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RESUMO 

 
CARNEIRO, Eduardo Walmsley Soares Carneiro. O caráter político da interpretação 
constitucional: análise da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2016. 148p. 
Mestrado – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 
 

 

Direito é, certamente, diferente da política, embora a linha divisória entre ambos nem 

sempre seja nítida. Se no plano de sua criação não há como o direito se apartar da política, 

na medida em que é produto dela, é, no plano da aplicação das normas jurídicas, que sua 

separação da política é reputada possível e desejável. Desse inevitável entrelaçamento 

emerge como protagonista a Constituição. As normas constitucionais encontram-se 

impregnadas de elementos políticos, na medida em que regem a estrutura fundamental do 

Estado, atribuem competência aos Poderes, dispõem sobre os direitos do homem e servem, 

enfim, de pauta à ação dos governos. Diante disso, não é possível afastar da interpretação 

constitucional o caráter político a ela inerente. Isso, todavia, não impede que se diga que o 

exercício de interpretar a Constituição é, por excelência, uma tarefa jurídica. A partir desse 

panorama, o presente estudo busca entender em que ocasiões o fator político tende a 

preponderar e sobre quais fundamentos isso ocorre. Considerado o seu papel de último 

intérprete da Constituição, o Supremo Tribunal Federal assume notável importância nessa 

discussão. À medida que são apresentados os temas que suscitam esse debate – 

discricionariedade judicial, mutação constitucional, hard cases, colisões de normas e 

argumentação jurídica –, são analisadas decisões representativas, em sede de jurisdição 

constitucional, a revelar o acentuado perfil político da Corte no exercício de interpretação 

das normas constitucionais. Com isso, ganham destaque os fenômenos da judicialização da 

política e do ativismo judicial. Há, no entanto, limites para o acusado caráter político com 

que são interpretadas as normas constitucionais. De igual modo, há também fronteiras que 

o Judiciário não está autorizado a ultrapassar, sob pena de frustrar o desejado equilíbrio 

entre os Poderes.  

 

Palavras-chave: Direito Constitucional; hermenêutica jurídica; interpretação 

constitucional; discricionariedade judicial; Supremo Tribunal Federal; judicialização da 

política.  



 

ABSTRACT 

 
CARNEIRO, Eduardo Walmsley Soares Carneiro. Political character of the constitutional 
interpretation: a study of the Brazilian Supreme Federal Court jurisprudence. 2016. 148p. 
Master – Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2016. 

 
Law is certainly different from politics although the dividing line between them is not 

always clear. If at the level of it is creation there is not possible to separate law from 

politics, as far as one is the product of another, in the application of the rules of law the 

separation from politics is possible and desirable. From this inevitable interweaving, the 

Constitution arises like protagonist. The constitutional rules have plenty of political 

elements as long as they regulate the essential structure of the State, provide competence to 

the Legislative, Executive and Judiciary branches, establish human rights and serve as a 

guide to the government actions, reason why it is not possible to separate from the 

constitutional interpretation its political character. This, however, does not prevent to say 

that the constitutional interpretation is par excellence a legal task. From this perspective, 

this paper aims to understand when the political factor tends to preponderate and on what 

grounds this occurs. Considered its role as the last constitutional interpreter, the Brazilian 

Supreme Federal Court assumes central relevance in this discussion. As the subjects that 

raise this discussion are presented – judicial discretion, constitutional construction, hard 

cases, collisions of norms and legal reasoning – representative decisions are analyzed in 

terms of constitutional jurisdiction, revealing the Court´s strong political character in the 

interpretation of the constitutional rules. Therewith gain importance the judicialization of 

politics and the judicial activism. However for the interpretation of the constitutional rules 

there are limits to its alleged political character. Furthermore there are also limits that the 

Judiciary is not allowed to transcend, otherwise it will frustrate the desirable balance 

between the powers (checks and balances).  

 

Keywords: Constitutional Law; legal hermeneutics; constitutional interpretation; judicial 

discretion; Brazilian Supreme Federal Court; judicialization of politics. 
  



