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Resumo 

 

 Na última década emergiu na academia brasileira um movimento doutrinário 

denominado Neoconstitucionalismo, que advoga a adoção de uma série de posturas 

interpretativas que conferem maior liberdade aos juízes ao decidirem os casos constitucionais 

no intuito de promover transformação social pelo Direito. A partir de uma reconstrução 

interpretativa do ideal político Estado de Direito, procura-se avaliar o impacto das teses 

defendidas pelo modelo decisório neoconstitucionalista, concluindo-se que nas sociedades 

democráticas contemporâneas, em que há profundos desacordos morais, a sua adoção é 

inadequada por implicar violações à dignidade humana.  

 

Palavras-chaves: Neoconstitucionalismo, Estado de Direito, transformação social, dignidade 

humana.  
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Abstract 

 

 In the last decade, a legal movement known as neoconstitutionalism has emerged in 

the Brazilian legal academy. It advocates the adoption of a series of interpretative attitudes 

which confer a wide margin of discretion to judges when deciding constitutional cases with 

the aim of achieving social transformation through law. Relying on a reconstructive 

interpretation of the Rule of Law political ideal, this work aims to assess the impacts of the 

thesis defended by the neoconstitutionalist adjudicative model. It concludes, at the end, that in 

contemporary democratic societies, where people deeply disagree on moral regards, the 

adoption of neoconstitucionalism is inadequate in virtue of the violations it infringes upon 

human dignity. 

 

Key words: Neoconstitutionalism, Rule of Law, social transformation, human dignity. 
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Introdução 

 

I. A persistência de desacordos e a necessidade de coordenação em uma 

sociedade plural 

 

 O preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 da Assembleia 

Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) enuncia: “Para que o homem não seja 

compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão, considera-se 

essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado de Direito”. A Constituição 

Federal de 1988 também se vincula expressamente a este ideal político ao preceituar no caput 

de seu primeiro artigo que: “A República Federativa do Brasil (...) constitui-se em Estado 

democrático de direito”. 

Há, atualmente, quase um consenso global da necessidade de se respeitar o Estado de 

Direito para que se considere um governo legítimo. Mas, afinal, o que há de especial na 

coordenação da vida em sociedade por meio de um ordenamento normativo previamente 

estabelecido? Em outras palavras, o que torna o Estado de Direito um ideal político venerado? 

A limitação do poder dos agentes públicos e a necessidade de previsibilidade em relação às 

consequências jurídicas decorrentes das condutas dos indivíduos são respostas imediatas. 

Uma análise conceitual um pouco mais elaborada, no entanto, parece nos indicar que o que 

faz do Estado de Direito um valor político atrativo nas sociedades contemporâneas é o modo 

digno pelo qual as instituições públicas se apresentam aos cidadãos. Para uma compreensão 

dessa afirmativa torna-se necessário esclarecer alguns pressupostos.  

Vive-se em uma sociedade notadamente marcada pela pluralidade de visões de 

mundo
1
. No Brasil, da mesma forma como nas demais democracias constitucionais, não há 

perspectiva de consenso entre os cidadãos sobre temas de grande relevância para a sociedade. 

Muito pelo contrário, as pessoas normalmente divergem sobre caros aspectos da experiência 

humana, discordando das soluções adotadas até mesmo em questões de menor importância. 

                                                           
1
  Rawls assim define essa faceta das sociedades contemporâneas: “A diversidade de doutrinas religiosas, 

filosóficas e morais existentes em sociedades democráticas modernas não é uma mera condição histórica que 

logo passará; é um aspecto permanente da cultura pública de uma democracia. Nas condições políticas e 

sociais garantidas pelos direitos e liberdades básicos de instituições livres, pode surgir e perdurar uma 

grande diversidade de doutrinas abrangentes conflitantes e irreconciliáveis, mas razoáveis, caso já não 

existissem. É esse fato das sociedades livres que denomino fato do pluralismo razoável”. (RAWLS, 2003, p. 

47). 
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Dois tipos de desacordos são particularmente importantes para os estudiosos do direito 

constitucional. 

Em primeiro plano, não há entendimento acerca do que deva ser considerada uma vida 

boa. Enquanto uns acreditam, por exemplo, que a devoção religiosa traz satisfação pessoal, 

outros veem na realização profissional ou na acumulação de riqueza o seu objetivo de vida. 

Há desacordos sobre o papel da família, a vida sexual, a importância dos estudos etc. 

Questões relacionadas às diversas concepções morais existentes levam invariavelmente a 

debates acalorados. A utilização de métodos contraceptivos, o suicídio assistido e o 

casamento entre pessoas do mesmo sexo, entre outros, são temas que frequentemente 

provocam discordância entre os membros da sociedade. Que direitos morais temos? Que 

significa a liberdade em contextos complexos como os que envolvem, por exemplo, a 

publicação de discursos preconceituosos? O aborto deve ser considerado uma opção legítima 

dentro da perspectiva da igualdade de controle de oportunidades entre homens e mulheres? 

Em segundo plano, há profundas divergências com relação ao modo como as riquezas 

devam ser distribuídas numa sociedade justa e quanto ao papel do Estado nessa distribuição. 

Alguns acham que a alocação dos bens deveria ser realizada de acordo com os méritos de 

cada um, enquanto outros entendem que a igualdade material seria o principal objetivo a ser 

alcançado. O grau de intervenção na economia e o papel da religião no Estado também são 

insistentemente abordados pelas diversas correntes políticas. Em virtude dessas diferentes 

concepções de justiça, questões referentes às ações afirmativas, à utilização de ícones 

religiosos em repartições públicas e aos programas de redistribuição de renda, e.g., não 

encontram respostas unívocas. Uma teoria constitucional contemporânea precisa encarar o 

fato de que, mesmo acreditando na existência de direitos e da justiça, as pessoas discordam 

apaixonadamente sobre o seu significado e suas implicâncias nas situações concretas. Não há 

um repositório moral amplamente compartilhado que possa ser consultado para a resolução 

dos conflitos que permeiam a sociedade.  

Não obstante as múltiplas concepções morais e políticas – que por vezes se mostram 

conflitantes e irreconciliáveis – a vida em sociedade se apresenta como um empreendimento 

coletivo que demanda a cooperação entre os indivíduos. A proteção ao meio ambiente, o 

funcionamento de um sistema público de saúde e a prestação de jurisdição são exemplos de 

atividades essenciais que somente se mostram realizáveis se as pessoas atuarem em grupo. 

Por mais que haja desacordos sobre a melhor forma de se preservar o ecossistema, de se tratar 

as diversas enfermidades ou de se aparelhar o Poder Judiciário, revela-se necessário 

estabelecer uma estrutura institucional única que possibilite o agir coletivo. Por óbvio, essa 
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atuação em conjunto não é algo fácil, sobretudo se se considerar que a adoção de determinado 

ato normalmente vai de encontro às convicções de uma parcela dos cidadãos que discordam 

de seu conteúdo. Nesse sentido, a capacidade de agir coletivamente por si só já se apresenta 

como uma conquista humana. Essa necessidade de se decidir uma série de questões, a 

despeito de haver uma realidade social marcadamente dividida, configura o que Jeremy 

Waldron denomina de circunstâncias da política
2
. 

A forma como essas decisões são tomadas em uma sociedade plural é determinante 

para se aferir a legitimidade do regime político em questão. O tratamento com igual respeito e 

consideração a todos os cidadãos conduz inexoravelmente ao estabelecimento de 

procedimentos decisórios que sejam substancialmente neutros com relação às diversas 

concepções morais e políticas existentes
3
. Isso porque o comprometimento a priori com 

qualquer resultado implicaria no reconhecimento de que um determinado ponto de vista 

defendido por uma pessoa ou um grupo é superior ao dos demais, o que se revela 

incompatível com as ideias de igualdade de participação e de capacidade de 

autodeterminação.  

Estando as instituições públicas funcionando de maneira adequada
4
, o mecanismo por 

excelência pelo qual a sociedade define o seu agir coletivo é o processo político democrático. 

Nesse modelo, após a manifestação das razões que animam as diferentes visões de mundo 

sobre um determinado tema, decide-se a questão – diretamente ou por representantes – através 

da adoção da solução que a maioria entende ser a mais adequada naquelas circunstâncias. É 

por meio da regra da maioria, portanto, que são editados os principais atos normativos – como 

a Constituição e as leis ordinárias – em uma sociedade que se importa em tratar os seus 

cidadãos de forma legítima. Somente contando os votos de todos é possível dar tratamento 

igualitário aos diferentes pontos de vista.  

