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Resumo:

Historicamente, o ideal democrático apropriou-se do poder legislativo para se expressar. 

Imbuído da difícil missão de tornar factível a aspiração de autogoverno, esse poder parece 

encontrar no instituto da revisão judicial um grave escolho para sua tarefa. Quem deve ser 

o  detentor  da  última  palavra  na  conformação  política  da  sociedade,  judiciário  ou 

parlamento?  Sob  qual  justificativa  um conjunto  de  juízes  não  eleitos  e  irresponsáveis 

perante  o  povo  poderia  derrubar  uma  decisão  política  tomada  pela  maioria  de  seus 

representantes?  O  principal  objetivo  desse  trabalho  consiste  em  reavaliar  criticamente 

algumas das mais influentes respostas apresentadas contemporaneamente. Como conclusão 

geral, questiono o valor das próprias perguntas a partir das quais o debate  costuma ser 

desenvolvido, indicando uma nova e mais promissora perspectiva de análise. 

Palavras-chave:  Constitucionalismo;  Democracia;  Controle  judicial  de 

constitucionalidade; Legitimidade.



Summary:

Historically the democratic ideal has used the legislative to express itself. Charged with the 

difficult mission to make feasible the self-government aspiration, this power seems to find 

in judicial review a grave obstacle for its mission. Who must have the last word in societal  

political  conformation,  judiciary  or  parliament?  Under  what  justification  a  group  of 

unelected and unaccountable judges  could strike down a political decision made by the 

majority of the people´s representatives? The major scope of this research is to reevaluate 

critically  some  of  the  most  influential  answers  developed  nowadays.  As  a  general 

conclusion,  I  question  the  very  question´s  value  from  which  the  debate  is  usually 

developed, indicating a new and more promising analysis perspective.

Key-words: Constitutionalism; Democracy; Judicial Review; Legitimacy.
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– INTRODUÇÃO – 

Em uma sociedade livre e democrática, pode um conjunto de juízes não eleitos 

e irresponsáveis perante o povo derrubar uma decisão política tomada pela maioria de seus 

representantes? A adoção do instituto da revisão judicial1 em inúmeros países ao redor do 

mundo, inclusive o Brasil,  responde positivamente essa questão. Compreendido como a 

“faculdade que  as  constituições  outorgam  ao  Poder  Judiciário  de  declarar  a 

inconstitucionalidade de lei e de outros atos do Poder Público que contrariem, formal ou 

materialmente,  preceitos  ou  princípios  constitucionais”2,  o  controle  judicial  de 

constitucionalidade, nascido e criado em solo estadunidense, espalhou-se mundo afora e, 

cada vez mais, tem sido assimilado como um “modelo global para a democratização”3.

Deveria o poder judiciário gozar de tamanha autoridade? Significativamente 

diversa, essa questão ocupa um lugar de destaque na pesquisa que ora se inicia. Nesse 

contexto normativo,  a própria conexão entre revisão judicial  e democracia,  pressuposta 

pelo enfoque acima apresentado, parece problemática. Historicamente, o ideal democrático 

apropriou-se do poder legislativo para se expressar. Imbuído da difícil missão de tornar 

factível a aspiração de autogoverno, esse poder parece encontrar no instituto da revisão 

judicial um grave escolho para sua tarefa. Seria possível justificá-lo? Como?

As propostas são muitas e variadas. Genericamente consideradas, porém, elas 

1 Nesse trabalho, os termos “revisão judicial” e “controle judicial de constitucionalidade” serão utilizados 
como  sinônimos.  Evito,  porém,  a  categoria  genérica  “controle  de  constitucionalidade”,  como  uma 
maneira de reforçar os argumentos apresentados no item 4 do Capítulo I (cf. infra, p. 34-8).

2 SILVA, J. A. , 2010, p. 49.
3 WALDRON, 1998, p. 335. No mesmo sentido, HIRSCHL observa criticamente: “Over the past few years 

the world has witnessed an astonishingly rapid transition to what may be called juristocracy. Around the 
globe,  in  more  than  eighty countries  and  in  several  supranational  entities,  constitutional  reform has 
transferred  an  unprecedented  amount  of  power  from  representative  institutions  to  judiciaries.  The 
countries that have hosted this expansion of judicial power stretch from the Eastern Bloc to Canada, from 
Latin America to South Africa, and from Britain to Israel. Most of these countries have recently adopted  
constitution or constitutional revision that contains a bill of rights and establishes some form of active  
judicial review” (2004, p. 1, grifo no original)
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podem  ser  distribuídas  em  duas  grandes  categorias:  “teoria  democrática”  e  “teoria 

constitucional”4.  Nesta,  proliferam  as  expectativas  de  superação  da  dificuldade  que 

Alexander Bickel denominou de contramajoritária5, vale dizer, “a dificuldade que surge 

quando o órgão com menor legitimidade democrática,  dentro da separação de poderes, 

impõe  sua  autoridade  sobre  os  demais”6.  No  extremo  oposto,  teoria  democrática 

caracteriza-se pelo ceticismo quanto àquelas expectativas ao reiterar, como inexorável, o 

embaraço de se justificar a prevalência da autoridade de um corpo quase aristocrático em 

um regime que  funda sua  legitimidade na  participação popular.  Assim compreendidas, 

teoria constitucional e teoria democrática digladiam entre si em busca de uma solução para 

o seguinte problema: na conformação política da sociedade, quem deve ser o detentor da 

última palavra, judiciário ou legislativo?

A despeito  de algumas  exceções,  as  respostas  aventadas  no  debate  jurídico 

brasileiro compõem um padrão mais ou menos unitário que densifica um aparentemente 

inquestionável e apático senso comum em favor da teoria constitucional. Por que revisão 

judicial? Manoel Gonçalves Ferreira Filho argumenta que, sem ela, não há constituição 

soberana.

O controle de constitucionalidade é a garantia sine qua non da imperatividade da 
Constituição. Onde ele inexiste ou é ineficaz, a Constituição perde no fundo o 
caráter de norma jurídica, para se tornar um conjunto de meras recomendações 
cuja eficácia fica à merce do governante, mormente do Poder Legislativo. Ao 
contrário,  quando  não  só  é  previsto  na  Carta,  mas  tem  meios  de  impor-se 
efetivamente, esta é a Lei Suprema, a que todos os Poderes têm de curvar-se. 
Assim sempre foi nos Estados Unidos da América, onde, graças a Marshall, o 
controle cedo se impôs, como ainda hoje se impõe7.

De maneira semelhante, Elival da Silva Ramos afirma que o controle judicial 

de  constitucionalidade  constitui  uma  barreira  contra  modificações  ordinárias  do  plano 

político originariamente constituído, sem a qual não se pode falar em constituição rígida.

A rigidez, enquanto decorrência da supremacia […] usualmente reconhecida às 
Constituições documentais, acompanhou o nascimento destas, porquanto, como 

4 Tomo esses termos emprestados de MENDES, C. H.. Tanto quanto o autor, utilizarei essa nomenclatura 
como  uma  maneira  didática  de  espelhar  o  debate  sobre  a  legitimidade  do  controle  judicial  de 
constitucionalidade,  sem,  contudo,  desconhecer  a  imprecisão  dessas  categorias,  “que  nem sempre  se 
diferenciam de maneira tão nítida na literatura” especializada (2008a, p. 1).

5 BICKEL, 1986. Cf. infra, item 5 do Capítulo I (p. 38-40).
6 GARGARELLA, 1996, p. 13, minha tradução.
7 FERREIRA FILHO, 2009, p. 219, grifo no original. 
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já se disse, se afiguraria intolerável admitir que o legislador infraconstitucional 
pudesse,  pelo procedimento usual  de elaboração legislativa,  alterar  a  obra do 
Poder Constituinte a que se subordina. Mas de nada adianta erguer essa barreira 
diante do Poder Legislativo ordinário se não se estabelecer um mecanismo para 
controlar a compatibilidade dos atos dele emanados à Constituição. Pois é essa, 
precisamente,  a  segunda  consequência  da  supremacia:  o  controle  de 
constitucionalidade das leis8.

Gilmar Ferreira Mendes ressalta que os legisladores são falíveis e costumam 

abusar de seu poder.

A experiência histórica de diferentes países parece confirmar que os eventuais 
detentores de poder, inclusive o legislador, não são infalíveis e sucumbem, não 
raras  vezes,  à  tentação  do abuso de poder e  da perversão  ideológica.  […] É 
exatamente essa experiência que legitima o desenvolvimento e a consolidação, 
em  diferentes  sistemas  jurídicos,  de  institutos  como  o  direito  à  proteção 
judiciária e o controle de constitucionalidade das lei9.

Luiz  Roberto  Barroso,  por  sua  vez,  assinala  que  a  revisão  judicial  protege 

alguns dos valores mais caros à democracia, daí sua fonte de legitimidade.

A democracia não se assenta apenas no princípio majoritário, mas, também, na 
realização de valores substantivos, na concretização dos direitos fundamentais e 
na observância de procedimentos que assegurem a participação livre e igualitária 
de todas as pessoas nos processos decisórios. A tutela dessas valores, direitos e 
procedimentos é o fundamento de legitimidade da jurisdição constitucional10. 

Para André Ramos Tavares, na medida em que democracia não se reduz ao 

princípio majoritário, a legitimidade de limitações à autodeterminação legislativa nem ao 

menos deveria ser questionada.

[...]  o  princípio  democrático  não  se  reconduz  ao  princípio  majoritário, 
ultrapassando-o e revelando-se em elementos diversos. Realmente, o princípio 
majoritário  não  é  absoluto,  nem  poderia  sê-lo,  caso  contrário  a  atuação  do 
Legislativo  e  do  Executivo  –  órgãos  reconhecidamente  eleitos  segundo  o 
princípio da maioria – estaria resguardada inclusive nas eventuais violações que 
promovessem à Constituição, com o que se produziria insuportável imunidade da 
atividade desses 'poderes' e a consequente ruína do sistema jurídico e, com ele, 
de  qualquer  segurança  ou  justiça  possível.  A limitação  da  autodeterminação 
legislativa do Estado não há mais de ser questionada11. 

8 RAMOS, 2010, p. 45.
9 MENDES, G. F., 1999, p. 32.
10 BARROSO, 2011, p. 80. 
11 TAVARES, 2005, p. 517. 
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Gustavo  Binenbojm  prefere  argumentar  que  o  controle  judicial  de 

constitucionalidade  assegura  algumas  condições  estruturantes  do  próprio  regime 

democrático, garantindo e complementando-o, portanto.

[...]  entende-se,  hodiernamente,  que  os  princípios  e  direitos  fundamentais, 
constitucionalmente  assegurados,  são,  em  verdade,  condições  estruturantes  e 
essenciais ao bom funcionamento do próprio regime democrático; assim, quando 
a  justiça  constitucional  anula  leis  ofensivas  a  tais  princípios  ou  direitos,  sua 
intervenção se dá  a favor,  e  não contra a democracia.  Esta a fonte maior  de 
legitimidade da jurisdição constitucional12.

Inocêncio Mártires Coelho apega-se à experiência nazifascista para afirmar que 

não se pode admitir a autodestruição de um regime político por mero respeito à vontade do 

povo, mesmo quando expressa democraticamente.

[...] a tal ponto se dilatou em nossos dias a concepção do direito à divergência 
que muitos consideram legítimo exercê-lo até mesmo para sacrificar os próprios 
valores  democráticos,  que  dão  suporte  a  esse  direito,  desde que,  perdoe-se  a 
ironia, a sua morte se opere  democraticamente […], como se viu em passado 
recente, quando fascistas e nazistas, ascendendo ao poder pelos caminhos que as 
instituições democráticas lhes franquearam, prontamente se puseram a desacatar 
essas  coisas  pequeno-burguesas  e  atentar  contra  os  direitos  individuais  e  as 
liberdades públicas,  em cumprimento, talvez, ao  destino trágico  do Estado de 
Direito,  que,  por  mor estrita  coerência  com os  seus  princípios,  é  obrigado a 
admitir a autodestruição, se essa for a vontade do povo, a quem não se pode 
impor que viva em liberdade se livremente ele se decidir a perdê-la. […] sob essa 
perspectiva de coerência suicida,  o valor  do Estado de Direito será o da sua 
tragédia: suprimir-se a si próprio, nisso consistindo a sua grandeza e também a 
sua  miséria13.

Para Lenio Luiz Streck, o controle judicial de constitucionalidade justifica-se 

porque a inexistência de freios contramajoritários caracterizaria uma ditadura permanente. 

Uma  vontade  popular  majoritária  permanente,  sem  freios  contramajoritários, 
equivale à volonté générale, a vontade geral absoluta propugnada por Rousseau, 
que se revelaria, na verdade, em uma ditadura permanente14.

Oscar Vilhena Viera, por fim, propugna que não há outra forma de ver a regra 

12 BINENBOJM, 2004, p. 246, grifo no original. 
13 COELHO, 2011, p. 9, grifos no original.  
14 STRECK,  2004,  p.  274,  grifo  no  original.  Criticando  essa  leitura  convencional  de  ROUSSEAU,  cf. 

BOBBIO, 1988 (argumentando que, muito embora Rousseau tenha levado o princípio da vontade geral ao 
ponto  de  desconhecer  a  necessidade  de  limitar  o  poder  do  Estado,  “atribuir  a  ele  a  paternidade  da 
'democracia totalitária' é uma polêmica tão generalizada quanto errônea”, p. 9). 
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da maioria senão como algo incompleto e incapaz de propiciar uma associação política 

fundada na autonomia dos indivíduos.

[...]  não  se  pode  deixar  de  argumentar  que  a  Constituição  de  Weimar  […] 
favoreceu  –  ou,  pelo  menos,  não  criou  os  obstáculos  que  uma  Constituição 
poderia ter criado – a tomada de poder por Hitler por caminhos legais. A questão 
que se coloca […] é que pressupostos essenciais ao sistema democrático devem 
ser retirados da esfera de deliberação majoritária com o objetivo de prevenir a 
erosão da democracia. A experiência nazista aponta-nos que a simples regra da 
maioria  não  é  suficiente  para  assegurar  uma  associação  política  baseada  na 
igualdade e autonomia dos indivíduos15. 

Se o propósito não fosse o de apresentar  apenas  uma pequena amostra dos 

argumentos desenvolvidos pela teoria constitucional brasileira, essa lista certamente não 

terminaria aqui. Estaríamos tão seguros sobre o acerto dessa posição convencional, a ponto 

de afirmamos a desnecessidade de uma releitura crítica? 

Não estou convencido disso e um dos meus propósitos, posso adiantar, consiste 

precisamente  em desequilibrar  esse  senso  comum e  fazer  torrencial  o  marasmo que o 

acompanha.  Fundadas  em promessas  pomposas,  respostas  como as  apresentadas  acima 

expressam  algumas  facetas  de  um  dos  principais  alvos  combatidos  nesse  trabalho:  o 

segundo  segredinho  sujo  identificado  por  Mangabeira  Unger  na  teoria  jurídica 

contemporânea. Evidenciado na criação “incessante de limitações à regra da maioria” e, 

consequentemente,  na  “hipertrofia  de  práticas  e  estruturas”  que  lhe  são  contrárias,  no 

abandono  “da  reconstrução  institucional  a  momentos  raros  e  mágicos  de  recriação 

nacional”,  na  oposição  a  todo  tipo  de  “reforma  institucional,  principalmente  aquelas 

concebidas para elevar o nível de engajamento político popular, como ameaças ao sistema 

de direitos”, no esforço para obter judicialmente “os avanços que a política popular não 

consegue produzir”, e, fundamentalmente, na compreensão da política como “uma fonte 

subsidiária e derradeira da evolução jurídica, a ser tolerada quando nenhum dos métodos 

mais sofisticados de resolução jurídica de controvérsias se aplica”16, o desconforto com a 

democracia apresenta-se  como  um  sentimento  dominante  em  nossa  cultura  jurídica, 

ampliador daquele senso comum17. 

15 VIERA, 1999, p. 113.
16 UNGER, 2004, p. 95-6.
17 Como será visto no Capítulo I, esse segredinho sujo representa o principal  traço da filosofia política 

expressa pelos Federalistas durante a fundação da república estadunidense, e encontra-se na base das  
propostas de criação e estabelecimento do controle judicial de constitucionalidade. Embora apresentado 
sem meias palavras por UNGER, ele já havia sido percebido por TOCQUEVILLE quando de sua visita  
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A conexão entre esse segredinho sujo e as razões usualmente apresentadas para 

o  controle  judicial  de  constitucionalidade  é  bastante  evidente.  Frequentemente,  a 

democracia e a atividade legislativa são pintadas com cores soturnas como uma forma de 

dar credibilidade à ideia de revisão judicial e, ato contínuo, o retrato idealizado do julgar e 

o retrato de má fama do legislar são expostos e confrontados18. De um lado, a tirania, a 

parcialidade, a paixão, o interesse, a barganha, o compromisso, a troca de favores, a falta 

de razoabilidade e a arbitrariedade da decisão tomada a partir da mera contagem numérica 

de cabeças. De outro,  a justiça, a imparcialidade, a razão, o sopesamento otimizante, a 

coragem para desafiar maiorias tirânicas e a proteção de direitos a partir do bom argumento 

fundado logicamente. A assimetria comparativa, portanto, perpassa todo esse trajeto. E há 

razão para isso, como adverte Jeremy Waldron.

As pessoas convenceram-se de que há algo  indecoroso em um sistema no qual 
uma legislatura eleita, dominada por partidos políticos e tomando suas decisões 
com base no governo da maioria, tem a palavra final em questões de direitos e 
princípios. Parece que tal fórum é considerado indigno de questões mais graves e 
sérias dos direitos humanos que uma sociedade moderna enfrenta. O pensamento 
parece  ser  que  os  tribunais,  com  sua  perucas  e  cerimônias,  seus  volumes 
encadernados em couro e seu relativo isolamento ante a política partidária, sejam 
um local mais adequado para solucionar questões desse caráter19.

Não compartilho desse sentimento e,  nesse trabalho, inverterei  a ordem dos 

fatores  por  ele  amparada.  Redirecionado  o  desconforto,  adentrarei  o  debate  “teoria 

constitucional  v. teoria  democrática”  com a  intenção  de  realçar  as  dificuldades  que  a 

entrega da última palavra ao poder judiciário acarreta. Basicamente, dois são os objetivos 

perseguidos.  Por  um  lado,  demonstrar  parte  do  insucesso  daquele  senso  comum  em 

justificar  democraticamente  o  instituto  da  revisão  judicial.  Por  outro,  sustentar  a 

ao novo mundo. Se me “perguntassem onde situo a aristocracia americana”, escreveu o jurista francês,  
“responderia sem hesitar que não o faço entre os ricos, que não possuem nenhum laço comum que os 
assemelhe. A aristocracia americana está no banco dos advogados e na cadeira dos juízes” (1977, p. 206),  
na medida em que “encontramos, oculta no fundo da alma dos juristas, uma parte dos gostos e dos hábitos 
da aristocracia. Como ela, têm um instintivo pendor para a ordem, um amor natural pelas formas; assim 
como a aristocracia, concebem um grande desgosto pelas ações da multidão e, secretamente, desprezam  
o governo do povo” (1977, p. 203, sem grifo no original).   

18 WALDRON, 2003, p. 2. Ainda com WALDRON, “[n]osso silêncio nessa questão [a compreensão da 
legislação democrática como fonte digna de direitos] é ensurdecedor se comparado com a loquacidade 
sobre o tema dos tribunais.  Não há  nada sobre legislaturas  ou legislação  na  moderna jurisprudência 
filosófica  que  seja  remotamente  comparável  à  discussão  da  decisão  judicial.  Ninguém  parece  ter  
percebido a necessidade de uma teoria ou de um tipo ideal que faça pela legislação o que o juiz-modelo  
de Ronald Dworkin, 'Hércules', pretende fazer pelo raciocínio adjudicatório” (2003, p. 1).   

19 WALDRON, 2003, p. 5, grifo no original.
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impossibilidade de outra resposta, a não ser “O poder legislativo”, para a pergunta “Quem 

deve ser o detentor da última palavra na conformação política da sociedade?”. 

Para tanto, apresentarei  no Capítulo I uma breve exposição do que Roberto 

Gargarella denominou  “origens conservadoras e elitistas da tarefa judicial no controle das 

leis”20.  Com o intuito de evitar um evolucionismo inocente, bem como o seu corolário 

quase  natural,  o  anacronismo21,  essa  análise  partirá  do e  encerrar-se-á  no período 

constituinte  estadunidense,  momento  em que as  bases  gerais  do  que  hoje  conhecemos 

como controle judicial de constitucionalidade foram lançadas. Posteriormente, ao criticar a 

pretensão justificadora da teoria constitucional conhecida como a “lógica” de Marshall, 

circunscreverei o campo dentro do qual o debate normativo sobre a legitimidade da revisão 

judicial  deve  ser  desenvolvido,  além  de  identificar  o  significado  e  os  problemas 

decorrentes  do  legado  político  deixado  pela  Suprema  Corte  estadunidense na  decisão 

Marbury v. Madison.   

No Capítulo II, exponho e analiso os traços principais dos argumentos em favor 

da entrega da última palavra ao judiciário desenvolvidos por Ronald Dworkin,  um dos 

carros-chefes  da  teoria  constitucional  contemporânea.  Inicialmente  pensada  como  um 

desafio ao positivismo jurídico de matriz hartiana, a distinção entre política e princípios 

permiti-lhe rearticular os critérios de legitimidade qualificadores da atuação dos poderes 

judiciário  e  legislativo.  Como  será  visto,  essa  distinção  funciona  como  instrumento 

propulsor de sua hipótese mais poderosa acerca da compatibilidade entre revisão judicial e 

ideal democrático, qual seja: permitir que um grupo de juízes não eleitos e irresponsáveis 

perante  o  povo  derrubem  leis  aprovadas  por  um  parlamento  representativo,  antes  de 

constituir uma dificuldade, auxilia na conformação de um tipo ótimo de democracia. Esse 

capítulo  testará  essa  hipótese,  indicando-lhe  algumas  inconsistências.  Por  um  lado, 

pretendo salientar a estrita conexão entre o elitismo político analisado no Capítulo I e a 

posição teórica desse autor. Por outro, argumentarei que, desconsiderada a impossibilidade 

de se demonstrar a condição de validade que Dworkin estabelece para sua hipótese, aceitá-

la  cobraria  um preço  muito  alto  e  traria  consigo  uma consequência  significativamente 

perversa: a conformação de um regime meramente  demótico,  em que Hércules subjuga 

Cratos. 

20 GARGARELLA, 1996, p. 14, minha tradução.
21 Cf. OLIVEIRA, 2004.
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No  capítulo  III,  avançarei a  análise  para  uma  tradição  desvinculada  dos 

pressupostos  assumidos por  Dworkin.  Nesse contexto,  explicitarei  brevemente  algumas 

contribuições oferecidas pelo  procedimentalismo constitucional sustentado por John Hart 

Ely e pela democracia dualista desenvolvida por Bruce Ackerman. Além de indicar alguns 

problemas específicos em cada teoria, pretendo demonstrar que, por um lado, a proposta 

comum  aos  dois  autores,  vale  dizer,  a  busca  por  legitimidade  mediante  restrições  ao 

intervencionismo  judicial  no  processo  político  democrático,  não  é  capaz  de  contornar 

inteiramente a  dificuldade contramajoritária  exposta  no Capítulo I,  e,  por outro,  que o 

insustentável messianismo judicial presente em Dworkin, embora combatido aqui, acaba 

apenas travestido em um certo paternalismo, ambos criticáveis a partir da impossibilidade 

de  se  pensar  um  indivíduo  como  portador  de  direitos  e,  concomitantemente,  julgá-lo 

desprovido  da  capacidade  necessária  para  decidir  como  decidir  quais seriam e  o  que 

acarretariam tais direitos. 

Na sequência, pretendo reequilibrar o fiel da balança com a qual os expoentes 

da  teoria  constitucional  costumam  medir  as  relações  entre  poderes.  Se  os  contra-

argumentos apresentados nos capítulos anteriores tencionavam injetar um certo “realismo” 

ao retrato idealizado do judiciário, com o Capítulo IV procuro elevar o grau de idealização 

do “ultrarrealismo” presente na pintura do legislativo. Nesse contexto, exponho a visão 

propositalmente otimista de democracia desenvolvida por Jeremy Waldron22 para rejeitar as 

pretensões  da  teoria  constitucional,  por  um  lado,  e  oferecer  razões  para  a  entrega  e 

manutenção da última palavra sobre questões políticas ao poder legislativo, por outro. 

As observações finais dessa pesquisa serão desenvolvidas a partir do seguinte 

desafio:  assumida a  insuficiência  dos  argumentos  oferecidos  pela  teoria  constitucional, 

seria  a  hora  de  suprimirmos  a  licença  para  o  controle  judicial  de  constitucionalidade 

presente em nossa constituição23? Num primeiro momento, argumentarei que respondê-lo 

positivamente é uma saída que nenhuma teoria normativa minimamente desejosa de se 

desvincular do segredinho sujo indicado acima poderia rejeitar. 

Posteriormente, porém, retomo a mudança de perspectiva expressa no subtítulo 

desse trabalho para sinalizar que, talvez, saber quem deve ser o detentor da última palavra 

22 “Opponents of judicial review are often accused of adopting a naively optimistic view of legislatures. But 
sometimes we do this deliberately, matching one optimistic picture with another in the face of the refusal 
of the defenders of courts to give a realistic account of what happens there” (WALDRON, 2006, p. 1379). 

23 Cf. infra, p. 17, nota 25.
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seja  uma  pergunta  errada  para  a  qual  não  há  resposta  certa.  Como  será  visto,  ao 

conceberem  judiciário e legislativo como instituições concorrentes na busca por soluções 

juridicamente  consistentes  e  socialmente  adequadas,  teorias  da  última  palavra 

sobrevalorizam a ideia de um ponto final no contínuo e dinâmico processo político de 

criação  de  decisões  coletivamente  vinculantes  e,  consequentemente,  desperdiçam  os 

(potenciais) benefícios que uma teoria que privilegie o diálogo cooperativo entre poderes 

poderia fornecer.  

Essa proposta de transição não pressupõe um simples descarte do rico debate 

teórico analisado nessa pesquisa, tampouco uma crítica leviana aos modelos apresentados 

sob o rótulo “teorias da última palavra”. Meu objetivo não é esse, mas o de indicar que o 

“sim”  ao  desafio  colocado  no  parágrafo  anterior  assume  uma  inegável  condição  de 

provisoriedade quando o paroxístico duelo entre teoria constitucional e teoria democrática 

cede espaço a uma compreensão mais alargada de política, disposta a integrar os poderes 

judiciário  e  legislativo  em uma  cadeia  de  contribuições  específicas  que,  como  sugere 

Conrado Hübner Mendes, “ajudariam a refinar, com a passagem do tempo, boas respostas 

para questões coletivas”24. 

A inexistência de um conclusão formal deixa transparecer que esse argumento 

encerrará o trabalho, mas não, propriamente, a pesquisa, que apenas principia com a defesa 

que faço da necessidade de superação de uma categoria que, após duzentos anos, começa a 

dar sinal de esgotamento. Antes de iniciá-lo, porém, creio ser necessário esclarecer alguns 

pontos.

Embora não desconheça as inúmeras “modificações” que o instituto da revisão 

judicial sofreu desde o seu surgimento, sobretudo no pós-2ª Guerra Mundial, tampouco a 

existência de outras tantas “adaptações” decorrentes de sua implementação em um Estado 

determinado, não as abordarei aqui. Assumo como ponto de partida um conteúdo mínimo, 

um dado bruto (por meio dela, o  poder judiciário habilita-se a  avalizar ou  reverter, em 

última instância, uma decisão política tomada por órgãos representativos), a partir do qual 

derivo um problema (dificuldade contramajoritária ou paternalismo judicial)25.  Portanto, 

24 MENDES, C. H., 2008b, p. 15.  
25 Esse conteúdo mínimo identificar-se-ia com o que estabelece o Art. 102, I, “a”, da Constituição Brasileira 

de 1988: “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, 
cabendo-lhe: I – processar e julgar, originariamente: a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo  federal  ou  estadual  e  a  ação  declaratória  de  constitucionalidade  de  lei  ou  ato  normativo 
federal”.  Embora acredite que grande parte dos argumentos que desenvolverei possam ser igualmente 
aplicados  ao  chamado  controle  difuso  ou  por  via  incidental,  nesse  trabalho,  termos  como  “poder 
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ainda  que  tenha  o  Brasil  como  um  distante  ponto  de  referência,  essa  dissertação 

desenvolve-se  independentemente  da  focalização  de  qualquer  sistema  específico  de 

controle  judicial  de  constitucionalidade.  Não  nego  que  essa  discussão  com pretensões 

universalistas  acarrete  uma  simplificação.   Assumo-a,  porém,  como  condição  de 

possibilidade para o diálogo proposto com os autores indicados e como uma maneira de 

driblar argumentos de chauvinismo moderado, segundo os quais o invariável  sui generis 

caracterizador  da  terra  brasilis impediria  uma  análise  integrada  às  experiências 

estrangeiras.

Essa introdução já deu mostra de que, no desenvolvimento desse trabalho, farei 

uso  regular  da  primeira  pessoa  do  singular.  Bastante  inusual,  sobretudo  no  ambiente 

jurídico, essa prática costuma ser vista como um vício, uma má conduta corrompedora de 

uma questionável exigência de neutralidade. Como argumenta Marcos Paulo Veríssimo, 

porém, a adoção das “boas práticas” em trabalhos acadêmicos tem como função precípua 

“mascarar o caráter necessariamente pessoal e subjetivo de suas conclusões, manipulando 

o discurso para fazer com que ele pareça necessário, impessoal, neutro, universal”26, e essa 

não é uma preocupação que me aflige. Pelo contrário, é de fundamental importância que, 

em prol do próprio objetivo que norteia o desenvolvimento dessa pesquisa – o debate, 

meus argumentos sejam assimilados como meus argumentos27.

Por fim, quanto à citação de trabalhos não traduzidos para o português, optei 

por mantê-los no original quando apresentados em nota de rodapé, traduzindo-os apenas 

quando integrados ao corpo do texto. Naturalmente, nesse caso, sempre indicarei como 

“minha” a  tradução apresentada.

judiciário”,  “corte”, “juízes”, “tribunal constitucional” etc, devem ser lidos como sinônimos de Supremo 
Tribunal Federal. 

26 VERÍSSIMO,  2006,  p.  20.  Em filologia,  essa estratégia é  conhecida como manipulação dialética  do 
discurso.  Também  citada  pelo  autor,  ANDRADE  esclarece  seu  significado:  “Os  mecanismos  de 
manipulação dialética produzem mudanças formais no discurso científico, pela utilização de recursos que 
têm por objetivo torná-lo 'neutro', impessoal, tais como o emprego das formas impessoais do verbo, da 
voz passiva e determinadas expressões que o despersonalizam. Procura-se tanto quanto possível, separar o 
enunciado da instância da enunciação, a fim de que pareça como discurso, não da pessoa, mas como 
discurso objetivo, que não pertence a ninguém, cujo sujeito seria a ciência, a fazer-se por si mesma” 
(2005, sem paginação). 

27 Evidentemente, não sustento qualquer aspiração de originalidade, em todo sentido dispensável para uma 
dissertação  de  mestrado,  e  o  que  denomino  meus  argumentos deve  ser  compreendido  como  minhas 
leituras dos autores trabalhados, que não são impessoais, tampouco necessárias. 
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– CAPÍTULO I – 
WE, (AFRAID OF) THE PEOPLE.

CONTROLE JUDICIAL DE CONSTITUCIONALIDADE: 

ORIGENS, DESENVOLVIMENTO E DIFICULDADES.

1. Introdução.

Por  que  o  poder  judiciário  fora  capacitado  a  reverter  uma decisão  política 

tomada por representantes eleitos democraticamente? Após a queda do absolutismo, em 

plena refundação liberal do Estado, o que teria motivado a transferência de tamanho poder 

para  um órgão cuja  constituição  parece  reavivar  traços  aristocráticos  típicos  do antigo 

regime? Como se deu essa transferência? O que ela acarreta para um regime democrático? 

Uma pequena reconstrução do período fundacional  estadunidense pode fornecer alguns 

importantes  elementos  capazes  de  facilitar  a  tarefa  de  identificar  respostas  para  tais 

perguntas.

Como será visto, o incremento do poder do judiciário nos Estados Unidos se 

deu  paralelamente  ao  crescimento  do  poder  de  influência  popular  sobre  as  diversas 

legislaturas locais. O temor de uma tirania da maioria, que começa a ganhar forma nesse 

período e funciona como substrato para o desenvolvimento teórico e a execução prática do 

controle judicial de constitucionalidade, tem como centro de gravidade as preocupações de 

uma minoria economicamente privilegiada que, paulatinamente, começa a vislumbrar no 

atendimento de exigentes demandas populares uma ameaça para seus interesses28. 

Na sequência, com o objetivo de fundamentar historicamente essas afirmações, 

analiso brevemente os quatro eventos que, para os propósitos dessa dissertação, julgo mais 

28 GARGARELLA, 1996, p. 17.
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importantes no período constituinte estadunidense: (i) a crise econômica do período crítico 

(1770-1790);  (ii)  o  debate  sobre  a  ratificação  da  Constituição  de  1787;  (iii)  a  derrota 

federalista  nas  eleições  de  1800;  e  (iv)  a  decisão  do  Chief  Justice John  Marshall  em 

Marbury v. Madison (1803). 

2. Da identificação de uma doença … 

 

Desde a época colonial, a população estadunidense tinha o hábito de se reunir 

em  pequenas  assembleias  municipais,  chamadas  town  meetings,  para  debater  sobre 

questões diversas que mais diretamente os afetava. Em razão do sucesso de tais discussões, 

algumas vilas passaram a se coordenar para a realização de encontros mais abrangentes, 

denominados  county conventions.  Segundo Gargarella,  esse tipo de prática propiciou o 

surgimento de uma cidadania bastante ativa na defesa de seus interesses e de legislaturas 

permanentemente pressionadas por críticas e demandas de seus representados29. 

No período subsequente à ruptura com a Inglaterra, esse ambiente viu surgir 

uma crise econômica de grande proporção. Segundo os Artigos da Confederação (1781), 

cada Estado era responsável pelos débitos contraídos durante a Guerra da Independência, 

além de recolher suas próprias receitas. Em busca da satisfação de suas dívidas, muitos 

Estados instituíram pesados tributos sobre a população. Por todo o território,  pequenos 

fazendeiros e camponeses (yeomen), depois de anos lutando pela libertação do domínio 

inglês, achavam-se agora mais empobrecidos e endividados do que antes30. Paralelamente, 

os  grandes  proprietários  e  mercadores,  diante  da  recusa  de  novos  empréstimos  e  da 

necessidade de saldar seus débitos com os ingleses, coagiam seus próprios devedores, os 

yeomen, em busca de dinheiro. Nesse contexto, a

[…] cadeia de reclamações seguiu a seguinte ordem: os ingleses demandavam 
seus  pagamentos  dos  comerciantes  americanos,  e  estes,  carecendo  de  papel 
moeda  suficiente,  buscavam-no  em  seus  próprios  devedores,  os  quais,  para 
cumprir com sua parte, viam-se obrigados a desfazerem-se de seus poucos bens 
para não ter que enfrentar diretamente a possibilidade de perder sua liberdade31. 

29 GARGARELLA, 1996, p. 18-9.
30 Segundo RICHARDS, L. L., a somatória dos débitos pré-independência e dos tributos instituídos pelos 

Estados era, em alguns casos, mais do que qualquer cidadão poderia pagar mesmo em uma década: “[...]  
taxes levied by the states were now much more oppressive – indeed, many times more oppressive – than  
those that had been levied by the British on the eve of the American Revolution” (2002, p. 88).

31 GARGARELLA, 1996, p. 20, minha tradução.
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A pressão exercida sobre a classe devedora intensifica-se na segunda metade da 

década  de  1780,  conhecida  como  o  “período  crítico  da  história  americana”32.  Nesse 

ínterim,  além  das  já  citadas  duras  políticas  econômicas,  os  grandes  proprietários 

estenderam a cobrança judicial de seus créditos33. Frente ao acosso político e judicial, a 

primeira  reação  dos  yeomen foi  a  de,  por  meio  de  inúmeras  town  meetings  e county 

conventions,  levar ao conhecimento das assembleias estaduais seus pedidos de políticas 

mais brandas34. A sugestão mais popular, nesse contexto, era a emissão de papel moeda de 

curso forçado35, programa visto como verdadeira panaceia ao problema das dívidas e que 

ganharia  apoio  em  todo  Estado  cujas  políticas  fiscais  pressionassem  os  fazendeiros 

endividados36. 

Inicialmente pacífica, a reação esboçada evoluiu rapidamente para um levante 

violento. O próprio choque entre uma sociedade tradicional e uma cultura comercial em 

desenvolvimento tornava o amadurecimento da ideia de rebelião algo quase inevitável37. 

Os  grandes  proprietários  e  comerciantes  mostravam-se  contrários  à  emissão  de  papel 

moeda. Muito embora tenham se beneficiado dessa prática nos tempos da colônia, visando 

ao aumento do poder de compra da população e da circulação de bens, durante o período 

32 É interessante notar que, segundo ONUF, a ideia de um período crítico na vida política estadunidense 
teria sido veiculada estrategicamente pelos Federalistas como forma de convencimento da necessidade de 
se adotar uma constituição. Segundo o autor, “the Federalists´ biggest challenge was to overcome the 
pervasive  fear  that  constitutional  innovation  masked a  conspiracy against  American  liberties;  reform 
could  be  justified  only  if  it  could  be  shown  that  the  states  otherwise  headed  for  certain  disaster. 
Constitutional  reforms thus  promoted  the  notion that  United  States  were  in  the  throes  of  a  'critique  
period'” (2001, p. 174).

33 Ilustrativamente, “sólo en el condado de Hampshire (entre 1784 y 1786), 2.977 pequeños propietarios 
fueron llevados a juicio por sus acreedores (lo cual representó un incremento de mucho más de 200% en 
los juicios promovidos en un período similar, entre 1770 y 1772). Aún peor, en Worcester, sólo durante 
1785, se presentaron 4.000 casos de enjuiciamiento” (GARGARELLA, 1996, p. 21).

34 “During the postwar crisis, farmers […] protest[ed] through county convention. […] By the late summer 
of 1786, wrote an observer in the Massachussetts Gazete, meetings 'were held in most of the towns of this 
state, appointing members to meet in convention' for 'relieving the alarming distresses of the people at  
large'. […] In Massachussets also during the summer of 1786, conventions were the order of the day. 
Yeomen in fifty of sixty towns in Hampshire County attended the August 22 convention at Hatfield. On  
August 17, farmers in forty-one of the fifty Worcester County villages met at Leicester, even though 
voters in the market, a majority of the farming communities in Bristol, Middlesex, and Berkshire counties  
formed popular assemblies. By September 1786, commented one observer in the  Worcester Magazine, 
'county conventions [became] the general topic of the times” (SZATMARY, 1980, p. 39).

35 Conforme  SZATMARY:  “[...]  through  county  and  town  petitions,  yeomen  proposed  remedies  to 
neutralize  the  demands  of  creditors.  Paper  money  became  the  most  popular  suggestion.  In  
Massachussetts, over half of all town petitions and every county convention specifically asked for paper  
currency”(1980, p. 40). Em outra passagem: “[…] most farmers only sought some form of paying their 
debts  compatible  with an  agricultural  society.  Paper  money and  tender  laws  represented  their  major 
recommendations to gain relief” (1980, p. 43-4). 

36 ONUF, 2001, p. 178.
37 SZATMARY, 1980, p. 37-8.
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crítico,  medidas  políticas  como  essa  sobrestariam  o  crescimento  financeiro  da  elite 

mercantil. De fato, após 1780

o clima econômico mudou, tornando [a emissão do]  papel  moeda indesejado 
para  a  maioria  […]  dos  comerciantes.  Carregados  com  produtos  ingleses 
importados,  os atacadistas e varejistas não mais queriam papel moeda para a 
expansão de empresas. Eles viam pouca perspectiva de crescimento comercial 
em uma área cheia de produtos em estoque. […] Ao mesmo tempo, era claro que 
a emissão de papel moeda permitiria aos yeomen pagar compras anteriores com 
dinheiro inflacionado e, portanto, repassar uma parte dos débitos econômicos do 
Pós-Guerra à elite mercantil38.