 

NOTA PRÉVIA 

 
As citações de obras consultadas em línguas estrangeiras foram livremente 

traduzidas para o português. Em raras ocasiões, para melhor esclarecer o sentido do texto, 

optamos por manter o idioma original. 

A fim de atender o padrão da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

as citações de textos com até três linhas foram incorporadas ao longo dos parágrafos 

normais entre aspas. Preferimos deslocar as demais citações, com mais de três linhas, para 

as notas de rodapé, espaço em que são indicadas outras referências e aprofundadas as 

discussões suscitadas no corpo do texto. 

Por fim, deixamos de apresentar um glossário com o significado das abreviaturas 

utilizadas ao longo do texto, pois todas são definidas na primeira ocasião em que nele 

aparecem. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Serpens nisi serpentem comerit, non fit draco: 

a serpe que não devora a serpe, não se faz dragão; 
a força que não vence a força, não se faz direito; 

o direito é a força, que matou a própria força. 
(TOBIAS BARRETO) 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O direito preocupa-se com o homem não só como ser social, mas também como ser 

político. Tomada a ciência jurídica por esse ângulo de observação e análise, é de todo 

possível discernir os profundos vínculos que guarda com a política. 

Desse entrelaçamento entre direito e política emerge como protagonista a 

Constituição. Ora, as relações que a norma constitucional costuma disciplinar,1 por sua 

própria natureza, são de preponderante conteúdo ideológico e, por esse motivo, sujeitas a 

um influxo político considerável, senão essencial. Esse caráter fica ainda mais evidente 

quando se trata de fixar o aspecto normativo dos princípios constitucionais. Estes não são 

outra coisa senão diretrizes políticas introduzidas na lei suprema do Estado. 

Ao criticar o jurista puro, o professor PAULO BONAVIDES2 aponta como erro 

metodológico a sua tentativa de querer interpretar a norma desmembrando-a do seu 

manancial político e ideológico. De fato, a interpretação constitucional há de ser 

necessariamente jurídico-política. No entanto, no mesmo passo, não se deve conceder 

importância extrema ao elemento político de que se acha impregnada a norma 

constitucional. 

Todo e qualquer interessado em estudar a interpretação constitucional tem de levar 

em conta as dificuldades que o tema enfrenta, que vão desde as questões relativas à 

especificidade dessa interpretação, em face da hermenêutica jurídica geral, até as 

polêmicas sobre o caráter político com que é interpretada a Constituição, notadamente 

pelas Cortes Constitucionais. 

Uma das causas dessa dificuldade refere-se ao próprio objeto que se está a 

interpretar. Embora normas com textura aberta não sejam exclusividade da Constituição, 

não há como negar que os seus dispositivos são construídos com elevado nível de 

generalidade e abstração. E não poderia ser diferente, à medida que as Cartas 

Constitucionais constituem o conjunto de complexos compromissos políticos. A 

Constituição não pode nem deve, assim, conter normas extensivamente detalhadas, pois de 

1 A norma constitucional é de natureza política, porquanto rege a estrutura fundamental do Estado, atribui 
competência aos Poderes, dispõe sobre os direitos do homem e da coletividade, determina o comportamento 
dos órgãos estatais e serve, enfim, de pauta à ação dos governos. 
2 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 476.  
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outra maneira correria o risco de “asfixiar o processo político por saturação jurídica”, como 

alerta GUSTAVO ZAGREBELSKY.3 

As dificuldades enfrentadas no âmbito jurídico tornam-se quase irrelevantes quando 

enfrentada a dimensão política da intepretação constitucional. Nessa ordem de problemas, 

são discutidas questões relativas à efetivação dos direitos fundamentais, inclusive com o 

reconhecimento dos direitos dos grupos vulneráveis, bem como aquelas atinentes à 

separação dos Poderes do Estado. 