                                                           
2
  WALDRON, 1999, p. 101-103. 

3
  Trata-se da virtude política denominada por Ronald Dworkin como “equidade”. Segundo o autor norte-

americano: “Fairness in politics is a matter of finding political procedures – methods of electing officials and 

making their decisions responsive to the electorate – that distribute political power in the right way. That is 

now generally understood, in the United States and Britain at least, to mean procedures and practices that give 

citizens more or less equal influence in the decisions that govern them”. (DWORKIN, 1986, 164-165). 
4
  Waldron (2010, p. 106) afirma que o processo político tradicional é o método adequado de tomada de decisão 

nas sociedades que possuam “(1) instituições democráticas em condições de funcionamento razoavelmente 

boas, incluindo um legislativo representativo, eleito por sufrágio adulto universal; (2) um conjunto de 

instituições judiciais, também em boas condições de funcionamento, erigidas sobre uma base não 

representativa para conhecer de ações individuais, resolver controvérsias e defender o Estado de direito; (3) 

um comprometimento da parte da maioria dos membros da sociedade e da maioria de suas autoridades com a 

ideia de direitos individuais de minoria e (4) discordância persistente, substancial e de boa-fé quanto a 

direitos (isto é, quanto ao que realmente significa o comprometimento com direitos e quais são suas 

implicações) entre os membros da sociedade que estão comprometidos com a ideia de direitos”.  
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Não se quer dizer, contudo, que o processo de deliberação política seja algo neutro, 

uma busca pela verdade absoluta. Muito pelo contrário; ele é condicionado ao seu momento 

histórico, fruto da experiência de seus membros, refletindo suas vitórias e seus fracassos. Não 

por outro motivo é possível compreender o sentido de determinadas normas legais a partir da 

reconstrução dos fatos que ensejaram a sua promulgação. A décima terceira, a décima quarta 

e a décima quinta emendas constitucionais norte-americanas – abolindo a escravidão, 

declarando a igualdade entre os cidadãos e concebendo o sufrágio adulto universal, 

respectivamente – foram editadas logo após a Guerra Civil americana ocorrida no século XIX 

entre os Estados do Sul escravocratas e os Estados do Norte abolicionistas, sendo o seu 

conteúdo – reconhecimento de direitos civis aos negros – relacionado à derrota dos sulistas
5
. 

No Brasil, após o bruto assassinato da atriz Daniella Perez em 1992, o Congresso Nacional, a 

partir de proposta de lei de iniciativa popular – em que foram colhidas mais de 1 (um) milhão 

de assinaturas – alterou a Lei nº. 8.072/90 para incluir o homicídio qualificado na lista dos 

crimes hediondos
6
. Tais atos normativos, por serem frutos de momentos políticos marcantes, 

evidenciam o caráter eminentemente contingencial da legislação como fonte do Direito.  

Também não se está desconsiderando que determinados atores políticos possuem uma 

maior influência na elaboração e no refinamento das diferentes versões sobre os temas em 

ebulição na sociedade. As eleições presidenciais normalmente antecipam e canalizam os 

debates públicos vindouros, e o Poder Executivo historicamente tem sido o principal vetor de 

transformações sociais que, em última instância, modificam a compreensão do compromisso 

constitucional e acarretam novas decisões políticas
7
. Esse protagonismo de líderes políticos, 

entretanto, não significa a subversão do processo político, pois não confere maior peso ao 

                                                           
5
  Nesse sentido, Erwin Chemerinsky (2006, p. 668) explica: “After the completion of the Civil War, in 1865, 

Congress enacted and the states ratified the Thirteenth Amendment, which prohibits slavery and involuntary 

servitude. Yet, it was obvious that the Thirteenth Amendment would not only by itself secure the rights of the 

former slaves; Southern states systematically discriminated against blacks in every imaginable way. Congress 

therefore approved and States ratified the Fourteenth Amendment in 1868. Section 1 of the Fourteenth 

Amendment overrules the Dread Scott decision by declaring that all persons ‘born or naturalized in the United 

States… are citizens of the United States and of the State wherein they reside’. Section 1 also guarantees that 

no state shall deprive any citizen of the privileges or immunities of citizenship, or deprive any person of life, 

liberty, or property without due process of law, or deny any person ‘equal protection of the laws’”. 
6
  Sobre o caso Daniela Perez e a trajetória da mudança na lei penal, cf. PEREZ, Glória. Daniella Perez: 

Arquivos de um processo. Disponível em: www.gloriafperez.net. Acesso em: 22 de maio de 2012. 
7
  Segundo Bruce Ackerman (2007, p. 1762-1763), a todo instante há inúmeros movimentos sociais 

reivindicando que sua agenda ingresse no centro dos debates políticos nacionais. A maioria desses movimentos 

falha, mas ocasionalmente alguma instituição governamental adota a agenda política de um deles, compelindo 

uma maior atenção sobre o tema no espectro político. Esse sinal institucional inaugura o que Ackerman 

denomina de exercício de política constitucional, em que os partidários e os contrários ao movimento 

mobilizam a opinião pública para confrontar as suas agendas. De acordo com o Professor de Yale, nos Estados 

Unidos, a função de sinalização de mudança constitucional tem sido tipicamente desempenhada pelo 

Presidente, acompanhado em seguida por seu partido político. 

http://www.gloriafperez.net/
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voto de qualquer cidadão. Ademais, em regimes democráticos sérios, normalmente são 

criados mecanismos para impedir a perpetuação de uma pessoa ou um grupo no poder, como, 

por exemplo, proibindo-se reiteradas reeleições e exigindo-se que candidatos se afastem de 

cargos políticos com alguma antecedência do pleito. 

Um ponto, contudo, precisa ficar claro: as leis não dissipam a existência de 

discordância moral sobre determinado tema. O fato de ter-se chegado a um determinado 

resultado político não significa que há um consenso na sociedade sobre o assunto. As 

diferentes concepções continuarão povoando a mentalidade das pessoas, e os desacordos 

sobre temas fundamentais persistirão. Os que se saíram perdedores no processo democrático, 

no entanto, respeitam a decisão da maioria por estarem cientes de que há necessidade de se 

tomar uma posição em nome da sociedade e que a unidade de entendimento sobre o tema é 

um ideal absolutamente impossível. Em outras palavras, a edição de determinado ato 

normativo não tem a pretensão de camuflar a existência de divergências sobre o tema na 

sociedade, mas apenas de definir o agir coletivo em uma situação de dissenso. O jogo 

democrático revela-se, então, como a forma menos gravosa pela qual uma questão 

controvertida é decidida, na medida em que, além de permitir a expressão de todos os pontos 

de vista sem privilegiar a posição de qualquer um, possibilita que, no futuro, a partir de 

mudanças no quadro político, econômico ou social, os atuais perdedores ganhem apoio 

suficiente para modificar o entendimento coletivo sobre o assunto
8
.   

 

II. Estado de Direito e razões individuais 

 

 Ao se editar uma norma jurídica em uma sociedade plural por meio de uma decisão 

emanada do processo democrático, estabelece-se uma relação de compromisso mútuo entre o 

Estado e os indivíduos. Ao mesmo tempo em que não é facultado àquele modificar seu 

entendimento sobre determinado tema sem submetê-lo ao trâmite político, aos indivíduos é 

exigido o dever de observância ao que foi decidido pela maioria, independentemente dos 

pontos de vista pessoais. Esse esquema, entretanto, não deve ser entendido como forma de 

                                                           
8
  Carl Schmitt (1977, p. 43-44) já enfatizava que o que garante a legitimidade de um Estado legal é a adoção de 

igualdade de chances para se alcançar a maioria, vedando-se qualquer tentativa de limitar o debate público ou 

de impedir que determinados pontos de vista sejam banidos. Segundo o autor alemão: “Sin este principio, las 

matemáticas de las mayorías, con su indiferencia frente al contenido del resultado, no solo serían um juego 

grotesco y un insolente escarnio de toda justicia, sino que, a causa del concepto de legalidad derivado de 

dichas matemáticas, estas acabarían también com el sistema misto, desde el instante em que se ganara la 

primera mayoría, pues esta primera mayoría se instituiría enseguida legalmente como poder permanente. La 

igualdade de chance aberta a todos no puede separarse mentalmente del Estado legislativo parlamentário. 

Dicha igualdad permanece como el principio de justicia y como uma condición para la autoconservación”.  
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opressão de uma minoria que saiu perdedora nas urnas, mas como possibilidade de agir 

coletivamente em uma situação de dissenso. A menos que uma parcela da população saia 

sistematicamente vencida, seja por vício do processo ou por discriminação, considera-se que a 

política, como forma de tomada de decisões, trata os indivíduos com dignidade. O que precisa 

ficar claro é que aparentemente não há alternativa: caso fosse permitido a todos agirem 

conforme suas próprias razões, seria impossível harmonizar as diversas condutas face ao 

pluralismo razoável existente. Haveria a anarquia. Por outro lado, caso alguém pudesse fazer 

prevalecer suas razões por outro meio que não a política majoritária haveria não a democracia, 

mas a ditadura.  

