência de 

juízes e tribunais na resolução de dilemas morais e políticos consiste em paradoxo 

democrático40 existente em diversos estados constitucionais, inclusive no Brasil 

redemocratizado. Mesmo reconhecendo a importância circunstancial da 

judicialização da política, tentei comprovar o perigo desse fenômeno para a 

concretização do projeto democrático da Constituição Federal de 1988, assim 

como a sua repercussão para o erguimento de uma juristocracia ou governo de 

juízes. Ainda assim (e mais uma vez recorro a Waldron), o meu argumento no 

sentido de que a interferência do Poder Judiciário (especialmente do Supremo 

Tribunal Federal) em impasses morais e políticos diverge da proposta política da 

CF/88 é condicional por dois motivos. Em primeiro lugar, porque a Constituição 

expressamente garante a possibilidade do Judiciário exercer a prerrogativa de 

controle de constitucionalidade em situações específicas41. Diferentemente do que 

acontece, por exemplo, no Reino Unido ou na Nova Zelândia, onde existem grandes 

limitações para a jurisdição constitucional, e o modelo fraco de controle de 

constitucionalidade impede extensa atuação das cortes políticas 42 , no País, 

inexistem grandes limitações para a jurisdição constitucional, e o modelo forte de 

controle de constitucionalidade permite que o STF declare a inconstitucionalidade 

de atos dos Poderes Executivo e Legislativo de forma ampla. Em segundo lugar, 

porque a insuficiência de condições democráticas básicas capazes de garantir 

condição mínima de estabilidade política e normalidade institucional enseja a 

judicialização da política (mas ainda assim de forma limitada). Entretanto, assim 

como tudo no Direito e na Ciência Política, esses motivos não são absolutos. 

Perante o panorama democrático do Brasil redemocratizado que se estrutura de 

maneira que garante quase irrestrita potência política para juízes e tribunais,  cada 

                                                     
40 WOLLHEIM, Richard; LASLETT, Peter; RUNCIMAN, W. G. A Paradox in the Theory of Democracy. 
1. ed. Berlin: De Gruyter, 1962. 
41  Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, 
cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei 
ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato 
normativo federal; [...] 
42 GARDBAUM, Stephen. O novo modelo de constitucionalismo da comunidade britânica. In: Revista 
Opinião Jurídica, Fortaleza, v. 15, n. 21, 2017, p. 220-273. 
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elemento articulador da dinâmica política nacional necessita de procedimento. 

Os dois motivos acima que condicionam o meu argumento contrário à 

judicialização da política então devem ser levados em consideração sempre que 

eu me opuser à interferência de juízes e tribunais em controvérsias morais e 

políticas. Todavia, também devem ser analisados com rigor científico elevado para 

que a minha proposta de limitação da jurisdição constitucional seja dotada de 

sólida base. 

De fato, a Constituição Federal de 1988 garante a possibilidade de juízes e 

tribunais interferirem em dilemas morais e políticos, porém, como construído ao 

longo de todo o trabalho, o sistema jurídico-político erguido e sustentado pela 

máquina burocrática em conjunto à deturpação da recepção do 

neoconstitucionalismo, da nova hermenêutica constitucional e da virada 

linguístico-pragmática viabilizaram a atuação praticamente irrestrita do Poder 

Judiciário através tanto do recurso a estratagemas argumentativos tautológicos 

que garantem pretenso ar de cientificidade para as decisões judiciais, quanto do 

incentivo das elites hegemônicas para a definição política nacional por meio da 

atividade jurisdicional. Assim, a permissão constitucional para a jurisdição 

constitucional mostra-se facilmente manipulável perante a vontade das elites 

econômicas, jurídicas e políticas e deve ser encarada como autorização restrita 

para a judicialização da política. Ou seja: ainda que a CF/88 preveja situações 

específicas que comportem a interferência moral e política de juízes e tribunais, 

essa intervenção deverá ser condicionada. O questionamento que então surge é: 

condicionada ao quê? 