Opinião  compartilhada  pelas  legislaturas  estaduais,  a  não  emissão  de  papel 

moeda serviu como estopim para a crise. Finda a confiança no sistema político existente39, 

a  luta  de  caráter  violento  exsurgia  como alternativa.  Retomando  uma prática  bastante 

difundida nos tempos da Revolução,  os  yeomen  iniciaram um movimento anti-judicial, 

fechando tribunais e impedindo a arrecadação de tributos em inúmeros Estados40. 

De muitas rebeliões conhecidas, nenhuma teve tanto significado e repercussão 

como a organizada e encabeçada por Daniel Shays na cidade de Springfield, localização de 

um dos principais arsenais dos Estados Unidos41.  Em carta  de 1786 destinada à James 

Madison,  George  Washington  repassa  informações  sobre  o  clima  de  comoção  que 

dominava o Estado de Massachussetts no imediato período anterior à Rebelião de Shays, 

citando trechos de outra carta encaminhada a ele pelo General Knox. Segundo Knox, os 

manifestantes acreditavam que

a propriedade dos Estados Unidos fora protegida dos confiscos britânicos pelo 
esforço  conjunto  de  todos;  e,  portanto,  ela  deveria  ser  conjuntamente 
compartilhada; e aquele que tentasse se opor a essa crença seria um inimigo da 
equidade e da justiça,  e  deveria  ser  varrido da face da terra […]. Eles  estão 
determinados  a  exterminar  todos  os  débitos,  públicos  ou  privados,  e  ter  leis 
agrárias […]. O número dessas pessoas em Massachussets corresponde a cerca 
de um quinto de diversos  condados populosos,  a  eles podem ser  adicionadas 
pessoas de sentimentos similares dos Estados de Rhode Island, Connecticut  e 
New Hampshire, de forma a constituir um grupo de cerca de doze ou quinze mil 
homens desesperados e sem princípios42.

38 SZATMARY, 1980, p. 44, minha tradução.
39 WOOD, 1998, p. 326-8 
40 Conforme ONUF: “Insurgents farmers, oppressed by mounting debts and by the state government´s hard 

money  policies,  shut  down  courts  in  Northamptom  (August  1786),  Springfield  (September),  and 
Worcester  (November).  Similar  disturbances  were  reported  throughout  New  England,  spreading 
consternation across the continent” (2001, p. 174). 

41 Maiores detalhes sobre a Rebelião de Shays podem ser encontrados em WARREN, 1905.
42 WASHINGTON, 1786, sem paginação, minha tradução.
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A Rebelião de Shays ganhou repercussão nacional e assumiu a condição de 

meio catalisador de discursos em prol da necessidade de se criar um governo centralizado. 

Embora  as  tropas  nacionais,  comandadas  pelo  General  Benjamin  Lincoln,  tenham 

dispersado os rebeldes sem maiores problemas, alguns de seus vestígios permaneceriam 

intactos. E eles não poderiam ser combatidos por exércitos43.

A possibilidade de que levantes como o de Shays pudessem ocorrer em outros 

Estados propiciou uma guinada na atuação das legislaturas locais que, uma após as outras, 

passaram efetivamente  a  funcionar  como caixas  de  ressonância  dos  anseios  populares. 

Nesse contexto, apresentando-se como meio idôneo para influenciar as políticas estaduais, 

as  town meetings  e county conventions voltam a ganhar força e, também elas, caem no 

desgosto da classe dirigente44. O movimento pró-emissão de papel moeda, que evoluiu das 

características pacíficas já assinaladas à violência, reassume, agora, sua feição pacífica e, 

adicionalmente, começa a se expressar por vias legitimamente institucionalizadas. O caso 

mais significativo, certamente, é o de Rhode Island. 

Dominada  pelo  Mercantile  Party,  o  legislativo  local  havia  anteriormente 

repudiado a emissão de papel moeda por uma média de dois votos para um. Em novas 

eleições, porém, o County Party, liderado pelo capitão do mar John Collins e pelo ferreiro 

Daniel Owen, travou uma feroz campanha sob o lema  “To Relieve the Distressed” que, 

além de eleger quase dois terços dos assentos na assembleia e metade no senado, alçou ao 

posto de governador do Estado Jonathan Hazard45. Seu programa de governo 

consistia quase que completamente em medidas tendentes a aliviar os problemas 
da dívida, que começaram a ser aplicadas assim que Hazard subiu ao poder. Em 
Rhode  Island,  não  apenas  se  emitiu  papel  moeda,  mas  também se  estipulou 
multas  àqueles  que  se  negassem a  aceitá-lo.  Ademais,  estabeleceu-se  que  os 
juízes deveriam convocar publicamente os credores que se negassem a aceitar a 
nova  moeda,  e  dar  por  canceladas  as  obrigações  caso  eles  persistissem  na 
negativa46.

Mais do que a própria Rebelião de Shays, eventos como os de Rhode Island 

traduziam uma temível  afronta à  classe política dirigente dos Estados Unidos,  da qual 

43 GARGARELLA, 1996, p. 21-2.
44 Segundo WOOD, “even the old Son of Liberty, Samuel Adams, […] had come to believe that 'popular 

Committees and County Conventions are not only useless but dangerous” (1998, p. 327).
45 RICHARDS, L. L., 2002, p. 84.
46 GARGARELLA, 1996, p. 23-4.
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começaram a afluir propostas e manifestações contrárias às novas medidas adotadas47. A 

democracia, a partir de então, entra em debate como algo a ser combatido ou, ao menos, 

limitado. Já pela época da Convenção de Filadélfia (1787), a compreensão de qualquer 

regime democrático como um instrumento de opressão e tirania nas mãos de uma maioria 

política começa a ganhar forma. Exemplificativamente, Ekirch Jr. lembra que

Theodore  Sedwick,  mais  tarde  membro  do  Congresso  por  Massachusetts, 
escreveu  a  Rufus  King:  “Todo homem observador  está  convencido  de  que  a 
finalidade do Governo […] não pode ser alcançada pelo exercício de princípios 
baseados na igualdade democrática”. No discurso de abertura da Convenção, em 
Filadélfia,  o  Governador Edmund Randolph, da Virgínia,  disse aos  delegados 
reunidos:  “Nosso principal  perigo decorre das  partes democráticas das nossas 
Constituições.  Nenhuma Constituição  estabeleceu  controle  suficiente  contra  a 
democracia”. Elbridge Gerry, de Massachusetts, expressou a opinião de que “os 
males que experimentamos fluem do excesso de democracia”. O General Henry 
Knox emitiu a opinião de que a Convenção se reunia para “cortar as asas de uma 
democracia louca”, a qual “elimina os traços morais do caráter humano”. Para 
concretizar  a  opinião  de  Knox,  Alexander  Hamilton,  na  Convenção,  pediu  a 
eleição  vitalícia  de  um  Presidente  e  do  Senado.  “Pode-se  esperar  que  uma 
Assembleia democrática”, perguntou ele, “que anualmente se revolve na massa 
do povo, persiga com firmeza o bem público? Só um corpo permanente pode 
controlar a imprudência da democracia. Sua disposição turbulenta e incontrolável 
exige  fiscalização”.  O  Governador  Morris  queria  um  Senado  de  abastados 
aristocratas para “reprimir a turbulência da democracia” […]. James Madison 
também era a favor de um Senado no qual os membros gozassem de um longo 
mandato a fim de compensar a instabilidade da democracia48.

Paulatinamente,  essas reações  começam a traduzir  um ideal  mais  articulado 

sobre  como  funcionava  e  como  deveria  funcionar  a  política  democrática  nos  Estados 

Unidos.  Simplificadamente  considerado,  o  raciocínio  por  trás  desse  ideal  partia  de 

premissas  descritivas  para  concluir  em  proposições  normativas:  tendo  as  legislaturas 

47 Como afirma RICHARDS, L. L.: “[...] all this horrified the […] elite. […] Merchant and diplomat Francis 
Dana thought the only solution was to divide Rhode Island between Massachusetts and Connecticut. Such 
division, he maintained, would have the support of the 'commercial part' of Rhode Island and save the 
state from ruin. The lawyer Rufus King was optimistic. He predict that Rhode Island paper money would  
soon destroy itself and leave 'an useful Lesson to the neighboring States before the first February. The 
sober part of the community will prevail over those turbulent characters who are now moving the people 
for Convention, Reform, &c, &c” (2002, p. 84-5).

48 EKIRCH JR., 1965, p. 60-1. CHARLES MEE narra que, em seu discurso, Eldbridge Gerry “não se deu 
ao trabalho de mencionar Shays pelo nome – não precisou fazê-lo –, mas falou das 'medidas calamitosos'  
e 'relatos falsos' que haviam circulado mais recentemente em Massachusetts e das atividades de 'homens  
ardilosos', e disse que ele próprio havia sido 'demasiado republicano' no passado; ainda era republicano, 
falou, mas havia 'aprendido com a experiência sobre o perigo do espírito nivelador'. Diante de argumentos 
tão francamente contrários à democracia, delegados como Hamilton e Gouverneur Morris, que teriam 
adotado posições ainda mais elitistas, podiam se permitir calados. E quem quer que tivesse algo de bom a 
dizer  sobre  o  povo  podia  contar  que  seria  adequadamente  castigado,  mesmo  silenciado,  por  tais 
pronunciamentos da opinião fixa vigente. Quem ousaria levantar-se e replicar denúncias tão mordazes, e 
tão na moda, contra o povo?” (1993, p. 83-4).  

24



atuado de maneira imprópria, apaixonada, imprudente, inaceitável, enfim, elas deveriam 

sofrer algum tipo de limitação49.

 

3. … à prescrição de um remédio.

Há um certo consequencialismo entre os eventos analisados acima, o debate 

sobre a ratificação da constituição de 1787 e a decisão judicial proferida alguns anos mais 

tarde, no caso  Marbury v. Madison. Se a atuação de muitas legislaturas estaduais sob a 

égide dos Artigos da Confederação pode ser vista como uma ameaçadora “doença”, os 

Artigos Federalistas e a decisão de Marshall representariam, respectivamente, a procura 

por  um  remédio  e  a  sua  ministração.  Juntos  eles  constituem  peças-chave  para  a 

compreensão do papel  de destaque que seria  reservado ao  poder  judiciário  no sistema 

institucional estadunidense50. 

 

3.1. Fundamentos teóricos da revisão judicial: os Artigos Federalistas.

Como é sabido, o que hoje conhecemos como Os Artigos Federalistas constitui 

uma coletânea de textos elaborados por James Madison, Alexander Hamilton e John Jay 

entre os anos de 1787 e 1788,  com o intuito de convencer a população de Nova Iorque a 

ratificar o texto constitucional recém-elaborado. Um importante aspecto a ser destacado 

nessa obra é o elitismo político que permeia todo seu desenvolvimento. Profundamente 

influenciados  por  Locke,  os  federalistas  sustentavam  a  existência  de  verdades 

autoevidentes, cuja percepção, porém, seja por falta de tempo para reflexão, seja por pura 

incapacidade,  não  era  dada  a  qualquer  indivíduo.  No Federalista  XXXI,  por  exemplo, 

Hamilton argumenta que “em todo tipo de investigação há certas verdades fundamentais, 

ou princípios primeiros, de que devem depender todos os raciocínios subsequentes”, e cuja 

evidência  interna  “inspira  o  assentimento  da  mente,  antes  de  toda  reflexão  ou 

combinação”51,  e,  numa  passagem do  Federalista  XXIII,  disserta  sobre  essas  mesmas 

49 GARGARELLA, 1996, p. 26.
50 VERÍSSIMO, 2006, p.  32. No mesmo sentido, INGEBORG MAUS sustenta que “a competência de  

controle de constitucionalidade do legislador,  aprovada pela facção conservadora dos federalistas nas 
deliberações da Constituição da União norte-americana e, mais tarde, aplicada pela Supreme Court, tinha 
relação,  desde  o  início,  com  um  profunda  desconfiança  contra  processos  democráticos  e  de  base 
democrática” (2009, p. 281, grifo no original).

51 MADISON; HAMILTON; JAY, 1993, p. 236.
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“verdades que se impõem como evidentes a uma mente correta e sem preconceitos e que só 

podem ser obscurecidas, e não tornadas mais claras, pela argumentação ou o raciocínio”52.

Levada ao terreno da política, essa crença traduziu-se na certeza de que apenas 

alguns  poucos  homens  poderiam  discutir  e  representar  corretamente  os  interesses  da 

sociedade. Em consonância com esse pensamento, o medo das maiorias políticas encontra 

respaldo na convicção de que elas  sempre tendem a atuar  irracionalmente,  cedendo às 

paixões e sentimentos facciosos53. Madison, inclusive, chega a rearticular o hoje famoso 

teorema de de Condorcet54 para apresentar o que poderia ser visto como um axioma da 

filosofia política federalista. Segundo ele, 

[…] em toda assembleia legislativa, quanto maior for o número de membros, 
menos numerosos serão aqueles homens que irão de fato conduzir suas ações. 
Em  primeiro  lugar,  quanto  mais  numerosa  for  uma  assembleia, 
independentemente do gabarito dos homens que a componham, maior sabemos 
ser a ascendência da paixão sobre a razão.  Em segundo, quanto maior for o 
número de membros,  maior proporção deles terá informação limitada e pouca  
capacitação55.

É nesse ambiente de descrédito na capacidade de um governo de todos que os 

perigos do facciosismo e os benefícios de um regime centralizado seriam apresentados. No 

Federalista X, um dos mais importantes entre os oitenta e cinco artigos que compõem a 

obra, Madison afirma: 

Entre  as  inúmeras  vantagens  prometidas  por  uma  União  bem  construída, 
nenhuma merece ser mais cuidadosamente elucidada que sua tendência a deter e 
controlar a violência e o facciosismo. São estes perigosos vícios os que mais 
assustam o simpatizante dos governos populares. Ele não deixará, portanto, de 
dar justo valor a todo plano que, sem violar os princípios que acata, forneça um 
remédio apropriado para o mal. Instabilidade, injustiça e confusão introduzidas 
nos conselhos públicos foram  doenças mortais,  que fizeram perecer governos 
populares por toda parte, e continuam sendo os tópicos favoritos e frutíferos a 
inspirar as mais capciosas arengas dos adversários da liberdade56.

52 MADISON; HAMILTON; JAY, 1993, p. 201.
53 GARGARELLA, 1991, p. 174-5; 1996, p. 27-9.
54 MARIE-JEAN-ANTOINE-NICOLAS  DE  CARITAT,  o  MARQUÊS  DE  CONDORCET,  “proved 

arithmetically that  majority-decision can  make a  group more likely to  give  correct  answers  to  some 
question than the average member of the group (provided the average individual competence is greater 
than 0.5), and that the bigger it is the more likely it is that the majority answer will be right, he also 
maintained that average individual competence tends independently to  decline  as group size increases 
(and then of course the arithmetic of majority decision works in the other direction) […]” (WALDRON, 
2004, p. 51, grifo no original).  

55 MADISON; HAMILTON; JAY, 1993, Federalista LVIII, p. 384, sem grifo no original.
56 MADISON; HAMILTON; JAY, 1993, p. 133, sem grifo no original.
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Compreendido como uma maioria ou minoria de cidadãos “unidos e movidos 

por algum impulso comum, de paixão ou de interesse, adverso aos direitos dos demais 

cidadãos ou aos interesses permanentes e coletivos da comunidade”57, o espírito faccioso 

poderia ser superado, segundo Madison, de duas maneiras: pela remoção de suas causas ou 

pelo controle de seus efeitos. 

Quanto à remoção das causas do facciosismo, existiram, ainda, dois métodos: 

(i) destruir a liberdade, que lhe é essencial; e (ii) fazer com que os cidadãos sustentem as 

mesmas opiniões, as mesmas paixões e os mesmos interesses. Para Madison, porém, essas 

seriam duas respostas inaceitáveis.  Destruir  a  liberdade porque ela nutre  o facciosismo 

seria tão insensato quanto “desejar a eliminação do ar, que é essencial à vida”. Nesse caso, 

“o remédio [seria] pior que a doença”58. Procurar por um consenso entre os cidadãos, por 

sua vez, seria um expediente impraticável. 

Enquanto a razão do homem for falível, e ele for livre para exercê-la, diferentes 
opiniões se formarão. Enquanto subsistir o vínculo entre sua razão e seu amor 
próprio, suas opiniões e paixões influirão umas sobre as outras; e as primeiras 
serão objetos a que as últimas se apegarão. A diversidade das aptidões humanas 
[…] não é um obstáculo menos insuperável a uma uniformidade de interesses59.

Assim, as causas do facciosismo deitam raízes na própria natureza humana e, 

na  medida em que não podem ser eliminadas, o remédio só poderia ser buscado nos meios 

de  controlar  seus  efeitos.  Quando  uma  facção  é  minoritária,  as  consequências  de  sua 

atuação são irrelevantes e o próprio princípio republicano possibilitaria à maioria destruir 

suas pretensões. O problema, portanto, exsurgiria apenas quando uma facção incluir uma 

maioria, caso em que “a forma de governo popular lhe permite sacrificar à sua paixão ou 

interesse dominante tanto o bem público como os direitos dos demais cidadãos”60.

Mais uma vez,  segundo Madison, dois seriam os meios capazes de evitar a 

obtenção desse objetivo: impedir “que uma mesma paixão ou interesse exista ao mesmo 

tempo numa maioria” ou, “tendo a maioria essa paixão ou interesse simultâneo, torná-la 

[…] incapaz  de pactuar  e  executar  esquemas de  opressão”61.  O primeiro  método seria 

impraticável,  tanto  quanto  as  tentativas  de  remover  as  causas  do  facciosismo.  Uma 

57 MADISON; HAMILTON; JAY, 1993, p. 133-4.
58 MADISON; HAMILTON; JAY, 1993, p. 134.
59 MADISON; HAMILTON; JAY, 1993, p. 134.
60 MADISON; HAMILTON; JAY, 1993, p. 136.
61 MADISON; HAMILTON; JAY, 1993, p. 136.
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democracia pura, compreendida como uma sociedade formada por um reduzido número de 

cidadãos que administram pessoalmente o governo, não pode oferecer qualquer remédio 

contra os malefícios da facção. Em tal governo,

uma paixão ou interesse comum contamina, em quase todos os casos, a maioria 
do todo; a própria forma de governo propicia a comunicação e o ajuste; e nada 
controla as tendências a sacrificar a parte mais fraca ou um indivíduo inofensivo.  
Assim é que tais democracias sempre ofereceram espetáculos de turbulência e 
luta; sempre se mostraram incompatíveis com a segurança pessoal  ou com os 
direitos  de  propriedade;  e  tiveram,  em  geral,  vidas  tão  breves  quanto 
violentamente interrompidas62.

O único modelo de governo capaz de oferecer o remédio procurado, segundo 

Madison, seria uma república. Diferentemente de uma  democracia pura, uma  república 

caracteriza-se pela entrega do governo a um pequeno contingente de cidadãos escolhidos 

pelos demais63 e pela sua capacidade de abranger um maior número de pessoas em uma 

maior extensão territorial. Sobre a primeira diferença, Madison nota que sua consequência 

mais positiva seria a aptidão de 

depurar e ampliar as opiniões do povo, que são filtradas por uma assembleia 
escolhida  de  cidadãos,  cuja  sabedoria  pode  melhor  discernir  o  verdadeiro  
interesse de seu país e cujo patriotismo e amor à justiça serão menos propensos a 
sacrificá-lo a considerações temporárias ou parciais.  Sob tal regulação,  é bem 
provável que a voz pública, manifestada pelos representantes do povo, seja mais  
consoante com o bem público que se manifesta pelo próprio povo, convocado  
para esse fim64.

Ademais, a ampliação da esfera do governo possibilitaria uma maior variedade 

de partidos e interesses, tornando menos provável que “uma maioria do todo vá ter um 

motivo comum para violar os direitos de outros cidadãos” e, ainda que tal motivo exista, 

62 MADISON; HAMILTON; JAY, 1993, p. 137.
63 Como argumenta DAHL, “[h]ere, Madison was making the common distinction that political scientists 

and others would later differentiate as 'direct democracy' and 'representative democracy'. […] Madison 
was probably also influenced by a long tradition of 'republicanism' that in both theory and practice leaned 
somewhat more toward aristocracy, limited suffrage, concern for property rights, and fear of the populace 
that toward a broadly based popular government more dependent on 'the will of the people'” (2003, p. 
180).

64 MADISON; HAMILTON; JAY, 1993, p. 137, sem grifo no original. Como será visto, também o poder 
judiciário seria investido na missão de “depurar e ampliar as opiniões do povo”. De maneira distinta,  
porém, os federalistas ressaltam que os juízes, “em razão do modo como são nomeados, bem como pela  
natureza de sua permanência no cargo, estão demasiado afastados do povo para gozar de muita simpatia  
em seu meio” (MADISON; HAMILTON; JAY, 1993, Federalista XLIX, p. 344). Retomo essa cursiva na 
sequência (cf. infra, p. 30, nota 70).
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“será  mais  difícil  para  todos  que  o  partilham  descobrir  sua  própria  força  e  agir  em 

uníssono”65.  Um  arranjo  de  divisão  horizontal  (checks  and  balances)  e  vertical 

(federalismo) do poder, portanto, constituiria “um remédio republicano para as doenças 

que mais afligem o governo republicano”66.

A influência  dos  líderes  facciosos  pode  atiçar  uma  chama  em seus  Estados 
particulares,  mas  será  incapaz  de  disseminar  uma  conflagração  pelos  outros 
Estados. Uma seita religiosa pode degenerar em facção política numa parte da 
Confederação; mas a variedade de seitas dispersas em toda a sua face protegerá 
os conselhos nacionais contra qualquer perigo dessa fonte. Um furor por papel-
moeda, por uma anulação de dívidas, por uma divisão igual da propriedade, ou  
por  algum  outro  projeto  impróprio  ou  perverso,  terá  menos  condições  de  
impregnar todo o corpo da União que um de seus membros, na mesma medida  
em que um mal semelhante tem mais chances de atingir um condado ou distrito  
particular que um Estado inteiro67.

Embora  essenciais  para  o  desenho  institucional  então  em desenvolvimento, 

essas recomendações não seriam suficientes para evitar que uma maioria abusasse do poder 

de legislar. A “mera demarcação no papel dos limites constitucionais dos vários poderes 

não é uma salvaguarda suficiente contra aqueles abusos que levam a uma concentração 

tirânica de todos os poderes de governo nas mesmas mãos”68. Uma constituição limitada, 

estipuladora  de  “certas  exceções  especificadas  ao  poder  legislativo”,  não  pode  ser 

preservada senão por meio de tribunais, cuja “missão deverá ser declarar nulos todos os 

atos  contrários  ao  sentido  manifesto  da  Constituição.  Sem isso,  todas  as  restrições  a 

direitos ou privilégios particulares equivaleriam a nada”69. 

65 MADISON; HAMILTON; JAY, 1993, p. 138-9.
66 MADISON; HAMILTON; JAY, 1993, p. 139.
67 MADISON; HAMILTON; JAY, 1993, p. 139, sem grifo no original.
68 MADISON; HAMILTON; JAY, 1993, Federalista XLIII, p. 342.
69 MADISON;  HAMILTON;  JAY,  1993,  Federalista  LXXVIII  p.  480.  É  interessante  notar  que  um 

raciocínio exatamente oposto serviu como base para o rechaço do instituto da revisão judicial na França 
revolucionária.  Em  oportuna  passagem,  VALDÉS  apresenta  a  defesa  do  référé  legislativ  feita  por 
MAXIMILIEN DE ROBESPIERRE na sessão de 25 de outubro de 1790 da Assembleia Nacional: “La 
chiarezza  della  sua  tesi  a  questo  proposito  giustifica  l´intera  citazione  del  nucle  centrale  delle  sua 
riflessione: 'I tribunali sono istituiti – affermava il deputato – per decidere le discussioni tra cittadini e  
cittadini;  lì  dove  cessa  il  potere  giudiziario,  comincia  l´autorità  del  tribunale  di  cassazione.  È  sull
´interesse generale, sil mantenimento della legga e dell´autorità legislativa che pronunciarsi il tribunale di 
cassazione. Considerato che il potere legislativo non determina che la legge generale, la cui forza dipende 
dalla sua corretta ossevanza, se i magistrati potessero sostituirla con la loro volontà si transformerebbero 
in legislatori. È pertanto necessario determinare la vigilanza que spetta ai tribunali rispetto ai principi  
legislativi.  Questo  potere  di  vigilanza  –  si  chiedeva  Robespierre  –  dovrà  fare  parte  del  potere  
giudiziario? No, perché è lo stesso potere giudiziario ad essere vigilato. Dovrà essere il potere esecutivo?  
No, perché si transformerebbe nel padrone della legge. Dovrà essere, allora, un potere diverso dal potere  
legislativo, esecutivo e giudiziario? No, perché io non conosco quattro poteri nella Costituizione. Questo  
dirito di vigilanza – concludeva il diputato di Arras – è, pertanto, una derivazione del potere legislativo.  
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Somada ao modo de seleção de seus integrantes, ao bom comportamento como 

critério  para  a  vitaliciedade  de  seus  membros,  à  irredutibilidade  de  vencimentos  e  à 

independência  funcional,  a  existência  de  um  poder  judiciário  capaz  de  controlar  a 

constitucionalidade das leis e demais atos políticos constituiria uma barreira inexpugnável 

contra os abusos e opressões do corpo representativo e encerraria a receita contra a tirania 

desenvolvida pelos Federalistas. Concebido como um corpo intermediário entre o povo e 

seus representantes, o poder judiciário deveria assumir, no sistema inaugurado pela nova 

constituição, a tarefa de manter o legislativo dentro dos limites por ela atribuídos.

A interpretação das  leis é  o  domínio próprio e  particular  dos tribunais.  Uma 
Constituição  é  de  fato  uma lei  fundamental,  e  como tal  deve ser  vista  pelos 
juízes. Cabe a eles, portanto, definir seus significado tanto quanto o significado 
de  qualquer  ato  particular  procedente  do  corpo  legislativo.  Caso  ocorra  uma 
divergência irreconciliável entre ambos, aquele que tem maior obrigatoriedade e 
validade deve, evidentemente, ser preferido. Em outras palavras, a Constituição 
deve ser preferida ao estatuto, a intenção do povo à intenção de seus agentes. 
Este  conclusão  não  supõe  de  modo  algum  uma  superioridade  do  poder  
judiciário sobre o legislativo. Supõe apenas que o poder do povo é superior a  
ambos, e que, quando a vontade do legislativo, expressa em suas leis, entra em  
oposição  com  a  do  povo,  expressa  na  Constituição,  os  juízes  devem  ser  
governados por esta última e não pelas primeiras. Devem regular suas decisões 
pelas leis fundamentais, não pelas que não são fundamentais70.

3.2. Consolidação da filosofia política federalista: Marshall em Marbury v. Madison. 

A constituição estadunidense de 1787 não previu explicitamente a capacidade 

de  o  judiciário  rever  as  decisões  políticas  dos  demais  poderes.  Significativamente 

controversa,  a  adoção  do  instituto  da  revisão  judicial  permaneceria  em  aberto  por 

aproximadamente mais quinze anos, quando da decisão proferida por Marshall  no caso 

In effetti, secondo i principi autenticamente riconosciuti, è al legislatore che spetta l´interpretazione della  
legge che lui stesso ha creato; anche nel´antico regime era consacrato questo principio” (1997, p. 232-3). 
Para uma análise mais detalhada sobre o poder judiciário nos Estados Unidos e França, cf. ARANTES, 
2004; ELSTER, 2009, p. 167-81;  FIORAVANTI, 2001, p. 100-42; VERÍSSIMO, 2006, p. 41-4. 

70 MADISON; HAMILTON; JAY, 1993, Federalista LXXVIII p. 481, sem grifo no original. Parece haver 
uma contradição nos argumentos de MADISON, o autor desse folheto. Como conciliar a afirmação de 
que o pode judiciário está demasiadamente afastado do povo para gozar de muita simpatia em seu meio 
(cf. supra, p. 28, nota 64) com a pretensão de constituir esse mesmo poder como interprete da vontade do 
povo? O elitismo político cultivado pelos federalistas, já assinalado no início desse item, pode fornecer  
uma resposta. Nesse sentido, argumenta GARGARELLA: “Resulta obvia la forma de hacer compatibles 
declaraciones como la citada más arriba, según la cual el Poder Judicial se encuentra 'demasiado lejos del  
pueblo',  y  esta  que  los  coloca  como  intérprete  de  la  voluntad  del  pueblo:  Para  los  autores  de  'El  
Federalista', como para la mayor parte de los convencionales constituyentes de 1787, una élite ilustrada 
era quien mejor podía discernir cuáles eran las 'verdaderas' preferencias de la ciudadanía. Entre dicha 
élite, los miembros del Poder Judicial ocupaban un rol prominente” (1991, p. 181). 
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Marbury  v.  Madison71.  Embora  seja  verdade  que,  para  o  direito  constitucional,  a 

importância dessa decisão resida no fato de que, pela primeira vez, o poder judiciário  se 

declarou competente para analisar a constitucionalidade das leis72, o contexto no qual ela 

emergiu é bastante útil para sua compreensão e não pode ser desprezado.

Durante os debates sobre a ratificação da constituição, o entusiasmo federalista 

pela criação de um poder judiciário forte e centralizado, com poder de revisão judicial, não 

chegou a representar um consenso. Pelo contrário, inúmeros cidadãos assumiram para si a 

alcunha  de  Antifederalistas  e  desferiram  vários  ataques  contra  propostas  desse  tipo73. 

Familiarizados com um ambiente  em que juízes  locais  estavam capacitados  a  barrar  a 

execução de políticas da União, os Antifederalistas compreendiam a ampliação das cortes 

federais como uma ameça às liberdades estaduais74. Não por outra razão, o Judiciary Act de 

1789,  fruto do primeiro congresso nacional,  estabeleceu um judiciário  federal  bastante 

deficitário e de jurisdição significativamente limitada75.

Episódio de suma importância na história estadunidense, a derrota federalista 

nas eleições de 1800 delinearia as linhas básicas do conflito que desembocaria no caso 

Marbury v. Madison. Desgastado pela pressão exercida sobre os adversários políticos76, o 

partido federalista perdeu a maioria que detinha no congresso e a cadeira de presidente, 

que John Adams deveria ceder a Thomas Jefferson, líder do partido republicano. 

Albergados  por  um  governo  lame-duck que  se  estenderia  até  1801,  os 

federalistas intencionavam permanecer na vida pública e vislumbraram no poder judiciário 

71 NELSON, 2000, p. 1-2.
72 SILVA, V. A., 2009, p. 197.
73 Segundo NELSON, '[o]pposition to judicial review had arise in some states, most notably Rhode Island,  

after judges had utilized the power, and Hamilton had found it necessary to write Federalist Number 78 
precisely because a leading Antifederalist,  Robert  Yates,  had plausibly warned that judges who made 
political judgments in the exercise of judicial review would in fact become policy makers with practical  
superiority over the legislature” (2000, p. 67). Cf., a propósito, YATES (BRUTUS), 1787, Antifederalista 
LXXVIII, LXXVIX, LXXX, LXXXI e LXXXII. 

74 NELSON, 2000, p. 55.
75 “The  1789  act  did  not  give  jurisdiction  […]  over  all  matters  of  federal  law  to  the  federal  courts. 

Moreover, it created only two sorts of judges, Supreme Court and district judges, and it provided that 
federal circuit courts, which were granted most of the jurisdiction conferred by the act, would consist of 
one district judge and two Supreme Court judges riding circuit. Since each Supreme Court judge might be 
required to sit on circuit courts in at least five different location, the 1789 act guaranteed that the principal 
federal  trial  courts  could meet  only infrequently and could not  rival  state  judges and state  juries  as 
institutions for resolution of the great mass of legal dispute. Finally, the act allowed most civil litigants to  
bring cases to federal courts only when they were seeking a judgment of at least $500 – a large amount 
for 1789 and an amount that ensured that most Americans would never be summoned into a federal court  
as a defendant” (NELSON, 2000, p. 56)

76 Vale  como referência  a  aprovação  do  Sedition  Act,  instrumento  que  possibilitou  a  criminalização  de 
críticas dirigidas à ADAMS ou aos congressistas federalistas. Cf., a propósito, WALDRON, 2008.
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um  locus  adequado para seus objetivos.  Uma das primeiras providências nesse sentido 

tornou-se possível com a vacância do cargo de presidente da Suprema Corte. Há três meses 

da posse do novo governo, Adams  nomeou para o cargo seu então Secretário de Estado, 

John  Marshall77,  que  continuaria  em  seu  antigo  posto,  todavia,  até  a  antevéspera  da 

assunção de Jefferson. A pedido do próprio Adams, restava a Marshall a prática de alguns 

atos fundamentais para a efetivação dos propósitos do partido.  

Com a aprovação do Judiciary Act de 1801, há menos de três semanas para o 

término  do  mandato  de  Adams,  o  partido  federalista  procurou  oferecer  uma  resposta 

sensata para a ineficiência que, desde a década anterior, caracterizava o sistema judiciário. 

Nesse momento, porém, o ato não poderia ser considerado apenas nesses termos78.  Por 

meio dele,  Adams obteve respaldo para a criação e preenchimento de inúmeros cargos 

judiciais,  especialmente  no âmbito federal,  e  todas  as  vagas  foram reservadas  a  juízes 

declaradamente  federalistas79.  Segundo  os  procedimentos  previstos  à  época,  cabia  a 

Marshall  apor  selos  nos  diplomas  de  nomeação  e  encaminhá-los  aos  indicados.  Uma 

verdadeira corrida contra o relógio caracterizou o empossamento desses midnight judges80, 

dentre  os  quais  estava  William Marbury,  o  hoje  famoso  correlegionário  indicado  para 

assumir o posto de juiz de paz no distrito de Colúmbia.

No  atropelo  das  últimas  horas  do  governo,  Marshall  não  pode  enviar  o 

comissionamento para Marbury. Incompleto o ato de nomeação, impossibilitada estava a 

posse. Bastante irritado com as manobras de Adams81, Jefferson determinou que seu novo 

Secretário de Estado, James  Madison, não expedisse o documento. Diante dessa recusa, 

Marbury peticionou contra  Madison na Suprema Corte.  Iniciava-se,  assim,  Marbury v.  

Madison. Paralelamente, porém, e antes que o caso pudesse ser analisado, os congressistas 

77 ACKERMAN lembra que JOHN JAY, e não MARSHALL, fora a primeira opção de ADAMS (2005, p. 
124-5). Sobre o perfil do nomeado, afirma: “Here was a man who had never practiced law in his life 
(though he had been admitted to the Connecticut bar in 1781). But he was out of job, and in straitened 
economic circumstances – which made his acceptance certain. At the last minute, Adams chose him over 
a more qualified candidate” (2005, p. 132). 

78 TUSHNET, 2005a, p. 3.
79 NELSON, 2000, p. 57.
80 ACKERMAN, 2005, p. 130. O nome se deve, evidentemente, à indicação de última hora de muitos desses 

juízes. Cf., a propósito, TURNER, 1961.
81 Segundo  TUSHNET,  o  “Judiciary Act  of  1801 was  adopted  on  February 13,  1801.  Understandably, 

Jefferson and the Democrats saw it as a political motivated statute, not an administrative reform. The Act  
would give the outgoing and repudiated president tho opportunity to entrench sixteen of his political allies 
in the new circuit courts. Even more, in what Jeffersonians took to be dramatic evidence of the Act´s 
political motivation, the Act reduced the size of the Supreme Court from six to five as soon as a sitting 
justice left the Court, which meant that Jefferson would not have the chance to fill the first vacancy that 
occurred during his term ” (2005a, p. 3-4).
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republicanos aprovaram o Judiciary Act de 1802, que revogou o ato federalista de 180182. 

Mais do que uma simples questão jurídica, Marshall e os demais membros da 

Suprema  Corte  deveriam  arbitrar  um  confronto  político  direto  entre  um  judiciário 

federalista,  deixado pela administração de Adams e do qual faziam parte83,  e um novo 

congresso republicano liderado por Jefferson84.  Ciente dessa responsabilidade,  Marshall 

apresentou  um  longo  e  complexo  voto  para  o  caso,  com  o  qual  procurou  enfrentar, 

basicamente, quatro questões: (i) se Marbury teria direito à entrega do comissionamento 

negado por Madison; (ii) se, existindo esse direito, haveria algum mecanismo judicial apto 

a  possibilitar  seu  exercício;  (iii)  se,  existindo  esse  mecanismo,  seria  ele  o  writ  of  

mandamus, efetivamente impetrado por Marbury; e, por fim, (iv) se, existindo o direito e 

sendo idôneo o mecanismo, seria a Suprema Corte competente para resolver o caso85. 

Ao responder positivamente às três primeiras questões, Marshall defrontou-se 

com uma situação bastante delicada. Conceder o writ e ordenar que Madison empossasse 

Marbury  intensificaria  o  embate  entre  a  Corte  e  Jefferson.  Na  melhor  das  hipóteses, 

Madison poderia desobedecer a decisão e, na pior, Marshall poderia sofrer impeachment 

num Congresso dominado por republicanos86. A saída encontrada pelo Chief Justice deu ao 

“conflito que lhe era proposto uma solução de  acomodação, própria, evidentemente, aos 

arranjos  políticos  de  interesse,  mas  não,  classicamente,  ao  processo   formal  de 

adjudicação”87. 

Reiterando o direito de Marbury à posse,  Marshall decidiu por não decidir: 

objetou que as atribuições da Corte estavam taxativamente elencadas na constituição e, 

consequentemente, declarou inconstitucional o Judiciary Act de 1789, instrumento que lhes 

atribuía competência para analisar casos como Marbury v. Madison. 

82 Como consequência da manobra republicana, “[c]ases pending in the new circuit established under the 
1801 act were transferred by the 1802 legislation back to the old circuit courts that had existed under the 
1789 act. Congress also postponed the next term of the Supreme Court until 1803 so that the Court could 
not rule on the constitutionality of the 1802 act before the act went into effect” (NELSON, 2000, p. 58).

83 ACKERMAN  chama  a  atenção  para  um aspecto  bastante  controvertido  em  Marbury  v.  Madison:  a 
própria  atuação  de  MARSHALL:  “Marbury  not  only  required  the  new  chief  justice  to  assess  the 
constitution implications of his own negligence in failing, as secretary of state, to deliver the commission  
[…]. His involvement would ineluctably lead the larger public to remember his unseemly participation in 
the larger Federalist patronage project. And yet Marshall not only failed to recuse himself but assigned 
himself  the  opinion   in  Marbury,  so  that  he  might  better  flaunt  his  involvement  in  the  face  of  his 
Jeffersonian opponents. If  there is another case in the annals of the Supreme Court that reveals such 
grotesque forms of judicial impropriety, I have yet to come across it ” (2005, p. 136). 

84 NELSON, 2000, p. 58.
85 VERÍSSIMO, 2006, p. 39.
86 NELSON, 2000, p. 63.
87 VERÍSSIMO, 2006, p. 41, grifo no original.
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4. As falhas na “lógica” de Marshall.

Muito  frequentemente,  a  defesa  do  controle  judicial  de  constitucionalidade 

apresentada  por  Marshall  é  tida como um majestoso exercício  de lógica88,  cujo centro 

argumentativo convalida-se a partir da premissa de superioridade da constituição sobre as 

demais  normas  jurídicas89.  A despeito  de  sua  antiguidade  e  influência,  porém,  essa 

estratégia justificadora da teoria constitucional é essencialmente falaciosa, e, desde já, deve 

ser desmascarada. Em uma passagem particularmente importante de seu voto, Marshall 

afirma o seguinte:   

Não há meio termo entre essas alternativas. Ou a constituição é uma lei superior  
e suprema, inalterável por meios ordinários, ou ela está no mesmo nível de atos 
legislativos  corriqueiros  e,  como  tal,  pode  ser  alterada  quando  a  legislatura 
quiser.  Se  a  primeira  opção  for  verdadeira,  um  ato  legislativo  contrário  à 
constituição não é direito; se a segunda opção for correta, então, constituições 
escritas são tentativas absurdas do povo para limitar um poder ilimitável por sua 
própria natureza90. 