 A compreensão do que torna o Estado de Direito um ideal político atrativo exige 

exatamente a explicitação das virtudes inerentes à gerência da vida coletiva por meio de um 

ordenamento jurídico que justifique a resignação do cidadão ao deparar com normas 

contrárias às suas convicções ou interesses. Um saldo positivo nessa análise de 

custo/benefício está ligado à demonstração de que os cidadãos consideram-se respeitados ao 

utilizarem as normas jurídicas como medium para resolução de seus problemas cotidianos, 

independentemente do resultado final dos litígios. Essa conclusão demanda um avanço na 

construção conceitual sobre o tema, já que o mero apontamento das credenciais democráticas 

da legislação não encerra a discussão sobre o modo como o Direito é aplicado em uma 

sociedade. Isso porque o conceito de democracia, apesar de sua estreita relação, não se 

confunde com o de Estado de Direito
9
. Enquanto o primeiro relaciona-se ao processo político 

de tomada de decisões e criação de normas jurídicas, o segundo diz respeito à administração 

dessas mesmas normas por parte dos membros da sociedade.  

Conforme mencionado, nas sociedades democráticas contemporâneas, uma das razões 

que confere autoridade às normas jurídicas – produtos do processo político – reside na 

possibilidade de coordenação das condutas humanas em uma realidade marcada pelo 

dissenso. Como cada indivíduo possui uma experiência única e um caráter distinto, suas 

razões em inúmeras circunstâncias diferem das dos demais sujeitos, o que, sem um mínimo de 

organização, inviabilizaria a vida em coletividade. O mecanismo mediante o qual as normas 

jurídicas realizam essa tarefa é essencial para se compreender a ideia de Estado de Direito. 

                                                           
9
  O Estado de Direito, assim como qualquer outro conceito político abstrato, não é unívoco, possuindo várias 

acepções a depender do viés utilizado por determinado autor. Há concepções formais e materiais, a depender 

de sua vinculação, ou não, à promoção de determinados fins específicos, como direitos humanos ou eficiência 

econômica. Pelas razões que serão apresentadas no momento apropriado, será adotada neste trabalho uma 

concepção formal elaborada a partir da obra de Jeremy Waldron, na qual se defende que a utilização do Direito 

como meio de resolução de conflitos já possui um significado moral intrínseco, independentemente dos valores 

protegidos pelo ordenamento. 
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Um dos autores que melhor compreenderam e exploraram conceitualmente o 

funcionamento do Direito foi Joseph Raz. Em sua visão, as normas jurídicas exercem uma 

função diferenciada na formação da razão prática, influenciando de maneira decisiva a 

conduta das pessoas. Para elaborar o seu argumento, Raz (1999, p. 39-45) distingue o papel 

das razões de primeira ordem, que são as razões que alimentam as visões pessoais de cada 

um, como e.g. razões de prudência, de bem-estar e de moralidade, das razões de segunda 

ordem, consubstanciadas em razões que dizem respeito às próprias razões, excluindo da 

formação do juízo algumas das razões de primeira ordem. 

De acordo com o Professor de Oxford, nas situações ordinárias, um agente, ao deparar 

com um problema, valora as diversas razões de primeira ordem antes de decidir como agir. 

Havendo um conflito entre essas razões, prevalece o argumento mais convincente, fazendo 

com que o sujeito tome a decisão que entenda ser a mais correta considerando todo o quadro 

existente. No entanto, em um cenário em que há uma razão de segunda ordem, a lógica difere. 

Isso porque as razões de segunda ordem possuem preferência em relação às de primeira 

ordem, excluindo as razões pessoais. Entenda-se, as razões de segunda ordem não competem 

com as de primeira ordem na formação da vontade, não sendo possível fazer-se um juízo de 

ponderação entre os dois tipos de razão envolvidos em uma tomada de decisão. Não há como 

medir forças entre as duas espécies de razão. As razões de segunda ordem sempre prevalecem 

por estarem em um patamar mais elevado, indicando, de antemão, a solução que deve ser 

adotada, evitando-se erros de cálculo por parte do agente. As razões de segunda ordem, 

portanto, reclamam ter autoridade. 

Segundo Raz, dois são os motivos que conferem às razões de segunda ordem 

preferência na formação do juízo. Primeiro, a crença de que, se observadas as razões de 

segunda ordem, as decisões serão melhores do que se o sujeito pretendesse agir conforme suas 

próprias razões. Segundo, a economia de tempo e de esforço por parte do sujeito que, ao 

deparar com um problema que requer uma decisão sua, se utiliza da solução preestabelecida 

por alguém que possui autoridade
10

.  

Os exemplos mais comuns relacionados à utilização de razões de segunda ordem 

dizem respeito à expertise de determinados sujeitos. No direito brasileiro, por exemplo, 

afirma-se que, tendo em vista o caráter eminentemente técnico das decisões das agências 

reguladoras, não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito de seus atos, mas apenas sua 

                                                           
10

  Raz (1999, p. 59) esclarece esse ponto da seguinte forma: “The rule states what is to be done in these 

situations on the balance of foreseeable reasons. When a situation to which it applies actually occurs the 

norm subjects can rely on the rule, thus saving much time and labor and reducing the risks of a mistaken 

calculation which is involved in examining afresh each situation on its merits”.  
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legalidade
11

. Nesse contexto, por mais que o juiz tenha uma opinião sobre o tema tratado pela 

agência e esteja extremamente convencido de seu ponto de vista, ele não leva em 

consideração suas razões, prestando deferência ao órgão especializado. Mas também há outras 

hipóteses que surgem no contexto de ordem hierarquizada. Um agente militar, por exemplo, 

ao receber uma ordem de seu superior para levar uma autoridade diplomática à sua embaixada 

obedecendo a determinado trajeto, cumpre o que lhe foi designado, por mais que tenha plena 

convicção de que se adotasse outro percurso chegaria ao mesmo destino mais rapidamente ou 

com mais segurança. Nesses casos, por mais que as pessoas tenham uma opinião sobre como 

agir, suas razões pessoais são excluídas de seu juízo final por deferência ao superior.  

Para Joseph Raz, as normas jurídicas são uma hipótese especial de razões de segunda 

ordem que atuam excluindo as razões de primeira ordem nas situações de sua incidência. Com 

a criação do aparato normativo do Direito, torna-se desnecessário rediscutir todos os aspectos 

políticos e morais que são pertinentes aos casos que se apresentam cotidianamente ao 

Judiciário, dado que as normas jurídicas já anteveem as hipóteses do mundo dos fatos e 

prescrevem, de antemão, seus resultados. Por esse motivo, as normas são, na verdade, 

motivos/razões para as ações humanas: ao guiar sua conduta, o indivíduo obedece às normas 

de maneira automática, sem questionar seu mérito
12

.   

O condutor de um veículo, por exemplo, mantém-se na faixa da direita por uma 

questão de coordenação: possibilitar a continuidade do tráfego viário na comunidade. Ao agir 

dessa forma, o indivíduo não se questiona qual é a melhor opção para chegar a seu destino - se 

utilizando a pista da esquerda ou a da direita - mas simplesmente cumpre aquilo que está 

prescrito na norma legal. Tal questão (andar pela faixa da direita) foi de antemão decidida 

pelo Direito por meio de suas normas, não exigindo que o intérprete reflita sobre o tema 

novamente, todas as vezes que dirija seu veículo.  

Com relação ao Direito, ao contrário dos exemplos ligados à expertise, o que lhe 

confere autoridade é exatamente a possibilidade de coordenação legítima das condutas em 

uma sociedade plural
13

. As normas jurídicas, compreendidas como razões de segunda ordem, 

                                                           
11

  Nesse sentido, por exemplo, é a lição de Justen Filho (2002, p. 591), para quem: “Em grande parte dos casos, 

a atividade das agências refletirá conhecimentos técnico-científicos e atuação de especialistas. Os juízos e 

avaliações em que se fundam as decisões das agências poderão exteriorizar um conhecimento especializado 

dificilmente acessível ao funcionamento comum e normal do Poder Judiciário, cuja renovação via judicial 

seja extremamente problemática”.  
12

  RAZ, 2009, p. 216-219. 
13

  Waldron (1999, 129-138), no entanto, parece sugerir que, a par do aspecto relacionado à coordenação, a 

decisão da maioria teria autoridade também por expertise, já que a sua decisão seria sempre superior à de 

indivíduos isolados. O autor utiliza três argumentos para defender sua tese: i) o utilitarismo mostra que a 

melhor decisão é aquela que agrega a maior felicidade entre os membros, o que leva à regra da maioria; ii) o 

teorema de Condorcet afirma que a probabilidade de uma resposta correta é maior quando a questão é 
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possibilitam o agir coletivo, excluindo as razões pessoais dos agentes na formação de suas 

vontades em se tratando de condutas relacionadas a temas em que se mostra necessária a 

cooperação entre os indivíduos. Jeremy Waldron resume esse ponto da seguinte maneira: 

 

Compreendido dessa maneira, o estado de direito não é 

simplesmente o princípio de que os funcionários e os cidadãos devem aplicar 

e obedecer a lei mesmo quando ela vai contra os seus interesses. É o 

princípio de que um funcionário ou um cidadão deve fazer isso mesmo 

quando a lei – na sua opinião confiante – for injusta, moralmente incorreta, 

ou mal orientada como questão de política. Pois a decretação da medida em 

questão é indício da existência de uma opinião quanto à sua justiça, sua 

moralidade ou sua conveniência, que é diferente da deles; alguém deve ter 

sido a favor da lei ou achado que era uma boa ideia. Em outras palavras, a 

existência da lei, juntamente com a opinião do indivíduo, é indício de 

discordância moral na comunidade quanto à questão subjacente. O 

funcionário deixar de implementar a lei porque ela é injusta ou o cidadão 

fazer outra coisa que não aquilo que a lei exige porque isso seria mais justo 

equivale a abandonar a própria ideia de lei – a própria ideia de comunidade 

que toma posição em uma questão da qual os seus membros discordam. É 

um retorno à situação em que cada pessoa simplesmente age com base no 

próprio julgamento e faz o que lhe parece correto
14

. 