Respondo: à existência (ou não) de quatro condições democráticas básicas 

que legitimem a jurisdição constitucional em seus diversos níveis: a) instituições 

democráticas em condições de funcionamento razoavelmente boas; b) conjuntos 

de instituições judiciais erigidas sobre base não-representativa para conhecer de 

ações individuais e defender o estado democrático de direito; c) comprometimento 

da maioria dos membros da sociedade com a ideia de direitos e garantias 

fundamentais; d) discordância persistente, substancial e de boa-fé quanto a 
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direitos entre os membros da sociedade43. Caso qualquer uma dessas condições 

não seja cumprida, o Poder Judiciário – assim como outros agentes políticos não-

representativos – deverá atuar ativamente visando à salvaguarda e promoção dos 

direitos e das garantias fundamentais que sustentam a concepção de democracia. 

Não há o que se falar em estabilidade política e normalidade institucional perante 

realidade na qual as instituições democráticas não se encontram em condições de 

funcionamento razoáveis, o conjunto de instituições judiciais não buscam 

defender o estado democrático de direito, a maioria dos membros da sociedade 

não se compromete com a noção de direitos e garantias fundamentais e não 

discorda sobre direitos de forma persistente, substancial e de boa-fé. 

Perante qualquer sociedade, a análise de cada uma das condições 

democráticas básicas consiste em tarefa complexa que demanda a extensão de 

múltiplos trabalhos acadêmicos (sem qualquer sombra de dúvida, dotados de 

mais fôlego do que este). Todavia, acredito que a linha argumentativa que tracei 

até aqui foi capaz de demonstrar que, pelo menos, uma dessas condições não é 

cumprida (ou, ao menos, é consideravelmente limitada) na dinâmica jurídico-

política do Brasil redemocratizado: a existência de conjuntos de instituições 

judiciais erigidas sobre base não-representativa para conhecer de ações 

individuais e defender o estado democrático de direito. As bases teóricas 

apresentadas em conjunto à análise de julgamentos como os do Mandado de 

Segurança 21.564, da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 378, 

da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.498 e do Habeas Corpus 152.752 

evidenciam não um Poder Judiciário que resguarda direitos e garantias 

fundamentais objetivando a efetivação do projeto democrático da Constituição 

Federal de 1988; mas sim um Poder Judiciário que, em situações de crise política, 

utiliza-se da máquina burocrática para a promoção de agendas políticas e 

vontades da elite hegemônica e manutenção do status quo objetivando a 

instauração de um governo de juízes no qual a soberania do povo é solapada e 

cede lugar à soberania dos juízes e tribunais. 

                                                     
43 WALDRON, Jeremy. A essência da Oposição ao Judicial Review. In: BIGONHA, Antonio Carlos 
Alpino; MOREIRA, Luiz. Legitimidade da Jurisdição Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2010, p. 106. 
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Perante essa situação então o que fazer sob um ponto de vista 

constitucional? Juízes e tribunais, muitas vezes agentes promotores das 

dificuldades democráticas elencadas acima, deverão insistir na relação promíscua 

com as elites hegemônicas e na manutenção do status quo através da 

interferência nos mais caros impasses morais e políticos que definem a raison 

d’être nacional ou deverão afastar-se inteiramente da sua prerrogativa 

constitucional de jurisdição constitucional? Proponho uma alternativa 

conciliatória. Uma vez em que há fortes indícios de que nem todas as condições 

democráticas básicas são cumpridas na dinâmica jurídico-política nacional, há a 

necessidade de ativa atuação do Poder Judiciário para a concretização de alguns 

dos mais relevantes direitos e algumas das mais importantes garantias 

fundamentais, exercendo assim a sua função contramajoritária. Contudo, essa 

atuação deve ser restrita, e o parâmetro de limitação a ser utilizado é exatamente 

o nível de relevância democrática da controvérsia analisada. Independentemente 

da existência ou não dos pressupostos democráticos, dilemas morais e políticos 

que adentram no âmago da democracia brasileira jamais poderão ser decididos 

por instituições não-representativas como o Judiciário, devendo submeter-se à 

verdadeira potência soberana: a do povo. 