Por falar na vetusta doutrina desenvolvida por MONTESQUIEU, emerge na discussão 

a distribuição de funções entre os juízes constitucionais e o legislador no momento de 

perquirir o conteúdo das ambíguas e vagas disposições constitucionais. Não se trata de um 

tema novo, mas da velha questão sobre a quem cabe a última palavra. Para alguns, a 

decisão final compete ao Parlamento, pois, em nome da regra básica de qualquer sistema 

democrático – o princípio da maioria –, não se poderia retirar do representante eleito pelo 

povo a resposta definitiva sobre os temas relevantes. Para outros, os juízes, particularmente 

os juízes constitucionais, gozam da prerrogativa da última palavra. A legitimidade desse 

grupo estaria pautada diretamente na Constituição, que não lhes exige processo eletivo e, 

ao seu lado, estão aqueles que defendem que, além do princípio da maioria, há outro 

princípio básico de todo sistema constitucional: o respeito às minorias.  

O fato é que a balança não precisa se inclinar para quaisquer dos lados, à medida 

que o modelo de Estado Constitucional e Democrático de Direito pressupõe que todos os 

Poderes constituídos estejam subordinados à Constituição. 

A Constituição, por sua vez, tem, entre as suas principais funções, a de fixar os 

pressupostos da convivência, ou seja, os princípios substanciais da vida comum e as regras 

de exercício do Poder Público, situando-os fora da batalha política. Os princípios 

fundamentais de uma Constituição não podem ser submetidos ao voto, não dependem do 

resultado de nenhuma votação. É com esse panorama que ZAGREBELSKY4 afirma que “a 

Constituição é aquilo sobre o que não se vota”. 

Fala-se que os papéis dos Poderes constituídos diferem entre si pela função típica e 

pelo momento de atuação. Ao legislar sobre a extensão dos direitos trazidos pela 

Constituição, o Parlamento, em regra, precede os demais Poderes no detalhamento e 

concretização dos mandamentos constitucionais. Em seguida, será a Corte Constitucional 

3 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil: ley, derechos, justicia. Trad. Marina Gascón. 10. ed. Madrid: 
Trotta, 2011. p. 18. 
4 ZAGREBELSKY, Gustavo. Principios y votos: el Tribunal Constitucional y la política. Trad. Manuel 
Martínez Neira. Madrid: Trotta, 2008. p. 27. 
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que, se provocada, examinará a adequação da proposição legislativa e sua conformidade 

com o que estabelece a Carta Maior. 

Não há aqui uma contradição? Se, de um lado, se afirma que a Constituição é 

aquilo sobre o qual não se vota, como, de outro, confiar ao Tribunal Constitucional a tarefa 

de defendê-la fazendo o uso do voto? 

Primeiro, registre-se que o Tribunal Constitucional não decide sobre a Constituição, 

mas sobre suas interpretações e segundo a Constituição. Entretanto, isso não é suficiente 

para suplantar talvez a questão mais sensível deste estudo: no seu mister hermenêutico, o 

Tribunal se imiscui na atividade política para lidar com as soluções dos casos? 

Não é possível afastar do processo hermenêutico o caráter político nele inerente. E 

mais: não é tarefa fácil delimitar o conteúdo semântico do signo política, haja vista o 

extenso número de significados que o vocábulo assume. Todavia, para limitação do tema 

ora proposto, é conveniente que se examinem os usos mais frequentes desse termo. 

A política não se resume aos partidos políticos. Estes são apenas uma face de toda a 

sua complexidade. Quando se vislumbra um viés político na interpretação constitucional, 

não se busca, com isso, reduzi-lo às influências partidárias sobre os órgãos 

concretizadores. Certa decisão também não se torna política simplesmente porque o 

intérprete a alcançou baseado em critérios ideológicos e pessoais. Ora, não se confunde 

política com arbitrariedade. 

O caráter político da interpretação constitucional possui um espectro maior, 

caracterizado pelo alargamento de possibilidades jurídicas contidas em um dispositivo da 

Constituição. O intérprete, no lugar da subsunção mecânica, encontra espaçosos horizontes 

na exegese constitucional, frutos de um vasto elenco de direitos fundamentais, normas 

principiológicas e programáticas, cujas estruturas apresentam um alto grau de generalidade 

e abstração. 

Diante dessa considerável abertura, a natureza política da jurisdição constitucional 

estaria associada a um elevado grau de discricionariedade na respectiva interpretação, 

propiciado pela própria estrutura dilargada das Leis Fundamentais. 