  

A compreensão das normas jurídicas como razões de segunda ordem possibilita 

entender com maior facilidade outros aspectos relacionados à ideia de Estado de Direito. As 

normas, ao excluírem as razões pessoais sobre determinado assunto, diminuem o grau de 

discricionariedade dos intérpretes, tanto dos governantes como dos governados, trazendo 

previsibilidade e igualdade de tratamento. Tem-se, então, que Estado de Direito é aquele que 

se utiliza de normas jurídicas como pautas de conduta, cuja função é excluir as razões 

pessoais dos agentes na formação do juízo, diminuindo sua discricionariedade, seja limitando 

a atuação estatal ou demarcando a esfera de autonomia individual, com o objetivo de 

promover a coordenação das condutas e a eficiência no trato intersubjetivo em uma sociedade 

plural. Para uma melhor compreensão inicial do tema, dois aspectos merecem ser 

esclarecidos. 

Em primeiro lugar, o ideal do Estado de Direito só se mostra plausível se as pessoas 

realmente conseguirem utilizar as normas como guias de conduta. Em uma sociedade que 

trata seus membros como sujeitos autônomos e capazes, as normas devem ser acessíveis para 

que eles possam organizar suas vidas da forma como melhor entenderem. Nesse contexto, a 

                                                                                                                                                                                     
decidida por muitos do que quando se dá individualmente; e iii) Aristóteles comprovou que uma multidão de 

pessoas, por meio de uma síntese deliberativa, chegará a uma resposta melhor do que o mais inteligente dos 

homens. 
14

  WALDRON, 2003, p. 44-45. 
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capacidade de compreender e autoaplicar os comandos normativos revela-se essencial para 

que se caracterize um ordenamento como justo
15

. Normas incompreensíveis ou misteriosas 

produzem vários efeitos deletérios para o Estado de Direito. Por um lado, se as pessoas não 

conhecerem o conteúdo das normas, elas continuarão a se valer das próprias razões, o que 

minaria o agir coletivo. Por outro, caso as normas sejam vagas e obscuras, aumenta-se 

consideravelmente a discricionariedade dos agentes públicos encarregados de aplicá-las, que, 

em última análise, poderão manipular as condutas dos membros da comunidade
16

.  

Em segundo lugar, conforme Manoel Gonçalves Ferreira Filho (2009, p. 175-212) 

deixa claro ao identificar a justicialidade como subprincípio do Estado de Direito, a mera 

existência de normas jurídicas não é garantia de sua observância. Isso porque, da mesma 

forma como o pluralismo razoável faz com que as pessoas discordem quanto às razões que 

devem ser positivadas como normas, as diferentes perspectivas e experiências individuais 

conduzem a um desacordo com relação à interpretação dos textos legais. Reduzir o Estado de 

Direito a um conjunto de normas seria o mesmo que ignorar uma das facetas essenciais do 

fenômeno jurídico. Sabe-se que divergências quanto à interpretação de dispositivos legais 

podem gerar disputas tão ou mais acirradas do que questões morais e políticas
17

. No contexto, 

a forma como as instituições públicas resolvem os conflitos jurídicos também se reveste de 

importância para um Estado que tenha como meta tratar seus cidadãos com dignidade e 

respeito. Trata-se daquilo que Jeremy Waldron (2010a, p. 10-25) denominou de aspecto 

procedimental do Estado de Direito, relacionado ao modo pelo qual um processo judicial é 

instaurado, desenvolvido e decidido. 

Assim, não só a possibilidade de os cidadãos se guiarem de maneira segura por meio 

de normas jurídicas possui uma dimensão moral para o Estado de Direito. A prerrogativa de 

expor sua compreensão sobre o significado da norma perante um juízo imparcial que analisará 

com seriedade seus argumentos também possui um valor intrínseco. Com efeito, há um 

                                                           
15

  Lon Fuller (1969), em obra seminal, enumerou oito princípios formais relacionados à autoaplicação das 

normas por parte dos cidadãos, que correspondem à “moralidade interna” no Direito. Eis os princípios: i) 

generalidade; ii) publicidade; iii) prospectividade; iv) inteligibilidade; v) consistência (ausência de graves 

contradições); vi) estabilidade; vii) possibilidade de cumprimento; e viii) administração da Justiça de forma 

congruente com o que estatui as normas.  
16

  Esse alerta foi feito por Herbert L. A. Hart, para quem a alienação dos cidadãos frente ao ordenamento 

jurídico eventualmente geraria uma situação em que eles poderiam ser manipulados pelos detentores do poder, 

assim como as ovelhas em relação ao seu pastor, o que, obviamente, geraria o risco de serem levados ao 

abatedouro. Segundo o autor, o que caracterizaria esse descolamento entre o Direito e a sociedade seria a falta 

da percepção daquilo que ele denominou como aspecto interno do fenômeno jurídico, o que ocorreria 

exatamente quando as pessoas deixassem de compreender o significado das normas e o modo pelo qual elas 

são criadas. Cf. HART, 1997, p. 100-117.  
17

  Cf. o artigo de Robert Post e Reva Siegel (2007) sobre o papel do chamado “backlash” em resposta a decisões 

judiciais nos EUA que acabam por gerar mudança na compreensão da própria Constituição. 
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sentimento geral de que o Estado de Direito está sendo violado quando se tem notícia de que 

os prisioneiros da chamada guerra contra o terror, custodiados em Guantánamo, serão 

julgados sem assistência de advogados, com base em testemunhos obtidos mediante tortura e 

tendo como árbitros militares americanos
18

. Em sentido semelhante, a doutrina continua 

reticente quanto aos julgamentos realizados no âmbito administrativo, sob o fundamento de 

que a imparcialidade desses procedimentos está muito aquém dos patamares exigidos em um 

Estado de Direito
19

. Enfim, qualquer forma que diminua a capacidade dos cidadãos de 

argumentar ou de ver seus argumentos apreciados com neutralidade abala a credibilidade de 

um regime que se diz legítimo. 

Há, pois, a necessidade da observância de alguns requisitos no que tange à faceta 

procedimental do Estado de Direito. A possibilidade de se ingressar em juízo caso haja 

dúvidas quanto à aplicação do Direito é um deles. No Brasil, a chamada doutrina do acesso à 

justiça, seguindo as lições de Mauro Capelletti (1988), vem se dedicando profundamente ao 

tema, diagnosticando os gargalos do sistema e apontando soluções para facilitar o acesso
20

. A 

instauração de procedimentos imparciais que possibilitem aos cidadãos comprovar as suas 

versões dos fatos é outra característica essencial. Isso envolve determinadas medidas, como: 

ser ouvido por um juiz imparcial, devidamente qualificado para sua função, que decida com 

base em provas produzidas no bojo do processo; ser representado e aconselhado por advogado 

em todas as fases; ter acesso às instâncias superiores; poder contestar as provas produzidas 

pela outra parte etc. Trata-se do que se convencionou chamar de princípio do devido processo 

legal processual
21

. 