Desconsiderado  o  jogo  retórico  presente  na  caracterização  desse  beco  sem 

saída,  as  linhas  gerais  da  “lógica”  desenvolvida  por  Marshall podem ser  apresentadas, 

conforme Carlos Santiago Nino, da seguinte maneira:

Premissa 1: A obrigação do poder judiciário é aplicar a lei.
Premissa 2: Quando existem duas leis contraditórias, a aplicação de uma delas 
exclui a aplicação da outra.
Premissa 3: A constituição é a lei suprema e define quando outras normas são 
leis.
Premissa  4:  A supremacia  do constituição  implica  que  quando ela  entrar  em 
conflito  com  uma  norma  sancionada  pela  legislatura,  esta  última  carece  de 
validade.
Premissa 5: Se a premissa 4 não fosse verdadeira, a legislatura poderia modificar  
a constituição por meio de uma lei ordinária e, desse modo, a constituição não 
seria operativa para limitar essa legislatura.
Premissa 6: A legislatura está limitada pela constituição.
Premissa 7: Se uma norma não é uma lei válida, ela carece de força obrigatória.
Conclusão: Se uma norma sancionada pela legislatura é contrária à constituição, 
essa norma não deve ser aplicada pelo poder judiciário91.

  

88 Cf.,  por  todos,  BINENBOJM, para  quem a  “lógica  primorosa  de  Marshall,  […],  ainda  aludida  nos 
compêndios, não pode ser desconsiderada” (2004, p. 31).

89 Cf. supra, p. 10, nota 7, e p. 11, nota 8. 
90 Marbury v. Madison, 5 U. S. (1 Cranch) 137 (1803), p. 177, minha tradução.
91 NINO, 1996, p. 190, minha tradução. 
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Assumindo  como  verdadeira  a  premissa  3,  vale  dizer,  desconsideradas  as 

questões como e por que uma norma é superior a outra, um primeiro problema que exsurge 

é  o  de  delimitar  o  significado  de  “superioridade”  (ou  “supremacia”)  utilizado  nesse 

raciocínio.  Muitas são as possibilidades. Apenas exemplificativamente,  na relação entre 

duas normas jurídicas A e B, a primeira pode ser superior se (i) determinar as condições de 

aplicabilidade de B, (ii) não puder ser alterada por B, ou (iii) se B puder ser desconsiderada 

por um juiz quando contradizer A. É fundamental perceber que esses significados não são 

coincidentes.  Pode-se  reconhecer  uma  situação  em  que  uma  norma  estabeleça  um 

procedimento especial para sua própria alteração (ii) sem que, por exemplo, juízes sejam 

capacitados a desconsiderar uma outra norma que suposta ou efetivamente desrespeite tais 

procedimentos (iii).  

Corretamente,  Michel  Troper  sustenta  que  Marshall  utiliza  o  termo 

“supremacia” com o sentido indicado em (iii) e, ademais, conecta-o ao sentido expresso 

em (i) para afirmar que se uma constituição não pode ser alterada por lei ordinária, uma lei  

ordinária contrária à constituição é, por definição, inválida (premissas 4 e 5). O ponto fraco 

desse percurso é que o argumento utilizado (qual seja, “dada a supremacia da constituição, 

uma lei  ordinária  que lhe contrarie  não deve ser aplicada pelo poder judiciário”),  leva 

Marshall a apresentar como conclusão uma tautologia, vale dizer, uma repetição inútil de 

uma mesma ideia em termos diferentes. De fato, o  Chief Justice  “apenas afirma que: 1. 

Uma  constituição  é  suprema  (ou  vinculante)  se  leis  inconstitucionais  podem  ser 

invalidadas. 2. Portanto, leis inconstitucionais estão sujeitas à invalidação”92. 

É claro que, com o propósito de escapar dessa tautologia, pode-se argumentar 

que  reconhecer  a  existência  de  um  procedimento  especial  de  revisão  acarretaria, 

necessariamente,  o  reconhecimento  de  que  leis  inconstitucionais  estariam  sujeitas  à 

invalidação, de modo a preservar o significado de “supremacia” expresso em (iii). Esse 

trajeto, porém, não pode ser demonstrado. Ainda segundo Troper, é logicamente impossível 

derivar a sentença B (“leis inconstitucionais estão sujeitas à invalidação”) da sentença A (“a 

constituição  somente  pode  ser  emendada  a  partir  de  um  procedimento  específico  de 

emenda”),  na  medida  em  que  B não  é  um  caso  particular  de  A.  Admitir  o  contrário 

pressupõe a aceitação de uma hipótese contrafactual: se a derivação B → A for lógica, ela 

deve ser verdadeira “não somente para a constituição dos Estados Unidos, mas também 

92 TROPER, 2003, p. 104, minha tradução. 
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para qualquer outra constituição, incluindo aquelas que não possuam o instituto da revisão  

judicial da legislação”93.

Mesmo que desconsiderasse essa tautologia, porém, haveria ainda uma segunda 

falha  que  tornaria  o  raciocínio  de  Marshall problemático.  É  logicamente  impossível 

sustentar o consequencialismo presente entre as premissas 4 e 5. Em outras palavras, pode-

se   negar  que  “a  supremacia  da  constituição  implica  a  invalidade  de  uma lei  que  lhe 

contrarie”  sem  que,  como  estabelece  a  premissa  5,  uma  constituição  deixe  de  ser 

“operativa para limitar a legislatura”. Mais uma vez, o problema está no sentido atribuído 

aos termos “válida” ou “validade”, presentes nas premissas 4 e 7. Como argumenta Nino:

A supremacia da constituição implica que uma lei contrária a ela não é válida, 
como estabelece a premissa 4, sempre que “válida” significar pertencimento ao 
sistema jurídico. Se, por outro lado, “válida” significa que a aplicação da lei e 
sua  obediência  são  obrigatórias,  pode  ser  que  uma  lei  que  contradiga  à 
constituição seja válida94.

Assim, tendo como referente uma mesma constituição, uma norma “inválida” 

(não pertencente ao sistema) pode continuar a ser “válida” (vinculante) de acordo com 

alguma cláusula específica do sistema que estabeleça a obrigatoriedade de sua aplicação 

até  que,  por  exemplo,  ela  seja  revogada  pelo  órgão  que  a  sancionou  ou  declarada 

inconstitucional por um corpo político qualquer95.   

Também  aqui  se  pode  replicar  que  uma  constituição  que  exija  do  poder 

judiciário  a  aplicação de  uma lei  que  lhe  contrarie  não  pode servir  como instrumento 

limitador dos poderes políticos96. Esses, precisamente, são os argumentos utilizados por 

Paulo  Gustavo  Gonet  Branco  para  contrapor  o  “valor”  da  constituição  na  França 

93 TROPER, 2003, p. 105, sem grifo no original, minha tradução. 
94 NINO, 1996, p. 195, minha tradução.
95 NINO, 1996, p. 195. No Brasil, algo bem próximo a essa cláusula pode ser encontrado na necessidade de 

suspensão, pelo Senado Federal, da execução de ato declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal 
Federal  (art.  52,  X  da  Constituição  Federal).  Tornado  polêmico  na  Reclamação  4335-5/AC,  tem-se 
sustentado  a  imprestabilidade  desse  instituto.  Cf.,  a  propósito,  MENDES,  G.  F.,  para  quem “parece 
legítimo entender que, hodiernamente, a fórmula relativa à suspensão de execução da lei pelo Senado 
Federal  há de ter simples  efeito de publicidade” (2004, p.  31).  Para uma crítica aplicável  à hipótese 
MENDES, cf. infra, p. 78, nota 250.

96 Nesse sentido, BARROSO: “Quando uma pretensão jurídica funda-se em uma norma que não integra a 
Constituição – uma lei ordinário, por exemplo –, o intérprete, antes de aplicá-la, deverá certificar-se de 
que ela  é constitucional.  Se não for,  não poderá fazê-la incidir,  porque no conflito entre uma norma 
ordinária e a Constituição é esta que deverá prevalecer.  Aplicar uma norma inconstitucional significa  
deixar de aplicar a Constituição” (2001, p. 23, sem grifo no original).
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revolucionária97 e nos Estados Unidos98.

Respostas  como  essas,  todavia,  além  de  incorretamente  confrontarem 

“supremacia do parlamento” com “supremacia da constituição” (e não, como era de se 

esperar,  “supremacia  do  parlamento”  com  “supremacia  do  judiciário”),  acabam  por 

confundir um problema prático com um problema lógico99. O dever do judiciário de não 

aplicar  uma  norma  que  contrarie  a  constituição  não  pode  ser  expresso  como  algo 

contingentemente necessário, mas apenas como algo  necessariamente contingente, de tal 

maneira  que  “não  é  verdade  que  um  sistema  que  não  utilize  o  controle  judicial de 

constitucionalidade é uma impossibilidade lógica ou que tal sistema nega a supremacia da 

constituição”100.

Ao contrário do que concluiu Marshall, portanto, conceber a constituição como 

norma  suprema  nada  diz  sobre  qual  órgão  deve  ser  chamado  a  aplicá-la.  Como  bem 

argumenta Fernando Atria, se “a pergunta é 'Um órgão judicial deve ter a última palavra 

sobre a interpretação da constituição?', a ideia de supremacia constitucional não lhe oferece 

resposta”101. Bem pode ser que o judiciário seja indicado como o órgão controlador. Não se 

pode perder de vista, porém, que, sejam quais forem as justificativas para uma escolha 

97 “A supremacia do parlamento não se concilia com a ideia de supremacia da Constituição, o que decerto 
concorre  para  explicar  o  desinteresse  dos  revolucionários  europeus  por  instrumentos  destinados  a 
resguardar  a  incolumidade  da  ordem  constitucional.  Não  havia  meio  institucional  de  defesa  da 
Constituição  apto  para  controlar  o  respeito  efetivo  dos  princípios  dispostos  na  carta.  A defesa  da 
Constituição terminava por ser entregue, com palavras de grandiloquência retórica e sem a previsão de 
mecanismos  técnicos,  ao  próprio  povo.  A sobrevalorização  da  supremacia  da  lei  e  do  parlamento  
produzia inevitável debilidade do valor jurídico da Constituição. A Constituição, neste contexto, não se  
encontrava protegida contra o Legislativo” (BRANCO, 2008, p. 34, sem grifo no original). Levemente 
modificado, cf. o mesmo argumento em MENDES, G. F.; COELHO; BRANCO, 2010, p. 264.  

98 “[Muitos fatores colaboraram] para que se encontrasse um valor jurídico singular na Constituição, como 
instrumento de submissão dos poderes a limites. Tornou-se viável a ideia da supremacia da Constituição 
sobre  as  leis.  […]  A concepção  da  Constituição  como  norma  jurídica  suprema  criou  as  condições 
necessárias para que se admitisse aos juízes a função de controlar a legitimidade constitucional das leis,  
integrando ao constitucionalismo moderno a doutrina do judicial review, pela qual o Judiciário se habilita 
a declarar não-aplicáveis normas contraditórias com a Constituição” (BRANCO, 2008, p. 34-5, grifo no 
original). Cf., também, MENDES, G. F.; COELHO; BRANCO, 2010, p. 267-8.

99 Já na década de 1940, LÚCIO BITTENCOURT argumentava que “[...] a doutrina americana [do judicial  
review],  acarretando  a  supremacia  do  judiciário  [e  não  da  constituição!],  opõe-se  aos  princípios 
democráticos, pois, enquanto em relação ao Congresso, de eleição em eleição, o povo pode escolher os  
seus representantes de acordo com a filosofia política dominante, no caso do Judiciário a estabilidade dos 
juízes impede que se reflita nos julgados a variação da vontade popular” (1997, p. 21, sem grifo no 
original).  Insistir  pela supremacia da constituição,  nesse contexto,  só pode significar  uma espécie de 
blindagem contra a seguinte pergunta:  se, na França, como argumenta BRANCO (cf.  supra, nota 98), a 
constituição não se encontrava protegida contra o legislativo, nos Estados Unidos,  quem a protegeria 
contra o judiciário? Cf., a propósito, infra, p. 120-1, nota 404.

100 NINO, 1996, p. 196, sem grifo no original, minha tradução.
101 ATRIA, 2003, p. 321, minha tradução.
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como essa, elas devem ser apresentadas no âmbito de um debate normativo sobre o que 

deve ser compreendido como um bom sistema de governo, e não a partir de um pretenso 

raciocínio lógico. 

5. O legado da Corte: revisão judicial e dificuldade contramajoritária.

O legado da Suprema Corte dos Estados Unidos pode ser compreendido de 

diversas maneiras. Por exemplo, um de seus ex-ministros, Félix Frankfurter, sustentou que, 

a despeito de suas falhas “lógicas”, a  coragem  que animou o julgamento de  Marbury v.  

Madison não  deve  ser  “minimizada  pela  insinuação  de  que  sua  fundamentação  não  é 

impecável e que sua conclusão, ainda que sábia, não era inevitável”102. Embora possível, 

esse enfoque só parece fazer sentido em um ambiente social cujo traço distintivo seja a 

ingênua  deificação  de  seu  passado103 e,  portanto,  não  será  aqui  privilegiado.  Nessa 

pesquisa, aceder o significado e os problemas decorrentes de Marbury v. Madison significa 

identificar e compreender a motivação subjacente à decisão proferida por Marshall. Para 

tanto, é de extrema utilidade a seguinte passagem de Marcos Paulo Veríssimo:

[…] seria difícil tirar a razão daqueles que procurassem apontar os critérios que 
justificaram essa decisão como  critérios de natureza eminentemente política, e 
não de estrita interpretação do direito,  tal  como Marshall  faz parecer  em sua 
justificação. Marshall era, ele mesmo, um federalista e, ao decidir como decidiu, 
acabou  por  avançar  e  garantir  uma reserva  para  certos  ideais  federalistas  no 
coração do governo republicano, reforçando o poder federal sobre o poder dos 
Estados,  ao  arrogar  à  corte  federal  o  poder  de  invalidar  leis  estaduais  e, 
especialmente,  criando  uma  doutrina  constitucional  que  poderia, 
subsequentemente,  fornecer  os  instrumentos  necessários  à  proteção  dos 
privilégios da classe dominante contra o avanço das ideias republicanas104.

A cursiva presente nessa citação assinala o momento em que referências às 

vicissitudes históricas da experiência constitucional estadunidense deixam de exercer um 

102 FRANKFURTER, 1955, p. 219, minha tradução. 
103 Cf., a propósito, RAPHAEL, 2006.
104 VERÍSSIMO, 2006,  p.  40,  sem grifo  no original.  No mesmo sentido,  RAUL MACHADO  HORTA 

afirma que “Marshall realiza uma saída estratégica, no bom sentido militar, invocando a incompetência da 
Corte Suprema para decidir o caso concreto. Obra de arte política, a sentença reconhecia o princípio do 
controle judiciário da constitucionalidade das leis, sem conferir efeitos práticos imediatos à declaração de  
inconstitucionalidade. O que interessava fundamentalmente a Marshall era aquele reconhecimento, que 
servia a dois objetivos de longo alcance: o de neutralizar possível reação desfavorável do Governo federal 
e formar valioso precedente jurisprudencial para impedir, se necessário, as transformações esperadas em 
virtude dos resultados do pleito de 1801” (1953, p. 54). Cf., também, NELSON, 2000, p. 2. 
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papel relevante nesse trabalho. Chego, por assim dizer, às consequências mais evidentes 

daquele conteúdo mínimo indicado anteriormente105. Permitir que o judiciário verifique a 

constitucionalidade de leis e outros atos normativos pressupõe a configuração de um novo 

poder político de Estado106, cujo reconhecimento, por sua vez, possibilita a identificação de 

uma  tensão entre  dois  ideais  políticos  (democracia  e  constitucionalismo),  também 

perceptível  entre  as  duas  instituições  desenhadas  para  lhes  dar  vida  (legislativo  e 

judiciário)107. Para bem compreendê-la, parece-me oportuno recorrer à clássica descrição 

apresentada por Alexander Bickel.

Embora admita que as instituições políticas representativas não sejam completa 

e  perfeitamente  majoritárias108,  Bickel  argumenta  que  nada  poderia  depreciar  o  papel 

essencial  que  teoria  e  prática  democráticas  atribuem  ao  processo  político  eleitoral,  e 

tampouco negar que a legitimidade do poder de decisão daquelas instituições, derivada 

desse processo, constituiria a característica distintiva de qualquer democracia. O grande 

drama, segundo Bickel, é que a revisão judicial  trabalharia contra essa característica109. 

Quando juízes declaram a inconstitucionalidade de um ato legislativo, eles rejeitam uma 

decisão política tomada por agentes representativos da vontade popular, dando origem à 

amplamente propagada dificuldade contramajoritária110. 

Esses seriam a função e a controvérsia centrais do legado da Suprema Corte 

estadunidense: um poder político que “não foi eleito, ou que não é dotado de nenhum grau 

significativo de responsabilidade política, diz aos representantes eleitos pelo povo que eles 

não podem governar como desejam”111. Não é difícil perceber a proporção dos problemas 

que esse legado acarreta para um regime que funda sua legitimidade no respeito à vontade 

105 Cf. supra, p. 17, nota 25. 
106 Como argumenta  LOEWENSTEIN, “[e]l  control  de  la  constitucionalidad es,  esencialmente,  control 

político y,  cuando se impone frente a  los  otros  detentadores  del  poder,  es,  en realidad,  una decisión 
política. Cuando los tribunales proclaman y ejercen su derecho de control, dejan de ser meros órganos 
encargados de ejecutar la decisión política y se convierten por propio derecho en un detentador del poder 
semejante,  cuando no superior, a los otros detentadores de poder instituidos” (1986, p. 309). Sobre a 
dicotomia órgão de justiça e poder político, cf. ARANTES, 2004.

107 “Dentro de nuestro sistema institucional existe una tensión que aparece cada vez que los jueces analizan 
la validez de una ley. La tensión a la que me refiero tiene que ver con la posibilidad, siempre latente, de  
que los jueces consideren que dicha norma no es válida” (GARGARELLA, 1996, p. 11). 

108 “It is true, of course, that the process of reflecting the will of a popular majority in the legislature is 
deflected  by  various  inequalities  of  representation  and  by  all  sorts  of  institutional  habits  and 
characteristics, which perhaps tend most often in favor of inertia” (BICKEL, 1986, p. 18). 

109 BICKEL, 1986, p. 19. 
110 “The root difficulty is that judicial review is a counter-majoritarian force in our system” (BICKEL, 1986,  

p. 16). 
111 ELY, 2010, p. 8.
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popular. Seria possível superá-los ou, ao menos, minimizá-los? Essa pergunta orientará o 

desenvolvimento dos três próximos capítulos da pesquisa. 
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– CAPÍTULO II – 
RONALD DWORKIN E A (CONDICIONAL) ENTREGA 

DA ÚLTIMA PALAVRA AO PODER JUDICIÁRIO.

1. Introdução.

Nesse  capítulo,  apresentarei  uma  descrição  esquemática  dos  argumentos 

desenvolvidos por Ronald Dworkin em favor do controle judicial de constitucionalidade112. 

Como hipótese básica, o autor sustenta que permitir que um grupo de juízes não eleitos e 

irresponsáveis perante o povo derrubem leis  aprovadas por um poder representativo da 

vontade popular auxilia na conformação de um tipo ótimo e verdadeiro de democracia, 

cujos traços principais residiriam na conjugação de forma (input) e substância (output) e na 

descaracterização  da  premissa  majoritária  como  a  descrição  última  do  ideal  de 

autogoverno.

Essa hipótese deixa transparecer a avaliação que Dworkin faz do legado da 

Corte analisado no capítulo anterior. A perspectiva de um governo sujeito não apenas à lei 

mas também aos princípios representaria a mais importante contribuição da experiência 

constitucional estadunidense à teoria política. A constituição dos Estados Unidos, por um 

lado, proveria uma forma de governo “melhor do que qualquer outra em que as subdivisões 

governamentais do legislativo e do executivo sejam juridicamente livres para desconsiderar 

princípios fundamentais de justiça e decência […]”113. Por outro lado, a essência mesma 

112 A compreensão desses argumentos não é tarefa fácil. Em sua vasta produção bibliográfica, basicamente 
composta por artigos esparsos posteriormente coligidos e republicados, inúmeros conceitos, distinções e 
hipóteses são apresentados,  abandonados, ressuscitados e rearticulados no enfrentamento de temas os 
mais  diversos  e  complexos  da  teoria  do  direito.  O  ônus  interpretativo  que  esse  prolixo  repertório 
conceitual acarreta ficará evidente no desenvolvimento desse capítulo, consideravelmente mais longo que 
os demais.

113 DWORKIN, 2009, p. 172.
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desse ideal de governo, o controle judicial de constitucionalidade, transportaria algumas 

questões do campo de batalha política para o fórum do princípio, e ofereceria a promessa 

de que os “conflitos mais profundos, mais fundamentais entre o indivíduo e a sociedade 

irão, em algum lugar, tornar-se finalmente questões de justiça”114. 

Esses  seriam  os  dois  pilares  da  democracia  constitucional  defendida  por 

Dworkin.  Não se  pode  negar  que  o  papel  de  embrulho utilizado  por  ele  torna  aquele 

“modelo  global  para  a  democratização”115 um pacote  tentador.  Resta  avaliar,  porém,  o 

conteúdo concreto dessa promessa, suas consequências e, fundamentalmente, se e em que 

medida  ela  poderia  ser  caracterizada  como uma ideal  defensável  de  democracia.  Uma 

breve especificação do debate entre Dworkin e Hart pode facilitar essa tarefa. 

2. A interpretação ordinária: casos difíceis e a crítica ao positivismo hartiano.

“Vivemos na lei e segundo o direito. Ele faz de nós o que somos: cidadãos, 

empregados, médicos, cônjuges e proprietários”116. Essa aparente ubiquidade do direito nas 

sociedades políticas modernas esconde um dos mais complexos problemas da teoria da 

adjudicação judicial. Como um juiz deve decidir quando a lei parece ter apenas sussurrado 

sua  ordem,  de  maneira  quase  inaudível?  Em  grande  medida,  assimilar  o  embate  que 

Dworkin trava com o positivismo de matriz hartiana equivale a identificar as soluções que 

cada uma das partes oferece para esse problema. 

Segundo H. L. A. Hart, na execução cotidiana de sua atividade hermenêutico-

aplicadora, um juiz pode se deparar com casos fáceis ou comuns, para os quais “os termos 

gerais [da regra jurídica] não parecem carecer de interpretação e o reconhecimento de 

exemplos [de comportamentos regulados] parece pouco problemático ou 'automático'”117, e 

com casos difíceis ou incomuns, para os quais a apresentação de uma resposta depende do 

poder  discricionário  daquele  que,  operando  “como que  uma escolha  entre  alternativas 

abertas”118,  detenha  autoridade  para  oferecê-la.  Tal  possibilidade  de  escolha  acusaria  a 

existência de hiatos regulatórios em qualquer ordenamento jurídico, e faria do direito, em 

alguns  momentos,  algo  parcialmente  indeterminado.  Nesse  contexto,  os  padrões  de 

114 DWORKIN, 2001, p. 101.
115 Cf. supra, p. 9, nota 3. 
116 DWORKIN, 2007, p. XI.
117 HART, 2009, p. 164.
118 HART, 2009, p. 165.
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comportamentos assinalados pelas regras, “por muito facilmente que funcionem na grande 

maioria de casos comuns, se mostrarão imprecisos em algum ponto” e, consequentemente, 

“terão o que se tem chamado de textura aberta”119. 

Ao  afirmar  a  textura  aberta  do  direito,  Hart  reconhece  a  existência  de 

determinadas  “áreas  do  comportamento  nas  quais  muita  coisa  deve  ser  decidida  por 

autoridades […] que busquem obter […] um equilíbrio entre interesses conflitantes, cujo 

peso varia de caso para caso”120. Embora esse tipo de decisão possa não ser arbitrária ou 

irracional, ela sempre será o resultado de uma escolha121. Dessa conclusão decorre um dos 

pontos centrais de sua teoria, a tese da discricionariedade: para que um juiz possa proferir 

uma decisão em casos difíceis, ele “terá de exercer sua discricionariedade e criar o direito  

referente  àquele  caso,  em  vez  de  simplesmente  aplicar  o  direito  estabelecido  já 

existente”122.

Dworkin  diverge  radicalmente  dessa  resposta  positivista.  Constituída  como 

alvo, ele procura solapar cada uma de suas bases, como um primeiro passo na busca por 

uma melhor teoria da decisão judicial123. Ao rejeitar “a ideia de que os indivíduos […] 

possam ter […] outros direitos além daqueles expressamente determinados pela coleção de 

regras  explícitas  que  forma  a  totalidade  do  direito  de  uma comunidade”124,  Hart  seria 

erroneamente induzido a sustentar a tese da discricionariedade. Para Dworkin, direito não é 

apenas um conjunto de regras. Afirmar o contrário significa ignorar o importante papel 

desempenhado por outros padrões: os princípios125. Casos difíceis como Riggs v. Palmer e 

Hanningsen  v.  Blommfield  exemplificariam  sua  tese126:  a  despeito  da  inexistência  de 

119 HART, 2009, p. 166, grifo no original. 
120 HART, 2009, p. 175. Cf., a propósito, o exemplo da regra que proíbe a entrada de veículos no parque e o 

hiato regulatório de saber se um carrinho elétrico também significa “veículos” (HART, 2009, p. 167).  
121 HART, 2009, p. 165.
122 HART, 2009, p. 351, sem grifo no original. 
123 A recorrente  caracterização  dicotômica  (melhor/pior,  verdadeiro/falso,  bom/ruim etc),  bem como a 

reaproximação entre direito e moral a partir da valorização dos princípios como fonte de direito, sugerem 
uma adesão por parte de DWORKIN, ainda que implícita e incompleta, ao modelo jusnaturalista. Cf., a 
respeito, GABEL (1977) E RICHARDS, D. A. J. (1977). Como bem argumenta MARCELO NEVES, 
porém, não se pode perder de vista que em DWORKIN “os princípios jurídicos apoiam-se na moralidade 
de uma determinada comunidade política e surgem e transformam-se no processo histórico” (2010, p. 64), 
o que enfraqueceria a possibilidade dessa ligação.  

124 DWORKIN, 2010, p. XIV.
125 Reconhecidamente, DWORKIN utiliza “o termo 'princípio' de maneira genérica, para indicar todo esse 

conjunto  de  padrões  que  não  são  regras”  (2010,  p.  36).  Há,  porém,  uma importante  distinção  entre 
princípio e política que apresentarei na sequência. 

126 Em Riggs v. Palmer um tribunal precisou decidir se um neto manteria a condição de herdeiro depois de 
ter assassinado ser avô com a intenção de, desde logo, receber a herança. Em Henningsen v. Bloomfield, 
por  sua  vez,  a  questão  consistia  em saber  se  um consumidor  teria  direito  a  ser  indenizado por  um  
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qualquer regra jurídica, os princípios impuseram aos juízes o dever de “descobrir quais  

são os direitos das partes, e não de inventar novos direitos”127, inexistindo, assim, qualquer 

espaço para decisões discricionárias.

Duas  concepções  de  Estado  de  Direito  serviriam  de  substrato  para  essas 

soluções.  A tese  positivista-hartiana  da  discricionariedade  traduziria  a  essência  de  um 

modelo  de  Estado  de  Direito  centrado  no  texto  da  lei  (rulebook  conception),  cuja 

recomendação geral pode ser resumidamente visualizada na seguinte proposição: o poder 

do  Estado  “nunca  deve  ser  exercido  contra  os  cidadãos  individuais,  a  não  ser  em 

conformidade com regras explicitamente especificadas num conjunto de normas públicas à 

disposição de todos”128. 

Esse  modelo  acalenta  um ideal  de  adjudicação bastante  restrito.  Ao juiz,  a 

“boca da lei”, não é dado imiscuir-se em questões políticas e, consequentemente, ele deve 

decidir “tentando descobrir o que está 'realmente' no texto jurídico”, e não “com base em 

seu próprio julgamento político, pois a decisão política não é uma decisão sobre o que está 

[…] no texto legal, mas,  antes, uma decisão sobre o que deveria estar lá”129.  Apenas a 

excepcional impossibilidade de fazer valer uma decisão política previamente expressa em 

uma  regra  jurídica  demandaria  uma  decisão  discricionária,  casos  em  que  os  juízes 

deveriam “agir como se fossem delegados do poder legislativo, promulgando as leis que, 

em sua opinião, os legisladores promulgariam caso se vissem diante do problema”130. O 

evento do caso difícil, dessa forma, constituiria uma espécie de teratoma, uma afronta ao 

dogma da completude do ordenamento que deveria ser enfrentada a partir de outro dogma: 

a proibição do non liquet.

Como alternativa, Dworkin desenvolve uma concepção de Estado de Direito 

centrada  em  direitos  (rights  conception).  Mais  ambicioso  e  complexo,  esse  modelo 

contradiz a concepção positivista ao pressupor a existência de direito e deveres morais não 

declarados pelo direito  positivo,  que devem ser descobertos  e  impostos pelos  tribunais 

quando da exigência de algum cidadão131.  Expressos por meio de princípios, tais direitos 

fabricante de automóveis que, por contrato, teria restringido sua responsabilidade ao conserto de partes 
defeituosas do veículo. As decisões foram não, com relação ao primeiro caso, e sim, com relação ao 
segundo.    

127 DWORKIN, 2010, p. 128, sem grifo no original.
128 DWORKIN, 2001, p. 6-7.
129 DWORKIN, 2001, p. 10.
130 DWORKIN, 2010, p. 128-9.
131 DWORKIN, 2001, p. 7.
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funcionariam, por um lado, como uma barreira contra a discricionariedade e, por outro, 

como matéria-prima para a busca da resposta correta. 

Ademais,  diversamente  da  concepção  centrada  no  texto  da  lei,  que  apenas 

excepcionalmente  atura  a  criação  judicial  de  novos  direitos,  o  modelo  defendido  por 

Dworkin desaconselha uma estanque divisão de tarefas entre órgãos políticos e jurídicos, e 

insiste que há ao menos um tipo de questão política que, cotidianamente, os juízes devem 

enfrentar132. Tal recomendação, porém, desafia um conhecido critério de legitimidade (o 

argumento da democracia), segundo o qual “as decisões políticas […] devem ser tomadas 

por  funcionários  eleitos  pela  comunidade  como um todo,  que  possam ser  substituídos 

periodicamente da mesma maneira”133.     

Ao juiz aplicador de regras, que, nos casos difíceis, se utiliza de técnicas que 
almejam neutralidade no ato de compreensão do texto, opõe-se o juiz guardião 
dos princípios, que se abre para a argumentação política, que decide francamente 
com base em fundamento de moralidade política. […] A esse segundo tipo de 
juiz, que não se subordina exclusivamente às normas postas por acreditar numa 
espécie mais  ambiciosa de Estado de  Direito,  costuma-se negar  legitimidade. 
Afinal,  quando extrapola as  decisões políticas  já tomadas pelo legislador,  ele 
mesmo  estaria  a  legislar.  E  tal  originalidade  não  teria  lugar  num  modelo 
institucional em que o juiz se subordina ao legislador134.

Embora  a  emergência  e  enfrentamento  desse  argumento  democrático  sejam 

uma constante em seu percurso argumentativo, Dwokin rejeita-o completa e enfaticamente. 

O debate corrente sobre decisões políticas no âmbito judicial, além de muito primário e 

bastante pobre135, desconsideraria uma distinção fundamental entre princípio e política, a 

132 DWORKIN, 2001, p. 14. Sobre essa distinção, proposta com base na  frequência  de decisões políticas 
construídas  a  partir  de argumentos morais  (princípios),  INGEBORG MAUS esclarece que o “caráter 
especial da teoria da decisão judicial de Dworkin não consiste em que o argumento moral permite ou 
recomende, lá onde a tomada de decisão já esgotou sem resultados, seus âmbitos das regras jurídicas 
explícitas – essa concepção é veementemente criticada, muito mais, como doutrina jurídico-positivista de 
aplicação do Direito. Segundo Dworkin, a determinação de direitos jurídicos sem considerar princípios  
morais não é possível, ou seja: o conceito de Direito, de Dworkin, sempre compreendeu o de moral” 
(2009, p. 290-1). 

133 DWORKIN, 2001, p. 17. 
134 MENDES, C. H., 2008a, p. 36.
135 Decisões  judiciais  serão  evidentemente  políticas  no  sentido  de  que  serão  aprovadas  por  um grupo 

político e reprovadas por outro. Essa constatação encontra-se na base da teoria dos ciclos constitucionais 
desenvolvida  por  FRIEDMAN  (2004),  para  quem  “conservadores”  e  “progressistas”  defendem  ou 
criticam o controle judicial de constitucionalidade de acordo com a maneira que ele é exercido, vale dizer, 
conforme atenda ou não seus interesses. Não é disso que se trata. Ao estabelecer que decisões judiciais  
devem ser “políticas em algum sentido”, DWORKIN pretende sustentar que juízes devem decidir seus 
casos “valendo-se de fundamentos políticos, de modo que a decisão seja não apenas a decisão que certos 
grupos políticos desejariam, mas também que seja tomada sobre o fundamento de que certos princípios de 
moralidade política são corretos” (2001, p. 17, grifo no original). 
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partir  da qual  seria  possível  derivar  duas espécies de argumentos  capazes  de legitimar 

decisões coletivas.

Denomino “política”  aquele  tipo de  padrão  que estabelece um objetivo a  ser 
alcançado,  em geral  uma melhoria em algum aspecto econômico,  político ou 
social  da  comunidade  […]  Denomino  “princípio”  um  padrão  que  deve  ser 
observado,  não  porque  vá  promover  ou  assegurar  uma  situação  econômica, 
política ou social considerada desejável, mas porque é uma exigência de justiça 
ou equidade ou alguma outra dimensão da moralidade136.

Nesse  contexto,  argumentos  de  política  justificariam  uma  decisão  política 

demonstrando  que  ela  fomenta  algum  objetivo  coletivo  de  determinada  comunidade. 

Argumentos de princípio, por sua vez, justificariam uma decisão política demonstrando que 

ela respeita ou garante o direito de algum indivíduo137. Embora não abarquem a totalidade 

da  argumentação  possível,  essas  duas  espécies  podem  ser  vistas  como  fundamentos 

essenciais para a justificação de qualquer decisão coletiva.

Decisões políticas legislativas, segundo Dworkin, “devem ser operadas através 

de  algum  processo  político  criado  para  oferecer  uma  expressão  exata  dos  diferentes 

interesses  que  devem  ser  levados  em  consideração”138,  de  modo  que  a  indicação  do 

objetivo a ser alcançado restará mais legítima quanto maior sua vinculação à premissa 

majoritária.  Valoriza-se,  nesse  caso,  a  forma  (input)  pela  qual  determinada  decisão  é 

construída, cuja legitimidade adviria tão somente do peso numérico da maioria. Embora 

não negue essa possibilidade, Dworkin desconfia da capacidade de o legislativo manejar 

argumentos de princípio139.

Decisões políticas judiciais, ao contrário, podem ser fundamentadas apenas por 

meio de argumentos de princípio cujo escopo, antes de eleger ou justificar um objetivo, 

consiste em fazer respeitar algum direito. Tem-se, nesse caso, a valorização do conteúdo 

(output)  da  decisão,  cuja  legitimidade  pode  ser  aferida  independentemente  do 

procedimento que lhe tenha originado. 

A partir  dessa  dicotomia,  Dworkin  propõe  uma  releitura  da  separação  de 

poderes que influenciará a própria maneira como o argumento da democracia deveria ser 

136 DWORKIN, 2010, p. 36.
137 DWORKIN, 2010, p. 129.
138 DWORKIN, 2010, p. 133.
139 Segundo DWORKIN, inexistiria qualquer razão “pela qual seja mais provável um legislador ter opiniões 

mais precisas sobre o tipo de fatos que, sob qualquer concepção plausível de direitos, seriam relevantes 
para determinar o que são os direitos das pessoas” (2001, p. 26). Cf., a propósito, supra, p. 14, nota 19.
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compreendido. Segundo ele, o judiciário atuaria ilegitimamente se pautasse a solução de 

casos difíceis em argumentos de política, mas não se o fizesse a partir de argumentos de 

princípio140.  Essa  é  uma  passagem especialmente  importante  e  sua  exata  compreensão 

pressupõe um pequeno parêntese explicativo. O modelo de Estado de Direito defendido 

por  Dworkin  tem como objetivo  responder  por  que  o  judiciário  estaria  legitimamente 

autorizado a “preencher” hiatos regulatórios em casos difíceis, mas sem recorrer à tese da 

discricionariedade de Hart. De certa forma, esse momento da argumentação de Dworkin é 

irrelevante para os propósitos dessa pesquisa,  e sua reconstrução apenas se justifica na 

medida em que essa mesma distinção princípio/política é utilizada no enfrentamento de um 

problema  significativamente  diverso:  além de  “preencher”  a  textura  aberta  do  direito, 

poderia o judiciário “desconstruir” decisões políticas existentes?141

Essa questão assinala uma transição na obra de Dworkin. O debate travado com 

Hart evolui com a introdução de uma variante até então desconsiderada: o controle judicial 

de constitucionalidade. O legado da Corte repercute de forma aguda na própria estrutura 

dos poderes142, fortalecendo o agora travestido em dificuldade contramajoritária argumento 

da democracia143.

3. A interpretação constitucional: a leitura moral da constituição e o direito como 

integridade. 

O  direito  constitucional  estaria  impossibilitado  de  progredir  enquanto  não 

isolasse o problema dos direitos morais contra o Estado e tornasse-o parte integrante de 

suas  preocupações.  O  reconhecimento  dessa  “condição  para  o  progresso”,  segundo 

Dworkin, contaria como um “argumento em favor da fusão do direito constitucional e da 

teoria moral, uma relação que, inacreditavelmente, ainda está por ser estabelecida”144. 

140 DWORKIN, 2010, p. 133.
141 Estilizada, a distinção princípio/política reaparecerá como questões de preferências sensíveis à escolha e 

questões de preferências insensíveis à escolha. Cf. infra, p. 70-4.   
142 Como  assevera  MENDES,  C.  H.,  a  “possibilidade  de  o  juiz  construir  decisões  que  não  estejam 

explicitamente no texto legal […] é o ponto central da discórdia com o positivismo. A decisão judicial  
ganha nova envergadura, contudo, quando pode ir longe a ponto de recusar a aplicação de uma lei, a título  
de inconstitucionalidade. […] O problema da democracia, mais velado no primeiro caso, e o conflito com 
a Suprema Corte e o Congresso tornam-se retumbantes” (2008a, p. 40). 

143 Cf. supra, item 5 do Capítulo I (p. 38-40). 
144 DWORKIN, 2010, p. 233. 
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A teoria constitucional em que se baseia nosso governo não é uma simples teoria 
da supremacia das maiorias. A constituição e, particularmente a  Bill of Rights, 
destina-se a proteger os cidadãos (ou grupos de cidadãos) contra certas decisões 
que a maioria pode querer tomar, mesmo quando essa maioria age visando o que 
considera ser o interesse geral ou comum145. 

Genericamente compreendida, essa afirmação significa que direitos morais de 

fundo  não  estão  sujeitos  a  cálculos  de  custo-benefício  e,  por  isso,  deveriam  ser 

incondicionalmente assegurados e colocados à margem de qualquer tipo de consideração 

agregativa. Em termos concretos, porém, Dworkin acena para a superioridade institucional 

do judiciário, que começa a ser delineado como detentor da última palavra na relação entre 

poderes travada com o legislativo.

“Confronto” é a imagem capaz de traduzir tal relação. Exclusividade do poder 

legislativo, como visto acima, argumentos de política fundamentam decisões coletivas a 

partir de critérios utilitaristas. No “fórum da barganha” não se produz direito, mas metas, 

objetivos e interesses, articulados de acordo com a situação e o humor dos contendentes. 

Em Dworkin, o próprio conceito de direito pressupõe atuação judicial: “[...] direito é um 

conceito interpretativo. Os juízes devem decidir o que é direito interpretando o modo usual 

como os  outros  juízes  decidiram o  que  é  o  direito”146.  O fórum do princípio  operaria 

legitimamente ao derrubar uma decisão política legislativa se (i) justificasse suas decisões 

em bons argumentos de princípio e (ii) projetasse os direitos morais subjacentes à própria 

ideia de comunidade política como uma associação de princípios147.  Esse embate entre 

direitos e metas refletiria a polarização conflituosa entre judiciário e legislativo: direitos 

são trunfos políticos que o judiciário deve proteger contra a ameaça de qualquer pretensão 

política expressa majoritariamente, por mais popular que ela seja.  

Os  direitos  individuais  são  trunfos  políticos  que  os  indivíduos  detêm.  Os 
indivíduos  têm direitos  quando,  por  alguma razão,  um objetivo  comum não 
configura  uma  justificativa  suficiente  para  negar-lhes  aquilo  que,  enquanto 
indivíduos, desejam ter ou fazer, ou quando não há uma justificativa suficiente 
para lhes impor alguma perda ou dano148.