Por outro lado, exatamente por fixarem as bases estruturantes do Estado, as normas 

constitucionais requerem uma visão parcimoniosa e mais objetiva. De fato, a racionalidade 

total não é atingível no Direito Constitucional. Isso, todavia, não significa que se deva 

renunciar a ela. A interpretação da Constituição, a despeito do caráter político do objeto e 

dos agentes que a levam a efeito, é uma tarefa jurídica, e não política. Sujeita-se, assim, 
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aos cânones da objetividade e da racionalização, lembrando que o seu texto não é apenas o 

ponto de partida da atividade intelectiva, mas também o limite último do intérprete.5 

A função política do Judiciário, a priori, não se confunde com uma assunção de 

decisões políticas que caberiam aos Poderes eleitos pelo povo, nem significa o alinhamento 

com esses Poderes em momentos de crise. A independência do Judiciário, mormente no 

que diz respeito à tripartição de Poderes, é a forma de cumprimento de sua vontade política 

constitucional. 

O que se percebe é que quase um século após as calorosas discussões entre HANS 

KELSEN e CARL SCHMITT acerca dos influxos políticos na interpretação constitucional, a 

temática parece ainda bastante atualizada nos Tribunais brasileiros. 

No particular caso brasileiro, interessantes as considerações de OSCAR VILHENA 

VIEIRA6 que, em seu estudo sobre o Supremo Tribunal Federal (STF), afirma que, em 

virtude da ampliação dos agentes legitimados a provocá-lo, no controle concentrado de 

normas, bem como do processo de constitucionalização da política brasileira a partir de 

1988, o STF adquiriu relevância ainda maior em nosso cenário democrático e assumiu uma 

postura política cada vez mais clara. 

O estudo foi estruturado em quatro capítulos. O primeiro deles busca compreender 

o papel da interpretação jurídica ao conferir sentido a um texto normativo. Todo intérprete, 

logo que se depara com o texto, projeta-lhe um sentido. Essa pré-compreensão, todavia, é o 

pontapé do processo hermenêutico, que se encerra com a aplicação da norma decisória 

diante do caso concreto. Após tecer considerações sobre a distinção entre texto e norma, o 

passo seguinte é reconhecer a interpretação como atividade criativa e construtiva. Não 

obstante pensar evolutivamente as normas constitucionais contribua para reduzir as arestas 

interpretativas e permita ao aplicador não se deixar surpreender por situações imprevistas, 

há que se compreender os limites dessa interpretação. 

Fixado marco teórico da interpretação jurídica, o segundo capítulo se propõe a 

tratar da forte controvérsia na doutrina a respeito da especificidade da interpretação 

constitucional em face da hermenêutica jurídica geral. Adiante, dada a pluralidade de 

elementos que se colocam à disposição do intérprete para inferir o significado das normas 

constitucionais, buscar-se-á sistematizá-los, entre os diversos níveis do fenômeno 

5 ELIVAL DA SILVA RAMOS adverte, então, que, “em face da textura aberta das normas-parâmetro utilizadas 
na avaliação da regularidade dos atos controlados, não pode o juiz constitucional perder de vista a liberdade 
de conformação que, nos limites admitidos pela própria Constituição, deve ser assegurado ao legislador” 
(Controle de constitucionalidade no Brasil: perspectivas de evolução. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 440). 
6 VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremo Tribunal Federal: jurisprudência política. 2. ed. São Paulo: RT, 2002. p. 
22. 
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interpretativo, isto é, desde os postulados constitucionais até os princípios. Por fim, ao 

debater o fenômeno das mutações constitucionais, o capítulo se dedica a oferecer critérios 

a disciplinar os limites da interpretação. 

Seguimos, então, para o terceiro capítulo, em que se pretende compreender as 

origens da relação entre o direito e a política, debruçando-se sobre os filósofos que 

apreciaram essa delicada questão. Em seguida, serão examinadas as causas da ascensão do 

Judiciário e do fenômeno da judicialização da política.  