Instaurada a relação processual contraditória, as partes devem ter a chance de 

argumentar ante o juiz as razões pelas quais entendem ser aplicável, ou não, determinado 

dispositivo legal ao caso. Não obstante as inúmeras regras e princípios existentes em um 

ordenamento jurídico, espera-se que as partes consigam formular um argumento de maneira 

coerente, apresentando uma concepção de Direito que seja compatível com o material legal 

                                                           
18

  Johan Steyn (2003), ex-membro da Casa dos Lordes inglesa (antiga Suprema Corte britânica), definiu a 

situação de Guantánamo como um “buraco-negro” jurídico.   
19

  Justen Filho (2002, p. 548) ressalta que “o traço distintivo fundamental entre função administrativa e função 

jurisdicional consiste na neutralidade do órgão julgador”, concluindo que “por maior que possa configurar a 

‘isenção’ da autoridade administrativa, nunca existirá uma imparcialidade na acepção que se configura no 

âmbito jurisdicional”.  
20

  Cf. CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2012, Cap. 3.  
21

  De acordo com Chemerinsky (2006, p. 545-546), o que diferencia o princípio do devido processo legal 

processual do substantivo é que, no primeiro caso, estabelecem-se os ritos a que o governo deve obedecer para 

atingir o patrimônio, a liberdade ou a vida de qualquer pessoa. Já no segundo caso, ao se invocar a cláusula do 

devido processo legal, está-se questionando se o governo possui alguma razão legítima para atingir o 

patrimônio, a liberdade ou a vida do cidadão, ainda que observados os procedimentos legais. 
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preexistente. Ou seja, oportuniza-se aos cidadãos, por meio do procedimento judicial, a 

possibilidade de expor sua visão de mundo sobre os pré-compromissos políticos firmados pela 

sociedade, explicando o motivo pelos quais entendem que as atitudes por eles tomadas estão 

de acordo com o que o ordenamento jurídico de fato preceitua. As partes adversas irão 

apresentar uma porção de argumentos concorrentes, alegando, por exemplo, que o resultado 

pretendido por uma das partes não pode ser inferido das normas ou dos precedentes, enquanto 

a outra, em contrapartida, alegará que uma interpretação sistemática conduz inexoravelmente 

ao que a parte ex adversa nega, e assim por diante.  

O que se espera, em um Estado de Direito, é que o magistrado que for decidir este 

caso acate os argumentos daquele que, em face das normas existentes, apresente o melhor 

argumento. Espera-se que o juiz, ao elaborar sua própria interpretação dos fatos e do Direito, 

adote a concepção mais persuasiva daquilo que foi construído pela sociedade por meio de 

suas instituições até aquele momento, exigindo do intérprete o que Ronald Dworkin 

denominou o dever de integridade
22

 para com o ordenamento jurídico. Não por outro motivo 

considera-se equivocado que o julgador decida o caso com base, exclusivamente, em suas 

razões pessoais, devendo a solução encontrada guardar congruência com o material jurídico 

anteriormente produzido. De outro modo, caso se considerasse aceitável julgar um caso 

divorciado das razões legais, estaria sendo negado o caráter de razão excludente ou de razão 

de segunda ordem das normas jurídicas, jogando por terra toda a lógica inerente ao discurso 

do Estado de Direito. Assim, a aderência ou fidelidade ao texto legal é condição essencial 

para que se considere uma atuação estatal legítima.  

No âmbito do controle de constitucionalidade, o exercício jurisdicional pode por vezes 

apresentar-se problemático. Isso porque as Constituições normalmente contêm uma série de 

normas que expressam visões de mundo contraditórias, como é o caso do direito à 

propriedade em contraposição ao princípio da função social da propriedade na Constituição 

                                                           
22

  Cláudio de Oliveira (2009, p. 5466) resume o modelo de integridade de Dworkin da seguinte forma: “no 

modelo da integridade ‘inclusiva’, defendido por Dworkin, os controversos princípios de moralidade que os 

juízes devem usar para justificar suas decisões nos casos difíceis, possuem uma dupla limitação. Em primeiro 

lugar, eles não podem ser uma mera expressão do desejo contingente de justiça de alguns magistrados. Na 

atividade de construção destes princípios o passo inicial é dado pelos demais membros da comunidade: os 

juízes devem apresentar princípios de justiça capazes de apresentar de um modo coerente as decisões 

políticas adotadas pela comunidade, articulando de modo coerente  as convicções de ‘justiça’ fixadas, de  

tempos em tempos, por exemplo, por representantes eleitos. Em segundo lugar, a coerência pretendida pela 

integridade não se resume a oferecer a melhor concepção (a mais coerente) do conjunto de decisões sobre 

‘justiça’ adotadas pela comunidade. Faz parte da atividade do juiz respeitar também os princípios de 

‘equidade’ e ‘devido processo’. Especialmente no caso da ‘equidade’, que define os procedimentos 

democráticos de legislação, respeitar tais princípios pode fazer com que juízes se deparem com princípios de 

‘justiça’ que, não obstante não seja perfeitamente coerente em relação às demais decisões sobre ‘justiça’, 

ainda assim deva prevalecer em virtude dos princípios de ‘equidade’ que também prevalecem”.  
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Brasileira de 1988. As possibilidades interpretativas que surgem na articulação das diversas 

cláusulas constitucionais podem levar o intérprete a acreditar de maneira equivocada que as 

suas razões devem ser as únicas ou as mais importantes na formação do juízo.  

A ânsia de modificar a realidade social por meio da hermenêutica jurídica inerente ao 

discurso de várias doutrinas contemporâneas pode trazer sérios riscos ao Estado de Direito, 

transformando o argumento jurídico em um discurso empobrecido sobre a visão ideal de 

mundo para o intérprete. Em outras palavras, a baixa densidade normativa das cláusulas 

constitucionais pode ser interpretada erroneamente como um convite para fazer valer as 

considerações políticas e morais do hermeneuta em detrimento do que foi estabelecido no 

processo político majoritário. Como consequência dessa atitude, a prática jurídica, ao invés de 

afunilar o espectro de considerações do intérprete, serve como camuflagem para uma atuação 

eminentemente política. Alguns exemplos facilitarão a compreensão dessa angústia. 

    

III. O Neoconstitucionalismo e o “fim” do Estado de Direito 

  

Em 22 de setembro de 2010, o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento quanto 

à aplicabilidade da lei complementar nº. 135/10, de 4 de junho de 2010 – chamada lei da ficha 

limpa, que criou uma série de novas condições de elegibilidade para candidatos a cargos 

eletivos – às eleições gerais de 2010
23

. Apesar de haver uma regra expressa no art. 16 da 

Constituição Federal com sentido claro de que “a lei que alterar o processo eleitoral entrará 

em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da 

data de sua vigência”, a menos de um mês do pleito – que ocorreria no dia 3 de outubro – a 

Corte discutiu por quase 11 horas sobre a incidência (ou não) do dispositivo constitucional ao 

caso.  

O cerne da questão jurídica foi decidir se a expressão “processo eleitoral” englobaria 

todas as etapas desde o fim do período de filiação partidária, que ocorre um ano antes das 

eleições, ou se se limitaria ao período após as convenções partidárias, ocorridas em junho de 

2010. Os ministros favoráveis à aplicação imediata argumentavam que a lei que estabeleceu 

novas hipóteses de inelegibilidade deveria ser observada, pois regularia período anterior ao 

processo eleitoral, de maneira que os chamados fichas sujas não poderiam ser escolhidos 

como candidatos pelos partidos nas convenções, afastando-se, assim, o óbice constitucional.  

                                                           
23

  Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº. 630.147, Min. Rel. Ayres Britto, julgado em 29/09/10, 

acórdão publicado no DJ-e de 05/12/11. 
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O que chamou a atenção no debate foi o fato de que alguns ministros favoráveis à 

aplicação da lei fizeram um exercício de ponderação, afastando a aplicação da regra 

constitucional em face ao princípio da moralidade
24

. Ressalte-se, novamente, que a questão 

posta nos autos se restringia à aplicabilidade da lei ao pleito de 2010, não se referindo à 

constitucionalidade material das hipóteses de inelegibilidade. Isto significa que o ingresso em 

uma argumentação acerca do princípio da moralidade era absolutamente desnecessário, pois, 

em regra, a data da entrada em vigência de determinada lei independe do conteúdo da norma. 

Ao que parece, para os magistrados que invocaram princípios constitucionais para justificar a 

aplicabilidade da novel legislação às eleições de 2010, o significado da expressão processo 

eleitoral seria variável a depender do resultado da interpretação, se em conformidade (ou não) 

com suas convicções morais. Dito de outra forma, a norma constitucional não teve o condão 

de excluir as razões pessoais do intérprete em seu raciocínio prático. 

Se é certo que a Constituição possui várias cláusulas vagas cuja aplicação por vezes se 

mostra problemática, não se pode olvidar que grande parte das normas constitucionais possui 

alto grau de determinação que não demanda maiores reflexões interpretativas
25

. Em situações 

tais, em uma sociedade que cultua os valores inerentes ao Estado de Direito, a atitude de 

decidir pela não aplicação de uma regra tendo por fundamento princípios revela-se, no 

mínimo, questionável. No caso do art. 16 da Carta Magna, o motivo que ensejou a edição da 

norma constitucional foi o de proibir que, às vésperas do pleito eleitoral, se modifiquem as 

regras do jogo, independentemente de seu conteúdo
26

. Afastar a incidência da referida 

cláusula constitucional significa, aparentemente, substituir as razões da norma pelas do 

intérprete. 