145 DWORKIN, 2010, p. 208-9.
146 DWORKIN, 2007, p. 488. Cerne do concepção do direito como integridade, essa definição circular será 

mais bem especificada a seguir. 
147 DWORKIN, 2007, p. 490.
148 DWORKIN, 2010, p. XV. Como esclarece ZURN, os direitos individuais em Dworkin “have lexical 

priority in political arguments: they express principled considerations that cannot be simply weighed on 
the same level as various competing values, goods, policy goals, and the like” (2002, p. 497). 
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A leitura moral da constituição é o instrumento que efetivaria a fusão proposta 

por Dworkin. Grande parte das constituições contemporâneas expõe direitos a partir de 

uma  linguagem  moral  extremamente  aberta  e  abstrata.  O  “método”  interpretativo149 

assinalado pela leitura moral propugna que tais dispositivos devem ser compreendidos da 

maneira mais naturalmente sugerida pela estrutura de sua linguagem: eles fazem referência 

a princípios morais abstratos e devem ser incorporados como limites ao poder do Estado150. 

Essa  moralidade  política,  porém,  é  intrinsecamente  incerta  e  controversa,  e 

qualquer sistema de governo que pretenda incorporar esse conteúdo moral ao seu livro de 

regras deverá decidir “quem terá a autoridade suprema para compreendê-los e interpretá-

los”151. Dificilmente a indicação do poder judiciário como autoridade suprema poderia ser 

vista como natural. Permitir que, a partir de princípios de contornos indefinidos, juízes 

declarem inconstitucionais leis aprovadas por representantes eleitos pelo povo parece uma 

opção significativamente desairoso do ponto de vista político-democrático. Ela parece 

[…] eliminar a importantíssima distinção entre direito e moral, pondo o direito 
na dependência dos princípios morais que por acaso são adotados pelos juízes de 
determinada  época.  Parece  ainda  constranger  de  modo  grotesco  a  soberania 
moral do povo – parece tirar das mãos do povo e entregar a uma elite profissional 
as  grandes  questões  que  definem a  moralidade  política e  que o povo teria  o 
direito e o dever de avaliar e decidir por si mesmo152.

Esses receios originariam a diferença entre a reputação e o verdadeiro papel da 

leitura moral. Segundo Dworkin, ela nunca chega a ser “reconhecida como influência, nem 

mesmo por especialistas em constituição,  e quase nunca é abertamente defendida pelos 

juízes  cujos  argumentos  seriam incompreensíveis  de  qualquer  outro  ponto  de  vista”153. 

149 Como indica Mendes, C. H., a leitura moral da constituição “não é propriamente um método, ao menos 
no sentido tradicional da doutrina de direito constitucional. Seria, na verdade, um antimétodo. [Com ela,  
Dworkin tenta] demonstrar que não há um procedimento técnico de interpretação da Constituição, não há 
um mapa que indique o caminho da boa interpretação. Muitas vezes, a decisão corresponderá a um juízo 
moral puro, que não deve ser disfarçado. Terá sido uma boa decisão se puder ser justificado no interior de 
uma  teoria  moral  consistente.  Portanto,  não  se  deve  esperar  […]  uma  fórmula  para  interpretar  a 
constituição” (2008a, p. 39).   

150 DWORKIN,  2006,  p.  10.  Evidentemente,  esse  não  é  o  “método”  adequado  para  se  interpretar  a  
constituição  em  sua  totalidade.  Inúmeros  dispositivos  constitucionais  não  são  nem  especialmente 
abstratos nem vazados por princípios morais, e também aqui, no terreno da interpretação constitucional 
poder-se-ia falar em casos fáceis e difíceis. Como exemplo, DWORKIN cita o Artigo II da Constituição 
estadunidense que, como o art. 14, §3º, VI, “a”, da Constituição brasileira de 1988, especifica a idade de 
trinta e cinco anos como condição de elegibilidade para o cargo de presidente (2006, p. 11).

151 DWORKIN, 2006, p. 2.
152 DWORKIN, 2006, p. 5.
153 DWORKIN, 2006, p. 5.
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Apegados  à  dificuldade  contramajoritária,  juristas  teóricos  e  práticos  vivem 

constantemente ansiosos para encontrar outras alternativas de interpretação constitucional 

que deem menos poder ao judiciário. 

Os  constitucionalistas  costumam  dizer  que  temos  de  evitar  dois  enganoso 
opostos:  o  da  leitura  moral,  que  dá  um poder  demasiado  aos  juízes,  e  o  do 
originalismo,  que faz da Constituição contemporânea uma extensão morta do 
passado. Segundo eles, o método está numa espécie de via de meio que opere um 
justo equilíbrio entre a proteção dos direitos individuais essenciais e a obediência 
à vontade popular154.

Para Dworkin,  porém, essa procura seria  uma completa  perda de tempo.  O 

argumento da democracia trabalharia contra si mesmo quando se aventura na busca por 

algum  método  interpretativo  que  privilegie  qualquer  expectativa  de  neutralidade.  O 

empenho em limitar o poder do judiciário, negando-lhe a possibilidade de ler moralmente a 

constituição, acabaria por conceder aos juízes um poder não disciplinado de arbitrariedade. 

A constituição expressa direitos morais e insistir  que ela não pode significar o que diz 

terminaria na indesejável conclusão de que ela não significa absolutamente nada, ou, na 

pior das hipóteses, que ela significa absolutamente tudo o que os juízes queiram que ela 

signifique155. 

Não só admito como afirmo categoricamente que as opiniões constitucionais são 
suscetíveis  às  convicções  políticas.  […]  A política  constitucional  tem  sido 
atrapalhada e corrompida pela falsa ideia de que os juízes (se não fossem tão 
sedentos  de  poder)  poderiam  usar  estratégias  de  interpretação  constitucional 
politicamente  neutras.  Os  juízes  que  fazem  eco  a  essa  ideia  falsa  procuram 
ocultar até de si próprios a inevitável influência de suas próprias convicções, e o 
que  resulta  daí  é  uma  suntuosa  mendacidade.  Os  motivos  reais  das  decisões 
ficam ocultos tanto de uma legítima inspeção pública quanto de um utilíssimo 
debate público156.

Receitas prontas para a boa interpretação, como o originalismo, por exemplo, 

ofuscariam a inevitável valoração presente na interpretação jurídica, passando a falsa e 

perniciosa imagem de neutralidade política. A leitura moral da constituição, ao contrário, 

explicaria porque o respeito aos direitos morais exige avaliações pessoais de moralidade 

política e, ao encorajar a franca demonstração desses juízos, ofereceria a esperança de que 

154 DWORKIN, 2006, p. 21.
155 DWORKIN, 2009, p. 200.
156 DWORKIN, 2006, p. 57.
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os juízes apresentem argumentos mais sinceros.

Se parece tão difícil  criar  uma estratégia alternativa à  leitura moral,  qual o 

sentido  dos  esforços  gastos  nesse  tipo  de  empresa?  Mais  uma  vez,  o  argumento  da 

democracia apresenta-se como um obstáculo à indicação do judiciário como detentor da 

última palavra. Princípios morais são conceitos que representam uma espécie de consenso 

possível,  mas  imprestável  para  o  enfrentamento  de  um  caso  concreto,  cuja  solução 

condiciona-se ao desenvolvimento de  concepções157.  Como consequência de seu caráter 

incerto  e  controverso,  existirão  “discordâncias  sobre  a  maneira  correta  pela  qual  [os] 

princípios morais abstratos devem ser reenunciados a fim de tornar o seu sentido mais 

claro para nós e de nos ajudar a aplicá-los a controvérsias políticas concretas”158. Se assim 

é, por que não aceitar que a leitura moral seja realizada pelo povo diretamente ou por seus 

representantes eleitos, em respeito ao próprio ideal de autogoverno?

Embora não a endosse, Dworkin não nega essa possibilidade: a “leitura moral é 

uma teoria acerca de o que a Constituição significa, e não acerca de quem deve nos dizer o  

que  ela  significa”159.  Ao menos  por  duas  razões  fundamentais,  porém,  essa opção não 

poderia ser tomada a sério. Em primeiro lugar, a afirmação de que a leitura moral dá um 

poder  demasiado  ao  judiciário  seria  um  exagero.  Existiriam,  segundo  Dworkin,  duas 

importantes restrições que limitariam “agudamente a liberdade de ação que a leitura moral 

confere aos juízes enquanto indivíduos”160.

Por  um lado,  a  restrição  da  história  estabeleceria  que  a  leitura  moral  da 

constituição  deve  assumir  como  ponto  de  partida  os  conceitos que  seus  autores 

expressaram,  e  não  as  concepções que  porventura  eles  tenham  sustentado  para 

operacionalizá-los.

Consultamos a história para saber o que eles [os constituintes] pretendiam dizer 
e não quais outras intenções eles tinham, o que é uma questão muito diferente. 

157 “Quando recorro ao conceito de justiça, recorro ao significado do conceito de justiça [I appeal to what  
fairness means], e não atribuo nenhuma importância especial a meus pontos de vista sobre a questão. 
Quando formulo uma concepção de justiça, defino um sentido para o conceito de justiça [I lay down what  
I mean by fairness] e por isso meu ponto de vista está no cerne do problema. Quando apelo à justiça, 
coloco uma questão moral; quando formulo minha concepção de justiça, tento respondê-la” (DWORKIN, 
2010, p. 213). 

158 DWORKIN, 2006, p. 11.
159 DWORKIN, 2006, p. 18, sem grifo no original. Consequentemente, a caracterização do judiciário como 

detentor da última palavra carece de um esforço argumentativo que a mera aceitação da leitura moral não 
pode fornecer. Dedico os itens 4 e 5 para analisá-lo (cf. infra, p. 55-74).       

160 DWORKIN, 2006, p. 14.
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Não temos necessidade de saber, por exemplo, o que eles previam ou queriam 
que  acontecesse  em  decorrência  de  terem  dito  o  que  disseram  […].  Somos 
governados  pelo  que  nossos  legisladores  disseram  –  pelos  princípios  que 
declararam – e não  por  quaisquer  informações  acerca  de  como eles  mesmos 
teriam interpretado esses princípios ou os teriam aplicado em casos concretos161.

Nessa distinção, o ataque direto ao originalismo funcionaria como uma válvula 

de escape para a posteridade. A declaração de direitos por meio de padrões morais vagos 

(conceitos)  não  teria  sido  um  acidente  histórico,  mas  uma  escolha  deliberada  dos 

fundadores-constituintes, que obrigaria cada geração a, uma após a outra e a partir dos 

mesmos conceitos, “atualizar”suas próprias concepções162. 

A Constituição insiste em que, coletivamente, nossos juízes deem o melhor de si  
para  elaborar,  reinspecionar  e  revisar,  ao  longo  das  sucessivas  gerações,  a 
estrutura  de  liberdade  e  igual  consideração  que  é  exigida  por  suas  grandes 
cláusulas  em sua majestosa abstração. Devemos abandonar a busca inútil  por 
restrições mecânicas ou semânticas e procurar restrições genuínas no único lugar 
onde podem ser encontradas: na boa argumentação163.

Juízes não adquirem legitimidade a partir de deus, de eleições, da vontade do 

povo ou de sua suposta habilidade pragmática. O único fundamento de sua legitimidade 

(que  é  intelectual,  e  não  político  ou  jurídico)  seria  a  disciplina  da  argumentação, 

identificável no compromisso de não fazer nada que não possa ser justificado por meio de 

bons argumentos que satisfaçam duas condições básicas: a sinceridade e a transparência164. 

Nesse compromisso  encontrar-se-ia  a  essência  do  ideal  do  direito  como integridade,  a 

segunda restrição ao poder do judiciário indicada por Dworkin.

[…]  juízes  não  podem  dizer  que  a  Constituição  expressa  suas  próprias 
convicções. Não podem pensar que os dispositivos morais abstratos expressam 
um juízo moral particular qualquer, por mais que esse juízo lhes pareça correto, a 
menos que tal juízo seja coerente,  em princípio,  com o desenho estrutural  da 
Constituição  como  um  todo  e  também  com  a  linha  de  interpretação 
constitucional predominantemente seguida por outros juízes no passado. Têm de 

161 DWORKIN, 2006, p. 15, grifo no original.
162 “Só podemos pressupor que os autores da Constituição queriam dizer o que realmente disseram. Além do 

mais, dispomos de indícios muito fortes que comprovam esse pressuposto. O mais forte de todos é que os 
autores  optaram  por  usar  uma  linguagem  abstrata  [conceitos].  Também  deixaram  claro,  de  várias 
maneiras,  que  queriam  que  os  representantes  públicos  que  viessem  a  interpretar  a  Constituição 
desconsiderassem suas próprias opiniões [concepções] sobre os efeitos que ela teria em casos específicos; 
os que participaram da Convenção Constitucional de Filadélfia mandaram queimar todos os papéis que 
usaram durante os trabalhos, pois não queriam que os detalhes de suas opiniões [concepções] fossem 
dados a conhecer”(DWORKIN, 2009, p. 190).  

163 DWORKIN, 2009, p. 202.
164 DWORKIN, 2002, p. 54.
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considerar que fazem um trabalho de equipe junto com os demais funcionários 
da  justiça  do  passado  e  do  futuro,  que  elaboram  juntos  uma  moralidade 
constitucional  coerente,  e  devem  cuidar  para  que  suas  contribuições  se 
harmonizem com todas as outras165.

Dworkin utiliza uma metáfora para esclarecer as exigências de adequação e 

coerência expressas pelo ideal de integridade. Quando decide casos como Brown v. Board 

of  Education166,  por  exemplo,  o  judiciário  introduz  alguns  acréscimos  na  tradição  que 

interpreta, e deve manter a expectativa de que futuros juízes serão confrontados com uma 

nova  tradição  que,  em  parte,  compõe-se  do  seu  trabalho  anterior.  Nesse  contexto,  a 

distinção entre autor e intérprete representaria apenas uma diferença entre aspectos de um 

mesmo processo, como se, alargada temporalmente, a decisão judicial assumisse a forma 

de um romance em cadeia. Nesse pitoresco projeto único,

[…] um grupo de romancistas escreve um romance em série: cada romancista da 
cadeia interpreta os capítulos que recebeu para escrever um novo capítulo que é 
então acrescentado ao que recebe o romancista seguinte, e assim por diante. Cada 
um deve escrever seu capítulo de modo a criar da melhor maneira possível o 
romance em elaboração, e a complexidade dessa tarefa reproduz a complexidade 
de decidir um caso difícil de direito como integridade167.

Combinadas, as restrições da história e da integridade configurariam um teste 

de adequação, pelo qual deveria passar qualquer decisão judicial que aspire legitimidade. 

Dworkin apresenta  um ilustrativo  caso  hipotético  como exemplo.  Mesmo um juiz  que 

acredite que  sua  concepção de igualdade econômica seja uma exigência do conceito de 

justiça  abstrata  não  pode  concluir  em  seu  trabalho  hermenêutico  que  a  igualdade  da 

propriedade  coletiva  dos  meios  de  produção  seja  uma  exigência  da  constituição.  Na 

medida em que não se compatibilizaria  com a história,  com a constituição e  a prática 

constitucional estadunidenses, essa resposta não passaria no teste de adequação e, por isso, 

estaria desautorizada. 

A despeito  dessas  limitações,  porém,  Dworkin  admite  que  entendimentos 

165 DWORKIN, 2006, p. 15.
166 Em Brown v. Board of Education, a Suprema Corte estadunidense declarou inconstitucionais algumas 

leis estaduais que estabeleciam a segregação racial em escolas públicas.
167 DWORKIN, 2007, p. 276. Acertadamente, RODOLFO LUIS VIGO aponta a existência de um paradoxo 

na teoria de DWORKIN, “tendo em conta que, por um lado, dispara contra Hart por postular o ativismo 
discricionário judicial, mas,  ao mesmo tempo, postula para o juiz a responsabilidade de escrever um 
capítulo inédito na novela jurídica, com faculdade até para invalidar leis, na esperança de descobrir uma 
resposta correta” (2010, p. 77, sem grifo no original). Cf. supra, item 2 desse Capítulo (p. 42-7). 
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muitos  diferentes,  e  mesmo  contraditórios,  de  um  princípio  moral  poderiam  ser 

harmonizados com a história e a integridade, e, por isso, embora continue compreendendo 

como hiperbólica a queixa comum contra a leitura moral, consente que “ela é verdadeira o 

suficiente para deixar de cabelos em pé os que creem que esse tipo de poder judiciário é 

incompatível com uma forma republicana de Estado”168. 

Sem dúvida, nem mesmo a mais escrupulosa atenção à integridade, por parte de 
todos os juízes de todos os tribunais, irá produzir sentenças judiciais uniformes, 
assegurar  decisões  que  você  aprove  ou  protegê-lo  daquelas  que  odeia.  Nada 
poderá  fazer  tal  coisa.  O  ponto  central  da  integridade  é  o  princípio,  não  a  
uniformidade: somos governados não por uma lista ad hoc de regras detalhadas, 
mas sim por um ideal, razão pela qual a controvérsia se encontra no cerne de 
nossa história169.

No  limite,  portanto,  a  leitura  moral  da  constituição  desaguará  no 

reconhecimento  da  existência  de  mais  de  uma resposta  correta  para  um mesmo  caso, 

momento em que, segundo Dworkin, os juízes sensatos deverão decidir por si mesmos qual 

delas  mais  honra  seu  país170.  Se  mesmo  Hércules  e  seus  companheiros  de  Olimpo 

divergirão sobre a resposta correta, por que empenhar-lhes a tarefa de buscá-la, atribuindo-

lhes, inclusive, a prerrogativa de desconsiderar por inconstitucionalidade eventual decisão 

política legislativa nessa procura? 

Essa pergunta força Dworkin a oferecer um argumento mais incisivo contra a 

entrega da leitura moral ao povo ou a seus representantes. Segundo Dworkin, a fragilidade 

da  insistente  opção  democrática  estaria  no  pressuposto  assumido  por  muitos  teóricos, 

segundo o qual “as restrições que a Constituição impõe aos processos políticos majoritários 

são antidemocráticas, pelo menos nos casos em que essas restrições são impostas pelos 

juízes”171.  Análises  desenvolvidas  a  partir  da  ideia  de  perdas  e  ganhos  (trade-offs) 

direcionariam erroneamente os  esforços  para um ilusório problema de saber  quanto de 

democracia poderia ser depreciado para que outros valores caros à sociedade,  como os 

direitos individuais, pudessem ser protegidos. Dworkin não aceita essa perspectiva. Bem 

compreendida, a questão não é a de investigar o grau em que a democracia deveria curvar-

se perante outros valores, mas a de saber o que a democracia realmente é172. 

168 DWORKIN, 2006, p. 17.
169 DWORKIN, 2009, p. 204-5.
170 DWORKIN, 2006, p. 17. 
171 DWORKIN, 2006, p. 23.
172 DWORKIN, 1990, p. 328-9.
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4. A concepção constitucional de democracia.

A partir  de um conceito geral,  deriva-se o significado de democracia  como 

governo  do  povo.  Mas  o  que  significaria  isso?  Não dispomos  de  qualquer  concepção 

explícita  de  democracia,  cuja  formulação  ainda  hoje  é  objeto  de  intensos  debates  e 

profundas controvérsias. Juristas e cientistas políticos os mais diversos discordam sobre 

grande parte dos arranjos institucionais que seriam capazes de constituir a melhor versão 

possível desse regime político: técnicas de representação, formas de distribuição de poder, 

periodicidade  eleitoral,  modalidades  de  eleição  etc.  Existiria,  ademais,  um  profundo 

entrave teórico sobre o próprio valor ou objetivo fundamental de uma democracia, em cujo 

cerne  encontra-se  aquela  que  para  Dworkin  é  a  pergunta-chave  para  solucioná-lo: 

deveríamos aceitar ou rejeitar a premissa majoritária?

A premissa  majoritária  é  uma  tese  a  respeito  dos  resultados  justos  de  um 
processo político: insiste em que os procedimentos políticos sejam projetados de 
tal modo que pelo menos nos assuntos importantes, a decisão a que se chega seja 
a decisão favorecida pela maioria dos cidadãos ou por muitos entre eles, ou seja, 
pelo  menos  a  decisão  que  eles  favoreceriam se  dispusessem de  informações 
adequadas e de tempo suficiente para refletir. Esse objetivo parece perfeitamente 
razoável, e muita gente, talvez sem refletir o bastante, tomou-o como expressão 
da própria essência da democracia. Essas pessoas acreditam que os complexos 
arranjos políticos que constituem o processo democrático devem direcionar-se 
para  essa  meta  e  tomá-la  como critério:  a  meta  de  que  as  leis  geradas  pelo 
complexo processo democrático e os cursos de ação por ele seguidos sejam, no 
fim, aprovados pela maioria dos cidadãos173.

A  premissa  majoritária  não  nega  a  necessidade  de  se  respeitar  direitos 

individuais,  inexistindo, portanto,  uma correlação necessária entre ela e qualquer teoria 

coletivista  ou  utilitarista.  Grande parte  dos  que  a  tomam como verdadeira  definição  e 

justificação última da democracia admitem que, não obstante isso, a vontade da maioria 

não  deveria  prevalecer  em  certas  ocasiões,  e  alguns  deles  até  veem com bons  olhos 

algumas  intervenções  judiciais  no  processo  político  majoritário.  Todavia,  embora  não 

exclua a  necessidade de instrumentos contramajoritários  em um regime democrático,  a 

premissa majoritária defende que toda vez em que eles forem colocados em funcionamento 

receberíamos em troca  algo  lamentável  do  ponto  de vista  moral.  Em outros  termos,  a 

premissa majoritária supõe que quando uma maioria não puder fazer o que quiser, “isso é 

173 DWORKIN, 2006, p. 24, grifo no original.
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sempre injusto, de tal modo que a injustiça permanece mesmo quando existem razões que a 

justifiquem”174.

Esse é a descrição contra a qual Dworkin se posiciona na apresentação de sua 

concepção  constitucional  de  democracia.  Segundo  ele,  a  expectativa  de  que  decisões 

coletivas  deveriam  ser  decisões  que  a  maioria  dos  cidadãos  tomaria  caso  fossem 

plenamente informados e racionais não pode ser vista como uma meta e tampouco como 

uma definição de democracia. Ao contrário, o verdadeiro objetivo que a definiria está na 

expectativa  de  que  “decisões  coletivas  sejam  tomadas  por  instituições  políticas  cuja 

estrutura, composição e modo de operação dediquem a todos os membros da comunidade  

[…] a mesma consideração e o mesmo respeito”175.

A democracia  é  um  governo  sujeito  às  condições –  podemos  chamá-las  de 
condições “democráticas”  –  de  igualdade de status  para todos os  cidadãos. 
Quando  as  instituições  majoritárias  garantem  e  respeitam  as  condições 
democráticas, os veredictos dessas instituições, por esse motivo mesmo, devem 
ser aceitos por todos. Mas quando não o fazem, ou quando essa garantia ou esse 
respeito mostram-se deficientes, não se pode fazer objeção alguma, em nome da 
democracia,  a  outros  procedimentos  que  garantam  e  respeitem  as  condições 
democráticas176.

A  estrutura  de  Estado  que  essa  explicação  alternativa  do  objetivo  da 

democracia demanda não diferiria muito da exigida pelo objetivo assinalado pela premissa 

majoritária.  Ambas  defendem  que  decisões  políticas  corriqueiras  devem  ser  tomadas 

majoritariamente  por  agentes  políticos  eleitos.  Diversamente,  porém,  a  concepção 

constitucional  de  democracia  requer  tais  procedimentos  majoritários  em  função  das 

preocupações que nutre com a  igualdade  entre os cidadãos,  e não em razão de algum 

obscuro  compromisso  com  a  soberania  da  maioria.  Consequentemente,  a  democracia 

constitucional não opõe objeções à utilização de quaisquer procedimentos não-majoritários 

em ocasiões  em que  possam promover  a  igualdade,  e,  por  isso,  não  aceita  que  essas 

exceções deem vazão a arrependimentos morais177. 

Os argumentos mais poderosos em favor da premissa majoritária poderiam ser 

agrupados em três grande categorias que corresponderiam às três virtudes revolucionárias 

174 DWORKIN, 2006, p. 25, grifo no original.
175 DWORKIN, 2006, p. 26, sem grifo no original.
176 DWORKIN, 2006, p. 26-7, sem grifo no original. Sobre as condições democráticas, cf.  infra, item 4.3 

desse Capítulo (p. 65-9).
177 DWORKIN, 2006, p. 26.
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do  século  XVIII  (liberdade,  igualdade  e  comunidade).  Segundo  Dworkin,  deveríamos 

escavar as próprias raízes do ideal democrático para avaliar, à luz dessas virtudes, qual das 

concepções  é  a  mais  sólida:  a  majoritária,  baseada  na  premissa  homônima,  ou  a 

constitucional, que a rejeita. Antes dessa análise, porém, ele apresenta uma outra distinção 

fundamental.

4.1. Ação coletiva estatística e ação coletiva comunitária.

Ao afirmar o conceito de democracia  como governo do povo,  pretendemos 

dizer  que  coletivamente o  povo  faz  determinadas  coisas  que  nenhum  indivíduo 

isoladamente  faz  ou  pode  fazer.  Como  qualquer  outra  forma  de  governo,  portanto,  a 

democracia  impõe  o  reconhecimento  de  unidades  de  ação  em que  os  diversos  atores 

constituem um grupo capaz de agir como tal.  Em outros termos, democracia pressupõe 

ação  coletiva178.  Segundo  Dworkin,  porém,  existiriam  dois  tipos  de  ação  coletiva,  a 

estatística e a comunitária. Respectivamente exemplificadas pelas oscilações do mercado 

de  capitais179 e  a  execução  musical  por  uma  orquestra180,  cada  uma  dessas  espécies 

forneceria uma interpretação diferente para a ideia de democracia como governo do povo.

A ação coletiva é estatística quando aquilo que o grupo faz é uma função, geral 
ou específica, de algo que os membros individuais do grupo fazem sozinho, ou 
seja,  daquilo que fazem sem pensar que estão agindo  enquanto  grupo. […] a 
ação é comunitária quando não pode ser reduzida a mera função estatística das 
ações individuais, quando pressupõe um agente coletivo especial e distinto. Ela 
acontece quando indivíduos agem de forma que fundam suas ações separadas 
num ato ulterior unificado que, encarado em seu conjunto, é um ato deles181.

Pelo lado da ação coletiva estatística, governo do povo implica que decisões 

178 DWORKIN, 1990, p. 329; 2006, p. 29.
179 “[...] we might say that yesterday the foreign exchange market drove up the price of the yen. Once again, 

we are describing collective action: only a large group of bankers and dealers con affect the foreign 
currency market in any substantial way. But once again our reference to a collective entity, the currency 
market, is not intended to point to any actual entity. We could, without in any way changing the meaning 
of what we say, make as overtly statistical claim instead: that the combined effects of the very large 
numbers of individual currency transactions was responsible for the higher price of the yen at the latest  
trade” (DWORKIN, 1990, p. 329).

180 “I borrow and adapt another example from John Rawls. An orchestra can play a symphony, though no  
single musician can, but this is  not  a case of statistical  collective action because it  is  essential  to an 
orchestra performance not just that a specified function of musicians each plays some appropriate score,  
but that the musicians play as an orchestra, each intending to make a contribution to the performance of 
the group, and not just as isolated individuals recitations” (DWORKIN, 1990, p. 329, grifo no original).

181 DWORKIN, 2006, p. 30, grifo no original. 
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políticas devem ser tomadas de acordo com os votos de uma maioria ou pluralidade de 

cidadãos individualmente considerados. Pelo lado da ação coletiva comunitária, por sua 

vez,  governo  do  povo  implica  que  decisões  políticas  devem  ser  tomadas  pelo  povo 

enquanto entidade coletiva distinta, e não por um conjunto de indivíduos considerados um 

a um. 

Que tipo de ação coletiva seria pressuposto pela verdadeira democracia? Essa 

pergunta  assinala  a  interseção  das  dicotomias  democracia  majoritária/democracia 

constitucional e ação coletiva estatística/ação coletiva comunitária. A premissa majoritária 

representaria a melhor concepção possível de democracia se conseguisse oferecer a melhor 

defesa de pelo menos uma das referidas virtudes revolucionárias. Como será visto, porém, 

os argumentos desenvolvidos a partir dessas virtudes pressupõe uma interpretação comunal 

da  democracia.  Precisamente  por  isso,  segundo  Dworkin,  eles  não  se  sustentam  e, 

juntamente com a premissa majoritária, deveriam ser abandonados182.

4.2. Liberdade, igualdade e comunidade: o que perderíamos?

Segundo  a  concepção  majoritária  de  democracia,  algum  valor  político 

importante se compromete quando uma decisão política contradiz aquilo que a maioria dos 

cidadãos julga correto183. Esse receio estaria na base das críticas endereçadas ao controle 

judicial  de  constitucionalidade.  Mas  o  que,  precisamente,  seria  comprometido?  O  que 

perderíamos quando a vontade política de uma maioria fosse desrespeitada? 

Em primeiro lugar, poder-se-ia argumentar que o preço a ser pago quando a 

premissa majoritária  é  transgredida é um preço de  liberdade.  Essa seria  a defesa mais 

poderosa – e perigosa – de um ponto de vista moral. O argumento pela liberdade apela ao 

ideal  de  autogoverno  expresso  pela  liberdade  positiva,  colocando-o  em  oposição  à 

liberdade  negativa:  limitações  constitucionais  impostas  pelo  judiciário  protegeriam 

direitos,  por  um lado,  mas  reduziriam a  possibilidade  de  participação  na  discussão  e 

criação de tais direitos, por outro.

Segundo  Dworkin,  esse  argumento  deve  ser  baseado  numa  interpretação 

comunitária  de  ação  coletiva  para  cobrar  sentido.  Visto  sob  um  prisma  estatístico,  a 

182 DWORKIN, 2006, p. 31.
183 DWORKIN, 2006, p. 32.
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liberdade  positiva  faria  um fraco apelo à  capacidade individual  de influir  em decisões 

coletivas. Esse poder de influência estatístico,  porém, seria tão pequeno e fragmentado 

“que não se pode dizer que as restrições constitucionais chegam a diminuí-lo num grau 

objetável”184.  Segundo a interpretação comunitária,  ao contrário,  a métrica da liberdade 

invocada pelo argumento desprezaria a relação entre o governo e os cidadãos considerados 

um a um, e privilegiaria a relação entre o governo e o povo como ente coletivo diverso. 

Nesse contexto, o povo seria livre porque governa a si mesmo num sentido comunitário, 

muito  embora  tal  liberdade  seja  insignificante  ou  mesmo  inexistente  num  sentido 

estatístico. 

Por mais poderoso que seja o ideal de autogoverno, porém, ele não deixa de ser 

problematicamente misterioso. Em que medida sou livre se devo obedecer às decisões de 

outras pessoas, mesmo quando não as considere sábias ou justas? Que espécie de liberdade 

seria  essa?  Se,  como impõe  a  premissa  majoritária,  devo sucumbir  à  decisão  de  uma 

maioria que não integro, por que não haveria de acatar a decisão de um grupo aristocrático 

que igualmente não componho? Se de fato minha liberdade fica comprometida no segundo 

caso, por que não ficaria no primeiro? 

Haveria  uma  convicção  semi-inconsciente  que  irresponsavelmente  elidiria 

esses questionamentos, e não trazê-los à luz constituiria o ponto fraco do argumento pela 

liberdade.  Pensamos  que  somos  livres  quando  “trocamos  nossa  própria  vontade  pela 

vontade de uma maioria, mas não quando nos curvamos perante um monarca ou o ukase de 

qualquer  aristocracia  baseada  no  sangue,  na  fé  ou  no  mérito”185.  Os  defensores  da 

democracia majoritária assumem como certo que o povo governa a si mesmo quando a 

premissa majoritária é obedecida, e que toda forma de comprometimento dessa premissa 

constituiria um comprometimento do ideal de autogoverno. Desconsideram, por isso, um 

requisito essencial para tornar tal descrição verdadeira.

Se sou membro real de uma comunidade política, o ato dessa comunidade é, num 
sentido pertinente,  um ato meu, mesmo que eu tenha defendido o contrário e 
votado contra ele […]. Esse é a única concepção que nos permite pensar que, na 
qualidade  de  membros  de  uma  democracia  plena,  nos  governamos  a  nós 
mesmos186.

184 DWORKIN, 2006, p. 33.
185 DWORKIN, 2006, p. 34.
186 DWORKIN, 2006, p. 35.
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A verdadeira democracia, portanto, implicaria a necessidade de se identificar 

algum vínculo de pertencimento entre indivíduos e grupo, a partir da qual seja justo que 

aqueles sejam responsabilizados pelas decisões deste. Fundado na máxima da igualdade de 

status  para todos os cidadãos, esse vínculo seria a filiação moral de cada indivíduo para 

com a comunidade.  

Dworkin lança uma suposição para fechar seu argumento. A regra da maioria, 

por si só, não seria capaz de fomentar o vínculo de pertencimento moral entre o povo e seu 

governo187, e isso colocaria o argumento pela liberdade numa encruzilhada: se a premissa 

majoritária  não  é  capaz  de  gerar  democracia  comunal,  e  o  argumento  pela  liberdade 

pressupõe democracia comunal, a força de sua objeção se dissipa. 

Nesse  caso,  podemos  afirmar  agora  uma  conclusão  bastante  importante:  a 
liberdade  positiva  não  é  sacrificada  de  modo  algum  quando  a  premissa  
majoritária é ignorada. E mais ainda: a liberdade positiva aumenta na medida  
mesma  em  que  a  premissa  majoritária  é  rejeitada  em  favor  da  concepção  
constitucional  de democracia. Se é  verdade que o autogoverno só é possível 
dentro de uma comunidade que atenda às condições de participação moral, uma 
vez que só nesse caso é que temos o direito de falar de um governo “do povo” 
num  sentido  plenamente  comunitário,  e  não  no  estéril  sentido  estatístico, 
precisamos de uma concepção de democracia segundo a qual a democracia só 
existe quando essas condições são atendidas188.

O outro argumento em favor da premissa majoritária apela à segunda virtude 

revolucionária: a  igualdade.  Segundo Dworkin, a dimensão de igualdade que estaria em 

jogo  nesse  argumento  é  a  igualdade política,  na  medida  em  que  não  há  nada  no 

majoritarismo que possa fomentar qualquer outro aspecto desse ideal. Qual o verdadeiro 

significado  de  igualdade  política?  Mais  uma  vez,  a  resposta  dependerá  de  qual 

interpretação de ação coletiva for adotada. 

Pelo prisma estatístico,  igualdade política corresponderia a uma virtude que 

deveria  existir  sem  diferenciações  entre  cidadãos  considerados  um  a  um.  Uma  saída 

intuitiva para identificar essa virtude seria defini-la como poder político. Poderíamos supor 

187 Cf., a propósito,  supra, p. 13, nota 15. Como percebe MENDES, C. H., essa é a “espinha dorsal da 
proposição de Dworkin e dela dependerá a viabilidade de seu projeto de defesa da revisão judicial numa  
democracia. […] a premissa majoritária simplesmente orienta um procedimento, um método de tomada 
de decisões. Por si só não garante filiação moral. Esta é conquistada por meio da decisão correta. Se for  
conseguida  por  meio de  um mecanismo não majoritário,  como a revisão  judicial,  não  há  problema” 
(2008a, p. 57).  

188 DWORKIN, 2006, p. 36-7. Como será visto, há um teste de resultados que condiciona a validade da  
passagem grifada nessa citação (cf., infra, p. 70-4). 
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o poder político, por um lado, como a medida do impacto que as opiniões individuais de 

cada cidadão podem exercer na probabilidade de adoção ou rejeição de uma determinada 

decisão coletiva. Nesse sentido, haveria  igualdade política de impacto se todos os votos 

possuíssem um mesmo peso. Por outro lado, o poder político poderia ser visto como a 

medida de influência, compreendida esta como o poder de uma opinião afetar as demais. 

Nesse  segundo  sentido,  haveria  igualdade  de  poder  de  influência se  nenhum cidadão 

possuísse, em grau diferenciado, a capacidade de convencer seus companheiros políticos 

sobre o acerto ou justiça de sua postura189. 

O problema com essas alternativas, segundo Dworkin, é que não possuímos 

qualquer definição de poder capaz de torná-las um ideal desejável, tampouco realizável190. 

Compreender  o  ideal  genérico  de  igualdade  como  igualdade  política  de  impacto 

contrariaria a própria condição de possibilidade de um regime democrático representativo, 

que pressupõe esse tipo de desigualdade: o voto de um cidadão não vale nem poderia valer 

tanto quanto o voto de um deputado ou de um senador. Ademais, o conceito de impacto 

político não seria capaz de abranger (e remediar) o fator mais poderoso de desigualdade de 

poder  nas  democracias  contemporâneas:  a  desigualdade  de  riquezas,  que  entrega  a 

determinadas pessoas, em detrimento de outras, enormes oportunidades de influenciar a 

opinião pública191. 

O apelo à igualdade de influência, por sua vez, não pode ser visto como uma 

opção exitosa. Se, com relação à igualdade como poder de impacto nutrimos a esperança 

de  que  a  riqueza  não  afetará  o  processo  político,  quanto  à  influência,  ao  contrário, 

desejamos aberta e enfaticamente que os indivíduos que porventura tenham as melhores ou 

mais justas opiniões exerçam maior influência no debate que precede a tomada de decisões 

coletivas192. A menos que transformássemos radicalmente nossa estrutura político-social, 

189 Nessa passagem, faço uma leitura simplificada de outras três dicotomias a partir das quais DWORKIN  
pretende reavaliar o argumento pela igualdade: a) igualdade de procedimento (input) vs.  igualdade de 
resultado  (output);  b)  igualdade  horizontal  (entre  cidadãos)  vs.  igualdade  vertical  (entre  cidadãos  e 
governo); e c) igualdade de impacto vs. igualdade de influência. Para maiores detalhes, cf. DWORKIN, 
1990, p. 331-35.    

190 DWORKIN, 2006, p. 41.
191 Exemplificativamente,  DWORKIN  argumenta  que  “Ross  Perot  [empresário  do  Texas,  duas  vezes  

candidato à presidência dos Estados Unidos e considerado um dos homens mais ricos do mundo] e eu 
[Dworkin] só temos um voto cada um, mas ele pode comprar horas e horas de programação de TV para 
persuadir os outros da sua opinião, ao passo que eu não posso comprar nem um minuto” (2006, p. 42).  

192 MENDES, C. H. traduz bem esse argumento de DWORKIN: “Há, nesse sentido, fontes legítimas e 
ilegítimas  de  desigualdade  de  influência.  As  últimas  [riquezas,  por  exemplo] devem  mesmo  ser 
combatidas. As primeiras [melhores opiniões, por exemplo] mostram, por seu turno, que certo tipo de 
desigualdade de influência é necessário e desejável numa democracia” (2008a, p. 61). 
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não seria possível eliminar as fontes da desigualdade de influência, e, de qualquer forma, 

“uma tal  transformação significaria o fim,  não a vitória,  da deliberação em nossa vida 

política”193. Para Dworkin, portanto, 

[…]  a interpretação estatística da ação política coletiva não justifica a ideia de 
que a igualdade política fica comprometida toda vez que a vontade da maioria é 
frustrada. E, quando temos em mente a interpretação estatística, essa ideia é tola 
de qualquer modo. Num país democrático de dimensões continentais, o poder 
político  de  cada  cidadão  é  microscópico  de  qualquer  ponto  de  vista,  e  a 
diminuição desse poder que pode ser atribuída às restrições que a Constituição 
impõe à maioria é ainda mais insignificante194.

O  argumento  igualitário  em  favor  da  premissa  majoritária  pareceria  mais 

promissor,  portanto,  quando visualizado pela  ótica da ação coletiva comunitária.  Nessa 

perspectiva,  a  igualdade  desprende-se  das  relações  entre  cidadãos  considerados 

individualmente e,  como consequência,  pode ser  desvinculada da pobre ideia  de poder 

político analisada acima. Considerada a partir da relação entre o conjunto de cidadãos e 

seus governantes, a igualdade política imporia uma situação em que, em última instância, é 

o povo quem governa, e não o contrário. Seria essa interpretação comunitária da igualdade 

suficientemente capaz de sobrepor a concepção majoritária de democracia à concepção 

constitucional  defendida  por  Dworkin?  Afinal,  quando  tribunais  invocam  dispositivos 

constitucionais  para  derrubar  decisões  coletivas  que  o  povo  tomou  mediante 

representantes, poder-se-ia argumentar que, nesse caso, já não é o povo quem governa.