O quarto e último capítulo inicia-se com o dilema sobre a suposta superação do 

positivismo jurídico como modelo de compreensão do fenômeno jurídico. Dentro da 

complexidade da sociedade atual e da visão moderna da interpretação constitucional, serão 

aprofundadas as discussões sobre os hard cases, os conceitos jurídicos indeterminados, as 

discricionariedades legislativa e judicial, a colisão das normas constitucionais e a 

argumentação jurídica. Em arremate, o capítulo pretende fazer uma breve reconstituição da 

história político-constitucional do Supremo Tribunal Federal para, então, identificar, nos 

dias de hoje, os papéis assumidos por essa Corte no exercício do seu mister. 

À medida que assuntos são analisados, decisões do Supremo Tribunal Federal são 

apresentadas, de forma a nelas identificar os elementos metajurídicos, inclusive político, 

que pautaram a respectiva interpretação da Constituição Federal. Verifica-se certa timidez 

dos ministros em reconhecer tal ou qual posicionamento como produto de uma 

interpretação, evidentemente baseada em critérios jurídicos, porém influenciada por 

elementos políticos. Por isso, a metódica utilizada consistiu em pesquisar decisões em que 

os julgadores, ainda que isoladamente em seus votos ou na discussão perante o colegiado, 

tenham conferido considerável importância ao elemento político na interpretação 

constitucional. 

Uma vez identificados os julgados representativos de cada um dos temas que revela 

o caráter político da interpretação constitucional, eles serão analisados considerando o 

seguinte rito: a) identificação do caso, número do acórdão e tese(s) debatida(s); b) 

contextualização e identificação da questão central; c) descrição do caso, ou seja, indicação 

dos principais argumentos do autor da ação ou recurso, assim como o resultado do 

julgamento; d) jurisprudência correlata, ou seja, rol de decisões que se relacionam com o 

caso em exame, que discutam a mesma tese envolvida; e) repercussão, isto é, 

desdobramentos do precedente, evolução da tese ou ações ajuizadas em razão do 

precedente estudado; e g) questões para debate relacionadas direta ou indiretamente com o 

julgamento em exame, ainda que não tenham sido solucionadas no caso. 
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Que o sistema jurídico enfrenta hoje uma profunda politização, especialmente em 

sede de jurisdição constitucional, isso não é fato novo. A questão principal consiste em 

identificar esse fenômeno e conhecer como ele se manifesta na jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal.  
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6 CONCLUSÃO 
 

1. A interpretação não é exclusividade do fenômeno jurídico. Trata-se de atividade própria 

a toda ciência humana. Interpretação jurídica consiste em atribuir significado a um texto 

normativo, o que se faz no contexto da decisão do caso concreto, a partir das condições 

fáticas existentes. Interpretar o direito pressupõe compreendê-lo e aplicá-lo dentro do seu 

alcance e limite. 

1.1 A teoria tradicional interpreta o direito a partir de uma lógica silogística, em que a 

premissa maior é o texto normativo, a premissa menor, os pressupostos de fato e a 

conclusão é a consequência jurídica. 

1.2 Esse modelo clássico não atende as situações mais complexas e plurais, comuns nos 

dias de hoje. A concretização do direito surge como alternativa e implica um caminhar do 

texto normativo em direção à norma de decisão, que se inicia pela definição dos dados 

linguísticos e se encerra quando o intérprete atua sobre os dados da realidade, recortados 

pelos primeiros. 

1.3 Há um relativo consenso sobre a ideia de que as decisões judiciais constituem 

manifestação do poder discricionário inerente à atividade interpretativa. A 

discricionariedade judicial é a liberdade do juiz de escolher entre as possibilidades 

semânticas do texto aquela que melhor se adéqua à hipótese concreta. Discricionariedade 

não se confunde com arbitrariedade e o juiz, embora inevitavelmente criador do direito, 

não cumpre o seu papel livre de vínculos. 