Como definir então o nível de relevância democrática do impasse moral ou 

político analisado? Com certeza, não através do infindável debate sobre o que é 

Direito e o que é Política, que, como já defendi, apenas congestionaria a ação 

política e impediria a concretização da potência soberana; mas sim por meio da 

definição (e segmentação) das faces da judicialização da política de Hirschl. De 

acordo com o autor, na proporção em que há o escalonamento das faces da 

judicialização da política, também há o escalonamento do perigo democrático 

advindo do fenômeno, ou seja: sob o ponto de vista democrático, a primeira face 

(judicialização orgânica) é menos perniciosa do que a segunda face (judicialização 

vinda de baixo), que é menos perniciosa do que a terceira face (judicialização da 

megapolítica). Assim, defendo que, em caso de cumprimento de todas as 

condições democráticas básicas, juízes e tribunais não podem interferir em 

controvérsias políticas e morais exatamente pela dificuldade democrática natural 

advinda da jurisdição constitucional; por outro lado, em caso de descumprimento 
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de qualquer das condições democráticas básicas, juízes e tribunais podem e 

devem interferir em dilemas morais e políticos, mas apenas aqueles vinculados à 

judicialização orgânica e judicialização vinda de baixo, jamais decidindo impasses 

de megapolítica, sendo estes de interesse e responsabilidade primários do povo, 

verdadeiro soberano. A meu ver, essa proposta, por mais que não seja capaz de 

resolver o problema democrático da judicialização da política ou mesmo de definir 

parâmetros perfeitamente delimitados para a contenção da jurisdição 

constitucional, direciona a discussão sobre interferência do Poder Judiciário em 

controvérsias morais e políticas para um caminho mais prático e capaz de ensejar 

elementos para a superação do paradoxo democrático. 

Por fim, respondo a questão nuclear proposta no início do trabalho: há 

espaço para a judicialização da megapolítica no Brasil redemocratizado? Não, pois 

apenas a potência soberana do povo é capaz de resolver dilemas morais e 

políticos que definem a raison d’être nacional, porém, perante uma realidade em 

que as condições democráticas básicas não sejam cumpridas, juízes e tribunais 

podem e devem interferir em impasses que envolvam a salvaguarda de direitos e 

garantias fundamentais. Acredito que apenas assim o projeto democrático 

previsto na Constituição Federal de 1988 será capaz de encontrar ambiente 

favorável para o seu florescimento. 

Em Prometeu acorrentado, o titã, assim como a capacidade de exercício da 

soberania popular no Brasil redemocratizado, permanece limitado pelas correntes 

de Hefesto nos penhascos desérticos de Cítia e diariamente tem o seu fígado 

devorado pela águia real apenas para lembrar-lhe da suposta afronta cometida 

contra os deuses olímpicos. Zeus, assim como as elites hegemônicas que se 

utilizam do Direito e Poder Judiciário para saciarem os seus anseios políticos e 

promoverem a manutenção do status quo, permanece no Monte Olimpo inabalado 

e soberano e governa todos através da força. Hefesto, assim como os juízes e 

tribunais, permanece subalterno à vontade de Zeus e garante a preservação do seu 

governo tirânico. Entretanto, como bem tem ciência Prometeu em razão da sua 

dádiva de clarividência, o governo dos novos deuses sustenta-se em base frágil e 

basta a emergência de uma potência revolucionária para a materialização da ruína 

do Olimpo. Como já disposto, Prometeu acorrentado é apenas o primeiro ou 
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segundo ato de uma trilogia que se encerra em Prometeu liberto. No ato final, o 

titã, após incontáveis anos de cumprimento da sua pena divina, permanece 

resistindo à ira de Zeus e eventualmente se depara com Héracles, semideus 

descendente de Io e responsável pelo desmoronamento do governo dos deuses 

olímpicos, sendo liberto por este e então auxiliando-o no cumprimento do seu 

destino. Ambos então contemplam a desgraça prevista de Zeus a partir da 

derrocada do Olimpo, e uma nova era é instaurada: a dos mortais, que passam a 

ser livres e soberanos. 