Embora admita a plausibilidade desse questionamento, Dworkin não chega a 

endossá-lo  completamente.  Bem compreendido,  esse  último suspiro  da  igualdade  seria 

idêntico ao argumento pela liberdade: ambos invocariam o ideal de autodeterminação. Esse 

apelo,  porém,  não  poderia  chegar  muito  longe.  Segundo  Dworkin,  os  argumentos 

apresentados  anteriormente,  que  seriam  “fatais  para  toda  e  qualquer  tentativa  de 

fundamentar  a  premissa  majoritária  na  liberdade  positiva”,  são,  igualmente,  “decisivos 

contra o mesmo argumento quando, em vez da liberdade, ele brada pela liberdade”195. 

193 DWORKIN, 2006, p. 42. 
194 DWORKIN, 2006, p. 43.
195 DWORKIN, 2006, p. 44. DWORKIN vê uma profunda correlação entre liberdade e igualdade, que, 

segundo ele, representariam dois aspectos do mesmo ideal. Por desempenhar um papel bastante marginal 
nessa pesquisa, não abordarei essa questão. Para aprofundamentos, cf. DWORKIN, 2005, especialmente 
parte I,  capítulo 3, em que o autor especifica situações em que “a liberdade se torna um aspecto da  
igualdade,  em vez  de  um ideal  político  independente  possivelmente  em conflito  com  ela,  como se 
costuma pensar” (p. 158).  
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Por fim, o último argumento em favor da premissa majoritária analisado por 

Dworkin  baseia-se  no  ideal  de  comunidade  ou  fraternidade.  Basicamente,  os 

comunitaristas  sustentam que  a  leitura  moral  da  constituição  efetivada  pelo  judiciário 

entregaria  as  decisões  mais  fundamentais  de  uma  sociedade  a  uma  elite  jurídica 

politicamente irresponsável perante os cidadãos, o que, além de roubar-lhes a ideia de vida 

compartilhada,  enfraqueceria  a  própria  noção  de  comunidade  política196.  A  virtude 

comprometida  com  a  negação  da  premissa  majoritária,  nesse  caso,  consistiria  nos 

benefícios que existiriam “quando os cidadãos, movidos por um determinado espírito, se 

dedicam deliberadamente à atividade política”197.

A recomendação por trás desse espírito não se identificaria com uma tradição 

schumpeteriana de elitismo democrático, que vê a política como uma espécie de “comércio 

por  outros  meios”,  desenvolvido  em um enorme  mercado  público  e  intermediado  por 

grupos de ação defensores da soma de interesses individuais de determinado conjunto de 

cidadãos198.  O  comunitarismo  tem  outra  coisa  em  mente  quando  apela  ao  ideal  de 

fraternidade,  e  vê nessa luta  entre  grupos de interesse a  própria  perversão do governo 

republicano. Os comunitaristas almejam que os cidadãos participem da vida pública na 

qualidade de agentes morais promotores de suas diversas concepções de bem comum, e 

não de seus interesses específicos199. Supõem que se tal modelo de democracia deliberativa 

pudesse  existir,  as  decisões  políticas  coletivas  seriam melhores  e  mais  justas,  e  dessa 

expectativa derivam a queixa contra a democracia constitucional: “esse objetivo é posto em 

risco pela revisão judicial das normas, especialmente quando essa revisão judicial é tão 

extensa quanto a leitura moral quer que ela seja”200.

O problema dessa terceira via, segundo Dworkin, é que, ao avaliar os efeitos do 

controle  judicial  de  constitucionalidade  sobre  a  democracia,  ela  assumiria  como 

pressuposto uma resposta duvidosa para uma questão empírica complexa e, de maneira 

irresponsável, finge que o que deveria acontecer realmente acontece201. Muito embora o 

processo que leva a uma decisão política legislativa possa ser de alta qualidade, Dworkin 

insiste que não se pode magicamente descartar o fato de que, muitas vezes, essa seria uma 

196 DWORKIN, 2006, p. 44.
197 DWORKIN, 2006, p. 45. 
198 Retomo a discussão sobre essa concepção de democracia no item 2.2.2 do Capítulo III (cf. infra, p. 96-

100).
199 DWORKIN, 2006, p. 45.
200 DWORKIN, 2006, p. 46.
201 DWORKIN, 2006, p. 48.
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expectativa  ingênua  que  não  descreveria  a  realidade.  Ademais,  mesmo  que  haja  total 

compatibilidade  entre  o  real  e  o  ideal,  o  majoritarismo  legislativo  estimularia  a 

apresentação de  soluções  de meio-termo,  que inexoravelmente colocariam em segundo 

plano as questões de princípio mais fundamentais de uma comunidade política202. Dworkin 

é cauteloso sobre as consequências que retira desse argumento.

[…] afirmo que a revisão judicial  das normas pode ser um modo superior de 
deliberação republicana sobre alguns assuntos – mas o afirmo com uma certa 
hesitação, como uma possibilidade, pois não creio que dispomos de informações 
suficientes para afirmar categoricamente quer isso, quer o contrário disso. Não 
obstante,  dou  ênfase  a  essa  possibilidade  porque  o  argumento  comunitarista 
simplesmente a ignora, e pressupõe, sem nenhuma prova a seu favor, que o único 
tipo de “participação” política que existe, ou o tipo mais benéfico, é a eleição de  
representantes que depois fazem as leis203.

A qualidade da discussão e a própria contribuição dos cidadãos podem ser mais 

genuinamente comprometidos com o bem comum em um debate público generalizado que 

antecede ou sucede uma decisão judicial, mais do que seriam em uma guerra política que 

culmina com uma votação majoritária no legislativo ou mesmo em um plebiscito204. Como 

visto,  porém, isso não significa que o poder  legislativo não possa funcionar  como um 

guardião  dos  princípios  morais.  O  argumento  apenas  pretende  demonstrar  que  a 

comunidade, tanto quanto a liberdade e igualdade, não corroboram a premissa majoritária 

nem refutam a concepção de democracia constitucional apresentada como opção. Diante 

desse resultado, Dworkin é categórico.

202 DWORKIN, 2006, p. 47.
203 DWORKIN, 2006, p. 47-8. Defendendo que a representação política não é o único (nem ao menos o  

melhor) tipo de participação política que existe, ROBERT ALEXY distingue entre representação política 
e representação argumentativa na seguinte passagem, possivelmente inspirada em DWORKIN: “A chave 
para a resolução é a distinção entre a representação política e a argumentativa. O princípio fundamental  
'todo poder estatal origina-se do povo' exige compreender não só o Parlamento mas também o Tribunal  
constitucional  como  representante  do  povo.  A representação  ocorre,  decerto,  de  modo  diferente.  O 
Parlamento representa o cidadão politicamente,  o Tribunal constitucional argumentativamente.  […] A 
vida  cotidiana  do  funcionamento  parlamentar  oculta  o  perigo  que  maiorias  se  imponham 
desconsideradamente, emoções determinem o acontecimento, dinheiro e relações de poder dominem e 
sejam cometidas faltas graves. Um tribunal que se dirige contra tal não se dirige contra o povo senão,  
em  nome  do  povo,  contra  seus  representantes  políticos.  Ele  não  só  faz  valer  negativamente  que  o 
processo político,  segundo critérios jurídico-humanos e jurídico-fundamentais,  fracassou mas também 
exige positivamente que os cidadãos aprovem os argumentos do Tribunal se eles aceitarem um discurso  
jurídico-constitucional  racional” (ALEXY,  1999,  p.  55-6,  sem grifo no original).  Como será visto,  a 
cursiva acima encontra eco no modelo de controle judicial de constitucionalidade defendido por BRUCE 
ACKERMAN (cf. infra, p. 106, nota 354).    

204 DWORKIN, 2006, p. 46.
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Temos  de  deixar  de  lado  a  premissa  majoritária  e,  com  ela,  a  concepção 
majoritária  de  democracia.  Ela  não  uma  concepção  coerente  de  o  que  é  a 
verdadeira democracia, e certamente não é a concepção norte-americana205.

4.3.  Requisitos  para  a  ação  coletiva  comunitária  integrada:  as  condições 

democráticas. 

Com a superação da premissa majoritária, Dworkin objetiva rechaçar a crença 

segundo  a  qual  a  revisão  judicial  seria  um instituto  antidemocrático  a priori.  A mera 

contagem de cabeças precisaria preencher alguns requisitos antes de almejar legitimidade, 

além de fomentar a criação de algum vínculo de pertencimento entre governo e indivíduos, 

tratando-os  com  a  mesma  consideração  e  respeito.  Esse  seria  o  grande  drama  da 

democracia majoritária. A despeito de prometer tudo isso, essa seria uma promessa vazia, 

impossível de ser cumprida.

Quase todos pensamos que a democracia é uma forma de governo valiosa, ou 
mesmo indispensável. Achamos que vale a pena lutar, e talvez até morrer, para 
protegê-la. Precisamos de uma concepção de democracia que se encaixe nessa 
noção de valor da democracia: precisamos de uma noção que nos mostre o que 
há de tão bom na democracia. A concepção majoritária não faz isso, porque não 
há nada que possua valor inerente em um processo que permite a um grande 
número  de  pessoas  impor  sua  vontade  a  um  número  menor.  O  governo  da 
maioria não é justo nem valioso por si. Só é justo e valioso quando atende a 
determinadas condições […]206.

Dworkin aceita o ônus de especificar quais seriam essas condições, indicando 

alguns princípios gerais estruturantes de sua concepção e capazes de fomentar o vínculo de 

pertencimento  entre  governo  e  indivíduo.  Como  ponto  de  partida,  assume  como 

indispensável a interpretação comunitária de ação coletiva, e, justamente por isso, vê-se 

obrigado a enfrentar uma crítica bastante contundente.

A concepção comunitária parece ser, na melhor das hipóteses, uma mistificação 

hegeliana, e, na pior, um convite à opressão totalitarista, justificada pela ideia de que o 

Estado seria mais importante do que o indivíduo207.  Efetivamente,  a caracterização que 

Rousseau  faz  do  governo  como vontade  geral  pode ser  vista  como uma defesa  dessa 

205 DWORKIN, 2006, p. 48-9.
206 DWORKIN, 2005, p. 509-10.
207 DWORKIN, 1990, p. 330.
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interpretação208,  e  essa  referência  não  parece  contribuir  muito  para  afastar  aquelas 

suspeitas209.  Para  superá-las,  Dworkin  precisa  avaliar  se  e  como  a  ação  coletiva 

comunitária pode ser defendida (i) sem a indicação de entidades coletivas que sufoquem a 

liberdade individual e (ii) como uma expressão liberal de autogoverno210. Com esse desafio 

em  mente,  Dworkin  propõe  um  aprimoramento  conceitual  da  concepção  comunitária, 

distinguindo-a em duas espécies. 

A ação coletiva comunitária não dependeria de qualquer prioridade ontológica 

da  comunidade  política  sobre  o  indivíduo,  mas  de  um  tipo  específico  de  atitudes 

compartilhadas  entre eles. Se conscientes, tais atitudes implicariam duas pressuposições 

acerca da unidade que lhes dá sustentação. Em primeiro lugar, ter-se-ia uma unidade de 

responsabilidade, cujo centro seria ocupado pelo sujeito individual ou coletivo a quem se 

atribui o sucesso ou insucesso, respectivamente, pelo acerto ou erro da ação. Em segundo 

lugar,  uma  unidade  de  julgamento,  em  cujo  centro  encontraríamos  as  convicções 

individuais ou coletivas apropriadas para avaliar a responsabilidade sobre o acerto ou erro 

de determinada ação211.

Em muitas oportunidades,  a unidade de responsabilidade assumida por uma 

pessoa  será  individual,  sobretudo  em  casos  de  ação  coletiva  estatística. 

Exemplificativamente, embora todos os membros de uma determinada comunidade política 

possam  ter  poluído  o  meio  ambiente  privilegiando  meios  de  transportes  particulares, 

muitas  pessoas,  ao  assumirem uma  unidade  de  responsabilidade  individual,  sentem-se 

culpadas  apenas  pelo que  seu  veículo  teria  contribuído para  a  poluição geral.  Existem 

situações,  porém,  em que  a  unidade  de  responsabilidade  assumida  pelo  indivíduo  é  a 

coletiva.  Nesse  caso,  embora  quem  aja  bem  ou  mal  seja  o  grupo,  o  indivíduo 

compartilharia essa responsabilidade de maneira derivada, como se, de fato, tivesse agido. 

Por  exemplo,  muitos  alemães  nascidos  após  a  Segunda  Guerra  Mundial  sentem-se 

208 Cf., a propósito, o conceito de soberania desenvolvido por ROUSSEAU e as semelhanças entre seus 
termos e os utilizados por DWORKIN: “Se o Estado ou a Cidade não constituem senão uma  pessoa 
moral, cuja vida consiste na união de seus membros, e se o mais importante de seus cuidados é o de sua 
própria conservação, torna-se-lhe necessária uma força universal e compulsiva para mover e dispor cada 
parte da maneira mais conveniente ao todo. Assim como a natureza dá a cada homem um poder absoluto  
sobre todos os seus membros, o pacto social dá ao corpo política um poder absoluto sobre todos os seus,  
e é esse mesmo poder que, dirigido pela vontade geral, recebe, como ficou dito, o nome de soberania” 
(2006, p. 38-9, sem grifo no original).

209 Cf., a propósito, supra, p. 12, nota 14.
210  DWORKIN, 1990, p. 335.
211 DWORKIN, 1990, p. 335.
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culpados  pelas  atrocidades  nazistas  pelo  simples  fato  de  se  compreenderem  como 

integrantes do grupo que as praticou212.     

Também  com  relação  à  unidade  de  julgamento  é  possível  distinguir  uma 

espécie de vinculação pelo indivíduo e outra pelo grupo. Mais uma vez, o exemplo da 

orquestra pode auxiliar na compreensão da primeira. Embora seus membros compartilhem 

a  responsabilidade pelo acerto ou erro na execução de  uma peça  (unidade coletiva de 

responsabilidade), eles mantém a prerrogativa de avaliar o mérito quanto sua participação 

individual  (unidade  individual  de  julgamento)213.  Em  algumas  situações,  todavia,  os 

indivíduos  rejeitam a  visão  de  que  estariam agindo  enquanto  unidades  individuais  de 

julgamento, e compreendem-se como membros de um grupo cujo escopo seria o de fazer 

julgamentos morais e éticos no lugar de seus integrantes. Nesse contexto, a comunidade 

julga a si mesma, independentemente de qualquer juízo individual. Um alemão que durante 

o regime nazista tenha aceitado essa unidade coletiva de julgamento, por exemplo, não 

poderia envergonhar-se dos atos de seu governo, que, em toda caso, seriam vistos como 

triunfos da ação do grupo214.

Essas perspectivas da unidade de ação originariam duas interpretações de ação 

coletiva  comunitária:  a  integrada  e  a  monolítica.  No  primeiro  caso,  as  atitudes 

compartilhadas entre indivíduos criariam uma unidade coletiva de responsabilidade mas 

não  de  julgamento,  que  permaneceria  inteiramente  individual.  Na  ação  coletiva 

comunitária  monolítica,  por  sua  vez,  tanto  a  unidade  de  responsabilidade  quanto  a  de 

julgamento seria coletivas215. 

Após inúmeras distinções e aprimoramentos conceituais, Dworkin finalmente 

chega à descrição final de sua concepção constitucional de democracia. Ao desautorizar a 

sobreposição  governo/indivíduo,  reservando-lhe  uma  esfera  intangível  de  liberdade  de 

julgamento,  a  democracia  comunitária  integrada  afastaria  as  suspeitas  indicadas  acima, 

válidas apenas com relação à interpretação monolítica216. 

212 DWORKIN, 1990, p. 335.
213 “[...] musicians are expected to develop and retain their own sense of musical achievement: their pride in  

what orchestra has done is based on their own self-consciously individual, judgments of musical merit”  
(DWORKIN, 1990, p. 336).

214 Nesse ambiente, “anyone who claimed an independent platform of conviction would be a revolutionary, 
even if his independent convictions endorsed the [regime]” (DWORKIN, 1990, p. 336).

215 DWORKIN, 1990, p. 336.
216 “Rousseau illustrates both the appeal of a better account of collective political action, and the confusion,  

into which he fell, in neglecting the distinction between what I […] call integrated communal collective 
action, which insists on the importance of the individual, and  monolithic  communal collective action, 
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Ao assumir  a  tarefa  de  promover  a  ação comunitária  integrada,  a  estrutura 

desse ideal  passa a ser  mais  complexa do que a  da democracia  estatística.  Poder-se-ia 

construir uma perfeita democracia estatística com a mera indicação de um arranjo político 

capaz  de  fazer  coincidir  o  conteúdo das  decisões  políticas  com a  vontade  da  maioria. 

Democracia  comunitária  integrada,  por  sua  vez,  vai  além  ao  exigir  um  conjunto  de 

instituições e pressuposições de fundo capazes de suscitar e alimentar os dois pressupostos 

da  atitude  democrática:  unidade  coletiva  de  responsabilidade  e  unidade  individual  de 

julgamento217. Dworkin  organiza  esse  conjunto  de  elementos  estimuladores  da  ação 

coletiva individualmente avaliada por um agente comunal integrado em três princípios. 

Somados, eles representariam os três ideais propulsores da filiação moral entre indivíduo e 

governo. Essas seriam as condições democráticas.

Em primeiro lugar, o  princípio da participação exige, por um lado, que cada 

pessoa deve desempenhar  um papel  que lhe permita  influenciar  o  caráter  das decisões 

políticas coletivas, e, por outro, que a magnitude desse papel não deve ser limitada por 

suposições sobre seu talento ou habilidade. Além de explicar porque o sufrágio universal e 

o  princípio  “uma  pessoa,  um voto”  devem ser  associados  ao  ideal  democrático,  essa 

exigência  conseguiria  justificar  plausivelmente  porque  as  liberdade  políticas,  como 

liberdade de expressão e protesto, devem ser compreendidas como partes integrantes desse 

ideal218. Deve-se ter em mente, porém, que tais determinações não acarretam a necessidade 

de igual influência sobre a decisão coletiva nos termos propostos pela leitura estatística. A 

capacidade de influenciar decisões políticas, nesse contexto, não objetiva um estado de 

coisas em que ninguém possa angariar votos e opiniões em razão do apelo de sua causa ou 

de seu argumento.

O  segundo  pilar  da  democracia  comunitária  integrada,  o  princípio  da 

reciprocidade,  estabelece  que  a  vinculação  moral  em  uma  unidade  coletiva  de 

responsabilidade pressupõe mutualidade entre  cidadãos e,  consequentemente,  exige que 

toda decisão política coletiva deve refletir um mesmo grau de consideração aos interesses 

which denies it” (DWOKIN, 1990, p. 330, grifo no original). 
217 DWORKIN, 1990, p. 337.
218 “If each citizen is to be given a role in politics that amounts to a genuine chance to make a difference,  

then, particularly in a large political community, he must be allowed voices as well as vote. A voting 
scheme that limited the participation of most citizens to an up-or-down vote when the debate was over 
would  neither  encourage  nor  justify  the  democratic  attitude.  And  selective  content-based  censorship 
would violate the second part of the participation principle, which stipulates that people´s political power 
cannot be reduced by regulations that violate equal respect” (DWORKIN, 1990, p. 338). 
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de todos os membros da comunidade política. 

[…]  uma  pessoa  não  é  membro  de  uma  unidade  coletiva  compartilhando 
sucessos e fracassos a menos que seja tratada como membro pelos outros, e tratá-
la como membro significa aceitar que o impacto de uma ação coletiva em sua 
vida e interesses é tão importante para o sucesso geral da ação quanto o impacto 
na vida e interesses de qualquer outro membro219.

Essa exigência dissolveria a linha que separa os ideais de justiça procedimental 

e  substantiva e,  com isso,  conseguiria  explicar  uma intuição compartilhada por muitos 

teóricos: democracia não é apenas governo do povo, mas também governo pelo povo. Em 

outras palavras, o princípio da participação integra mas não esgota o ideal democrático. 

Democracia não é apenas o que a maioria diz. É também, mas não apenas isso. Nesse 

contexto, um sistema político em que uma maioria distribua tudo para si, sem qualquer 

consideração para com alguma minoria racial, por exemplo, não seria apenas injusto, mas 

fundamentalmente antidemocrático220. 

Por fim, o  princípio da independência reforça a distinção entre interpretação 

estatística e comunitária da democracia, além de reafirmar a necessidade de se conceber 

essa última de maneira integrada. Sob pena de participar de uma tirania monolítica, todo 

membro  moral  de  uma  comunidade  política  deve  ser  encorajado  a  ver  como  sua  a 

responsabilidade pelo julgamento das ações do grupo221. Seja ela geral (totalitarismo) ou 

parcial (autoritarismo), qualquer  ambição no sentido de impor aos cidadãos uma unidade 

coletiva de julgamento desconfiguraria a interpretação comunitária e, consequentemente, o 

próprio ideal genuíno de democracia, que a pressupõe.

Duas consequências principais exsurgiriam desse princípio. Por um lado, ele 

assinala a necessidade de garantias constitucionais das liberdade públicas indispensável 

para o estímulo da unidade individual de julgamento. Por outro, a despeito de um aparente 

paradoxo, torna a tolerância liberal uma das condições democráticas, reafirmando, com 

isso, a importância do indivíduo em uma democracia comunitária integrada222.

219 DWORKIN, 1990, p. 339, minha tradução.
220 DWORKIN, 1990, p. 339-40. 
221 DWORKIN, 1990, p. 340.
222 “It  might seem paradoxical  that  an explicitly collectivist  conception of  democracy yields a  form of  

liberalism that has always thought individualistic. But that sense of paradox itself reflects an inadequate 
understanding  of  the  varieties  and  complexity  of  collectivist  understandings  of  political  action” 
(DWORKIN, 1990, p. 342). Em nota que segue essa citação, DWORKIN prossegue: “We should notice 
the historical  associations between democracy and liberal  attitudes about enforcing personal morality. 
Freedom of conscience was claimed as a defense against the tyranny of monarchs and bishops, and so 
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5. Democracia constitucional e o poder judiciário como guardião dos direitos morais.

Como operacionalizar todas essas premissas? Se, como visto223, a leitura moral 

da constituição é uma teoria sobre  o que a constituição significa (vale dizer, sobre como 

certos dispositivos constitucionais deveriam ser interpretados) e não sobre quem deve nos 

dizer o que ela significa, como conectá-la ao ideal de democracia comunitária integrada 

exposto acima? Como enfrentar as questões institucionais sobre as quais a leitura moral 

nada tem a dizer? 

Para Dworkin, a democracia é um esquema de governo incompleto do ponto de 

vista procedimental: ela não poderia “prescrever os processos pelos quais se poderia saber 

se  as  condições  que  ela  exige  para  os  processos  que  de  fato  prescreve  estão  sendo 

atendidas”224.  Isso  constituiria  uma  profunda  dificuldade,  explicitada  pelas  discussões 

constitucionais. Um regime verdadeiramente democrático não se contentaria com arranjos 

formais, com a mera participação. Como visto no item anterior, ele exige a caracterização 

de uma comunidade política que atenda às condições democráticas e, como consequência, 

que  trate  seus  membros com a  mesma consideração e  respeito.  Em suma,  democracia 

genuína, para Dworkin, exige associação entre forma e conteúdo. E para obtê-la, ele não vê 

outra alternativa a não ser usar um cálculo de resultados.

A melhor estrutura institucional é aquela que produz as melhores respostas para a 
pergunta  (de  caráter  essencialmente  moral)  de  quais  são  efetivamente  as 
condições democráticas  e  que melhor garante uma obediência estável  a  essas 
condições225.

Com essa passagem Dworkin retoma a distinção princípio/política introduzida 

no debate com Hart, aprimorando-a. Existiriam dois tipos ou classes de decisões políticas: 

as  sensíveis  e as  insensíveis à escolha. Questões sensíveis à escolha seriam aquelas cuja 

solução,  para  ser  correta,  depende  exclusivamente  do  caráter  e  da  distribuição  de 

preferências dentro da comunidade política. Decidir sobre investir algum fundo disponível 

na construção de uma estrada, de um hospital ou de uma praça esportiva, por exemplo, 

was part of the initial impulse toward democracy. Self-government of the individual was associated with 
self-government of the people. John Stuart Mill was an ardent democrat, but he distinguished democracy 
from mob rule, just as we have been distinguishing communal from monolithic collective action”. 

223 Cf. supra, p. 51, nota 159 e o parágrafo no qual está inserida. 
224 DWORKIN, 2006, p. 51.
225 DWORKIN, 2006, p. 52.
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seria uma questão de escolha sensível. Por outro lado, decidir sobre a adoção da pena de 

morte, da descriminalização do aborto ou da pesquisa com células tronco embrionárias 

seriam  questões  tipicamente  insensíveis  à  escolha.  Como  tais,  a  proposição  de  uma 

resposta  considerada  correta  independe  da  distribuição  de  preferências  dentro  da 

comunidade,  e  os  argumentos  contra  ou  a  favor  quaisquer  dessas  questões  seriam 

igualmente fortes em uma comunidade em que o povo aprova ou reprova, em sua maioria, 

tais argumentos. Evidentemente, haverá discordância sobre quais questões são sensíveis à 

escolha  e  quais  são  insensíveis.  Não  faria  sentido,  porém,  que  determinada  questão 

insensível à escolha fosse considerada como tal apenas se uma maioria assim o dissesse. 

Consequentemente,  “a  questão  de  segunda  ordem de  se  qualquer  questão  de  primeira 

ordem é sensível ou insensível à escolha é, em si, insensível a esta”226.

A  partir  dessa  distinção,  Dworkin  argumenta  que  uma  democracia 

minimamente  operante  seria  inviabilizada  por  qualquer  mudança  constitucional  que 

concedesse a um grupo de juízes não eleitos o poder de derrubar toda decisão política que 

lhes parecesse “incorreta”. Questões sensíveis à escolha, por dependerem da distribuição 

de preferências dentro da comunidade política, não podem sofrer esse tipo de intervenção. 

Ainda que os juízes sempre “melhorassem” a decisão rejeitada, existiria uma injustificável 

perda  de  autogoverno  que  não  poderia  ser  compensada  pelo  mérito  ou  “acerto”  das 

decisões judiciais. Respostas corretas para questões de escolha sensível  invariavelmente  

serão as que uma maioria política indicar. Esse seria o contexto em que a mera participação 

esgota o complexo ideal de democracia constitucional.

Situação  diversa  se  dá  com  questões  insensíveis  à  escolha.  Nesse 

departamento, o aspecto quantitativo do processo de participação cede espaço à qualidade 

das decisões políticas. Como aponta Conrado H. Mendes, Dworkin utiliza essa distinção 

para afastar

[…] parcialmente  uma conhecida  questão  epistemológica:  que  a  maioria  tem 
maior probabilidade de estar certa. No que toca a decisões políticas fundadas em 
preferências sensíveis, o argumento é correto. Quando se trata de preferências 
insensíveis,  não  há  razões  suficientes  para  defender  que  a  maioria 
necessariamente decida227.

Essa passagem reflete o ponto de discrepância entre democracia comunitária 

226 DWORKIN, 2005, p. 281-2.
227 MENDES, C. H., 2008a, p. 71. A propósito, cf. supra, p. 26, nota 54.
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integrada e a democracia meramente majoritária. Como visto anteriormente, a democracia 

constitucional  defendida  por  Dworkin  apoia  a  utilização  de  procedimentos  não-

majoritários  em  ocasiões  em  que  tais  procedimentos  possam  promover  as  condições 

democráticas, e o faz sem admitir qualquer espécie de arrependimento moral. A razão para 

tal apoio é derivada dessa releitura da dicotomia princípio/política. Boas respostas para 

questões  políticas  insensíveis  podem  ser  obtidas  independentemente  do  procedimento 

adotado.  Se  forem  alcançadas  por  votação  majoritária,  devem  prevalecer  porque  são 

corretas, e não porque espelham a vontade de uma maioria228. O que dizer, porém, quando 

a votação majoritária produzir uma resposta incorreta?

Com essa questão Dworkin especifica o vínculo entre o referido cálculo de 

resultados  e  o  papel  do  poder  judiciário  numa  democracia  constitucional.  Para 

compreendê-lo, ele pede que imaginemos a seguinte situação: (i) o legislativo aprova uma 

lei que considera crime a queima da bandeira nacional em sinal de protesto; (ii) tal lei é 

contestada  como  inconstitucional  na  Corte  Suprema,  sob  a  acusação  de  restringir  a 

liberdade de manifestação; (iii) o tribunal aceita a acusação e derruba a lei. Como avaliar 

essa decisão? Seria ela legítima ou, ao menos, justificável? Para os defensores da premissa 

majoritária, não. Para Dworkin, depende. 

Se a decisão estiver correta, não se poderia concebê-la como antidemocrática 

em  nenhum  sentido  coerente.  Se,  de  fato,  a  lei  contraria  as  condições  democráticas 

estabelecidas na constituição, declará-la inconstitucional faz prevalecer a democracia, além 

de torná-la melhor. Nesse caso, nenhum cidadão teria ficado em pior situação em qualquer 

dimensão dos valores políticos revolucionários229. 

Ninguém perdeu o poder de participar da comunidade autogovernante, pois na 
verdade  esse  poder  aumentou  para  todos.  Ninguém  teve  a  sua  igualdade 
comprometida, pois a igualdade, no único sentido cabível que podemos dar a 
essa palavra, se fortaleceu. Ninguém perdeu as vantagens éticas conferidas pela 
participação  no  processo  deliberativo,  pois  todos  tiveram  a  oportunidade  de 
participar da discussão pública sobre os méritos e deméritos da decisão230.

Nesse caso, se o poder judiciário não tivesse cumprido o seu papel de guardião 

dos direitos morais, vale dizer, se não tivesse sacado o trunfo político que condiciona a 

228 Cf. supra, p. 56, nota 176.
229 Cf. supra, p. 58-65.
230 DWORKIN, 2006, p. 50.
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existência de uma democracia verdadeira e a lei continuasse em vigor, todos os cidadãos 

estariam em pior situação em qualquer das dimensões democráticas, e seria uma perversão 

injustificável compreender isso como uma vitória do ideal democrático. 

Quando o judiciário  intervem na busca por  soluções  corretas  para  questões 

insensíveis, a velha arenga da falta de representatividade popular não poderia mais ser 

levantada.  O  fórum  do  princípio,  segundo  Dworkin,  compõe  a  instância  máxima  da 

democracia comunitária integrada. Juízes são representantes do povo, mas do “povo ele 

mesmo”, aquele ente coletivo distinto, num sentido comunitário. 

Democracia  verdadeira  impõe  a  observância  de  um  conteúdo  mínimo  de 

justiça:  as  condições  democráticas.  Quando  em  pauta  questões  insensíveis  à  escolha, 

nenhum procedimento seria justo ou injusto per se. Votação majoritária e revisão judicial 

serão justos ou injustos de acordo com o produto final originado por tais procedimentos 

(output).  Nesse  contexto,  não  interessa  quem  decide,  mas  como  se  decide.  Como 

consequência, porém, se a decisão da Corte estiver errada, todo o argumento exposto acima 

se torna falso.  Se  a lei  que proíbe a  queima da bandeira  efetivamente favorece aquele 

conteúdo mínimo de justiça, declará-la inconstitucional prejudica a democracia e coloca 

em uma situação pior todos os cidadãos.

Seria justificável, diante dessa possibilidade, impedir que o fórum do princípio 

assuma a liderança na busca por respostas corretas para questões insensíveis? Dworkin 

argumenta que não.  

A democracia de fato fica prejudicada quando um tribunal dotado de autoridade 
toma a decisão errada a respeito das exigências das condições democráticas – 
mas não fica mais prejudicada do que quando uma legislatura majoritária toma 
uma decisão constitucional errada que continua de pé. A possibilidade de erro é 
simétrica. Assim, a premissa majoritária é confusa e deve ser abandonada231.

A despeito  desse  final  categórico,  Dworkin  condiciona  a  legitimidade  do 

controle judicial de constitucionalidade à apresentação de respostas corretas. Como ponto 

positivo, a defesa que ele faz desse controverso instituto supera repostas apressadas do tipo 

“é  legítimo  porque  protege  direitos”232.  Como  ponto  negativo,  todavia,  a  expressão 

condicional de argumentos imposta pelo teste de resultados obriga Dworkin a defendê-los 

não propriamente como uma tese, mas como simples hipótese, em seu sentido literal: uma 

231 DWORKIN, 2006, p. 50.
232 Cf., supra, p. 11, nota 10, e p. 12, nota 12. 
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tese fraca.  

Estas  conclusões  são  importantes.  Elas  demonstram  o  quanto  é  falacioso  o 
argumento  popular  de  que,  uma  vez  que  a  revisão  judicial  das  normas  é 
antidemocrática,  a  leitura  moral,  que  torna  ainda  pior  o  dano  afligido  à 
democracia, deve ser rejeitada. Porém, é essencial termos em mente os limites de 
nossas conclusões.  Não dispomos ainda de um argumento positivo a favor da  
revisão judicial das normas, quer na forma em que essa instituição assumiu nos  
Estados Unidos, quer em outras formas. Simplesmente desenhamos um quadro 
equilibrado dentro do qual as diversas estruturas institucionais de interpretação 
das  condições  democráticas  possam digladiar-se,  livres  de  qualquer  falha  ou 
pressuposto233.

6. Objeções à proposta de Dworkin.

Para  finalizar  essa  capítulo,  apresentarei  algumas  críticas  à  (condicional) 

entrega da última palavra ao poder judiciário sustentada por Dworkin. Desde já saliento 

que não pretendo menosprezar as contribuições desse autor para a teoria jurídica em suas 

mais variadas matizes234. Meus objetivos são bem menos estrondosos, como já assinalado 

na  introdução  desse  trabalho,  e  podem ser  resumidos  em  dois  pontos  principais.  Em 

primeiro  lugar,  pretendo  expor  algumas  dificuldades  que  tornam  a  aceitação  de  sua 

proposta  profundamente  problemática.  Em  segundo  lugar,  argumentarei  que, 

desconsideradas essas dificuldades, seu ideal de democracia verdadeira pode ser defendido 

como qualquer coisa, menos como democracia, e menos ainda como verdadeira. 

Uma primeira  dificuldade  pode  ser  identificada  na  proposta  de  fusão  entre 

teoria moral e direito constitucional. Para apresentá-la, Dworkin maneja três suposições 

básicas: (i) a filosofia moral é objeto do direito constitucional; (ii) há uma maneira correta 

de “praticar” essa filosofia; (iii) os juízes são mais aptos que outros atores políticos para 

identificá-la e aplicá-la235. Com a intenção de reforçar o acerto dessas premissas, Dworkin 

procura afastar o receio que alguns autores sustentam sobre a expectativa de contaminação 

233 DWORKIN, 2006, p. 50-1, sem grifo no original. 
234 Com esse objetivo em mente, cf. HABA, para quem as quatro contribuições básicas de DWORKIN, 

quais sejam, a tese da única resposta correta, o direito como romance em cadeia, a crítica ao positivismo e 
a distinção princípio/política são, respectivamente, a “reformulación de un mito corriente”, uma simples 
“metáfora, y más bien despistadora”, uma “muy grosera simplificación de las cuestiones abarcadas bajo 
ese rubro, elaborada con base en el desconocimiento casi total de la principal literatura existente sobre 
estas cuestiones” e “una clasificación entre otras tantas, por lo demás vinculada a un tratamiento muy 
simplista  en  cuanto  a  los  'principios'  (con  entero  desconocimiento,  una  vez  más,  de  fundamentales 
comprobaciones y precisiones efectuadas al respecto en estudios claves – y también en muchos otros – 
publicados antes)” (2001, p. 189-190).     

235 ELY, 2010, p. 75.
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do direito pela moral236.

É perfeitamente compreensível que os juristas temam a contaminação [do direito 
constitucional] pela filosofia moral,  particularmente pelos filósofos que falam 
sobre direitos, porque as nuances fantasmagóricas desse conceito assombram o 
cemitério da razão. Mas hoje dispomos de uma filosofia melhor do que aquelas 
que  estão  na  lembrança  dos  juristas.  O  professor  Rawls,  […]  por  exemplo, 
publicou  um  livro  abstrato  e  complexo  sobre  a  justiça  que  nenhum  jurista 
constitucional poderá ignorar237.

Seguindo a interpretação de Ely, o convite que Dworkin faz aos juízes parece 

claro: procurar por valores morais, sobretudo em escritos de bons filósofos como Rawls, e 

anular as decisões políticas dos outros poderes quando elas contrariarem as recomendações 

presentes em tais escritos. Dworkin aparentemente reproduz um erro comum ao supor a 

existência  de  algo  assim chamado filosofia  moral,  em sua  majestosa  unicidade.  Como 

resume Gargarella, Rawls defende que “uma sociedade justa deve, na medida do possível, 

tender a igualar as pessoas em suas circunstâncias, de tal modo que o que ocorra com suas 

vidas fique sob sua própria responsabilidade”238. Rawls, evidentemente, é um bom filósofo, 

mas  Nozick  também o  é.  E  Nozick  argumenta  que  “a  igualdade  promovida  contra  a 

vontade de alguém ou de alguns não só é moralmente contestável, como constitui, além 

disso, um esforço em vão”239. Ora, constatando tal impasse, como deveriam proceder os 

juízes  para atender  ao convite  de Dworkin?  Porventura a  leitura moral  da constituição 

também exige que fiquem a par dos trabalhos publicados em algum Review of Books?

Ficamos  tentados  a  supor  que  não  haverá  nenhuma distorção  sistemática  na 
interpretação  judicial  do  “raciocínio  moral  correto”,  senão  a  que  deriva 
naturalmente  dos  axiomas filosóficos  a  partir  dos  quais  os  juízes  raciocinam 
(“Nós gostamos de Rawls, vocês gostam de Nozick. Nós ganhamos por 6 a 3. 
Anule-se a lei”). Isso por si só seria ruim, mas a situação tende a ser bem pior. A 
experiência nos diz que, na verdade, haverá sim uma distorção na escolha de 
valores fundamentais pelos juízes, uma distorção que privilegia (o que, aliás, não 
surpreende) os valores dos profissionais liberais da alta classe média, da qual 
provem a maioria dos juristas, dos juízes e também dos filósofos. As pessoas 
costumam achar que o que é importante para elas é importante para todos, e nós 
não somos exceção240.

236 Cf. supra, p. 49, nota 152.
237 DWORKIN, 2010, p. 233-4. Cf., a propósito, infra, p. 127, nota 426.
238 GARGARELLA, 2008, p. 27.
239 GARGARELLA, 2008, p. 44.
240 ELY, 2010, p. 78. De maneira semelhante, MICHAEL MACCONNEL: “Many arguments can be made, 

some more persuasive than others, that judges are superior to legislatures in making decisions of moral 
importance. It is easy to see why these arguments would appeal to law professors, who share with […]  
judges a common background, social class, and education” (1997, p. 1269).  
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Essa  “situação  bem  pior”  indicada  por  Ely  encontra  respaldo  no  elitismo 

epistemológico241 que  caracteriza  o  Führerprinzip presente  no  convite  de  Dworkin242. 

Como argumenta  Ingeborg  Maus,  a  formidável  generalidade  da  perspectiva  moral,  em 

oposição às normas jurídicas, bem como a indeterminada relação entre a moral atribuída ao 

direito,  por  um  lado,  e  as  convicções  morais  empiricamente  identificáveis  em  uma 

sociedade, por outro, são capazes de produzir uma aparente camuflagem ao messiânico 

decisionismo judicial presente na proposta de Dworkin243. Ao assumir como pressuposto 

explícito que ninguém mais do que juízes possui a capacidade moral de argumentação e ao 

identificar como fator decisivo da interpretação jurídica o próprio entendimento pessoal do 

juiz sobre o conteúdo objetivo da moral social, Dworkin procura solver esse dilema. Mas 

isso  não  é  suficiente  para  desviá-lo  de  uma  encruzilhada  ainda  maior:  a  potencial 

imunização da atividade jurisprudencial perante a crítica democrática.