                                                           
24

  Nesse sentido, confira o seguinte trecho do voto da Ministra Carmen Lúcia, para quem “as finalidades éticas 

do art. 16 deverão ainda ser sopesadas com o sentido teleológico concretizado pelo legislador complementar 

ao editar a lei de inelegibilidades (proteção da probidade administrativa, da moralidade para o exercício de 

mandatos, considerada a vida pregressa dos candidatos, normalidade e legitimidade das eleições contra 

abuso do poder político e econômico)”. (RE nº 630.147, p. 97). 
25

  Humberto Ávila (2009, p. 189) adverte que “a opção constitucional foi, primordialmente, pela instituição de 

regras e, não, de princípios. Tanto que a Constituição Federal de 1988 é qualificada de ‘analítica’, 

justamente por ser detalhista e pormenorizada, característica estruturalmente vinculada à existência de 

regras, em vez de princípios”. 
26

  De acordo com Celso Bastos e Ives Gandra (1989, 2º vol., p. 597), ao comentar o referido dispositivo: “A 

preocupação fundamental consiste em que a lei eleitoral deve respeitar o mais possível a igualdade entre os 

diversos partidos, estabelecendo regras equânimes, que não tenham por objetivo favorecer nem prejudicar 

qualquer candidato ou partido. Se a lei for aprovada já dentro do contexto de um pleito, com uma 

configuração mais ou menos delineada, é quase inevitável que ela será atraída no sentido dos diversos 

interesses em jogo, nessa altura já articulados em candidaturas e coligações. A lei eleitoral deixa de ser 

aquele conjunto de regras isentas, a partir das quais os diversos candidatos articularão as suas campanhas, 

mas passa ela mesma a se transformar em elemento da batalha eleitoral. É, portanto, a vacatio legis contida 

nesse art. 16 medida saneadora e aperfeiçoadora do nosso processo eleitoral". 
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Há outros casos problemáticos, como os em que o Supremo Tribunal Federal declarou 

a inconstitucionalidade de leis utilizando unicamente como parâmetro de controle o princípio 

da proporcionalidade ou razoabilidade
27

, o que significa dizer que os juízes, diante de uma 

norma infralegal, consideraram que as razões jurídicas legitimamente positivadas não seriam 

apropriadas sob a perspectiva do intérprete. Conquanto a Constituição Federal de 1988 tenha 

conferido ao Poder Judiciário a prerrogativa de aferir a constitucionalidade de leis, isso não 

parece significar que ela tenha outorgado aos juízes o poder de julgar o legislador. Inexistindo 

cláusula constitucional claramente violada, não há que se falar em controle das opções 

legislativas. 

No campo doutrinário, o que tem aparentemente justificado essas intervenções 

questionáveis do Supremo Tribunal Federal na esfera de conformação legislativa é o que se 

convencionou chamar de teoria do Neoconstitucionalismo. De fato, tanto a aplicação direta e a 

efetividade de princípios constitucionais como a prática da ponderação de valores são 

ferramentas interpretativas usualmente associadas a essa corrente de pensamento cujas 

principais teses foram resumidas por Luís Prieto Sanchís:  

 

[M]ás principios que reglas; más ponderación que subsunción; 

omnipotencia de la Constitución em todas las áreas jurídicas y em todos 

conflictos minimamente relevantes, em lugar de espacios exentos em favor 

de la opción legislativa o regulamentaria; omnipotencial judicial em lugar de 

autonomia del legislador ordinário; y, por ultimo, coexistência de uma 

constelación plural de valores, a veces tendencialmente contradictórios, em 

lugar de homogeneidad ideológica
28

 

 

Ocorre que, levadas ao extremo, essas teses aniquilam a ideia de Estado de Direito. Se 

a constitucionalidade das normas for constantemente questionada pelos intérpretes – 

utilizando-se princípios como parâmetro e ponderação como técnica – elas perderão sua 

capacidade de guiar as condutas dos indivíduos, além de dar ensejo a uma atuação mais 

subjetiva por parte dos agentes públicos. Explica-se: ao se constatar que os princípios 

constitucionais irradiam por todo o ordenamento jurídico, torna-se possível argumentar, em 

qualquer caso, por mais ordinário que seja, a favor do resultado que se considera o mais 

correto, uma vez que o texto fundamental alberga uma infinidade de valores contraditórios em 

sua essência.  
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  Cf. Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 855, Min. Rel. Octavio Gallotti, 

julgada em 06/03/08, acórdão publicado no DJ-e de 27/03/09; e Supremo Tribunal Federal, Medida Cautelar 

em Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 4.467, Min. Rel. Ellen Gracie. Brasília, acórdão publicado no DJ-

e de 01/06/12. 
28

  SANCHÍS, 2003, p. 117. 
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Disseminadas as teses do Neoconstitucionalismo e tornada endêmica a prática de 

contestação das normas, os indivíduos acabarão por ter que reconstruir em todos os casos as 

razões que entendem ser relevantes para a solução de seus problemas, perdendo-se, assim, em 

eficiência e em coordenação, valores inerentes ao Estado de Direito. Nesse sentido, a 

utilização do ambíguo vocábulo fim no título da presente Tese foi proposital. Pretende-se 

abordar o fim – no sentido de finalidade – do Estado de Direito para se questionar se as teses 

defendidas pela doutrina do Neoconstitucionalismo estariam dando fim – 

aniquilando/exterminando – (a) esse ideal político.  

Em essência, a discussão gira em torno do modo como a Constituição deve ser 

interpretada. Enquanto o ideal do Estado de Direito sugere que o papel dos tribunais é o de 

manter os compromissos políticos assumidos pela sociedade – inclusive os constitucionais – o 

Neoconstitucionalismo incita o intérprete a “explorar os potenciais emancipatórios presentes 

no texto constitucional”
29

, vislumbrando na interpretação judicial um dos mais, senão o mais, 

importante mecanismo de transformação social, o que leva a uma constante revisão da 

compreensão do texto fundamental
30

.  

A situação torna-se mais preocupante quando se percebe que nossa Constituição dá 

margem a interpretações de toda ordem. Há princípios sociais e liberais. Requer-se a 

elaboração de políticas para reduzir as desigualdades sociais e regionais ao mesmo tempo em 

que se impõe eficiência econômica no trato da coisa pública. O direito à propriedade é 

garantido desde que se respeite a sua função social. Ante tal cenário, uma interpretação 

constitucional progressista, dissociada do contexto político, deságua em pragmatismo 

jurídico
31

, em que as normas jurídicas mencionadas na fundamentação da decisão, ao invés de 

restringir o seu juízo cognitivo, servem apenas de argumento retórico para legitimar a escolha 

que o intérprete entende produzir as melhores consequências.  

A presente Tese pretende explorar essa tensão entre o Estado de Direito e as teses 

defendidas pelo Neoconstitucionalismo, apontando em que medida as práticas relacionadas a 

essa teoria enfraquecem e/ou debilitam a ideia de organização da vida social por meio de 

normas jurídicas.  
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  MAIA, 2009, p. 118. 
30

  De acordo com Luís Roberto Barroso (2009a, p. 210), a mutação constitucional é a alteração informal da 

Constituição, que modifica o seu sentido e alcance, sem que se opere, no entanto, qualquer modificação em 

seu texto. 
31

  Diego Arguelhes e Fernando Leal (2010, p. 173) definem pragmatismo jurídico “como uma concepção que 

atribui às consequências práticas das decisões judiciais um peso decisivo na atuação dos juízes”. 
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IV. Objetivos e plano de trabalho  

 

O escopo da pesquisa é analisar criticamente as teses defendidas pelo 

Neoconstitucionalismo a partir da reconstrução interpretativa do ideal político Estado de 

Direito. Atualmente, fala-se muito em princípios, ponderação e direitos fundamentais, 

relegando-se a legalidade a segundo plano. O que motivou esta Tese foi elucidar 

conceitualmente um sentimento de perda de dignidade gerado quando juízes decidem 

diretamente com base em valores constitucionais em detrimento do texto legal. A 

possibilidade de emancipação social por meio do Direito, inerente ao discurso 

neoconstitucional, tem sido festejada pela doutrina e endossada por membros da magistratura, 

calando as vozes dos que acreditam que decisões marcadas pela flexibilização das normas e 

das obrigações jurídicas sejam injustas.  

A linguagem utilizada pelo Neoconstitucionalismo de reabilitação da moral no 

discurso jurídico também tem sido uma barreira para aqueles que não concordam com as teses 

dessa corrente doutrinária, pois sugere que seus críticos seriam necessariamente contrários à 

moralização das relações intersubjetivas, sendo logo taxados pejorativamente como 

positivistas ultrapassados. Mas a partir de uma investigação analítica sólida, pautada por 

autores frequentemente reivindicados pelos próprios neoconstitucionalistas em defesa de suas 

teses, será possível elaborar uma crítica consistente e não-positivista, demonstrando que o 

respeito à legalidade também possui uma dimensão moral na medida em que vincula os 

conceitos de dignidade humana e Estado de Direito. Em outras palavras, a flexibilização das 

normas e obrigações jurídicas com fundamento no resguardo de uma moralidade difusa e 

casuística resvala, na verdade, em uma violação crônica do conteúdo moral que sempre está 

presente no conceito de legalidade no Estado de Direito.  