Assim como Prometeu acorrentado apenas representa parte circunstancial 

da jornada do titã, a atual realidade juristocrática do Brasil redemocratizado, daqui 

a alguns anos, pode também apenas representar segmento circunstancial da 

jornada democrática nacional. Caso desejemos mimetizar o destino 

emancipatório de Prometeu e concretizar as promessas da Constituição Federal 

de 1988, necessitamos não apenas compreender a dinâmica jurídico-política da 

interferência de juízes e tribunais em dilemas morais e políticos, mas também 

encontrar soluções para as dificuldades democráticas advindas da judicialização 

da política. As duas possibilidades de contenção da jurisdição constitucional 

(retorno ao princípio da separação de poderes e estabelecimento de condições 

democráticas básicas que limitem a atuação jurisdicional) parecem-me bons 

pontos de partida para a retomada democrática através do exercício da soberania 

popular, ainda que com auxílio de agentes não-representativos como o Poder 

Judiciário. Da mesma forma que Prometeu apenas garantiu a sua liberdade com o 

amparo de Héracles, metade deus, metade mortal, a efetivação do projeto 

democrático previsto na CF/88 apenas pode ser garantida pela emergência da 

soberania popular e pela reestruturação do pacto democrático. Não sustento que 

a analogia com Prometeu acorrentado deva ser encarada apenas como floreio 

acadêmico; mas sim que a poesia literária deva servir como base para o sonho 

democrático. 

 



 

CONCLUSÃO (OU: ÊXODO DE UM TITÃ SOBERANO) 
 

A partir do estabelecimento dos seus pressupostos teóricos e do 

desenvolvimento da argumentação proposta, convergi em catorze conclusões 

principais. 

Primeira: Kelsen afirma que a interpretação normativa é realizada de forma 

escalonada e vertical: a norma superior vincula a norma inferior e a decisão judicial 

ou o ato administrativo. Essa interpretação é subdividida em autêntica, criadora do 

Direito e de responsabilidade dos membros do Poder Judiciário, e não-autêntica, não 

criadora do Direito e de responsabilidade dos não-membros do Poder Judiciário (em 

especial, os cientistas jurídicos). 

Segunda: Kelsen defende que, em sede de interpretação autêntica, o ato de 

execução normativa passa por dois processos: cognoscitivo, que resulta na 

delimitação da moldura normativa, na qual estão inseridas todas as possibilidades 

interpretativas de uma norma; volitivo, que resulta na concretização da norma. 

Assim, o autor conclui que o ato de aplicação normativa é, concomitantemente, um 

ato de conhecimento e um ato de vontade, possuindo uma natureza relativamente 

indeterminada. Entretanto, o presente trabalho contesta essa ideia, pois, ao não 

estabelecer um método racional para a delimitação da moldura normativa que possa 

ser utilizado pelos juízes e tribunais, Kelsen abre a possibilidade do ato de execução 

normativa pautar-se apenas pelo processo volitivo tanto no desvendamento das 

possibilidades hermenêuticas de uma norma, quanto no momento de sua 

concretização, assim tornando-se um ato de vontade pura e adotando uma natureza 

absolutamente indeterminada. Isso deriva em um decisionismo puro, ou absoluta 

discricionariedade interpretativa dos membros do Poder Judiciário. 

Terceira: Kelsen dispõe que, em sede de interpretação não-autêntica, o cientista 

jurídico deve apenas delimitar a moldura normativa, atendo-se ao processo 

cognoscitivo. Nesse tipo de atuação, denominada de função jurídico-científica, não 

existe a possibilidade do cientista elencar, dentre as possibilidades interpretativas de 

uma norma, a decisão ou interpretação correta e justa. Caso o faça, ele passará a 

desempenhar a chamada função jurídico-política e revestirá de uma falsa 

cientificidade os seus posicionamentos políticos, o que resultará em mais malefícios 
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do que benefícios para o Direito positivo e para o desenvolvimento democrático. 

Assim, o presente artigo parte dessa ideia e a expande: não apenas os cientistas 

jurídicos podem exercer a função jurídico-política, mas também os juízes e tribunais, 

que, ao travestirem de cientificidade e juridicidade os seus posicionamentos 

políticos, ultrapassam as suas prerrogativas constitucionais e quebram o pacto 

democrático, possibilitando a instauração e consolidação de uma juristocracia ou 

governo de juízes. 