A inclusão  da  moral  no  direito,  segundo  este  modelo,  imuniza  a  atividade 
jurisprudencial perante a crítica a qual originalmente deveria estar sujeita. […] 
Quando a Justiça ascende ela própria à condição de mais alta instância moral  
da sociedade,  passa a  escapar  de  qualquer  mecanismo de  controle  social  –  
controle ao qual normalmente se deve subordinar toda instituição do Estado em  
uma forma de organização política democrática. No domínio de uma Justiça que 
contrapõe um direito “superior” dotado de atributos morais, ao simples direito 
dos outros poderes do Estado e da sociedade, é notória a regressão a valores pré-
democráticos de parâmetros de integração social244.

241 Como argumenta NINO: “The common view that judges are better situated than parliaments and other 
elected officials for solving questions dealing with rights seems to arise from an  epistemic elitism.  It 
assumes that in order to arrive at correct moral conclusions, intellectual dexterity is more important than  
the capacity to represent vividly and to balance impartially the interests of all those affected by a decision. 
It is understandable that scholars who celebrate the marvels of judicial review should identify themselves 
more closely with judges than with politicians and, thus, are inclined to think, as Michael Walzer remarks, 
that what the deem to be right solutions – their own – would be more readily obtained by judges than by 
politicians” (1996, p. 189. sem grifo no original). Incisivas críticas ao elitismo epistemológico presente 
em DWORKIN podem ser encontradas em WALDRON, 2009 e SADURSKI, 2009. 

242 Segundo ELY, a “noção de que os valores genuínos do povo podem ser claramente decifrados por uma 
elite não democrática às vezes é chamada na literatura de 'princípio de Führer', e de fato foi Adolf Hitler 
quem disse: 'Meu grande orgulho é que não conheço nenhum estadista no mundo que tenha maior direito  
que eu a dizer  que é o representante de seu povo'''(2010,  p.  90).  É importante perceber que não há 
diferença  substancial  entre  o  elitismo político  federalista  analisado  no  capítulo  anterior  e  o  elitismo 
epistemológico de DWORKIN identificado nessa passagem. Cf., a propósito, supra, Capítulo I, item 3.1, 
p. 25-30. Acredito que, no Brasil, a defesa mais “brilhante” desse  Führerprinzip tenha sido feita por 
MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, que,  em pleno Regime Militar,  sustentou que a única 
democracia possível na realidade “consiste no governo por uma minoria democrática, ou seja, por uma 
elite  formada  conforme  a  tendência  democrática,  renovada  de  acordo  com o  princípio  democrático,  
imbuída do espírito democrático, voltada para o interesse popular: o bem comum” (1972, p. 29).        

243 MAUS, 2000, p. 186.
244 MAUS, 2000, p. 186-7, sem grifo no original. 
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Por  outro  lado,  a  despeito  das  limitações  articuladas  por  Dworkin245,  a 

introdução de valores morais na jurisprudência pode acarretar a liberação do judiciário de 

qualquer  vinculação  legal  que  pudesse  garantir  sua  sujeição  à  vontade  popular.  A 

invocação de princípios morais superiores ao direito posto pode subsidiar a produção de 

decisões inusitadas, a partir das quais o âmbito de “proibições” legais passa a ser estendido 

arbitrariamente ao campo extrajurídico das esferas de liberdade. Nesse contexto, somente a 

posteriori, 

[…] por ocasião de um processo legal, é que o cidadão experimenta o que lhe foi 
“proibido”,  aprendendo a deduzir  para  o futuro o “permitido”  (extremamente 
incerto) a partir das decisões dos tribunais. Os espaços de liberdade anteriores 
dos indivíduos se transformam então em produtos de decisão judicial  fixados 
caso a caso246.

Essa objeção não pode ser vista como simples janotismo teórico. Ao contrário, 

a  invasão moral  nos  tribunais  apresenta profundas  repercussões práticas,  identificáveis, 

inclusive, no cotidiano de nosso Supremo Tribunal Federal. Marcelo Neves, a propósito, 

externando preocupações semelhantes às de Maus247, chama a atenção para a maleabilidade 

da  argumentação  moral-principiológica  de  nossos  Hércules,  “no  âmbito  da  qual  as 

mitigações são frequentes e a 'exceção' pode tornar-se 'regra'”248.

Na jurisdição constitucional brasileira, [o] problema persistente em relação ao 
manuseio de princípios constitucionais […] reside no fato de que a decisão e os 
argumentos utilizados […] tendem a limitar-se ao caso concreto sub judice, mas 
não oferecem critérios para que se reduza o “valor surpresa” das decisões de 
futuros  casos  em  que  haja  identidade  jurídica  dos  fatos  subjacentes.  Dessa 

245 Cf. supra, p. 51-4.
246 MAUS, 2000, p. 189-90. 
247 É interessante expor a crítica que, em outro contexto, MARCELO NEVES apresenta ao argumento de 

MAUS, igualmente aplicável, devo reconhecer, à defesa que faço, no Capítulo IV, da participação como o 
direito  dos  direitos.  Conforme  NEVES,  ao  superestimar  o  valor  do  processo  legislativo,  MAUS 
desconsideraria a pluralidade de procedimentos caracterizadores do Estado Democrático de Direito. Não 
caberia  falar,  segundo  ele,  em  uma  supremacia  da  legislação  em  relação  à  jurisdição,  mas  num 
entrelaçamento circular de hierarquias: “O legislador não pode ultrapassar os limites estabelecidos na 
Constituição, cabendo ao Tribunal Constitucional exercer o respectivo controle. Entretanto, como o texto 
constitucional é concretizado normativamente mediante a interpretação jurisdicional,  disso resulta que 
não há uma hierarquia linear no interior do sistema jurídico, muito menos no âmbito mais abrangente dos 
procedimentos  constitutivos do Estados  Democrático de  Direito.  Este se caracteriza justamente  pelas 
'hierarquias entrelaçadas' […]. Enquanto a jurisdição estabelece o que é […] constitucional, põe-se em 
uma  posição  controladora  em  relação  à  execução  e  à  legislação,  embora,  simultaneamente,  esteja 
subordinada a limitações constitucionais e legais, assim como a controles do parlamento e do Executivo. 
[…]. A prevalência hierárquica unilateral do processo legislativo poderia conduzir à ditadura das maiorias 
e, assim, à negação da esfera pública pluralista” (NEVES, 2008, p. 152-3).       

248 NEVES, 2010, p. 199.
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maneira,  começa a  história,  novamente,  a  cada caso,  ao sabor  das  novidades 
metodológicas e doutrinárias249.

Por  fim,  não  é  possível  simplesmente  desconsiderar  um  possível  vício  na 

(auto)atribuição circular de “competências” que um judiciário detentor da última palavra 

no controle de constitucionalidade pode se expor. A derivação de capacidades a partir de 

princípios  genéricos  que  o  próprio  tribunal  desenvolve  e  aplica  em  sua  atividade  de 

controle  normativo  pode  acarretar  um  esfacelamento  dos  limites  de  competência 

inicialmente positivados. Em uma tal situação, o dissimulado decisionismo judicial parece 

ressurgir vigorosamente e, junto com ele, o dilema “Quis custodiet ipsos custodes?”.  

[O judiciário] submete todas as outras instâncias políticas à Constituição por ele 
interpretada e aos princípios suprapositivos por ele afirmados, enquanto se libera 
ele próprio de qualquer vinculação às regras constitucionais.  Legibus solutios: 
assim  como  o  monarca  absoluto  de  outrora,  o  tribunal  que  disponha  de  tal 
entendimento do conceito de Constituição encontra-se livre para tratar de litígios 
sociais como objetos cujo conteúdo já está previamente decidido na Constituição 
“corretamente interpretada”, podendo assim disfarçar o seu próprio decisionismo 
sob o manto de uma “ordem de valores” submetida à Constituição250.

Um segundo  problema  pode  ser  identificado  na  caracterização  dos  direitos 

como trunfos. Parece claro que, com essa poderosa imagem, Dworkin busca oferecer uma 

resposta à bastante conhecida preocupação segundo a qual os procedimentos legislativos 

possam veicular uma tirania da maioria251. Com base no elitismo epistemológico exposto 

acima e contra essa possibilidade, Dworkin pretende justificar a atribuição ao judiciário da 

tarefa de impor trunfos capazes de encerrar qualquer jogo político tendente a sacrificar 

249 NEVES, 2010, p. 198.
250 MAUS, 2000, p. 191-2. Na jurisprudência brasileira, os exemplos mais notórios desse vício podem ser  

encontrados nas ADI´s 926 e 939. Com base no conteúdo mínimo indicado acima (cf. supra, p. 19, nota 
25),  o  Supremo  Tribunal  Federal  decidiu  que  uma  “Emenda  Constitucional,  emanada,  portanto,  de 
Constituinte derivada, incidindo em violação à Constituição, pode ser declarada inconstitucional, pelo 
Supremo Tribunal Federal, cuja função precípua é de guarda da Constituição”. Não é demais ressaltar que 
esse  conteúdo  mínimo  capacita  o  Supremo  Tribunal  Federal  a  processar  e  julgar  ação  direta  de 
inconstitucionalidade  e  ação  declaratória  de  constitucionalidade  de  lei  ou  ato  normativo  federal  ou 
estadual,  e  que “extrair  dessa expressão a competência para julgar  a  constitucionalidade de emendas 
constitucionais parece razoável desvio daquilo que o constituinte originário lhe reservou” (MENDES, 
2008a,  p.  146;  cf.,  também,  MENDES,  C.  H..,  2005).  Também aqui  a  “lógica”  dos  argumentos  do 
Supremo pode servir como justificativa, e, nesse caso, também aqui haverá a confusão entre um problema 
prático e um problema lógico. Cf. supra, Capítulo I, item 4, p. 34-8. 

251 Como indica SHAPIRO, não “menos ilustre que o argumento platônico de que a democracia é inimiga 
da  verdade  [exposto  acima  como  a  primeira  dificuldade  na  teoria  de  DWORKIN],  é  a  alegação, 
geralmente  associada  à  'tirania  da  maioria'  discutida por  Tocqueville  e  Mill,  de  que  a  democracia  é  
inimiga dos direitos individuais [analisada agora como a segunda dificuldade na teoria de DWORKIN]” 
(2006, p. 268-9).
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direitos com base no numero de votos. 

Não se pode desconsiderar que o reconhecimento de “possíveis desacordos” é 

uma  constante  na  teoria  de  Dworkin.  As  pessoas,  admite  o  autor,  discordam sobre  a 

resposta correta para casos difíceis, sobre política, sobre princípio, sobre como o conteúdo 

moral da constituição deve ser lido, sobre quem deve efetivamente proceder à leitura desse 

conteúdo moral, sobre a solução justa para questões sensíveis ou insensíveis à escolha, 

sobre  quais  questões  são,  de  fato,  sensíveis  e  quais  são  insensíveis  etc.  Ora,  não  é 

necessário  muito  esforço  para  perceber  que  as  pessoas  igualmente  discordam  sobre 

direitos252. Nesse contexto, afirmar que direitos são trunfos não oferece uma resposta para a 

complexa  questão  sobre  quais  cartas  estão  disponíveis  e  quais  naipes  valem mais  que 

outros. Pelo contrário. Aparece como um mistério, consequentemente, que, como Dworkin, 

[…] alguns filósofos e juristas concebam os direitos como se eles estivessem de 
algum modo fora de toda disputa, como se pudessem ser abordados a partir de 
um plano distinto – um plano solene dos princípios constitucionais, afastado do 
vozerio  dos  parlamentos,  da  controvérsia  política  e  de  desacreditados 
procedimentos como o voto. […] Se dizemos que a função dos direitos é impor-
se como “trunfos” sobre as decisões majoritárias, deveríamos ser conscientes de 
que as pessoas discordam sobre quais direitos temos e oferecer alguma base que 
permita  superar  tais  desacordos  e  determinar  algo  que  seja  suscetível  de 
triunfar253.

 Evidentemente, entregar a um conjunto de juízes não eleitos e irresponsáveis 

perante o povo a missão de sanar tais desacordos (a opção de Dworkin) pode ser defendido 

como uma base capaz de identificar esse “algo que deve triunfar”. Nesse caso, porém, o 

problema exsurgiria do fundamento utilizado para justificar essa transferência: a tirania da 

maioria. Teóricos substancialistas como Dworkin assumem como necessária uma suposta 

252 Segundo WALDRON, o desacordo sobre direitos pode se manifestar em pelo menos três níveis: “First, 
there  is  no  agreement  about  what  it  means  to  call  something  a  right.  […]  Secondly,  and  more 
substantively, people (whether philosophically trained or not) continue to disagree radically about what  
rights we have – what they are rights  to – and what they are based on. […] Thirdly, even if there is a 
rough or  overlapping  consensus  on  a  set  of  basic  rights  or  civil  liberties  such  as  those  secured  by 
amendments to US Constitution or those enshrined in European Convention on Human Rights (ECHR), 
there  is  ferocious  disagreement  about  what  this  consensus  entails  so  far  as  detailed  applications  are 
concerned” (2004, p. 11-2). O papel fundamental que o reconhecimento desses desacordos joga na teoria 
de WALDRON será mais bem explorado no Capítulo IV.

253 WALDRON,  2004,  p.  12,  minha  tradução.  Acentuando  o  cinismo  da  constatação  de  HOBBES, 
WALDRON continua o argumento da seguinte maneira:  “We cannot play trumps if we disagree about the 
suits. Or if we do, we are open to what I regard as the unanswerable cynicism of Thomas Hobbes […]: for 
people to demand that we treat their theory of rights as the one that is to prevail is 'as intolerable in the 
society of men, as it is in play after trump is turned, to use for trump on every occasion, that suite whereof  
they have most in their hand'”.
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conexão  entre  decisão  majoritária  em  matéria  de  direitos  e  tirania  da  maioria  e,  ato 

contínuo,  apresentam  como  remédio  algum  procedimento  contramajoritário,  como  o 

controle judicial de constitucionalidade254. Dworkin tem razão em pensar que uma maioria 

totalmente livre para agir é uma coisa perigosíssima. Como aponta Ely, porém, é preciso 

fazer um grande “salto lógico para passar dessa ideia à conclusão de que a imposição de 

uma 'constituição não escrita' por parte de autoridades não eleitas seja a resposta adequada 

numa república democrática”255. 

Tamanho o impulso necessário para um salto como esse que alguns pequenos – 

mas  decisivos  –  “detalhes”  acabam  sendo  desconsiderados.  Dentre  eles,  há  um  em 

especial, cuja escamoteação parece profundamente insultante. 

Quando os cidadãos ou seus representantes discordam sobre quais direitos temos 
ou sobre o que eles acarretam, afirmar que esse desacordo não pode ser superado 
por procedimentos majoritários e que essa tarefa deve ser entregue a um pequeno 
grupo  de  juízes  parece  quase  um  insulto.  Resulta  particularmente  insultante 
quando  descobrimos  que  os  juízes  discordam  entre  si  exatamente  sobre  os 
mesmos pontos sobre os quais discordam os cidadãos e seus representantes, e 
que também os juízes tomam suas decisões por votação majoritária256.  

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal brasileiro ofereceu uma das mais 

tragicômicas  amostras  desse  detalhe  perdido.  Como  é  sabido,  o  art.  16  de  nossa 

Constituição estabelece 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. Também é verdade, porém, que a leitura em voz alta desse artigo não é suficiente 

para saber se a lei complementar nº 135, de 4 de junho de 2010, alterou ou não o processo 

eleitoral.

Um dos  cidadãos integrantes  da  Corte  argumentou  que  sim,  a  referida  lei 

modificava o processo eleitoral e, portanto, não poderia ser aplicada às eleições realizadas 

254 Para uma crítica à falácia da tirania necessária presente nesses autores substancialistas, cf. WALDRON, 
2006, p. 1395 s.

255 ELY, 2010, p. 12-3, sem grifo no original.
256 WALDRON, 2004, p. 15, sem grifo no original, minha tradução. Em outro trabalho, esse argumento é 

rearticulado da seguinte maneira: “Estamos todos familiarizados com a maneira como a arbitrariedade da 
decisão majoritária no parlamento ou no congresso é citada como uma maneira de realçar a legitimidade  
das cartas de direitos e da revisão judicial. No fim, naturalmente, é uma estratégia sem esperança para os  
oponentes  do  majoritarismo.  Os  próprios  tribunais  […]  são,  invariavelmente,  corpos  de  múltiplos 
membros  que  geralmente  discordam  entre  si,  mesmo  após  deliberação.  (Talvez  especialmente  após 
deliberação!). E, quando discordam, também eles tomam suas decisões por meio de votação e decisão 
majoritária. Cinco votos derrotam quatro no Supremo Tribunal dos Estados Unidos” (WALDRON, 2003, 
p. 156, grifo no original). 
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em 2010.  Em sua  sustentação,  perceptivelmente  apaixonada,  propugnava  que  em uma 

democracia constitucional não há povo soberano, e tampouco legislativo soberano, sem, 

contudo, perceber a implícita avocação de soberania que seu raciocínio acarretava. Depois 

de  mais  de  dez  horas de deliberação,  quatro  outros  cidadãos aderiram a essa opinião. 

Outros cinco, não. Como resultado desse cinco a cinco, seguiram-se outras tantas horas de 

uma  grotesca  confirmação  do  óbvio:  o  judiciário  também  decide  mediante  votação 

majoritária.  Posteriormente,  com a  indicação  de  mais  um  cidadão  que,  como  se  viu, 

integrou o grupo do “sim, a lei altera o processo eleitoral”, os seis cidadãos que formaram 

maioria  no  Supremo Tribunal  Federal  acabaram por  contrariar a  opinião  de  cerca  de 

quatrocentos e doze deputados federais, setenta e seis senadores e mais de dois milhões de 

outros cidadãos257.

Se,  afastada  a  crença  na  superioridade  da  argumentação  judicial,  a  única 

diferença identificável quando desacordos sobre direitos são deslocados da legislatura para 

o tribunal é uma diferença entre grupos constituintes da decisão, e não entre métodos de 

decisão,  a promessa de um remédio contra a tirania da maioria oferecida por Dworkin 

passa  a  ser,  no mínimo,  contestável:  se  a  votação majoritária  produz arbitrariedades  e 

tiranias,  grande  parte  do  direito  constitucional  mundial  é  arbitrário  e  tirânico258.  Seria 

257 A dificuldade em se justificar esse tipo de sobreposição é descrita por JEFFREY GOLDSWORTHY da 
seguinte maneira:  “Rights cannot be treated as objectively known truths by which democratic decision 
making can be impartially tested and, sometimes, proved defective. Of course, the majority is not always  
right – but then again, it is not always wrong, and the nub of the problem is that there is no impartial,  
objective method capable of telling us when it is right or wrong . Those who criticize a democratically 
enacted statute for  violating some right  are usually expressing a partisan view that  has already been 
considered and rejected in the democratic arena. To authorize judges to invalidate such a statute on that  
ground is to authorized them to substitute the partisan view of a minority for the opposing view of the 
majority,  violating the principle that everyone should be accorded equal respect in the procedures by 
which decisions are made on behalf of the community” (2001, p. 79, sem grifo no original).

258 WALDRON deriva esse argumento da resposta que DANIEL FARBER e PHILIP FRICKEY oferecem 
ao teorema de Arrow. Como resume IAN SHAPIRO, KENNETH ARROW “mostrou que, de acordo com 
algumas hipóteses extremamente frágeis, o critério da maioria pode levar a resultados aos quais se opõe a 
maioria da população. […] Esse resultado, conhecido como ciclo de votação, infringe o princípio de 
transitividade  –  considerado  geralmente  um  traço  indispensável  da  racionalidade.  Quando  existe  a 
possibilidade de acontecer esse tipo de ciclo, o resultado pode ser estabelecido por qualquer pessoa que 
controle a ordem de votação, desde que ela conheça a preferência dos eleitores. Mesmo que os resultados 
não  sejam  manipulados  por  quem  define  a  pauta  de  prioridades,  eles  podem,  de  todo  modo,  ser 
arbitrários, no sentido de que, se as alternativas tivessem sido votadas em ordem diferente daquela em que 
foram,  o  resultado  teria  sido  diferente”  (2006,  p.  269-70).  Sem  negá-lo  diretamente,  FARBER  e 
FRICKEY argumentam que a questão não enfrentada por ARROW é “comparado a quê?”: “If chaos and 
incoherence  are  the  inevitable  outcomes  of  majority voting,  them appellate  courts  (which  invariably 
having multiple members and majority voting rules) […] are equally bankrupt. […]  If we accept the  
thesis as to legislatures, we are left with nowhere to turn” (FARBER; FRICKEY, 1991, p. 55, sem grifo 
no original). Embora seja um dos pontos mais instigantes da ciência política contemporânea, um estudo 
mais aprofundado do teorema de Arrow demandaria a interpretação de uma pesada literatura secundária, o 
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possível escapar desse dilema? 

Acossado por essa questão, Dworkin propõe a utilização de um “cálculo de 

resultados”  como  o  único  critério  capaz  de  eleger  qual  opinião  institucional  deve 

prevalecer259. Essa constitui a terceira dificuldade em sua teoria que gostaria de analisar. Ao 

basear a legitimidade do controle judicial de constitucionalidade no acerto das decisões 

Dworkin  comete  o  mesmo  erro  presente  na  caracterização  dos  direitos  como  trunfos. 

Afinal, uma lei que criminalize a queima da bandeira nacional ofende ou não as condições 

democráticas, contraria ou não aquele “algo que deve triunfar”? 

Responder “depende”, nesse caso, equivale a não responder coisa alguma. Uma 

cidadania que discorda sobre direitos260 discordará sobre o acerto ou justiça de qualquer 

decisão política baseada na interpretação desses direitos, seja ela legislativa ou judicial261. 

Uma tal cidadania, consequentemente, não pode se dar ao luxo de edificar sua constituição 

sobre  as  incertas  bases  desse  desacordo.  Se  utilizarmos  um  enfoque  que  atenda  aos 

resultados,  distintos  cidadãos  intentarão  desenhar  sua  constituição  sobre  fundamentos 

diversos.  Como  poderiam  estabelecer  juntos  um  marco  político  que  acomode  suas 

diferentes visões políticas e ideológicas262? O acerto ou erro da criminalização da queima 

da  bandeira  é  uma  questão  política  não  apenas  porque  os  cidadãos  discordam,  mas 

sobretudo porque,  a despeito do desacordo, é possível reconhecer a necessidade de uma 

decisão que conte como a decisão da coletividade. 

que fugiria por completo da proposta dessa pesquisa. Para seguir em frente sem desperdiçar mais espaço 
além dessa nota, assumo como correto o argumento apresentado pelo já citado SHAPIRO, para quem 
“não  há  por  que  acreditar  que  a  legislatura  esteja  mais  sujeita  que  os  tribunais  à  possibilidade  de 
resultados arbitrários ou manipulados, identificada por Arrow” (2006, p. 273).  Ao contrário, tudo “leva a 
crer que a possibilidade de eles [os tribunais] passarem por ciclos é pelo menos igual à legislatura, e 
talvez estejam até mais sujeitos à manipulação. Os juízes que presidem os tribunais, sobre cuja pauta e 
ordem  de  encaminhamento  das  questões  eles  exercem um considerável  controle,  conhecem  bem  as 
posições de seus colegas, porque julgam muitos casos estreitamente relacionados entre si e a renovação  
de pessoal é paulatina e lenta” (2006, p. 272).     

259 Cf. supra, p. 70, nota 225.
260 Cf. supra, p. 79, nota 252.
261 Essa passagem reflete a impossibilidade de se demonstrar a condição de legitimidade que Dworkin 

estabelece ao controle judicial de constitucionalidade, indicada na introdução desse trabalho (cf. supra, p. 
15). Bem sintetizado por CONRADO HÜBNER MENDES, o argumento é o seguinte: “[...] se não pode 
haver resposta teórico-normativa para questão empírico-descritiva, e se 'respeitar direitos', condição de 
legitimidade da revisão judicial […], é questão empírica (substantiva, não meramente procedimental), a  
teoria constitucional tem o ônus de demonstrar que o judiciário 'respeita direitos'. Mesmo que perseguisse  
este propósito e lançasse mão de análises de jurisprudência para avaliar a correção das decisões, como o 
fez Dworkin, esta busca seria pouco frutífera para justificar a revisão judicial, uma vez que o respeito a 
direitos  não  se  prova  de  maneira  incontroversa.  Além  disso,  para  fins  das  escolhas  de  desenho 
institucional, um exame do mérito comparativo de parlamentos e cortes não poderia ser caso a caso” 
(MENDES, 2008b, p. 9-10, sem grifo no original). 

262 WALDRON, 2004, p. 294-5.
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Como discordamos quanto a  qual  posição deve prevalecer  e  ser  aplicada em 
nome da comunidade, precisamos de um processo – um processo político – para 
determinar qual deve ser essa posição. […] O objetivo de usar a força em nome 
da  justiça  é  garantir  às  pessoas  aquilo  a  que  elas  têm  direito.  […]  Daí  a 
necessidade de uma posição única,  determinada, da comunidade a respeito da 
questão – uma posição cuja aplicação seja compatível  com a integridade e o 
caráter unívoco da justiça. Com certeza, a justiça é afrontada […] se a posição 
identificada e aplicada como posição da comunidade estiver errada. Mas, dada a 
inevitabilidade da discordância  nessa  questão e dada a simetria, para todos os 
fins  práticos,  das  posições  rivais  na  questão  […],  não  há  nenhuma  maneira 
política  pela qual  a perspectiva dessa afronta substantiva possa ser  impedida. 
Tudo o que podemos fazer politicamente pela integridade da justiça é garantir 
que a força seja usada para sustentar uma visão e uma visão apenas – uma visão 
que possa ser identificada como a da comunidade por qualquer pessoa, quaisquer 
que sejam as suas opiniões sobre o assunto263. 

É  claro  que,  também aqui,  pode-se  defender  a  caracterização  do judiciário 

como o órgão identificador dessa posição única, e também aqui o problema exsurgiria do 

fundamento  utilizado  para  justificar  essa  opção.  Quando  argumenta  que  num  regime 

verdadeiramente  democrático  não  importa  quem  decide,  mas  apenas  como  se  decide 

questões insensíveis à escolha264, Dworkin barateia a enorme diferença que há entre decidir 

uma questão política  sobre condições democráticas e decidir uma questão política sobre 

condições  democráticas  por  meios  democráticos,  e,  com  isso,  inverte  a  ordem  de 

prioridades que caracteriza uma democracia. 

Em outras palavras, é precisamente porque a questão “quem decide” importa 

pelo menos tanto quanto a questão “como se decide” que um regime democrático pode ser 

diferenciado de uma monarquia ou de uma aristocracia, seja ela judicial ou não. Como 

argumenta Waldron, nossas preocupações sobre o caráter democrático ou não democrático 

de um  procedimento político de decisão  não se esvaem simplesmente porque o referido 

procedimento está sendo utilizado para solucionar uma questão sobre a natureza de um 

regime democrático. Consequentemente, e de maneira inevitável,  há algo que se perde, 

desde uma perspectiva democrática, quando um reduzido número de pessoas não eleitas e 

irresponsáveis politicamente decide,  em última e inapelável instância, sobre o que uma 

democracia requer. Se decide de maneira correta, evidentemente, haverá algum ganho para 

compensar essa perda – o que, porém, não equivale a não existir perda alguma265.

263 WALDRON, 2003, p. 44-6, grifo no original.
264 Cf. supra, p. 73.
265 WALDRON, 2004, p. 293-4.
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– CAPÍTULO III – 
A ÚLTIMA PALAVRA REPARTIDA? 

PROCEDIMENTALISMO E DUALISMO DEMOCRÁTICOS.

1. Introdução.

O Capítulo III sinaliza um deslocamento na análise até então empreendida para 

uma  tradição  teórica  desvinculada  dos  pressupostos  elitistas  explicitados  nos  capítulos 

anteriores.  Como  objetivo  geral,  pretendo  indicar  a  existência  de  alternativas  ao 

substancialismo de Ronald Dworkin, apresentando algumas contribuições que John Hart 

Ely e Bruce Ackerman ofereceram ao debate sobre os fundamentos do controle judicial de 

constitucionalidade266. 

Especificamente,  pretendo demonstrar  que  (i)  existem alguns problemas em 

cada modelo isoladamente considerado;  (ii) a proposta comum dessas teorias alternativas 

não é capaz de contornar inteiramente a dificuldade contramajoritária exposta no Capítulo 

I;  (iii) o messianismo judicial presente em Dworkin, embora fortemente combatido aqui, 

acaba  apenas  travestido  em  um  certo  paternalismo267,  ambos  criticáveis  a  partir  da 

266 Como ficará claro no decorrer desse capítulo, os modelos de controle judicial de constitucionalidade 
desenvolvidos  por  ELY e  ACKERMAN tendem a  sustentar  a  premissa  majoritária,  ao  contrário  de 
DWORKIN, e, adicionalmente, incluir o judiciário como órgão capaz de reafirmá-la ou aperfeiçoá-la . A 
despeito das inegáveis divergências e peculiaridades de cada teoria, a partilhada busca por legitimidade 
mediante restrições ao intervencionismo judicial no processo político democrático representa um ponto de 
contato ou traço comum que autoriza esse tipo de análise conjunta.

267 Ao lado da dificuldade contramajoritária descrita por BICKEL (cf.  supra,  p. 38-40),  o paternalismo 
judicial constitui um dos maiores entraves à justificação do controle judicial de constitucionalidade. Sobre 
ele, pronunciou-se LEARNED HAND da seguinte maneira: “For myself it would be most irksome to be 
ruled by a bevy of Platonic Guardians, even if I knew how to choose them, which I assuredly do not. If  
they were in charge, I should miss the stimulus of living in a society where I have, at least theoretically,  
some part in the direction of public affairs. Of course I know how illusory would be the belief that my 
vote determined anything; but nevertheless when I go to the polls I have a satisfaction in the sense that we 
are all engaged in a common venture. If you retort that a sheep in the flock may feel something like it; I  
reply […]: 'My brother, the Sheep'” (HAND, 1958, p. 73-4). 
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impossibilidade  de  se  pensar  um  indivíduo  como  portador  de  direitos  e, 

concomitantemente,  julgá-lo  desprovido  da  capacidade  necessária  para  decidir  como 

decidir quais seriam e o que acarretariam tais direitos.

2. O procedimentalismo constitucional de John Hart Ely.

A  teoria  constitucional  contemporânea,  segundo  John  Hart  Ely,  estaria 

dominada por uma falsa dicotomia, representativa de uma antiga disputa entre positivismo 

e  jusnaturalismo.  Pelo  lado  positivista,  modernamente  rebatizado  de  interpretacionista, 

afirma-se que, em sede de controle de constitucionalidade, os juízes devem limitar-se a 

fazer  cumprir  as  normas  explícitas  ou,  ao  menos,  claramente  implícitas  no  texto 

constitucional. Pelo lado jusnaturalista ou não-interpretacionista,  ao contrário, afirma-se 

que os tribunais devem ir além dessas referências textuais e fazer cumprir a constituição 

em sua totalidade, inclusive suas normas “não escritas”. Nesse contexto, cada

[…] um dos lados está interessado em sustentar a ideia de que essas são as únicas 
opções.  No  jogo  da  retórica,  cada  um  deles  marca  pontos  quando  expõe  a 
inadmissibilidade  da  alternativa  contrária;  sendo  o  debate  definido  dessa 
maneira, essa tarefa não é difícil – para ambas as partes, e pela mesma razão. 
Afinal, nenhuma das teorias professadas […] é, em última análise, compatível 
com os pressupostos democráticos implícitos em nosso sistema268.

A sedução de um interpretacionismo preso às cláusulas constitucionais pode 

ser  identificada  em  dois  pontos:  (i)  na  aparente  compatibilidade  com  as  concepções 

tradicionais sobre o que é o direito e como ele deveria funcionar269; e (ii) nas dificuldades 

que a abordagem não-interpretacionista encontra ao tentar se conciliar com a aspiração 

democrática de inúmeros Estados modernos270. A despeito desses traços positivos, porém, a 

268 ELY, 2010, p. IX.
269 Contrapondo-se ao dever de escolher decisões que mais honrem a história de seu país, propugnado por 

DWORKIN (cf.  supra, p. 54, nota 170), ELY argumenta que quando interpreta uma lei para decidir se 
determinado comportamento é permitido ou se ele entra em conflito com outra lei, um tribunal limita-se a 
determinar os propósitos expressos pela linguagem dessa lei. Nesse contexto, se um juiz declarasse “não  
estar satisfeito com essas referências e pretendesse também impor, em nome da lei em questão, os valores 
fundamentais  que acreditasse terem sido sempre defendidos por seu país,  concluiríamos que ele não  
estaria fazendo o seu trabalho e poderíamos até considerar a hipótese de convocar uma comissão para 
averiguar se ele perdeu o juízo” (ELY, 2010, p. 6-7).   

270 “O desenvolvimento constitucional no último século”, argumenta ELY, “fortaleceu substancialmente o 
compromisso […] com o controle do governo pela maioria dos governados. […] Isso explica a recorrente 
dificuldade que se apresenta aos adeptos do não interpretacionismo: a democracia majoritária é, sabem 
eles, o cerne de todo o nosso sistema; e, quando seus antagonistas os acusam de esposar uma filosofia  
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corrente interpretacionista 

[…] costuma abordar as  diversas  disposições  da  Constituição  como unidades 
contidas em si mesmas, interpretando-as a partir da linguagem, com a ajuda da 
história legislativa, sem recorrer significativamente a qualquer conteúdo vindo de 
fontes exteriores à disposição constitucional. […] [E]ssa forma convencional de 
interpretacionismo é problemática – e o problema é intrínseco a ela, e é tão sério 
que  chega  a  inviabilizá-la.  Pois  a  Constituição  em  si,  a  Bíblia  do 
interpretacionista, contém várias disposições que nos convidam a ir além de seu 
sentido literal – ou, caso o leitor prefira, que nos convidam a nos tornarmos, pelo 
menos até certo ponto, adeptos do não interpretacionismo; e esse é um fato que 
não pode ser simplesmente ignorado271.

Por outro lado, porém, nenhuma das estratégias não-interpretacionistas para o 

preenchimento das disposições constitucionais abertas poderia escapar de uma imposição 

paternalística de valores por um órgão contramajoritário272. Seja quando recorre aos valores 

próprios do juiz273, ao direito natural274, aos princípios neutros275, à razão276,

fundamentalmente incompatível com isso, eles não sabem se podem negar essa acusação” (ELY, 2010, p. 
11-2). 

271 ELY, 2010, p. 17. Como reconhece ELY, esse convite ao não interpretacionismo adviria da textura aberta 
presente em inúmeros dispositivos constitucionais. Cf., a propósito, supra, p. 42-7. 

272 Como resume CHRISTOPHER ZURN, “[a]ll of the candidate for discovering extra-textual fundamental 
values that  might guide adjudication result,  in the end, in judges applying substantive criteria  to the  
outcomes of legislative processes, processes that are themselves supposed to be the well-spring of the 
substantive values embedded in legal norms” (2002, p. 481). 

273 “A ideia de que o juiz, ao aplicar a Constituição, deva utilizar  seus próprios valores  para julgar os 
poderes políticos quase nunca é defendida explicitamente. Porém, […], percebemos em vários casos que, 
embora o juiz […] esteja propondo um método de identificação pretensamente impessoal e 'objetivo', o 
que ele terá mais chances de 'descobrir' […] são seus próprios valores. […] Há cerca de quarenta anos, as 
pessoas 'descobriram' que os juízes eram humanos e, portanto, em vários contextos jurídicos, tinham a 
predisposição  […]  de  inserir  seus  valores  pessoais  em  seus  argumentos  jurídicos.  A partir  dessa 
descoberta que abalou o mundo, a alguns pareceu perfeitamente lógico deduzir que é isso que os juízes  
devem  fazer.  Aqui  cabem duas  observações  óbvias.  A primeira  é  que  essa  teoria  'realista'  não  é  em 
absoluto uma teoria das decisões judiciais, pois não nos diz quais valores devem ser impostos. A segunda 
observação é que essa 'dedução' não é sequer remotamente lógica: o fato de que as pessoas sempre se 
sentiram tentadas a roubar não significa que elas devem roubar” (ELY, 2010, p. 58-9, grifo no original). 

274 “A ideia do direito natural não é considerada importante em nossa sociedade […] por uma boa razão. 
'Todas  as  teorias  jusnaturalistas  caracterizam-se  por  uma  singular  falta  de  clareza,  que  é  tanto  uma 
vantagem quanto uma desvantagem na aplicação de suas teses'. A vantagem, supõe-se, é que você pode 
invocar o direito natural para defender o que quiser. A desvantagem é que todos sabem disso” (ELY, 2010, 
p. 67).  

275 “Não será necessário determo-nos nessa ideia. É difícil encontrar quem a aceite sem ressalvas, e seu 
caráter falacioso já foi apontado por outros autores. A insistência em 'princípios neutros', por si só, nada 
nos diz de útil sobre o conteúdo apropriada desses princípios ou sobre de onde a Corte deve derivar os 
valores que eles incorporam” (ELY, 2010, p. 73).

276 “A objeção à 'razão' como fonte de valores fundamentais define-se melhor […] quando formulada como 
uma alternativa: ou ela é tão vazia quanto os 'princípios neutros' ou é tão elitista e antidemocrática que  
deveria  ser  desconsiderada  imediatamente.  Nossa  sociedade  não  tomou  a  decisão  constitucional  de 
facultar o sufrágio universal para depois dar meia volta e sobrepor às decisões populares os valores dos  
juristas de primeiro escalão. Como observou Robert Dahl, 'depois de quase vinte e cinco séculos, as 
únicas pessoas que parecem estar convictas das vantagens de ser governadas por reis-filósofos … são uns 
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à  tradição277,  ao  consenso278 ou  à  previsão  do  progresso  do  projeto  constitucional279,  a 

invocação não-interpretacionista de referências externas ao texto acaba por contrariar o 

próprio ideal de autogoverno ao pressupor, inexoravelmente,  a substituição de decisões 

tomadas  por  um órgão  representativo  por  outras  tomadas  por  um corpo  irresponsável 

politicamente280. Tudo isso, segundo Ely, parece gerar um dilema.

Uma  abordagem  interpretacionista  –  pelo  menos  uma  abordagem 
interpretacionista  que  aborde  as  disposições  da  Constituição  como  unidades 
contidas  em si  mesmas  – mostra-se,  quando submetida  à  análise,  incapaz  de 
manter-se  fiel  ao  espírito  evidente  de  certas  disposições.  Entretanto,  quando 
buscamos  uma  fonte  externa  de  valores  para  preencher  a  textura  aberta  da 
Constituição – uma fonte que não transforme a Corte num simples conselho de 
controle legislativo –, nada encontramos281.

Em Democracy and Distrust: a Theory of Judicial Review, Ely assume a tarefa 

de apresentar uma “terceira via”, uma “postura intermediária”282 capaz de demonstrar que a 

poucos filósofos'” (ELY, 2010, p. 78-9).
277 O “problema  é que as pessoas vieram a entender que a 'tradição' pode ser invocada para dar apoio a  

praticamente qualquer causa. […] Levando em conta […] a tremenda dificuldade de afirmar qualquer 
coisa mais concreta sobre a atmosfera moral e intelectual de eras passadas, temos condições de provar  
praticamente qualquer coisa para aqueles que estão predispostos a acreditar nas provas; ou, se formos  
mais sinceros,  poderemos admitir que a tradição na verdade não gera uma resposta – não gera,  pelo 
menos, uma resposta suficientemente inequívoca para justificar a reforma de uma decisão tomada por um 
órgão legislativo” (ELY, 2010, p. 79-80).  Ademais,  prossegue ELY, o “caráter abertamente nostálgico 
dessa abordagem salienta sua natureza não democrática: é difícil conciliar com nossa teoria de governo a  
hipótese  de  que  as  maiorias  do  passado (supondo-se  que  eram mesmo maiorias)  devem controlar  a 
maioria de hoje” (ELY, 2010, p. 82). 

278 “[...] uma literatura cada vez mais extensa nos ensina que, na verdade, não há consenso algum a ser  
descoberto e conhecido […]. Mesmo se supusermos […] que existe um consenso que contradiz a decisão 
dos nossos representantes eleitos,  ainda assim restaria o argumento, suficiente por si  só, de que esse 
consenso não é passível de ser descoberto, pelo menos não pelos nossos tribunais” (ELY, 2010, p. 84, 
grifo no original). Em outra passagem, ELY finaliza o argumento da seguinte maneira: “Os observadores 
cultos nunca se cansam de nos lembrar de que as Assembleias Legislativas são apenas imperfeitamente 
democráticas. Deixando de lado o fato de que a reação adequada é torná-las mais democráticas, esse 
argumento  é  daqueles  que,  sob  análise,  podem  produzir  resultados  contrários  aos  esperados.  […] 
podemos admitir inúmeras vezes que as Assembleias Legislativas não são completamente democráticas,  
mas isso não fará com que os tribunais sejam mais democráticos que elas” (ELY, 2010, p. 89).   