Há, portanto, duas tarefas a serem desempenhadas na presente Tese. Uma é a 

reconstrução interpretativa do Estado de Direito, explicitando conceitualmente a razão pela 

qual esse ideal político tornou-se amplamente difundido e algo moralmente desejado nas 

democracias contemporâneas. A outra é diagnosticar os riscos inerentes à aceitação e à 

disseminação das teses do chamado Neoconstitucionalismo para o Estado de Direito. Não 

obstante haver inúmeros estudos sobre a possível tensão entre o controle de 

constitucionalidade e a democracia
32

, não há ainda na literatura pátria um trabalho que trate de 

                                                           
32

  Na doutrina pátria, vale mencionar o excelente trabalho de Conrado Hubner Mendes (2008) que, a partir do 

mesmo marco teórico utilizado nessa Tese (Waldron), analisou a conveniência do aparelhamento de um 

sistema de controle de constitucionalidade pelo prisma da legitimidade democrática.  
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maneira sistemática o tema aqui abordado, o que justifica o empreendimento a ser 

desenvolvido.  

A tarefa será dividida em sete etapas. No primeiro capítulo, buscar-se-á definir 

Neoconstitucionalismo e enquadrá-lo no debate constitucional contemporâneo. A origem do 

termo, o contexto de sua formulação e o modo como foi importado para o debate acadêmico 

nacional serão as primeiras preocupações. Após identificar a inspiração e a essência desse 

movimento doutrinário, a questão da legitimidade da jurisdição constitucional será abordada 

com a finalidade de localizar o argumento neoconstitucional nesse debate. Já no segundo 

capítulo serão analisados os textos de Eduardo Ribeiro Moreira, Luís Roberto Barroso, 

Antônio Cavalcanti Maia e Daniel Sarmento, quatro dos principais autores 

neoconstitucionalistas, com o intuito de identificar as principais teses por eles compartilhadas.   

No terceiro capítulo será tratada a questão do papel normativo das teorias 

neoconstitucionais. Será defendido, com base em Dworkin, que toda abordagem jurídica 

reflete uma concepção específica que, apoiada em valores, vislumbra na prática jurídica um 

propósito a ser promovido. No caso do Neoconstitucionalismo, o principal valor cultuado é o 

da transformação social, o que implica uma série de consequências que serão abordadas no 

capítulo quarto. A ênfase no Poder Judiciário, a preferência por princípios, a utilização de 

argumentos de política e a ponderação de valores – as principais teses da concepção jurídica 

neoconstitucional – serão criticamente apreciadas, demonstrando-se como essas ideias são 

articuladas por esses autores de maneira a desencadear uma perigosa fluidez interpretativa. 

Argumentar-se-á que, em virtude de seu esforço teórico de se livrar das amarras legais e de 

seu foco nos resultados interpretativos, o Neoconstitucionalismo se transforma em uma 

espécie de pragmatismo jurídico, gerando uma série de consequências negativas para a ideia 

de Estado de Direito. 

Os capítulos quinto e sexto serão destinados à definição dos elementos que compõem 

o Estado de Direito, iniciando-se a análise a partir de uma reconstrução histórica da expressão 

Estado Democrático de Direito, que acabou por ser positivada em nossa Constituição. Será 

demonstrado que, em virtude da incorporação desastrada dessa expressão, aliada com o 

desprestígio das normas jurídicas em razão do longo período de ditadura militar e das teses 

neutras defendidas pelo positivismo jurídico, desvirtuou-se, no Brasil, o debate sobre o que 

seja Estado de Direito, levando a um esvaziamento de significado desse ideal político.  

A partir da concepção waldroniana, tentar-se-á resgatar a essência do termo, 

demonstrando que o que torna o Estado de Direito um ideal político atrativo é o modo digno 

pelo qual os cidadãos são tratados em uma sociedade regida por normas jurídicas 
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legitimamente positivadas. Com o aporte das teorias de Jeremy Waldron, Joseph Raz e 

Ronald Dworkin, será formulado o modelo focal de administração da vida coletiva por meio 

do Direito para, ao final, apontar, no sétimo capítulo, em que medida as teses 

neoconstitucionais representam um perigo para o Estado de Direito. 

 

 

Conclusão 

 

 

O Neoconstitucionalismo já está nas ruas. Acadêmicos, magistrados e alunos debatem 

suas teses com a mesma naturalidade com que discutem a interpretação de um artigo do 

Código Civil. Brada-se a independência dos formalismos de outrora. Argumenta-se que os 

princípios jurídicos e a ponderação libertaram os juristas das amarras legais que os 

subjugavam, possibilitando agora uma atuação mais proativa, com vistas a promover justiça 

social. Os estudos sobre arranjos institucionais, funcionamento da democracia e formas de 

aquisição e exercício do poder, antes relevantes para os teóricos de direito constitucional, 

cederam espaço a teorias da argumentação que utilizam o ponto de vista dos juízes 

constitucionais, como o caso central da prática jurídica. 

É curioso que esse protagonismo dos tribunais não tenha proporcionado um maior 

interesse no estudo sobre o Estado de Direito. A rigor, uma ênfase maior no Poder Judiciário 

deveria desencadear um incremento nas pesquisas sobre o modo como as normas jurídicas 

restringem a discricionariedade dos agentes públicos e trazem previsibilidade e certeza para a 

vida dos cidadãos, focando-se no papel dos magistrados na promoção desses valores. Não foi 

bem isso que aconteceu. Quando se fala em legalidade, associa-se logo a um positivismo 

ultrapassado, uma compreensão limitada do fenômeno jurídico. Alega-se que os juízes, com 

seu senso moral aguçado, necessitam de maior flexibilidade para desenvolver suas 

capacidades emancipatórias. Leis e códigos? Isso tudo é coisa do passado. Interpretar a letra 

da lei? Nem pensar! O importante mesmo são os valores e os princípios constitucionais.  

Como consequência dessa lógica, o trabalho dos neoconstitucionalistas tem sido 

basicamente o de desenvolver instrumentos que possibilitem uma atuação judicial mais 

expansiva e criativa. Hércules virou Zeus. Razoabilidade, proporcionalidade, 

constitucionalização do Direito, eficácia horizontal dos direitos fundamentais, derrotabilidade 

das normas jurídicas, força normativa da Constituição, sobreinterpretação constitucional, 

filtragem constitucional etc., são todas expressões que possuem em comum o fato de 
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conferirem aos juízes um maior poder de interferência na realidade social. Normas e regras 

jurídicas fazem parte de um vocabulário antiquado. Fala-se agora em princípios, valores, fins, 

standards, conceitos jurídicos indeterminados, cláusulas gerais, enfim, toda matéria-prima 

que confere maior margem à manipulação dos resultados por parte dos intérpretes. A 

indeterminação dos textos legais é paradoxalmente festejada e admirada. Quanto mais 

abstrato, mais sentido tem. O que tem significado é que é insignificante.  

Argumentou-se ao longo desta Tese que essa postura neoconstitucional produz um 

custo social muito alto, que não está sendo devidamente contabilizado por seus adeptos. A 

prática jurídica não se resume ao julgamento de casos de grande repercussão pelo Supremo 

Tribunal Federal. Os cidadãos utilizam as normas jurídicas em seu dia a dia, na intermediação 

de suas relações com outros cidadãos e com o Estado. O Direito está presente tanto no 

preenchimento do formulário de imposto de renda e na assinatura de um contrato de seguro de 

saúde, quanto no reconhecimento da constitucionalidade da união civil homoafetiva e da 

possibilidade do uso de células-tronco em pesquisas científicas. A imagem do magistrado 

analisando meticulosamente qual das interpretações possíveis produz o melhor resultado 

social não reproduz de maneira adequada todas as dimensões do fenômeno jurídico. 

Na condução de suas vidas, os cidadãos dependem do Direito. E eles não desejam 

simplesmente aguardar de maneira passiva as decisões ex post factum dos agentes estatais 

sobre o modo apropriado de preencher o formulário fiscal ou quais são as doenças 

preexistentes que estão excluídas da cobertura de determinado seguro. Ao contrário, querem 

efetivamente participar da prática jurídica, compreendendo o significado das normas jurídicas, 

utilizando-as como guias de conduta e avaliando criticamente a conduta dos demais 

participantes a partir dos parâmetros normativos devidamente estabelecidos. Em suma, os 

cidadãos almejam ter uma atitude reflexiva crítica acerca dessa prática, compartilhando aquilo 

que Hart (1997, p. 56) denominou de aspecto interno do Direito. Para tal desiderato, 

entretanto, os cidadãos precisam ter o mínimo de conhecimento sobre como os agentes 

públicos irão interpretar as normas jurídicas. Somente antevendo as possíveis consequências 

da adoção de determinados atos é que o agente tem condições de decidir com autonomia a 

conduta a adotar. 