Quarta: a resposta ao positivismo normativo do início do século XIX aqui 

representado pela teoria kelseniana moldou-se na forma de um 

neoconstitucionalismo que se valeu de alguns dos principais pressupostos da nova 

hermenêutica constitucional e virada linguístico-pragmática para garantir não 

apenas natureza normativa das constituições, mas também crescente papel 

interpretativo de juízes e tribunais. No Brasil redemocratizado, a proposta 

neoconstitucionalista foi incorporada de forma assistemática, o que possibilitou 

considerável inflação na atividade jurisdicional e crescente participação política do 

Poder Judiciário. 

Quinta: o fenômeno global da judicialização da política consiste na crescente 

interferência do Poder Judiciário na resolução de controvérsias políticas que erguem 

e moldam as estruturas basilares das democracias contemporâneas. Esse 

fenômeno, de acordo com a teoria desenvolvida por Ran Hirschl, é subdivido em três 

faces que ditam a forma de atuação decisional dos juízes e tribunais. A judicialização 

da megapolítica, terceira face, consiste na intromissão dos juízes e tribunais sobre 

impasses políticos nucleares, que definem a raison d’être de uma sociedade, e 

representa um alto risco social, colocando em xeque as credenciais democráticas da 

jurisdição constitucional e do controle de constitucionalidade. 

Sexta: a partir da análise da judicialização da política perante a realidade 

brasileira, faz-se possível traçar alguns paralelos entre esses fenômenos e a teoria 

hermenêutica de Kelsen advinda da Teoria Pura do Direito (ainda que, em alguns 

pontos, as ideias do autor devam ser interpretadas de forma extensiva). O 

decisionismo (relativo ou absoluto) e a função jurídico-política dos juízes e tribunais 

moldados a partir dos postulados kelsenianos implicam diretamente na forma como 

o ativismo judicial e a judicialização da política, respectivamente, manifestam-se na 
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contemporaneidade, e o estudo daqueles é essencial para o adequado entendimento 

da atuação dos juízes e tribunais do Brasil, especialmente o Supremo Tribunal 

Federal, como demonstrado na investigação dos julgamentos da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 4.277 e do Habeas Corpus 152.752. 

Sétima: a inversão dos papéis desempenhados pelo Direito e pela Justiça 

(assim como uma indeterminação semântica desta) possibilita a indeterminação 

absoluta no processo de execução das normas, pois o pressuposto de que a 

concretização da norma antecede a interpretação da norma resulta na falta de 

limitação da moldura normativa e, consequentemente, da atividade judicial. Portanto, 

a jurisdição constitucional deve ser encarada como uma questão não de Justiça; 

mas sim de Direito. 

Oitava: em razão da nova conjuntura jurídico-política do Brasil 

redemocratizado, o Poder Judiciário, exercendo um auto-imposto papel de promotor 

do estado de bem-estar social e de transformador social, interferiu, de forma gradual, 

na resolução de conflitos constitucionais sensíveis. Ele, recorrentemente, por meio 

dos mecanismos de controle de constitucionalidade, decidiu controvérsias 

envolvendo direitos fundamentais, o que ocasionou a inflação institucional da função 

jurisdicional. Finalmente o Poder Judiciário, Terceiro Gigante, passou a resolver 

impasses políticos nucleares (como o Mandado de Segurança 21.564, a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental 378, a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 5.498 e o Habeas Corpus 152.752), que moldaram a identidade 

nacional brasileira e traçaram o percurso democrático a ser trilhado pelo País. 

Nona: três são as principais consequências da judicialização da política que 

merecem crítica sob um ponto de vista democrático: a) a judicialização da política 

resulta na sua contraparte direta, o fenômeno chamado de politização da justiça, que 

consiste na crescente interferência de pautas políticas e anseios populares nas 

tomadas de decisão dos membros do Judiciário; b) a judicialização da política 

resulta na extrapolação institucional pelo Judiciário e no descontrole sobre os efeitos 

sistêmicos das decisões judiciais. Ao decidirem questões de política pura, os juízes 

e tribunais ultrapassam as suas prerrogativas institucionais básicas e adentram nas 

funções executivas e legislativas, quebrando o equilíbrio da balança dos Três 

Poderes; c) a judicialização da política resulta na supressão da vontade popular. 
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Mostra-se questionável que a decisão sobre um impasse cuja resolução resulte, 

diretamente, sobre as estruturas basilares de uma comunidade recaia na 

responsabilidade de agentes que não possuem qualquer tipo de legitimidade 

democrática. 