279 “Os problemas dessa abordagem são os mesmos de sempre, mas numa forma um pouco mais grave. […] 
a previsão é uma tarefa arriscada para qualquer um, e um juiz nomeado não tem motivo algum para supor 
que seja melhor nessa tarefa do que o Legislativo, a ponto de declarar, com base em suas previsões, que  
os  esforços  deste  sejam  inconstitucionais.  […]  ao  prever  o  futuro,  os  juízes  da  Suprema  Corte  
inevitavelmente colaboram para moldá-lo; e, moldando o futuro, eles inevitavelmente […] dão forma ao 
presente. Supondo que isso funcione, tratar-se-á unicamente da imposição dos valores próprios dos juízes. 
Foi exatamente isso que os teóricos dos valores fundamentais prometeram que não fariam: o fato de ser  
feito de modo indireto e por trás de uma cortina de fumaça não deve ser invocado como argumento de  
defesa” (ELY, 2010, p. 92-3, sem grifo no original). 

280 Cf. supra, p. 81, nota 257.
281 ELY, 2010, p. 97.
282 Para ELY, saber se sua abordagem do controle judicial  de constitucionalidade pode ser  considerada 

“uma  forma  de  interpretacionismo  propriamente  dito,  ou  se  deve  ser  considerada  uma  abordagem 
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imposição de valores por juízes não eleitos e irresponsáveis perante o povo não é única 

resposta  possível  frente  à  consciente  necessidade  de  que  a  Constituição  precisa  ser 

preenchida283.  Para  bem  compreendê-la,  convém  recorrer  à  famosa  nota  de  rodapé 

apresentada em Carolene Products. 

No caso United States v.  Carolene Products Co. (1938), em que se discutiu a 

constitucionalidade de uma lei  que proibia o transporte interestadual de leite com óleo 

vegetal, a Suprema Corte estadunidense apôs três importantes observações em uma nota de 

rodapé.  Basicamente,  o  tribunal  consignou  que  é  dever  do  judiciário:  (i)  aplicar  as 

disposições específicas da Constituição; (ii) intervir no processo político para proteger o 

bom funcionamento  do  sistema democrático;  e  (iii)  avaliar  o  modo como as  maiorias 

tratam as minorias284. 

Segundo Ely, ninguém mais do que a Corte presidida por Earl Warren nos anos 

1960 soube  desenvolver  as  orientações  expostas  acima.  Inegavelmente,  a  identificação 

dessa Corte como ativista é merecida. Para Ely,  porém, tratar-se-ia de um ativismo  sui  

generis.

intermediária entre o interpretacionismo e o não interpretacionismo, é uma questão que, além de não ser 
importante, não pode ser respondida; por outro lado, é muito importante – e é possível – saber se essa 
abordagem de fato é capaz de evitar os perigos de um interpretacionismo estreito sem sacrificar seus 
pontos fortes” (ELY, 2010, p. 17).    

283 Como aponta JOSEPH GRANO, “[t]he essence of Ely´s theory can be summarized quickly. Several 
constitutional provisions are so open-ended that their meanings cannot be determined by reference to text 
or  history.  Courts  and most  commentators  usually attempt  to  define these open-ended provisions by 
reference to fundamental  values discovered in such places  as  natural  law,  tradition, or  contemporary 
morality. Each possible source of fundamental values confront fatal theoretical and practical difficulties, 
the result being that each only masks the court´s or the commentator´s imposition of personal values on 
society.  Because this is  unacceptable in a representative democracy,  an alternative model  for judicial 
enforcement of these open-ended provisions must be developed, and  if  this cannot be done we must  
consider seriously the possibility that courts should simply stay away from them” (GRANO, 1981, p. 168-
9, sem grifo no original). Se a busca por um modelo alternativo à imposição judicial de valores afasta 
ELY de  DWORKIN,  o  fato  de  não  tomar  a  sério  a  opção  presente  na  cursiva  acima  afasta-o  de 
WALDRON, como será visto posteriormente.

284 Citada  por  ELY,  a  footnote  #4 a  Carolene  Products estabelece  o  seguinte:  “[(i)] A  presunção  de 
constitucionalidade pode ter margem mais estreita  quando a legislação parece,  à  primeira vista,  estar 
compreendida  numa  proibição  específica  da  Constituição,  tal  como  as  das  dez  primeiras  emendas, 
consideradas igualmente específicas quando entendidas como contidas na Décima Quarta emenda […]. 
[(ii)]  Não será necessário,  agora,  considerar se uma lei  que restringe aqueles  processos políticos dos 
quais, via de regra, pode-se esperar que provoquem a revogação das leis indesejáveis, deverá estar sujeita  
a uma análise judicial mais rigorosa […] do que a maioria dos outros tipos de legislação […]. [ (iii)] 
Também não  será  necessário  procurar  saber  se  considerações  do  mesmo naipe  devem influenciar  o 
controle de leis direcionadas a certas minorias religiosos […] ou de nacionalidade […] ou raciais […]; se 
o preconceito contra minorias separadas e isoladas pode ser uma condição especial que tende a restringir 
seriamente o funcionamento dos processos políticos em que costumamos nos basear para proteger as 
minorias, e que pode exigir, nessa mesma medida, um exame judicial mais minucioso” (ELY, 2010, p. 
100). 
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Muitas das decisões mais controversas da Corte de Warren dizem respeito ao 
processo penal ou a outras questões referentes aos procedimentos judiciais ou 
administrativos que devem ser cumpridos para que o Estado possa impor um 
dano grave aos indivíduos – decisões de teor processual, no sentido mais comum 
da  palavra.  […]  É  certo  que  essas  decisões  foram  intervencionistas,  mas  o 
intervencionismo era alimentado não por um desejo por parte da Corte de impor 
certos  valores  fundamentais  e  sim  pelo  desejo  de  assegurar  que  o  processo 
político – que é o contexto em que tais valores de fato podem ser corretamente 
identificados,  ponderados  e  proporcionados  entre  si  –  estivesse  aberto  aos 
adeptos  de  todos  os   pontos  de  vista,  em  condições  de  relativa  igualdade. 
Finalmente,  houve decisões  que insistiram na igualdade de tratamento devida 
àqueles que a sociedade habitualmente não trata de maneira igual […]. Porém, 
em vez de anunciar que o bem ou o valor X era tão importante ou fundamental  
que simplesmente precisava ser assegurado ou protegido, a Corte transmitiu aqui  
a mensagem de que, uma vez que os políticos decidissem fornecer ou proteger X 
para  algumas  pessoas  (em geral,  pessoas  como eles  mesmos),  eles  tinham o 
dever  de  garantir  que  todos  fossem igualmente  agraciados  ou  protegidos,  ou 
então de preparar-se para explicar, de modo bem convincente, por que isso não 
ocorria285. 

Essa busca por metas participativas de acesso aos processos e benefícios de um 

governo representativo, especificada, segundo Ely, pelos dois campos da atuação judicial 

prefigurada pela nota de rodapé a Carolene Products, marcou profundamente o trabalho da 

Corte Warren286.   E é a partir dela que o autor intenta elaborar uma teoria do controle 

judicial de constitucionalidade que, além de favorecer a representatividade, seja orientada 

pela noção de participação política.

2.1. O poder judiciário como árbitro do mercado político: desbloqueando os canais de 

mudança política e facilitando a representação das minorias.

Da  pretensão  de  aperfeiçoar  a  premissa  majoritária,  portanto,  ao  invés  de 

abandoná-la, Ely deriva o papel que o poder judiciário poderia legitimamente exercer em 

um regime democrático. Como nota fundamental, o intervencionismo autorizado por esse 

tipo de controle só poderia tratar de questões estritamente vinculadas ao processo político, 

e nunca do conteúdo substantivo das decisões legislativas impugnadas, seja ele qual for. 

Nesse contexto, o padrão de ativismo recomendado por Ely é análogo ao que 

285 ELY, 2010, p. 98-9, grifo no original. 
286 Tal  busca,  segundo  ELY,  não  nos  chama  a  “considerar  se  este  ou  aquele  valor  substantivo  é  

excepcionalmente importante ou fundamental, mas sim se a oportunidade de participar quer nos processos 
políticos  mediante os quais os valores  são identificados e ponderados,  quer  nos benefícios  concretos 
alcançados por meio desses processos foi restringida de modo indevido” (ELY, 2010, p. 102). 
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seria, em assuntos econômicos, uma orientação  antitruste, entendida como oposta a uma 

orientação  reguladora:  “em vez  de  ditar  resultados  substantivos,  ela  intervém  apenas 

quando  o  'mercado',  neste  caso  o  mercado  político,  está  funcionando  mal  de  modo 

sistêmico”287. Esse mal funcionamento, por sua vez, pode ser diagnosticado quando

(1) os incluídos estão obstruindo os canais da mudança política para assegurar 
que continuem sendo incluídos e os excluídos permaneçam onde estão, ou (2) 
quando,  embora  a  ninguém  se  neguem  explicitamente  a  voz  e  o  voto,  os 
representantes ligados à maioria efetiva sistematicamente põem em desvantagem 
alguma  minoria,  devido  à  mera  hostilidade  ou  à  recusa  preconceituosa  em 
reconhecer uma comunhão de interesses – e, portanto, negam a essa minoria a 
proteção que o sistema representativo fornece a outros grupos288.

 

Basicamente  três  argumentos  servem  de  substrato  para  esse  modelo.  O 

primeiro  deles,  de  viés  mais  descritivo  que  normativo  e,  portanto,  menos  útil  aos 

propósitos dessa pesquisa, estabelece que a Constituição estadunidense deixa a escolha de 

valores substantivos quase que inteiramente a cargo do processo político.  Contrariando 

uma caracterização habitual da constituição como uma declaração geral de valores289, Ely 

restringe as preocupações da Carta em dois pontos fundamentais: a justiça procedimental 

na resolução de disputas individuais (o processo em sentido estrito, “por meio do qual são 

descobertos os fatos e as partes em litígio podem apresentar suas pretensões”290), por um 

lado,  e  a  garantia  de  ampla  participação  nos  processos  e  distribuições  do  governo  (o 

processo  em  sentido  amplo,  “por  meio  do  qual  as  grandes  questões  políticas  são 

287 ELY, 2010, p. 136. ELY não desconhece que a participação pode ser, ela mesma, considerada um valor. 
Segundo  ele,  porém,  essa  possibilidade  não  faz  com  que  os  dois  tipos  de  controle  judicial  de  
constitucionalidade  descritos  se  mesclem  em um só.  “Segundo  o  modo  como utilizo  tais  termos,  a 
imposição de valores refere-se à atribuição de tamanha importância a certos bens (ou direitos, ou seja lá o 
que for) que eles devem ser isolados de toda restrição passível de ser imposta pelo processo político, ao 
passo que a orientação participativa denota uma forma de controle judicial de constitucionalidade que se  
preocupa com o modo através do qual são feitas as decisões que efetuam na prática as escolhas de valores 
e a distribuição dos custos e benefícios resultantes. […] Caso se objete, não que eu não distingui os dois 
conceitos,  mas sim que é possível  'valorizar' certos procedimentos decisórios por si mesmos, trata-se 
obviamente de uma objeção correta: é possível. E, para quem insistir em usar essa terminologia, afirmo 
que os 'valores' que a Corte deve buscar são 'valores participativos' como os acima mencionados [...]”  
(ELY, 2010, p. 99-100). Os argumentos que sustentariam a imposição desses “valores” serão analisados 
no corpo do texto, logo na sequência dessa nota.  

288 ELY, 2010, p. 137.
289 Cf., a propósito, WRIGHT, 1972 (para quem uma constituição “is an enduring but evolving statement of 

general values designed to limit governmental action and protect individual rights”, p. 1268) e a própria 
tese da leitura moral da constituição sustentada por DWORKIN (supra, p. 47-54).   

290 ELY, 2010, p. 136.
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determinadas de modo imparcial”291), por outro292.

A Constituição norte-americana, […], em sua maior parte, é e sempre foi uma 
Constituição  propriamente  dita,  cuja  preocupação  principal  são  as  questões 
constitutivas. O que a distingue, e o que de fato distingue os próprios Estados 
Unidos,  é  um  processo  de  governo,  não  uma  ideologia  dominante.  Como 
escreveu o juiz Linde: “Como carta constitutiva do Estado, a Constituição não 
deve prescrever resultados legítimos, mas sim processos legítimos – isso para 
que,  como a nossa (ao contrário de documentos mais  ideológicos,  em outros 
países), ela possa servir a várias gerações em diferentes eras”293. 

Em  segundo  lugar,  Ely  salienta  que  a  abordagem  do  controle  judicial  de 

constitucionalidade  que  busca  promover  a  participação,  ao  contrário  da  abordagem 

contraposta, que busca proteger valores, é compatível com todos os pressupostos implícitos 

de um sistema de democracia representativa. O intervencionismo judicial recomendado por 

uma orientação antitruste, nesse sentido,

[…] admite que é inaceitável afirmar que juízes nomeados e com cargo vitalício 
refletem melhor os valores convencionais do que os representantes eleitos; em 
vez disso, preconiza que se policiem os mecanismos através dos quais o sistema 
busca assegurar que nossos representantes irão de fato nos representar. Talvez 
haja aqui uma ilusão de circularidade: minha abordagem é mais compatível com 
a democracia representativa porque foi  planejada para sê-lo.  Mas não age  de 
modo menos circular  aquele  que planeja  construir  um avião,  por exemplo,  e 
acaba de fato construindo algo que voa294. 

Por  fim,  Ely  sustenta  que  a  abordagem  orientada  ao  fortalecimento  da 

representação exigiria do judiciário um tipo de atuação para a qual ele seria plenamente 

capaz de desempenhar. Não se trata de perícia, muito menos de uma suposta superioridade 

moral  ou  argumentativa,  mas  de  reconhecer  que,  sendo  especialistas  em  questões  de 

processo  e  estando  à  margem  do  jogo  político  democrático,  os  juízes  seriam 

comparativamente  mais  bem qualificados  para  controlar  as  regras  do  jogo  do  que  as 

autoridades políticas eleitas295. 

291 ELY, 2010, p. 136.
292 ELY, 2010, p. 115-6.
293 ELY, 2010, p. 134. A “normativização” desse argumento descritivo pode sugerir uma “conclusão que tem 

implicações  importantes  para  a  tarefa  de  dar  conteúdo  às  disposições  abertas  do  documento 
[constitucional]: que a preservação dos valores fundamentais não é tarefa própria da Constituição e do 
direito constitucional” (ELY, 2010, p. 117).  

294 ELY, 2010, p. 135.
295 Como observa ZURN, o controle procedimental de constitucionalidade proposto por ELY é justificado 

“not because of a belief in the special competence of judges to be able to discern, and paternalistically 
enforce,  the  moral  truth,  but  precisely  because  they are  unelected,  and  so  institutionally situated  as 
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É  óbvio  que  nossos  representantes  eleitos  são  as  últimas  pessoas  a  quem 
devemos  confiar  a  identificação  de  qualquer  dessas  situações  [de  mal 
funcionamento  do  mercado  político].  Os  juízes  nomeados,  no  entanto,  estão 
relativamente à margem do sistema governamental e só indiretamente precisam 
preocupar-se com a permanência no cargo. Isso não lhes dá um canal de acesso 
especial  aos  valores  genuínos  do  povo  […]:  na  verdade,  pelo  contrário, 
praticamente assegura que não terão esse acesso. No entanto, isso também lhes 
dá  condições  de  avaliar  objetivamente  –  embora  ninguém possa  dizer  que  a 
avaliação  não  estará  cheia  de  decisões  discricionárias  tomadas  no  calor  do 
momento – qualquer reclamação no sentido de que, quer por bloquear os canais 
da mudança, quer por atuar como cúmplices de uma tirania da maioria, nossos 
representantes eleitos na verdade não estão representando os interesses daqueles 
que, pelas normas do sistema, deveriam estar296.

2.2. Dificuldades com Ely.

Ao concentrar seus esforços na elaboração de uma teoria de meio, como visto 

acima297, Ely acalenta o objetivo de fazer emergir o melhor de dois mundos. Como percebe 

Zurn, porém, dado seu comprometimento rousseauniano com a legitimidade derivável dos 

procedimentos  de  manifestação  política,  por  um lado,  e  sua  compreensão  lockeana de 

política como uma agregação de interesses privados, por outro, não surpreende que seu 

modelo de controle judicial de constitucionalidade seja criticado por ambos os flancos298. 

Nos dois próximos itens,  pretendo defender a abordagem de Ely contra um 

ataque  de  viés  substancialista,  especificamente  quanto  à  acusação  de  insuficiência  do 

enfoque estritamente procedimental sustentado por ele. Posteriormente, ao fazer eco ao 

ataque da  teoria  democrática,  avanço o  estudo para  o dualismo democrático  de  Bruce 

Ackerman.  

2.2.1. A crítica da teoria constitucional.

Ao restringir tão intransigentemente a atuação judicial à correção de falhas no 

processo  de  representação,  Ely  faz-se  vulnerável  a  um ataque  substancialista  bastante 

disinterested parties in procedural disputes between the electors and the elected” (ZURN, 2002, p. 483-4, 
sem grifo no original).  

296 ELY, 2010, p. 137.
297 Cf. supra, p. 87, nota 282.
298 “ […] by those who reject a Rousseauian account of legitimacy as insufficient for explaining the moral 

content of politically enacted rights, and by those who reject the Lockean conception of representative 
democracy as insufficient for explaining the deliberative, intersubjective character of political decision 
making” (ZURN, 2002, p. 484). 
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conhecido.  “Ora”,  poder-se-ia  argumentar,  “isso  significa  que  os  tribunais  deveriam 

confirmar a constitucionalidade de uma lei  que _____!”. Como observa Ely,  existiriam 

pelo menos duas alternativas para preencher essa lacuna. A primeira delas costuma apelar 

ao terror para ser convincente299. Depois do holocausto, ilustrativamente argumenta Michel 

Perry, é praticamente impossível defender a tese de que o processo legislativo é um valor 

maior do que o conteúdo das leis300. 

Seria,  por  isso,  conveniente  abandonar  o  enfoque  centrado  no  processo 

propugnado  por  Ely?  Alguns  argumentos  podem  ser  mobilizados  para  sustentar  uma 

resposta negativa. É importante perceber que essa interpelação apenas indiretamente afeta 

o procedimentalismo de Ely. O que está em jogo não é a aceitação ou rejeição da tese 

cética criticada por Perry301, mas a aceitação ou rejeição de um modelo de controle judicial 

de  constitucionalidade  que  não  vê  contradição  entre  ser  politicamente  liberal  (ou 

conservador ou qualquer outra coisa que o valha) e “ao mesmo tempo acreditar, em virtude 

do respeito pelo processo democrático, que a Corte não deve intervir nos juízos de valor do 

Legislativo”302. 

É claro que há uma gigantesca diferença entre liberalismo ou conservadorismo 

políticos (sejam quais forem os seus contornos) e o antissemitismo alemão capitaneado por 

Hitler, e é essa diferença que parece fazer a crítica de Perry tão atraente. “Ora”, poder-se-ia 

continuar  o  argumento,  “isso  significa  que,  impossibilitados  de  apreciar  os  méritos 

substantivos  de  uma  decisão  política,  os  tribunais  deveriam  confirmar  a 

constitucionalidade  do  holocausto!”.  Há  uma  resposta  curta  para  essa  objeção, 

efetivamente apresentada por Ely, e outra um pouco mais longa, que acredito implícita em 

seu argumento. Quanto à primeira: 

299 Cf., a propósito, supra, p. 11, nota 9, p. 12, nota 13 e p. 13. nota 15.
300 “Surely the  skeptical  view that  the  process  of  policymaking  is  a  higher  value  than  the  content  of  

policymaking is a difficult position to defend in this post-Holocaustal age. I share Professor Levinson´s 
view in this regard: '[Paeans] to law as the 'value of values', where the specific content of values is left  
undefined, [are] […] symptomatic of our contemporary intellectual bankruptcy'” (PERRY, 1978, p. 1216-
7). 

301 “Duvido que haja um número substancial de pessoas dispostas a defender a ideia de que o processo tem 
um 'valor maior' que a substância, embora algumas pessoas digam que, em geral, as decisões substantivas  
devem ser tomadas democraticamente em nossa sociedade, e as decisões constitucionais devem, em geral, 
limitar-se a policiar os mecanismos de decisão e distribuição” (ELY, 2010, p. 243-4). 

302 ELY, 2010, p. 95. Em termos mais claros e diretos, pode-se sustentar que não há hierarquia entre forma e 
substancia, ou mesmo que os resultados são mais importantes que o processo, sem que, necessariamente, 
um modelo substancialista como o de DWORKIN tenha que ser validado.  
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Não  basta  responder  que  o  Holocausto  não  poderia  acontecer  nesse  país. 
Podemos rezar e pedir que isso nunca ocorra. Acredito que não seja possível, mas 
ainda assim temos de planejar nossas instituições baseando-nos na premissa de 
[que] essa catástrofe é uma possibilidade (seja qual for a barreira oposta por  
qualquer teoria constitucional a tal situação). Mas a razão pela qual o exemplo 
não  pode simplesmente  ser  descartado  é  exatamente  a  razão  pela  qual  ele  é 
abrangido pela teoria constitucional deste livro. Um acontecimento tão horrível 
como  o  Holocausto  só  é  concebível  numa  democracia  porque  envolve 
tipicamente a vitimização de uma minoria separada e isolada303.

A cursiva presente nessa citação permite entrever o tom da resposta mais longa. 

Ao menos por duas razões, o ressuscitamento cotidiano de Hitler pela teoria constitucional 

contemporânea é, em sua essência, uma estratégia vã, uma retórica vazia. Em primeiro 

lugar  porque  há  um  problema  lógico  nessa  preocupante  ritualística,  já  indicado 

anteriormente como a falácia da tirania necessária304. A relação revisão judicial/proteção de 

direitos  não  é   algo  tão  direto  e  evidente  como  pressupõe  grande  parte  da  teoria 

constitucional  contemporânea305.  Como  sugere  Mark  Tushnet,  um mundo  sem  revisão 

judicial pode, certamente, assemelhar-se à Rússia stalinista ou à Alemanha nazista,  tanto 

quanto, porém, ao Reino Unido ou à Holanda contemporâneos306. 

Evidentemente,  um teórico  substancialista  pode  depurar  a  crítica  de  Perry, 

preservando-lhe o caráter atrativo. O que se acentua, diria ele, não é a conexão entre a 

inexistência de controle judicial de constitucionalidade e o holocausto, mas a possibilidade 

de apor obstáculos à insanidade coletiva, capazes de evitar a utilização de mecanismos 

democráticos para fins  tão medonhos.  Dessa reformulação,  porém, derivaria  a  segunda 

razão pela qual o apelo ao terror não pode servir  como justificativa à revisão judicial. 

Estaríamos  de fato convencidos  de  que  um  tribunal  capacitado  a  controlar  a 

303 ELY, 2010, p. 244, com exceção da parte sublinhada, sem grifo no original.
304 Cf. supra, p. 80, nota 254, e o parágrafo no qual está inserida.
305 Direitos são mais bem protegidos no Brasil do que no Reino Unido, nos Estados Unidos do que na 

Holanda? “As any student of comparative constitutionalism will know”, argumenta SADURSKI, “this 
rhetorical  question  hints  that  countries  without  judicial  review  […]  protect  rights  as  well  as,  and  
sometimes even better than, those with strongly entrenched bills of rights that allows judges to strike 
down  unconstitutional  statutes.  Any  such  comparison  runs  the  obvious  risk  of  drawing  illegitimate  
conclusions about the role of judicial review in the protection of individual rights. The conclusion would  
be legitimate if  all  other things were equal,  and if the only variable was the presence or absence of  
judicial  review. However,  the condition of  ceteris paribus is  never satisfied in comparisons between 
different countries: 'everything else' is not equal, and those other unequal factors can significantly affect  
the level of rights protection” (SADURSKI, 2002, p. 275-6, grifo no original) 

306 “What would a world without judicial review look like? It might look like Stalinist Russia. Or it might 
look like Great  Britain,  which does not have a written constitution, or  the Netherlands,  which has a  
written constitution the the courts do not enforce” (TUSHNET, 2000, p. 163). Dito de outra maneira, 
“[w]e do not have to have a court that will strike down laws – a court with the power of judicial review –  
to have a vibrant language of fundamental rights available to us” (TUSHNET, 2000, p. 168)
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constitucionalidade de atos políticos poderia impedir a ascensão de Hitler? 

Como indica Atria, há uma maneira menos cínica – e mais convincente – de 

expressar  esse  contra-argumento:  o  direito  não  pode  proteger  quando  o  direito  está 

suspenso307.  Os tribunais não foram desenhados para  barrar o terror, e quando o terror 

emerge,  eles  ou  são  cooptados ou  são  calados.  Na  recente  e  militarizada  história  do 

Supremo Tribunal Federal brasileiro,  Ribeiro da Costa308,  Aliomar Baleeiro309 e Alfredo 

Buzaid310, por um lado, Victor Nunes Leal311, Hermes Lima312 e Evandro Lins313, por outro, 

podem exemplificar, respectivamente, essas duas possibilidades314.

A segunda  alternativa  para  preencher  aquela  lacuna,  por  sua  vez,  costuma 

apelar à irracionalidade, mas à irracionalidade levemente desvinculada do terror. Ely cita o 

exemplo  oferecido  por  Harry Wellington  de  uma hipotética  lei  que,  ao  criminalizar  a 

remoção da vesícula biliar, vitimize não apenas uma minoria enfraquecida, mas impõe a 

todos um regime injustificável315. “Ora”, rearticular-se-ia o argumento, “isso significa que 

os  tribunais  deveriam  confirmar  a  constitucionalidade  de  uma  lei  tão  estúpida  e 

potencialmente  perigosa  como  essa!”.  Por  duas  vezes,  Ely  afirma  ser  impossível  a 

aprovação desse tipo de lei.  Entre essas afirmações, porém, há um interessante diálogo 

imaginário cuja  transcrição,  embora bastante  longa,  pode auxiliar  na especificação dos 

limites e possibilidades do procedimentalismo constitucional aqui analisado. 

“Mas vamos supor que ela seja aprovada”. “Ora, isso não é possível. Já temos 
problemas demais; não vamos perder tempo com hipóteses absurdas”. “Vamos 
supor que ela seja aprovada”. “Está bem, vou entrar no seu jogo. Se ela fosse 
aprovada,  acho  que  poderíamos  ab-rogá-la  rapidinho”.  “E  se  não  fosse 

307 ATRIA, 2003, p. 323. 
308 Nomeado por JOSÉ LINHARES, presidente do STF no exercício da presidência da República, tomou 

posse em 30/01/1946 e presidiu o STF de 1963 a 1966. 
309 Nomeado por CASTELO BRANCO, tomou posse em 25/11/1965 e presidiu o STF de 1971 a 1973.  
310 Nomeado  por  JOÃO  BATISTA FIGUEIREDO,  tomou  posse  em  30/03/1982  e  aposentou-se  em 

20/07/1984.
311 Nomeado  por  JUSCELINO  KUBITSCHEK,  tomou  posse  em  07/12/1960  e  foi  aposentado  em 

16/01/1969, com base no ato de exceção nº 5, de COSTA E SILVA.
312  Nomeado por JOÃO GULART, vice-presidente no exercício da presidência da República, tomou posse  

em 26/06/1963 e foi aposentado em 16/01/1969, com base no ato de exceção nº 5, de COSTA E SILVA.
313  Nomeado por JOÃO GULART, vice-presidente no exercício da presidência da República, tomou posse  

em 04/09/1963 e foi aposentado em 16/01/1969, com base no ato de exceção nº 5, de COSTA E SILVA.
314 Sobre a relação desses ministros com o regime militar, cf., COSTA, 2001, p. 165-193.
315 “Consider a statute making it a crime for any person to remove another person´s gall bladder, except to 

save that person´s life. Assume the express purpose of the statute is to preserve gall bladders, it being 
determined that such organs can survive only so long as they are housed within a living person´s body. I 
think 'this is  an uncommonly silly law' (as Mr. Justice Stewart  said of the Connecticut contraception 
statute). I think also that it is unconstitutional […]” (WELLINGTON, 1973, p. 304-5)
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possível?”. “Então eu imaginaria que os representantes que elegi  descobriram 
algo a respeito da vesícula biliar que eu e você desconhecemos”. “Vamos supor 
que não descobriram nada do tipo.  Suponhamos que agiram de maneira 
irracional”. “Então é só tirá-los de lá por meio do voto. Fazer um impeachment. 
Ab-rogar a lei”. “Impossível. A maioria das pessoas acredita que eles estão 
fazendo  a  coisa  certa”.  “E  essas  pessoas  também estão  agindo  de  maneira 
irracional?”. “Exato”. “Então acho que não é possível argumentar com elas”. 
“Não, não é”. “Você tem consciência do que está me dizendo? Você está me 
dizendo que não acredita  na democracia.  Com neuroses assim, eu certamente 
estaria  me preocupando com problemas bem menos abstratos  que a oposição 
entre  controle  substantivo e  controle  participativo.  Eu me preocuparia  com a 
hipótese de ler no jornal amanhã que o meu cachorro está sendo considerado para 
ocupar o cargo de Ministro da Agricultura”. “Vamos deixar o seu cachorro (e 
meus problemas  mentais)  fora disso.  Eles  aprovam a tal  lei.  O que você 
faz?”. “Tento saber mais a respeito da vesícula biliar. Se essa lei for realmente 
perigosa,  acho que não a obedecerei.  Não acredito que este seja um exemplo 
correto, mas a paciência das pessoas tem limite. Fazer um protesto no Capitólio, 
imagino,  se  as  pessoas  estiverem ficando muito doentes  devido à  loucura  do 
Legislativo  e  dos  eleitores”.  “E  se  você  for  juiz?  Declarar  a 
inconstitucionalidade da lei não é melhor do que ocupar o Capitólio?”. “Este 
é  um  debate  antigo,  que  os  abolicionistas  também  travaram:  deveria  o  juiz 
distorcer a Constituição (da época anterior à Guerra Civil), fingindo que ele não 
apoiava  a  escravidão,  ou  deveria  ele  abdicar  de  seu  posto  e  lutar  em outras 
frentes? Havia pessoas de bem em ambos os lados, mas acho que eu teria ficado 
do lado daqueles que afirmavam  que, dado um mal moral que você considere 
grande  o  bastante  –  especialmente  um  mal  que  esteja  de  fato  inscrito  na 
Constituição  e  que,  portanto,  seja  imune  à  anulação  legislativa  –,  você  deve 
combatê-lo  da  maneira  mais  eficaz  que  puder,  mesmo  se  isso  significa 
permanecer  no  cargo  de  juiz  e  entregar-se  um  pouco  à  desobediência  civil 
judicial.  Nesse ponto você já não estaria  agindo como juiz,  não mais do que 
estaria se ocupasse o Capitólio, mas talvez fosse essa a coisa correta a fazer. Não 
tenho certeza”316.       

A despeito desse final reticente,  Ely aparentemente contorna o problema da 

potencial  irracionalidade  coletiva  afirmando  que  não  é  essa  a  questão  por  traz  da 

legitimidade do controle judicial de constitucionalidade. Se o direito constitucional fosse 

definido e operacionalizado a partir  de leis hipotéticas que jamais serão aprovadas, ele 

inevitavelmente  definharia.  O  direito  constitucional,  finaliza  Ely,  “existe  para  aquelas 

situações em que o governo representativo se torna suspeito,  não para aquelas em que 

sabemos que ele é digno de confiança”317.

2.2.2. A crítica da teoria democrática.

Como especificado anteriormente, a edificação de um modelo de controle de 

316 ELY, 2010, p. 244-6. Os destaques em negrito foram adicionados para facilitar a leitura. 
317 ELY, 2010, p. 246.
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constitucionalidade  estritamente  procedimental  tem como  meta  a  preservação  do  bom 

funcionamento  do  sistema  democrático  representativo.  Ao  poder  judiciário,  enquanto 

árbitro  do  processo  de  representação,  competiria  desbloquear  os  canais  de  mudança 

política  e  facilitar  a  representação das  minorias,  evitando que  sofram discriminação,  a 

partir do policiamento dos “mecanismos através dos quais o sistema busca assegurar que 

nossos  representantes  irão  de  fato  nos  representar”318.  Parece  claro,  portanto,  que  a 

plausibilidade desse critério (o bom funcionamento do sistema democrático) depende da 

concepção  de  democracia  estabelecida  como  ponto  de  partida.  Ainda  que  de  maneira 

implícita, a proposta de Ely se baseia em uma concepção pluralista de democracia, cujo 

valor  costuma ser atribuído à pretensão de assegurar uma condição de  equilíbrio entre 

diversos grupos de interesse identificáveis em uma sociedade. E esse é o alvo de uma das 

mais incisivas críticas da teoria democrática.

Como aponta Carlos Santiago Nino, a concepção pluralista de democracia não 

se  desvincula  completamente  de  uma  concepção  elitista319.  Pelo  contrário,  ela  parece 

constituir uma mera variação da tradição elitista, cuja contribuição específica consiste em 

introduzir, no lugar de pessoas individualmente consideradas, grupos ou facções como os 

principais atores políticos320. Como consequência mais direta dessa substituição, o regime 

democrático  passa  a  ser  compreendido,  por  um  lado,  como  um  conglomerado  de 

mecanismos aptos a produzir um nivelamento de influências que neutralize o poder das 

facções, e, por outro, como um arranjo institucional que atribui a prerrogativa da decisão 

sobre  questões  coletivas  às  facções  que  vençam  a  disputa  pelo  voto  popular321. 

Fundamentalmente,  o  ponto  problemático  indicado  pela  teoria  democrática  reside  na 

própria ideia de equilíbrio ou estabilidade, central para a caracterização dessa concepção. 

Segundo Gargarella,

318 ELY, 2010, p. 135.
319 A origem desse concepção pode corroborar essa afirmação. O ideal pluralista, segundo GARGARELLA, 

“puede remontarse a Madison y a los escritos incluidos en  El Federalista  en general. La idea central 
madisoniana,  precisamente,  tenía  que  ver  con  la  prevención  de  la  tiranía,  y  el  deseo  de  lograr  un 
equilíbrio entre los distintos grupos, por el momento dotados de un poder relativamente desigual. Toda la 
estructura del sistema de 'frenos y contrapesos' […] estaba orientada a impedir estas mutuas opresiones” 
(1996, p. 154). 

320 “The pluralist conception of democracy is a variant of the elitist view. Its specific contribution is to 
introduce groups or factions as the main actors in political competition rather than individual persons who 
together constitute elites. The idealists of the French Revolution believed that factions can be exclude 
from political forum. But pluralists consider factions an unavoidable outcome of the self-interested nature 
of individuals and of their tendency to associate in order to defend collectively that self-interest” (NINO,  
1996, p. 82)

321 NINO, 1996, p. 84.

97



[…] as dúvidas surgem quando pensamos se é razoável acentuar a preservação de 
um equilíbrio sem avaliar os interesses em jogo nesse equilíbrio. Por exemplo, 
pode ser que a divisão dos poderes tal como foi pensada sirva (como de fato tem 
servido) para impedir que a voz dos mais favorecidos da sociedade seja a única 
escutada dentro do processo de formação das leis. Do mesmo modo, essa divisão 
pode impedir (como de fato impediu) os impulsos vindicativos (contra os mais 
favorecidos)  latentes  em  muitos  dos  setores  mais  desconsiderados  da 
sociedade322.

Um  exemplo  pode  aclarar  essa  dificuldade.  Segundo  Ely,  o  conjunto  de 

mulheres de um sociedade como a estadunidense não comporia uma minoria discreta e 

insular,  e,  consequentemente,  a  proteção  de  seus  interesses  não  exigiria  qualquer 

intervenção judicial, ainda que estritamente procedimental. Por quê? Porque as mulheres 

“representam metade do número de eleitores – aparentemente até mais da metade! Como 

se não bastasse não serem separadas e isoladas, elas nem mesmo são uma minoria!”323. Em 

outras  palavras,  as  mulheres  possuem,  sob  um  enfoque  pluralista,  a  oportunidade  de 

organização  e  reivindicação.  Se  não  o  fazem,  isso  apenas  poderia  ser  imputado  à 

responsabilidade delas como grupo. 

A transposição de um argumento como esse para a realidade brasileira pode se 

mostrar bastante preocupante, inclusive para com outras “maiorias”. Conforme os dados do 

Censo 2010,  97  milhões  de  brasileiros  se  dizem negros  (pretos  ou  pardos),  contra  91 

milhões de pessoas brancas, segundo a classificação do IBGE324. Ora, “um mundo que não 

se organizou para tratá-los como ser humano e como igual”325, nos dizeres de Florestan 

Fernandes,  não  parece  estar  em  condição  de  oferecer  à  população  negra  apenas  a 

oportunidade  de  organização  e  reivindicação326.  Poder-se-ia  objetar  que  esse  contra-

argumento envolve complexas questões substantivas (como as de ações afirmativas, por 

exemplo), e não meramente procedimentais. De fato, envolve. E esse é o ponto.

Ely  subestima  a  ameaça  indicada  por  Dworkin  ao  banalizar  o  risco  da 

imposição  de “valores procedimentais” que sua teoria acarreta327. O argumento segundo o 

322 GARGARELLA, 1996, p. 155, minha tradução.
323 ELY, 2010, p. 220.
324 UOL  Notícias.  Mais  brasileiros  se  assumem  negros,  diz  Ipea,  12/05/2011  (disponível  em: 

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/2011/05/12/mudanca-na-divisao-racial-do-brasil-e-reflexo-de-mais-
pessoas-se-assumindo-negras-diz-ipea.jhtm. Último acesso: 16/11/2011). 

325 FERNANDES, 2007, p. 33.
326 “A busca por 'justiça', entre os interesses existentes”, argumenta ACKERMAN, “pode obstruir o sistema 

existente  da  política  […]  de  maneira  que  o  torne  resistente  demais  aos  movimentos  populares.  O 
pluralista  […] é cego quanto ao  significado desses  movimentos,  pois  ele  é  cego para  a  importância 
fundamental da cidadania como algo distinto de associações ou grupos restritos” (2006, p. 429-30).  

327 Cf. supra, p. 90, nota 287.
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qual o papel do judiciário consiste em policiar os procedimentos democráticos poderia ser 

persuasivo  se a  democracia  fosse  um  conceito  político  preciso  e,  consequentemente, 

inexistisse  desacordo  sobre  o  caráter  democrático  de  qualquer  procedimento 

especificamente considerado. Ao assumir a concepção pluralista da democracia como uma 

concepção  correta  (“correta”,  como aduz  Dworkin,  no  sentido  de  ser  uma questão  de 

moralidade política “objetiva”), Ely acaba sendo apanhado por suas próprias críticas: se, 

por força do desacordo, os valores substantivos não podem ser descobertos e aplicados 

pelos  tribunais,  como  poderiam  eles,  sem  recorrer  aos  mesmos  controversos  valores  

substantivos,  pressupor  e  proteger  o  pluralismo  como  a  resposta  correta  sobre  o  que 

democracia significa328? 

Vimos  inúmeras  pessoas  de  talento  empenhando-se  em reconciliar  a  revisão 
judicial com a democracia. A estratégia é a mesma: demonstrar que a revisão 
judicial  adequada  não  requer  que  o  Supremo  Tribunal  substitua  julgamentos 
legislativos substantivos por novos julgamentos de sua autoria.  As táticas são 
diferentes.  Um programa afirma que o Tribunal pode atingir o nível  certo de 
controle constitucional valendo-se da “intenção” dos constituintes. Outro, que o 
Tribunal pode evitar infringir a democracia policiando os processos da própria  
democracia. Ambos os programas se auto-anulam: incorporam justamente os  
julgamentos substantivos que dizem que devem ser deixados ao povo329.