 

2. Do mesmo modo em que não há uma unanimidade a respeito do caráter específico da 

interpretação constitucional, não existe uma uniformidade sobre os traços que a 

singularizam. Nesse quesito, as particularidades vão desde os caracteres especiais do 

objeto interpretado – vagueza e flexibilidade da norma constitucional e a matéria por ela 

regulada – até a supremacia hermenêutica exibida pelos Tribunais Constitucionais, cuja 

superioridade influencia as decisões políticas dos demais Poderes. Há em oposição a esses 

outros tantos argumentos a infirmar a pretensa especificidade da interpretação da 

Constituição. Mesmo reconhecidas as diferenças entre os preceitos constitucionais e outros 

enunciados normativos que integram o ordenamento jurídico, todos são espécies do gênero 

norma jurídica e, por isso, submetem-se aos elementos gerais da interpretação. 

2.1 As particularidades das normas constitucionais levaram ao desenvolvimento de níveis 

de estudo do fenômeno interpretativo. Primeiro, fala-se no conjunto de postulados 
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específicos que servem como ponto de partida para a atividade que dali se inicia, entre os 

quais se destacam a unidade e a supremacia da Constituição bem com a máxima 

efetividade. A interpretação constitucional serve-se também das categorias da interpretação 

jurídica em geral, inclusive os elementos gramatical, histórico, sistemático e teleológico. 

Por último, despontam os princípios, cuja missão é orientar e coordenar os diferentes 

valores que concorrem na interpretação constitucional. 

2.2 A teoria a que se vincula o intérprete é também decisiva para determinar como o direito 

será aplicado. Preocupados em garantir o princípio democrático, os interpretativistas 

permitem que se extraia da atividade hermenêutica apenas o significado linguisticamente 

possível de uma dada norma constitucional. Postura distinta é seguida pelos não 

interpretativistas, ao defender que, no trabalho hermenêutico, ao lado da vontade da 

maioria, precisam ser invocados valores como justiça, liberdade e igualdade, todos ideais 

para a adequada compreensão do projeto de Constituição.  

2.3 A legitimidade da atividade judicial encontra-se circunscrita aos limites da 

interpretação. Não é tarefa fácil estabelecê-los. Considera-se interpretativo o processo que 

atribui a uma norma significado consistente com uma das possibilidades semânticas do 

texto. Os limites da linguagem, extraídos a partir dos critérios tradicionais, definem, em 

último caso, o alcance da interpretação jurídica. Outro limitador da atividade jurídica é a 

preservação dos princípios fundamentais que dão identidade à Constituição. 

2.3.1 Não há como distinguir a interpretação evolutiva da construtiva e ambas da mutação 

constitucional. Todas elas agem nos limites da interpretação e revelam-se sempre quando 

se atribui novo significado a uma norma constitucional, ou se amplia a abrangência da 

norma para alcançar situações dantes não consideradas como nela inseridas. 

 

3. A relação entre direito (o domínio da razão) e política (o domínio da vontade) assiste a 

momentos de aproximação e outros de distanciamento.  

3.1 No plano de sua criação, não há como o direito se apartar da política, na medida em 

que é produto dela. É, como dizem, o troféu das muitas batalhas disputadas na arena 

política.  

3.2 As divergências aparecem no plano da aplicação. 

3.2.1 A visão formalista tradicional prega a absoluta separação de direito e política, pois 

enxerga o ordenamento jurídico como um sistema completo, cientificamente neutro e 

operado por meio de processos mecânicos de concretização das normas jurídicas. A 
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independência do Judiciário e a vinculação do juiz ao sistema legal bastariam em si para 

tornar o direito imune às influências políticas.  

3.2.2 Opostos a essa visão estão os céticos da autonomia entre direito e política, cujas 

teorias põem em xeque a crença na objetividade do direito e a existência de soluções 

prontas no ordenamento jurídico. Para eles, todo caso difícil pode ter mais de uma solução, 

desde que razoavelmente construída pelo intérprete. 

3.2.3 A realidade demonstra que cada uma das visões mencionadas tem uma dose de 

acerto. O direito é diferente da política, mas não é isolado dela. É legítimo que o direito 

almeje separar-se da política, no campo da aplicação do direito. Isso é essencial no Estado 

constitucional democrático. Entretanto, a autonomia será sempre relativa. A interpretação 

jurídica envolve elementos cognitivos e volitivos e, com frequência, refletirá fatores 

extrajurídicos. Em vez de negar, a teoria jurídica hoje se preocupa em identificar esses 

elementos e, na medida do possível, controlá-los.  