Décima: ao decidir o Mandado de Segurança 21.564, a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental 378, a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 5.498 e o Habeas Corpus 152.752, o Supremo Tribunal Federal 

minou a participação política e usurpou a soberania popular pela supressão dos 

direitos políticos fundamentais. Assim, as elites políticas, econômicas e jurídicas 

valeram-se da judicialização da política para manterem o status quo e 

impossibilitarem a manifestação política do povo. Isso resultou, em última análise, 

no desmantelamento da democracia brasileira e na instauração de uma juristocracia. 

Décima primeira: o Supremo Tribunal Federal, quando julgou o Habeas Corpus 

152.752 e declarou a constitucionalidade da prisão provisória do ex-presidente Lula, 

decidiu conflito jurídico envolvendo direitos fundamentais e princípios 

constitucionais utilizando-se dos mecanismos de controle de constitucionalidade, 

mas também resolveu uma controvérsia política nuclear que interferiu no andamento 

do processo eleitoral brasileiro de 2018 e definiu a raison d’être do País. Dessa forma, 

constatou-se que o caso mencionado possui elementos tanto da judicialização vinda 

de baixo, quanto da judicialização da megapolítica, consistindo em um julgamento 

híbrido. 

Décima primeira: ao julgar o Habeas Corpus 152.752, o Supremo Tribunal 

Federal decidiu uma controvérsia política nuclear utilizando-se do falso argumento 

de estar resolvendo um impasse envolvendo direitos fundamentais e princípios 

constitucionais. Assim, o STF encobriu-se com uma toga de fumaça que o concedeu 

intangibilidade política e, consequentemente, exercício funcional ilimitado. Isso 

possibilitou a instauração da judicialização turva da política – a judicialização da 

megapolítica travestida de judicialização vinda de baixo –, que proporcionou a 

materialização do perigo democrático brasileiro: a usurpação da soberania popular 

pelo Poder Judiciário e a emergência da juristocracia. 

Décima segunda: para que o projeto democrático da Constituição Federal de 

1988 seja concretizado, mostra-se imprescindível a identificação de caminhos para 
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a limitação da judicialização da política. Dois deles podem ser o retorno ao princípio 

da separação de poderes e estabelecimento de condições democráticas básicas que 

limitem a atuação jurisdicional. 

Décima terceira: a Constituição Federal de 1988 prevê expressamente a 

possibilidade do Supremo Tribunal Federal intervir em controvérsias específicas 

através do controle de constitucionalidade. Ademais, o não cumprimento de todas 

as condições democráticas básicas que limitem a atuação jurisdicional autoriza o 

Poder Judiciário a ativamente buscar a concretização dos direitos e das garantias 

fundamentais. Contudo, essas permissões encontram limites no nível de relevância 

democrática do dilema analisado. em caso de cumprimento de todas as condições 

democráticas básicas, juízes e tribunais não podem interferir em controvérsias 

políticas e morais exatamente pela dificuldade democrática natural advinda da 

jurisdição constitucional; por outro lado, em caso de descumprimento de qualquer 

das condições democráticas básicas, juízes e tribunais podem e devem interferir em 

dilemas morais e políticos, mas apenas aqueles vinculados à judicialização orgânica 

e judicialização vinda de baixo, jamais decidindo impasses de megapolítica, sendo 

estes de interesse e responsabilidade exclusiva do povo, verdadeiro soberano. 

Décima quarta: Prometeu acorrentado pode servir como analogia para o 

momento jurídico-político no qual o Brasil redemocratizado encontra-se. Assim 

como titã é limitado por buscar garantir independência para os mortais, a capacidade 

de exercício da soberania popular é limitada pelo Direito em nome das elites 

hegemônicas que pretendem tanto promover as suas agendas políticas, quanto 

manter o status quo através do uso da máquina burocrática erguida e solidificada 

pelo constitucionalismo nacional. Entretanto, em Prometeu liberto, o titã liberta-se 

das amarras de Zeus e vislumbra a derrocada do governo tirânico dos novos deuses, 

o que pode espelhar reestruturação do pacto democrático instaurado pelo projeto 

constituinte a partir da limitação da interferência de juízes e tribunais em impasses 

morais e políticos. 
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