O conceito jurídico que apreende com exatidão essa necessidade dos cidadãos de se 

situarem na prática jurídica como sujeitos autônomos que ditam os rumos de suas vidas é o de 

Estado de Direito. Conforme se demonstrou, a legalidade é o meio pelo qual o Estado trata os 

cidadãos com dignidade na utilização das normas jurídicas na intermediação da vida em 

coletividade, diferenciando-se de outros modelos de Estado que manipulam as condutas dos 
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indivíduos por meio de ameaças e coerção. Pode-se dizer, assim, que o Estado de Direito é 

uma virtude ou qualidade moral presente em alguns regimes jurídicos que estabelecem um 

meio legítimo de proceder no uso e na aplicação das normas jurídicas. O Estado de Direito, 

portanto, refere-se à dignidade de tratamento, não de resultado.  

Alegou-se que, para servir a esse seu fim, o Estado de Direito exige, 

fundamentalmente, que as normas jurídicas sejam utilizadas de maneira efetiva como guias de 

conduta, que se disponibilizem procedimentos decisórios participativos e que os juízes, ao 

interpretar tais normas, decidam com base em argumentos jurídicos que possam ser aferidos 

racionalmente pelos demais membros da sociedade. No contexto, uma interpretação judicial 

inovadora que modifique o entendimento firmado nas normas e nas decisões anteriores, para 

ser considerada legítima, deve articular de maneira consistente os elementos presentes nos 

demais compromissos políticos já adotados pela comunidade no afã de demonstrar a 

existência de um princípio subjacente aos demais atos institucionais indicando uma ordem 

prioritária de valores que, por coerência, deve ser projetado ao caso em análise. Esse exercício 

hermenêutico faz-se necessário para que o juiz demonstre não estar impondo sua visão 

política sobre o assunto, mas sim julgando de acordo com as normas jurídicas válidas, 

permitindo que sua decisão seja avaliada de maneira crítica pelos demais participantes da 

prática jurídica. É o argumento de princípio, portanto, que justifica o trânsito entre as 

dimensões da adequação e da justificação da interpretação jurídica.  

O Neoconstitucionalismo, contudo, em sua ânsia de reconstruir a teoria jurídica com 

fundamento em novos valores, relega a legalidade a segundo plano, passando a se importar 

primariamente com a substância das decisões. Tomando por base casos nos quais a sociedade 

viu-se transformada pelo Direito, como o Brown v. Board of Education, essa doutrina elabora 

um arsenal teórico que possibilita reproduzir as mesmas condições que desencadearam a 

emancipação social nesses casos simbólicos em todos os casos judiciais. Foca-se em 

mecanismos que possibilitam aos juízes realizarem revoluções sociais independentemente da 

política majoritária, o que obviamente só é possível se o Poder Judiciário não estiver 

subordinado às opções legislativas. Desenvolveu-se, então, uma teoria constitucional 

totalizante, que influencia o modo de ver de todas as demais normas do ordenamento jurídico, 

transformando toda questão jurídica em questão constitucional. Os instrumentos para tanto já 

são conhecidos: princípios, valores, fins, ponderação, direitos fundamentais etc. Esse passo 

faz com o Neoconstitucionalismo se distancie dos ideais do Estado de Direito, já que, por um 

lado, torna as normas jurídicas mais fluidas e indeterminadas, e, por outro, deixa a atividade 

jurisdicional menos previsível.  
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Não obstante a vasta formulação de mecanismos que conferem maior liberdade aos 

juízes, o Neoconstitucionalismo olvidou-se de desenvolver uma teoria normativa que indique 

como os juízes devem decidir os casos que agora lhes são apresentados livres das amarras 

formais
33

. Fala-se em reencontro com a moral, mas isso não é o bastante. Argumentou-se, na 

Tese, que toda interpretação é moral. Quando um formalista decide um caso sem se afastar do 

texto legal, está agindo assim porque entende que essa é a interpretação que melhor apresenta 

a prática jurídica como um todo. Da mesma forma, um originalista, ao tentar buscar o sentido 

original dado às cláusulas constitucionais por aqueles que promulgaram a Constituição, assim 

o faz por considerar que esse é o modo mais legítimo de lidar com o conteúdo indeterminado 

do texto constitucional. Essas são opções eminenentemente morais. Cada intérprete impõe 

valores à prática jurídica que norteiam todas as suas interpretações subsequentes, ditando, 

assim, o conteúdo de sua concepção jurídica. Ao se perguntar quais valores alimentam a 

concepção neoconstitucional, contudo, encontra-se um vazio. Não há uma agenda definida. 

Às vezes o viés é liberal, outras vezes é social. De vez em quando se valoriza a eficiência, em 

outras a redistribuição de renda.  

O Neoconstitucionalismo encontra-se, então, em uma encruzilhada. Enquanto 

pretensão apresenta-se como um discurso totalizante, sendo um descendente direto do 

constitucionalismo dirigente, cujo objetivo era preparar a transição para o socialismo. A 

ausência de um substrato normativo semelhante transforma essa doutrina em um discurso 

vazio, desaguando numa das mais virulentas versões do pragmatismo jurídico, em que nem as 

normas devem ser respeitadas, nem há um rumo a ser tomado, abrindo-se espaço para o 

arbítrio. Isso se torna muito evidente quando seus autores permitem a utilização de 

argumentos de política e sua ponderação com princípios: não há uma ordem de valores 

prioritários para esses teóricos, mas apenas preferências que cambiam a depender do contexto 

fático e, principalmente, de quem interpreta o texto constitucional. Ao dissipar a densidade 

normativa das normas jurídicas e autorizar os juízes a decidirem com base em preferências 

pessoais, o Neoconstitucionalismo golpeia com intensidade o conceito de Estado de Direito, 

aproximando-o do fim. 

Felizmente os próprios autores neoconstitucionais já estão começando a dar conta dos 

efeitos perniciosos que sua teoria tem causado para a nossa prática jurídica. Paulo Ricardo 

Schier (2005, p. 11 e 18), um dos precursores dessa corrente doutrinária, já reconhece que “o 
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  Luís Roberto Barroso é uma exceção a essa regra. Em recente artigo publicado em inglês, o autor 

procura dar contornos normativos ao princípio da dignidade humana para que sirva de parâmetro ao exercício 

da jurisdição constitucional. Cf. BARROSO, 2012. 
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discurso (sedutor) da dogmática principialista (...) tem se prestado a relativizar todo e 

qualquer bem ou valor constitucionalmente protegido através dos princípios”, concluindo de 

maneira crítica que “todas as questões jurídicas vêm sido reportadas à dignidade da pessoa 

humana”. Daniel Sarmento (2007, p. 144) é ainda mais enfático ao afirmar que as teses do 

Neoconstitucionalismo abriram espaço para um “decisionismo travestido sob as vestes do 

politicamente correto, orgulhoso com seus jargões grandiloquentes e com sua retórica 

inflamada, mas sempre um decisionismo”. E arremata: “Os princípios constitucionais, neste 

quadro, converteram-se em verdadeiras ‘varinhas de condão’: com eles o julgador de 

plantão consegue fazer tudo o que quiser”. 

Não obstante as críticas, esses autores ainda não conseguiram conceitualizar o 

sentimento de perda que emerge quando os juízes utilizam uma das variadas teses de 

flexibilização das normas para decidir conforme suas preferências pessoais. Tanto Schier 

quanto Sarmento, sem abrir mão de seu instrumental teórico, procuram apelar para a 

prudência dos julgadores como forma de evitar que abusos sejam cometidos. Não se 

conseguiu identificar a raiz do problema. O que se argumentou no trabalho foi que esse 

sentimento de perda está intimamente ligado à violação dos valores subjacentes ao conceito 

de Estado de Direito. A partir do reconhecimento da dignidade da legislação e do Estado de 

Direito, muitas das angústias compartilhadas por esse autores podem ser mais bem 

compreendidas, possibilitando, a partir de uma interpretação construtiva, a adaptação de suas 

concepções jurídicas para albergar esses valores em seu âmago. Dado esse passo, contudo, 

haverá uma reviravolta no estudo do Neoconstitucionalismo. A centralidade da perspectiva do 

juiz como o agente da transformação social cederá espaço à revalorização da política 

democrática como principal fórum decisório e para o estudo do modo pelo qual as normas 

jurídicas advindas desse processo político passam a ser respeitadas e utilizadas como guias de 

conduta. Nesse dia será possível dizer que o Estado de Direito terá dado um fim ao 

Neoconstitucionalismo.  
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