3.3 O Judiciário, ao assumir o papel de intérprete final e definitivo das questões 

controvertidas, situa-se em uma posição de primazia perante os outros Poderes. A ascensão 

dos Tribunais vem acompanhada da judicialização da política e das relações sociais, a 

revelar o Judiciário como última instância para a decisão de assuntos relevantes do ponto 

de vista político, social ou moral, em prejuízo das instâncias político-representativas, o 

Legislativo e o Executivo. Estão assentadas as bases para o ativismo judicial, caracterizado 

pelo exercício da função jurisdicional para além dos limites impostos pelo próprio 

ordenamento que lhe dá sustentação. 

 

4. A mudança de perspectiva da interpretação jurídica, notadamente a constitucional, não 

significou a superação do positivismo como modelo de compreensão do fenômeno 

jurídico.   

4.1 É verdade que o positivismo clássico tinha um caráter estático e mesmo conservador. 

Esse modelo não se ajusta ao pluralismo e à complexidade da sociedade atual. Não se 

desconhece hoje que as cláusulas constitucionais, por seu conteúdo aberto e 

principiológico, não se prestam ao sentido unívoco que a tradição exegética lhe conferia. A 

visão moderna da interpretação constitucional não abandona o método de subsunção 

tradicional, mas o agrega a novos mecanismos de investigação dos sentidos do texto 

jurídico. 

4.2 Essa realidade que se instaura diante do direito produz os hard cases, isto é, situações 

que não dispõem de uma solução abstratamente prevista e pronta no ordenamento. Os 
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casos difíceis muito têm a revelar do caráter político da interpretação constitucional, 

especialmente quando a sua causa advém da textura aberta das normas constitucionais. 

4.3 Os conceitos jurídicos indeterminados exercem uma função de relevo, à medida que a 

fluidez da sua linguagem permite ao intérprete lidar com situações nas quais o legislador 

não pôde ou não quis especificar, no texto normativo, as hipóteses de incidência. Por meio 

dessa linguagem vaga, manifesta-se a discricionariedade dos intérpretes.  

4.4 A teoria da argumentação tornou-se elemento decisivo da interpretação constitucional, 

especialmente nos casos difíceis. Nessas situações, frequentemente não será possível falar 

em uma única reposta logicamente deduzível para os problemas jurídicos postos, mas sim 

em soluções argumentativamente racionais e plausíveis, dentro das possibilidades 

linguísticas do texto. A legitimidade da decisão virá de sua capacidade de convencimento, 

da demonstração lógico-valorativa de que ela é a que mais adequadamente realiza a 

vontade constitucional in concreto. 

4.5 Nos casos difíceis tratados em sede de jurisdição constitucional, cabe ao Supremo 

Tribunal Federal, em último caso, determinar o sentido e o alcance das normas em jogo. 

Tudo isso denota a supremacia judicial quanto à determinação do que é o direito, o que 

envolve, por evidente, o exercício de um poder político, com todas as suas repercussões 

para a legitimidade democrática. 

4.6 A politização da Justiça torna os juízes responsáveis pelo sucesso das escolhas políticas 

efetuadas sob o véu da jurisdição. Discute-se a quem competirá o controle sobre o acerto 

ou desacerto dessas escolhas. No modelo em que cabe ao Judiciário a última palavra sobre 

a adequada interpretação das normas jurídicas, se o caminho traçado pelo juiz não se 

mostrar politicamente viável, quem poderá alterá-lo? Quis custodiet custodes? O próprio 

Judiciário, no tempo e no modo que melhor lhe aprouver? 

4.7 No contexto da interpretação das normas constitucionais, fica registrado que os 

caracteres políticos acompanham o direito, no momento de criação das normas jurídicas 

(antes), adiante, na aplicação desses preceitos (durante) e, enfim, na influência que 

irradiam no comportamento das instituições e da sociedade (depois). 
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