Ademais, grande parte das constituições modernas – inclusive a constituição 

dos Estados Unidos – especifica uma série de valores substantivos, não se restringindo à 

enumeração  de  procedimentos  justos.  Insistir  no  contrário  pode,  como  já  assinalado, 

ofuscar  a  inevitável  valoração  presente  na  interpretação  jurídica,  passando  a  falsa  e 

perniciosa imagem de neutralidade política330. Como indica Cass Sunstein,

[…] a ideia geral da democracia não é meramente processual. Mesmo os seus 
aspectos processuais […] dependem de crenças substantivas. Indo mais além no 
caráter  fundamental,  é  imperioso  escolher  qualquer  conceito  específico  de 
democracia representativa a partir de um universo de possibilidades. Tal conceito 
deve  ser  sustentado mais  pela  ideia geral  em si  do que identificado com ela 
mesma. O próprio conceito de Ely é mais atraente, mas não é “na” Constituição 
em qualquer sentido; o documento, sem as ideias complementares do próprio 
Ely, não demanda esse conceito. Se a Constituição deve ser interpretada de modo 
a  impor  a  noção  particular  de  Ely,  deve  ocorrer  com  base  em  argumentos 
consistentes –  uma “abordagem de valor”, justamente o que o autor procura  
evitar. […] [Q]ualquer abordagem do controle de constitucionalidade deve ser 
defendida com base em razões substantivas. Nenhum ponto de vista peca por 

328 DWORKIN, 2001, p. 82.
329 DWORKIN, 2001, p. 100-1, sem grifo no original.  
330 Cf. supra, p. 50.
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depender  delas.  Ele  [Ely]  não  forneceu  a  defesa  necessária;  em  vez  disso, 
recorreu a um argumento meramente processual  e,  em um sentido decisivo e 
completamente desnecessário, a uma alegação de neutralidade331. 

Como  paradoxal  consequência  dessa  abordagem de  valor  evitada,  Ely  não 

consegue levar adiante sua proposta de cisão entre forma e conteúdo. Parafraseando uma 

de  suas  críticas  ao  não-interpretativismo,  a  imposição  de  valores  pelos  tribunais  foi 

exatamente o que ele prometeu que não faria, e o fato de ser feito de modo indireto e 

ofuscado  por  uma  cortina  de  fumaça  procedimentalista  não  deve  ser  invocado  como 

argumento de defesa332.

3. A democracia dualista de Bruce Ackerman.

Em We, the people: Foundations, Bruce Ackerman traz novas cores ao debate 

analisado nessa pesquisa. Nessa obra, especialmente projetada com o objetivo de reabilitar 

o  pensamento  político  do  período  fundacional  estadunidense333,  Ackerman  procura 

desenvolver  algumas  intuições  fundamentais  para  a  concretização  de  uma  concepção 

bastante específica de democracia, denominada por ele de dualista.

O ponto central de sua teoria, a noção mesma de democracia dualista, pode ser 

identificado com a ideia de que nem todas as decisões políticas tomadas mediante votação 

majoritária  carregam consigo o mesmo peso  vinculativo,  tampouco a  mesma carga  de 

legitimidade334.  Antes  de  qualquer  coisa,  argumenta  Ackerman,  a  democracia  dualista 

distingue entre dois tipos de decisões políticas:  a primeira,  é uma decisão tomada pelo 

povo; a segunda, uma decisão tomada pelo governo335.

Representativas da assim chamada  política constitucional,  decisões tomadas 

pelo  povo  são  bastante  incomuns  num regime  democrático,  e  encontram-se  sujeitas  à 

rigorosas condições. Tratar-se-ia de uma espécia mais nobre de política, estabelecedora dos 

331 SUNSTEIN, 2009, p. 131-2, sem grifo no original. De maneira semelhante, cf. TRIBE, 1980.
332 Cf. supra, p. 87, nota 279.
333 “Quando os Estados Unidos eram simplesmente uma criança frágil,  do ponto de vista  econômico e 

militar, comparada ao potencial europeu, eles colocavam-se à frente no pensamento constitucional; e tão  
logo eles se transformaram na casa do poder no Ocidente, seus líderes constitucionalistas tornaram-se 
cada vez mais, menos originais. Dois séculos depois, o estudo da Constituição estadunidense é dominado 
por categorias que devem mais à experiência europeia do que sua própria. O resultado é um tipo de  
interpretação peculiar de caráter não-histórico” (ACKERMAN, 2006, p. 3). 

334 GARGARELLA, 1996, p. 133.
335 Uma formulação ainda incipiente dessa tese pode ser encontrada em ACKERMAN, 1989.
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termos gerais do contrato social e dependente de uma profunda mobilização popular. 

Antes de conquistar a autoridade para exercer a lei suprema em nome do povo, 
os partidários de um movimento político devem, primeiro, convencer um número 
extraordinário  de  cidadãos  comprometidos  a  conduzir  sua  iniciativa  proposta 
com seriedade demonstrando sua discordância política, em segundo lugar, devem 
permitir à oposição uma oportunidade justa de organizar suas forças, em terceiro 
lugar,  devem  convencer  a  maioria  dos  cidadãos  simpatizantes  a  apoiar  sua 
iniciativa, enquanto o mérito é discutido repetidamente nos fóruns estabelecidos 
para a criação da lei. É somente dessa forma que um movimento político obtém a 
legitimidade plena, reconhecida pela Constituição dualista, a partir das decisões 
tomadas pelo povo336.

Por sua vez,  as  decisões  tomadas pelo governo são “moedas  correntes” no 

cotidiano  político  de  qualquer  Estado  democrático.  Constitutivas  da  assim  chamada 

política comum, tais decisões conectam a cidadania e o governo representativo de maneira 

bastante tênue: o povo confia ao governo a gestão dos negócios públicos, ao passo que o 

governo,  legitimado  por  essa  confiança,  toma  decisões  que  acredita  sejam  as  mais 

convenientes  dentro  dos  marcos  da  política  constitucional337.  Tolerada  em  nome  da 

liberdade  privada,  constituiria  uma  espécie  inferior  de  política,  capaz  de  evitar  a 

caracterização  daquilo  que  Ackerman  chama  de  democracia  coercitiva338.  Quanto  aos 

limites ou condições da política comum, a democracia dualista 

[…] impede que políticos  eleitos abusem da sua autoridade.  Eles não podem 
alegar que uma vitória eleitoral regular seja capaz de lhes conceder o poder de 
aprovar  uma lei  que  vise  a  subverter  as  garantias  alcançadas  pelo  povo em 
julgamentos anteriores. Se, ainda assim, eles pleitearem essa forma mais elevada 
de  legitimidade  democrática,  deverão  seguir  o  rumo  especial  e  oneroso  de 
obstáculos  permitido  pela  Constituição  dualista  para  fins  de  criação  da  lei.  
Apenas por meio do sucesso da mobilização de cidadãos comprometidos e na 
conquista  do  seu  apoio  incessante  em resposta  aos  seus  opositores,  somente 
assim, podem os governantes ter a autoridade para declarar que o povo mudou de 
opinião e dar ao governo uma nova direção339.

336 ACKERMAN, 2006, p. 7. 
337 ACKERMAN; ROSENKRANTZ, 1991, p. 16.
338 “Apatia,  ignorância  e  egoísmo:  sem subestimar  esses  infortúnios,  consideremos  o  desastre  que  se  

seguiria  após  a  tentativa  massiva  de  sua  erradicação.  Devemos chamar  esse  antídoto  de  democracia 
coercitiva.  […]  O  cidadão  comum  dos  dias  de  hoje  junta-se  a  Publius,  condenando  a  democracia 
coercitiva como um 'remédio … pior que a doença'. […] De modo geral, cabe [ao povo] decidir quanto 
tempo e energia ele deve despender para o exercício da cidadania do ponto de vista pessoal e público. Se 
isso significar que a política nacional deve ser sempre sofrer os sintomas da apatia, da ignorância e do  
egoísmo, precisaremos ranger os dentes e arcar com essas consequências” (ACKERMAN, 2006, p. 328).  

339 ACKERMAN,  2006,  p.  7-8,  grifo  no  original.  Em outros  termos,  “[a]ún  cuando  el  gobierno  está 
funcionando bien y a grandes rasgos se pueda decir que los representantes del pueblo protejen el interés 
público,  una  concepción  dualista  de  la  democracia  trata  de  impedir  que  las  decisiones  de  los  
representantes  sean  confundidas  o  asimiladas  con  las  decisiones  en  las  que  el  pueblo  asume 
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A dicotomia política constitucional/política comum é de suma importância para 

a demarcação do papel a ser desempenhado pelo judiciário numa democracia dualista. É 

partir dela, igualmente, que Ackerman procura rechaçar outras duas impostantes posturas 

teóricas  já  analisadas  nesse  trabalho:  o  monismo  e fundamentalismo  de  direitos, 

respectivamente  representados,  dentre  outros  autores,  por  John  Hart  Ely  e  Ronald 

Dworkin. 

3.1. Nem forma, nem conteúdo: o poder judiciário como mantenedor das conquistas 

populares e sinalizador da necessidade de mobilização política. 

Por desconhecer a gradação característica da democracia dualista, o monismo 

costuma  garantir  aos  vencedores  das  últimas  eleições  uma  irrestrita  autoridade  para  a 

inovação  político-legislativa.  Como  consequência  institucional  mais  importante  desse 

dado, a democracia monista compreende todo e qualquer tipo de controle capaz de reduzir 

as atribuições do governo como atos antidemocráticos. 

[…] quando a Suprema Corte, ou qualquer outra, invalida uma norma, essa fato 
cria um “obstáculo contramajoritário”, que deve ser superado […]. No que diz 
respeito  aos  monistas,  o  sistema  britânico  é  capaz  de  captar  a  essência  da 
democracia. O problema dos Estados Unidos, em questão, é a incapacidade de 
seguir o modelo transatlântico. Ao invés de conceder o poder monopolizado a 
uma  única  e  popularmente  eleita  Casa  de  Representantes,  os  estadunidenses 
toleram grande insubordinação de ramificações cuja conexão eleitoral é suspeita 
ou inexistente.  Enquanto  o Senado dispõe  de  uma parcela  de participação,  o 
principal  objeto  é  a  Suprema  Corte.  Quem  deu  a  nove  velhos  juristas  a 
autoridade de contestar os julgamentos de políticos democraticamente eleitos340?

Segundo  Ackerman,  porém,  uma  vez  que  a  índole  dualista  do  sistema 

democrático é reconhecida, muitas das práticas que iludem um teórico monista passam a 

ser compreendidas sob um renovado e promissor ponto de vista. Para manter a integridade 

das manifestações da política constitucional, a constituição dualista atribui a uma ou mais 

instituições a função de  preservação do próprio núcleo identificador desse tipo nobre de 

política contra as investidas da política comum341. Consequentemente, aduz Ackerman, um 

protagonismo” (ACKERMAN; ROSENKRANTZ, 1991, p. 17).
340 ACKERMAN, 2006, p. 10.
341 Em uma concepção dualista, portanto,  a simples eleição não autorizaria a modificação de princípios 

fundamentais  assinalados  anteriormente  pelo  povo.  “Se  tal  mudança  for  almejada”,  argumenta 
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teórico  dualista  compreenderá  um  instituto  como  a  revisão  judicial  de  maneira 

significativamente diferente do que um monista.

O monista trata todos os atos de revisão normativa como algo presumidamente 
antidemocrático  e  luta,  por  meio  de  argumentos engenhosos,  para  poupar  o 
Supremo  do  “obstáculo  contra-majoritário”.  Em  contrapartida,  o  dualista 
interpreta  o  desempenho  da  função  de  preservação pelos  tribunais  como 
elemento  essencial  de  um  regime  democrático  bem  ordenado.  Em  vez  de 
ameaçar a democracia, frustrando as demandas legislativas da elite política de 
Washington,  os  tribunais  a  servem,  protegendo  princípios  duramente 
conquistados da cidadania mobilizada, contra a corrosão das elites políticas que 
falharam na obtenção do sólido apoio popular para suas inovações342.

Embora discordem quanto à rigidez da conexão entre democracia e soberania 

parlamentar343,  tanto  o  monismo  quanto  o  dualismo  sustentam  como  necessário  o 

reconhecimento  da  primazia  da  soberania  popular em  um  regime  democrático,  e, 

precisamente por isso, distinguem-se do fundamentalismo. A constituição fundamentalista 

limita  seus  anseios  participativos  por  meio  de  um inexpugnável  compromisso  com os 

direitos, muito embora os adeptos dessa corrente divirjam radicalmente entre si sobre quais 

seriam eles. A propósito da linhagem intelectual seguida por cada um dos contendentes344, 

monistas  e  fundamentalistas  manteriam  aceso  um  acirrado  debate  que  coloca  em 

concorrência os ideais de democracia e de constitucionalismo.

Comecemos com os monistas.  Digamos que eles são hostis aos direitos, pelo 

ACKERMAN, “o cidadão deve ser notificado e a ele deve ser dada uma oportunidade de deliberar sobre 
as  propostas  transformadoras  de  forma  sustentável;  caso  contrário,  não  é  lícito  aos  políticos  eleitos 
presumirem que possuem o consentimento do povo para fazer uso de um discurso demagógico baseado na 
promessa de um mundo melhor” (2006, p. 425). 

342 ACKERMAN, 2006, p. 12, sem grifo no original. Ao lado da “engenhosidade”, ACKERMAN (2006, p. 
14)  sugere  que  a  escola  monista  tem  sido  bastante  ingênua ao  restringir  o  controle  judicial  de 
constitucionalidade a um ou outro direito pretensamente necessário ao funcionamento da democracia. 

343  Explicado melhor, a essência da controvérsia entre o dualismo e o monismo pode ser identificada com a  
aceitação  e  a  negação,  respectivamente,  do  conceito  de  governo  representativo  apresentado  por 
BERNARD MANIN: “Representative government is […] a system in which the representatives can never 
say with complete and certainty 'We the people'” (1997, p. 174).  

344 “Enquanto os monistas mencionam uma série de americanos, desde Wilson e Thayer até Frankfurter e  
Bickel, os fundamentalistas valorizam os escritores filosóficos, posteriormente removidos no tempo e no 
espaço – tendo Kant (por meio de Rawls) e Locke (por meio de Nozick), atualmente representando as 
mais  importantes  fontes  de  inspiração”  (ACKERMAN,  2006,  p.  14).  Para  um  monista  de  respeito, 
continua ACKERMAN, a sobrevalorização dos grandes livros filosóficos constituiria outro sintoma do 
viés  antidemocrático  dos  fundamentalistas:  “Quaisquer  que  sejam os  méritos  filosóficos  do  discurso 
fundamentalista, este é invariavelmente esotérico, ligado a autores e doutrinas que a maioria das pessoas  
com grau universitário astuciosamente evitaram em sua vida acadêmica. Esse discurso exaltada sobre 
Kant  e  Locke  apenas  ressalta  o  elitismo  notório  que  anula  as  questões  fundamentais  do  processo 
democrático” (2006, p. 15).   
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menos  por  meio  da  visão  dos  fundamentalistas.  A bem da  verdade,  somente 
quando  a  Suprema  Corte  começa  a  invalidar  leis  em  nome  dos  direitos 
fundamentais,  os  monistas  começam  a  se  preocupar  com  a  “dificuldade 
contramajoritária”, que torna a revisão judicial presumivelmente ilegítima. Essa 
“dificuldade” não parece ser tão relevante aos olhos fundamentalistas. Em vez 
disso,  ele  se  preocupa  mais  frequentemente  com  a  possibilidade  de  uma 
legislação, ainda que democrática, ter a faculdade de ratificar ações opressoras – 
impor uma religião, ou autorizar a prática de tortura, etc. Quando ocorrem tais 
violações,  o  fundamentalista  demanda  a  intervenção  judicial  apesar  de 
negligenciar o princípio democrático345.

Segundo Ackerman, ao oferecer uma estrutura que permite a ambos os lados 

acomodar  alguns  de seus  interesses,  a  democracia  dualista  seria  capaz  de amenizar  os 

ânimos dessa disputa. Um primeiro esforço mediador, nesse sentido, pode ser identificado 

no sistema de “mão dupla” na criação da lei346, que, pressuposto pela dicotomia política 

constitucional/política comum, “dá espaço à visão fundamentalista para que os 'direitos 

triunfem' sem violar o compromisso rígido do monista com a primazia da democracia”347.

Parece claro, porém, que essa reconciliação não será suficiente para agradar 

aos  fundamentalistas  mais  ortodoxos,  sobretudo  em  função  da  superficialidade  das 

justificativas  dualistas  para  a  proteção  de  direitos348.  E  se,  no  âmbito  da  política 

constitucional,  o  povo  não  adotar  a melhor  ou  mais  justa  opção?  A  interpretação 

constitucional deveria perpetrar uma decisão incorreta ou injusta? As respostas para essas 

questões são representativas das discordâncias entre o dualismo e o fundamentalismo. 

Para o dualista, a tutela de direitos depende da declaração democrática prévia na 
instância  superior  de  criação da lei.  Nesse  sentido,  a  Constituição dualista  é, 
antes  de  tudo,  democrática  e,  posteriormente,  asseguradora  de  direitos.  O 
fundamentalista compromissado reverte essa prioridade: a Constituição encontra-
se, em primeiro lugar, engajada na proteção de direitos; apenas em segundo plano 
é que autoriza o povo a impor sua vontade sobre outras questões349. 

345 ACKERMAN, 2006, p. 14. O original do trecho em destaque (“[...] the 'countermajoritarian difficulty' 
that renders judicial review presumptively illegitimate”) foi grosseiramente traduzido como “o 'obstáculo 
majoritário',  que requer revisão judicial  presumivelmente ilegítima” na edição brasileira,  e,  por  isso, 
alterado.    

346 Em  uma  democracia  dualista,  o  “processo  de  criação  constitucional  é  projetado  para  estruturar 
deliberações  quando  os  cidadãos  trabalham árdua e  produtivamente,  ao  passo  que,  quando  isso  não 
ocorrer, caberá ao processo legislativo. Se, como presumo nesse momento, esses sistemas institucionais  
estiverem funcionando adequadamente,  eles  respondem a um fato fundamental  sobre  a  existência da 
política  moderna,  ou  seja,  o  envolvimento  das  massas,  na  vida  pública,  é  uma  variável  e  não  uma 
constante” ( ACKERMAN, 2006, p. 414). 

347 ACKERMAN, 2006, p. 15-6.
348 Como visto,  essa  queixa  também é  direcionada  à  concepção  monista  (cf.,  supra,  item 2.2.1  desse 

capítulo, p. 92-6).
349 ACKERMAN, 2006, p. 17.
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Compreendida  a  relação  constitucionalismo/democracia  dessa  maneira, 

Ackerman  consegue  descaracterizar  parcialmente  a  dogmática  função  legitimadora  da 

teoria jurídica do poder constituinte. Em uma democracia dualista, a maior legitimidade 

conferida à política constitucional não é atributo próprio do constituinte originário, mas do 

povo  enquanto  sujeito  histórico  atemporal  e  intergeracional350.  Para  auxiliar  no 

entendimento  dessa  característica,  Ackerman  pede  que  imaginemos  um  hipotético 

reflorescimento do sentimento religioso no mundo cristão ocidental que, somado a uma 

generalizada  rejeição  ao  “materialismo  pagão”,  resultasse  em  um  projeto  de  política 

constitucional351 para a alteração parcial da constituição estadunidense. Se aprovada, essa 

XXVIII Emenda teria a seguinte redação: “O cristianismo é a religião nacional do povo 

estadunidense e os cultos públicos a outros deuses, de qualquer natureza, são proibidos nos 

termos desta Emenda”. 

Especificamente quanto à legitimidade da revisão judicial, esse exemplo serve 

para  ilustrar  a  função  a  ser  desempenhada  pelo  judiciário  no  âmbito  da  política 

constitucional:  nenhuma. Quando o povo se manifesta ele mesmo sobre os termos mais 

fundamentais da política constitucional, redefinindo sua identidade política, os tribunais 

não podem legitimamente tentar impor trunfos capazes de obstruir o processo de decisão, e 

isso  por  uma  razão  muito  simples:  antes  da  decisão,  não  existem trunfos  para  serem 

impostos352.

[…] se tivesse eu [Ackerman] o infortúnio de ser um membro da Suprema Corte 
[…],  não  teria  qualquer dúvida quanto à  minha responsabilidade.  Embora  eu 
tivesse  a  convicção  de  que  tal  emenda  de  natureza  religiosa  estivesse 
inteiramente  equivocada,  deveria  interpretá-la  como  parte  integrante  da 
Constituição […]: somente se algum opositor do novo milênio oferecesse um 
projeto para convencer o Supremo do contrário, somente assim, deveria discutir 
o assunto com outros membros da Corte para rejeitar o pedido, ou demitir-me do  
meu cargo, e associar-me a uma campanha para convencer o povo […] a mudar 
de ideia353.

Se, com relação à política constitucional, o dualismo recomenda inação onde o 

fundamentalismo pede intervenção, por outro lado, num contexto de política comum, ele 

exige  intervenção  onde  o  monista  pediria  silêncio.  A constituição  dualista  coloca  a 

350 ACKERMAN; ROSENKRANTZ, 1991, p. 18.
351 Uma decisão do povo, portanto.
352 Cf., supra, p. 79, nota 253.
353 ACKERMAN, 2006, p. 18. 
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democracia em primeiro plano, como visto, mas não de um jeito simplista como os adeptos 

da  democracia  monista.  Ao  compreender  toda  forma  de  revisão  judicial  como  uma 

expressão  da  dificuldade  contramajoritária  cunhada  por  Bickel,  a  tarefa  da  teoria 

constitucional monista passa a ser inevitável e completamente apologética. Ao reconhecer 

o caráter dualista do ideal democrático, ao contrário, o “obstáculo” do controle judicial de 

constitucionalidade  passa  a  ser  assimilável  de  maneira  consideravelmente  menos 

melodramática.

Rejeitando um dispositivo de lei  normal, a Corte busca um objetivo menor do 
que  a  democracia  em  si.  Ela  questiona  o  mandado  popular  de  políticos  e 
estadistas  na  capital  federal.  Embora  todos  esses  representantes  tenham sido 
eleitos,  eles  o  foram  com  base  na  votação  da  maioria  dos  cidadãos  que 
reconhecem não terem delegado a resolução de questões essenciais que merecem 
atenção especial. O presidente e o Congresso normalmente não dispõe de apoio 
efetivo  do  povo  […]  para  atacar  os  princípios  estabelecidos  pelo  sucesso 
conquistado no passado no âmbito da política constitucional. Se a Corte estiver  
certa em achar que esses políticos e estadistas foram além do seu mandato, ela 
estará  ampliando  a  democracia,  e  não  frustrando,  ao  revelar  nossos 
representantes  como meros “porta-vozes” do povo, cuja palavra não deve ser 
confundia com o julgamento coletivo do povo em si mesmo354.    

A desmistificação da dificuldade contramajoritária e a atribuição desse papel 

preservacionista  aos  tribunais,  todavia,  não  equivale  a  entregar-lhes  um  “cheque  em 

branco”. Ackerman não nega, por assim dizer, que “é antidemocrático que nove juristas de 

meia idade forcem o país a abraçar os ideais morais que ganham a aprovação por meio do 

voto  de  5  a  4”355.  Não  se  deve,  consequentemente,  sobrevalorizar  o  apelo  dualista  às 

instituições  preservacionistas,  em  especial  quanto  ao  controle  judicial  de 

constitucionalidade. 

A  identificação  dos  tribunais  como  agentes  mantenedores  das  conquistas 

populares não pressupõe, para Ackerman, a aceitação da tese segundo a qual um grupo de 

juízes não eleitos e irresponsáveis politicamente possa representar o povo de maneira mais 

efetiva que os poderes políticos. Pela perspectiva dualista, ao contrário, ninguém representa 

corretamente o povo em momentos de política normal: nem o Supremo, nem o Congresso 

ou o Presidente, nem as pesquisas de opinião356.

354 ACKERMAN,  2006,  p.  366,  sem grifo  no  original.  Já  nessa  passagem é  possível  identificar  uma  
dificuldade com o modelo de ACKERMAN, também presente em DWORKIN: a expressão condicional 
da legitimidade do instituto da revisão judicial. Cf.,  propósito, supra, p. 82. nota 261.  

355 ACKERMAN, 2006, p. 366. Cf., a propósito, supra, p. 80, nota 256.
356 “Deixe-me esclarecer esse ponto crucial sobre a representação nos termos das piadas intermináveis que  
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Nos intervalos entre dois momentos de política constitucional, portanto, o povo 

não  existe357.  A  aceitação  dessa  dura  verdade  prenunciada  por  Publius  nos  Artigos 

Federalistas facilita a identificação do segundo papel que a concepção dualista do ideal 

democrático  atribui  ao  judiciário:  agente  sinalizador  da  necessidade  de  mobilização 

política constitucional. Para Ackerman, quando declara a inconstitucionalidade de alguma 

manifestação  política  normal,  a  Corte  inicia  uma  interpretação  histórica  mais  bem 

compreendida como uma relação dialética.

Contestando  dispositivos  legais  recentes  e  inconsistentes  com  as  soluções 
constitucionais do passado, a Corte inicia, porém não conclui, o debate popular. 
Ela  alerta  as  massas  populares  de  que  algo  especial  está  acontecendo  nos 
bastidores  do  poder;  de  que  os  supostos  representantes  legislam  com  a 
credibilidade alcançada por poucos movimentos  políticos na história […], e que 
chegou o momento, mais uma vez, de determinar se o povo deve responder por 
meio  do  esforço  político  necessário  para  redefinir,  como  cidadão,  a  sua 
identidade  coletiva.  Representando  as  conclusões  alcançadas  pelo  povo  no 
passado, a Corte convida os cidadãos do presente a refletirem sobre a imagem 
das decisões populares do passado reveladas no seu espelho. Se o povo não gosta 
do que vê cabe a ele fazer algo a respeito por meio da mobilização das energias 
dos cidadãos comuns intentando emendar a Constituição. Por intermédio desse 
ato de redefinição é sempre possível quebrar o espelho na esperança de que o 
[país] do futuro não pareça em nada com o país do passado358.

O confronto institucionalizado entre a Corte e as demais instâncias políticas 

favoreceria, segundo Ackerman, a escolha de uma decisão política deliberadamente capaz 

de definir uma síntese entre os princípios do passado e as aspirações do presente. Cada 

ponto do trajeto percorrido entre um momento de política normal e uma decisão final da 

política constitucional, dessa maneira, somar-se-iam para formar uma nova tese histórica, a 

ser interpretada pelos tribunais no futuro, e, inevitavelmente, confrontada pelas próximas 

gerações359.   

contamos uns aos outros sobre as boas e as más notícias. A boa notícia sobre o Presidente e o Congresso é  
que  eles  representam,  a  vontade  democraticamente  expressa  da  geração  atual;  a  má notícia  é  que  a 
cidadania atual caracteriza-se por ser distraída com relação à vida pública e não está disposta a dar às 
questões fundamentais o julgamento e a atenção necessários. A boa notícia sobre a Suprema Corte é que 
ela interpreta os princípios constitucionais sustentados pelo povo […] nos momentos em que sua atenção 
e energia política não estão centralizados nessas questões; a má notícia é que os cidadãos […] que fizeram 
essas julgamentos constitucionais são de outras gerações e não estão mais entre nós” (ACKERMAN, 
2006, p. 368). 

357 ACKERMAN, 2006, p. 369.
358 ACKERMAN, 2006, p. 420.
359 ACKERMAN, 2006, p. 421.
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3.2. Dificuldades com Ackerman.

Dado o objetivo geral de seu trabalho360,  não soa exagerado compreender a 

caracterização  do  judiciário  proposta  por  Ackerman  como  uma  pomposa  tentativa  de 

reformular  uma ideia  anteriormente  articulada  por  Alexander  Hamilton,  no  Federalista 

LXXVIII,  e  por  John  Marshall,  em  Marbury  v.  Madison361.  O  controle  judicial  de 

constitucionalidade não pressupõe a superioridade do judiciário sobre o legislativo, mas 

apenas que a vontade do povo é superior a ambos – diriam Hamilton e Marshall, apoiados 

por Ackerman362.

[…] quando a vontade do legislativo [a política comum], expressa em suas leis, 
entra  em  oposição  com  a  do  povo  [a  política  constitucional],  expressa  na 
Constituição,  os  juízes  devem  ser  governados  por  esta  última  e  não  pelas 
primeiras363.

Embora  distinta,  a  hipótese  por  trás  desse  raciocínio  apresenta  a  mesma 

pretensão de simplicidade da já criticada “lógica” de Marshall364. Todo ato praticado por 

um poder delegado, sob pena de nulidade, deve restringir-se ao mandato a partir do qual é 

exercido,  de  tal  forma  que  nenhum  ato  legislativo  contrário  à  constituição  pode  ser 

considerado válido. Consequentemente, reconhecida a impossibilidade de os representantes 

do povo substituírem a manifestação de vontade a partir da qual se constituem enquanto 

tal,  seria  “muito  mais  sensato  supor  que  os  tribunais  foram  concebidos  para  ser  um 

intermediário entre o povo e o legislativo, de modo a […] manter este último dentro dos 

limites atribuídos a seu poder”365.

Mais uma vez, acredito possível afirmar que, a despeito da sua antiguidade e 

influência, também essa estratégia justificadora da teoria constitucional é problemática, e 

também ela deve ser desmascarada. Para finalizar essa capítulo, sustentarei que ao menos 

três argumentos podem ser mobilizados para contradizer a tese de Hamilton e Marshall, e 

que, embora aparentemente consiga esquivar-se dos dois primeiros, o modelo de Ackerman 

360 Cf., supra, p. 100, nota 333.  
361 Nesse sentido, cf. KLARMAN, 1992, p. 761. 
362 Cf., a propósito, supra, itens 3.1 e 3.2 do Capítulo I (p. 25-33). 
363 MADISON; HAMILTON; JAY, 1993, Federalista LXXVIII, p. 481.
364 Cf. supra, item 4 do Capítulo I (p. 34-8). 
365 MADISON; HAMILTON; JAY, 1993, Federalista LXXVIII, p. 481. Reformulado por ACKERMAN, cf.  

o mesmo raciocínio supra, p. 116, nota 354. 
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acaba fisgado pelo terceiro.

3.2.1. O problema histórico.

Em  primeiro  lugar,  há  um  contra-argumento  histórico  a  partir  do  qual  a 

premissa inicial do raciocínio federalista pode ser negada. Nem sempre é possível afirmar 

que uma constituição efetivamente reflete a vontade do povo. No caso dos Estados Unidos, 

como  indica  Gargarella,  uma  simples  investigação  histórica  poderia  ratificar  essa 

incongruência, além de demonstrar o que já se sabe:

[…] quando se redigiu a Constituição, boa parte do “povo” dos Estados Unidos 
foi diretamente ignorado ou excluído, na medida em que não eram considerados 
“cidadãos”:  os  escravos,  os negros,  as  mulheres  e  os  que não possuíam uma 
posição  econômica  decente  não  participaram  nem indiretamente  do  processo 
constituinte366.

Esse é um ponto que não pode simplesmente ser desconsiderado, e Ackerman 

sabe  disso367.  Seria  muito  cômodo  para  um  professor  de  direito  constitucional  da 

Universidade de Yale apegar-se ao lado otimista das conquistas constitucionais dos Estados 

Unidos e  convidar  o  povo para  viver  um sonho de cidadania.  A dificuldade com esse 

convite,  reconhece  Ackerman,  consiste  em  saber  quanto  desse  otimismo  poderia  ser 

compartilhado por aqueles cuja imediata reação ao período fundacional estadunidense é 

caracterizada por uma justificável desconfiança:

[…] os negros, que não podem esquecer de que foram os cavalheiros da era da 
razão que estabeleceram a mais poderosa sociedade escravocrata do século XIX; 
os  índios  e  os  hispânicos,  que  não  se  esquecem  do  extermínio  de  seus 
antecessores em nome do “destino manifesto”; os trabalhadores, que questionam 
como aristocratas como Madison poderiam ser, de alguma forma, úteis a eles; e 
finalmente as  mulheres,  verdadeiras  criadoras  da Fundação! […] Se essa  é  a 
histórica comum que compartilhamos como cidadãos comuns, não viveríamos 
melhor sem ela?368

Para  responder  essa  questão  (evidentemente  não  enfrentada  por  Madison  e 

366 GARGARELLA, 1996, p. 54, minha tradução.
367“Ao  estudarmos  as  características  da  Constituição  [dos  Estados  Unidos],  descobriremos  muitas 

imperfeições,  erros  e  vícios  nas  suas  premissas  básicas  e  no  seu  desenvolvimento histórico.  Não se 
esqueçam de que James Madison foi um proprietário de escravos e também um grande pensador político” 
(ACKERMAN, 2006, p. 6). 

368 ACKERMAN, 2006, p. 435.
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Marshall),  Ackerman  apoia-se  na  sempre  latente  possibilidade  de  um novo  recomeço, 

fornecida por sua característica compreensão mais alargada da teoria do poder constituinte: 

os ignorados e excluídos no período fundacional poderiam ter negado esse trágico passado 

comum, mas optaram por não fazê-lo e, com isso, legitimaram-no.

Os Fundadores criaram uma oligarquia.  Enquanto representavam o povo, eles 
apenas tentavam conquistar o consentimento mobilizado dos homens brancos. 
Esse fato  é obviamente comprovado e constitui uma das principais razões pela 
qual tenho clamado por uma reestruturação total  da narrativa profissional que 
orienta os juristas modernos na interpretação da Constituição. […]  [Porém, os] 
políticos do passado proporcionaram uma linguagem constitucional e instituições 
que, por meio delas, as últimas gerações de negros e de mulheres conquistaram a 
cidadania integralmente. Conquistando suas vitórias durante o século XX, nem o 
movimento da liberação feminina e nem o movimento dos direitos civis repudiou 
o legado nacional de criação constitucional que nos foi deixado. Em vez disso, 
eles utilizaram o potencial inclusivo dessa tradição para seu proveito, permitindo 
finalmente aos norte-americanos, após dois longos séculos, lutarem a seu modo 
por um regime no qual fosse concedida uma política formal igualitária a todos os 
cidadãos369. 

Embora  razoavelmente  consistente  e  corroborado  por  inúmeros  exemplos, 

parece-me  necessário  reconhecer  que  o  contra-argumento  histórico  apresenta  sérias 

limitações  e,  por  si  só,  não  é  capaz  de  impugnar  a  prática  do  controle  judicial  de 

constitucionalidade. Além da hipótese de legitimação a posteriori levantada por Ackerman, 

poder-se-ia imaginar um processo constituinte no qual seja possível identificar uma ampla, 

real e efetiva participação popular, e isso bastaria para anular o questionamento levantado 

por essa primeira crítica370.

3.2.2. O problema intertemporal.

O  segundo  contra-argumento,  por  sua  vez,  reconhece  como  verdadeira  a 

premissa  inicial  de  Hamilton  e  Marshall,  mas  questiona  os  fundamentos  de  sua 

sobrevalorização. Muito bem sintetizado por Laurence Tribe, a questão que se coloca com 

o problema intertemporal  é  a  seguinte:  por  que  razão um Estado que  fundamenta  sua 

legitimidade no consentimento de seus cidadãos haveria  de constituir  sua vida política 

mediante um compromisso deliberadamente estruturada para dificultar a mudança?371

369 ACKERMAN, 2006, p. 436-7.
370 Sobre a inclusão (ou não) da constituinte brasileira de 1988 nessa categoria, cf. SARMENTO, 2009.  
371 TRIBE, 1978, p. 9.
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Não  raro  a  resposta  costuma  vir  expressa  de  maneira  metafórica.  Nesse 

contexto, uma constituição, como Ulisses acorrentado ao mastro para não ceder ao canto 

das sereias372, representaria o resultado de um debate amplo e consensual, livre de qualquer 

paixão ou interesse individual, ou, como propõe Frederick Hayek, a ação de Pedro sóbrio 

(momento  constituinte),  preocupado  com  suas  atitudes  quando  bêbado  (política 

ordinária)373.

Embora bastante criativas, e mesmo promissoras, existem algumas razões para 

não  se  exagerar  o  significado  dessas  metáforas374.  Para  os  propósitos  dessa  pesquisa, 

interessa perceber que a valorização de um primeiro momento constituinte retira forças de 

um  (presumível)  consenso  popular  abrangente.  O  dado  que  parece  escapar  dessa 

caracterização é  que  essa  mesma força  sofre  um considerável  abalo  com a  inexorável 

sucessão temporal. A partir das mesmas metáforas indicadas acima, poder-se-ia questionar: 

se Ulisses tivesse um filho, estaria ele obrigado a permanecer acorrentado como o pai ou 

poderia  prender-se  da  maneira  que  achasse  mais  correta?  O  filho  de  Pedro  deve 

preocupar-se com sua própria ação quando bêbado e encontrar meios de impedi-la (ou, ao 

menos,  minimizar  suas  consequências)  ou,  ao  contrário,  deve  cingir-se  aos  conselhos  

paternos sobre bebida?

Por que não se pode pensar  que, com a passagem do tempo, voltemos a nos 
encontrar com um consenso popular profundo e meditado? Que razão teríamos 
[…]  para  fazer  prevalecer  a  vontade  de  alguns  sujeitos,  talvez  já  mortos  há 
tempos, sobre a vontade atual da cidadania?375

Nesse jogo retórico,  os  defensores  da  revisão  judicial  costumam apresentar 

duas réplicas. A primeira delas (absolutamente rechaçada por Ackerman) lança o seguinte 

desafio:  se,  de fato,  existe  um renovado,  profundo e meditado consenso popular  sobre 

determinado assunto, por que não reformar a constituição?

Embora  não  me  pareça  possível  simplesmente  descartar  as  emendas 

constitucionais como uma maneira de “atualizar” a vontade do povo, essa resposta não é 

capaz de imunizar completamente a crítica intertemporal indicada pela teoria democrática. 

Vale lembrar,  nesse sentido,  que a XXVII emenda à Constituição dos Estados Unidos, 

372 Cf. ELSTER, 2000, p. 119 s., e sua fonte de inspiração para a metáfora, ESPINOSA, 1979, p. 331.
373 Cf. HAYEK, 1978, p. 176 s..
374 Para maiores detalhes, cf. WALDRON, 2004, cap. 12, p. 255-281. 
375 GARGARELLA, 1996, p. 55, minha tradução. 

111



proposta por James Madison ainda em 1789, tornou-se válida após uma protelação de mais 

de duzentos anos, em 25 de setembro de 1992. O problema, portanto, persistiria, com a 

diferença de que, agora, seriam os tataranetos de Ulisses ou de Pedro os envolvidos. Como 

sustenta Ely:

As emendas que mais frequentemente geram polêmica nos tribunais […], se é 
que alguma vez representaram a “voz do povo”, representam a voz de pessoas 
que  faleceram  há  um  ou  dois  séculos.  Desde  o  começo  houve  quem  se 
preocupasse com isso. Noah Webster opinou que “a própria tentativa de fazer 
uma constituição perpétua é a presunção de ter o direito de controlar as opiniões 
das  gerações  futuras  e  de  legislar  para  aqueles  sobre  os  quais  temos  tanta 
autoridade quanto temos sobre uma nação asiática”. E Jefferson escreveu para 
Madison: “que aos vivos cabe o usufruto da terra;  que os mortos  não detêm 
nenhum poder ou direito sobre ela”. […] Não quero, obviamente, dizer que isso 
[dificultar a mudança] é ruim, mas é algo que fatalmente enfraquece a ideia de 
que,  ao  aplicar  a  Constituição  […],  os  juízes  estão  simplesmente  pondo em 
prática a vontade do povo376.

Evidentemente, essa citação deve ser vista com certo temperamento, sobretudo 

se focalizada a realidade brasileira. Tendo em vista a exorbitante quantidade de emendas 

constitucionais e a velocidade com que elas são aprovadas, poder-se-ia argumentar que, 

muito pelo contrário, o Brasil não sofre daquele mal. De fato. Não se pode negar, todavia, 

que  a  existência  de  partes  imodificáveis  até  mesmo  por  procedimentos  legislativos 

qualificados (somada à autoaclamada possibilidade de controle judicial dessas emendas377) 

inverte a direção do desafio lançado pela teoria constitucional e transforma a existência de 

cláusulas  pétreas  em  algo  problemático  sob  uma  perspectiva  democrática.  Ora,  como 

chamar de atual vontade soberana do povo (a ser imposta ao legislativo pelo judiciário)  as 

opções políticas efetivadas no passado?

[…] o que explica a consagração [de] cláusulas de perpetuidade é o argumento 
de  que  elas  perfazem um  núcleo  essencial  do  projeto  do  poder  constituinte 
originário, que ele intenta preservar de quaisquer mudanças institucionalizadas. 
[…] Na realidade, […] a geração seguinte não se vê inexoravelmente presa às 
decisões da geração anterior. Ela as segue enquanto entender que o deve. Nada 
impede  que  o  povo,  fazendo-se  ouvir  por  meio  de  manifestação  do  poder 
constituinte originário,  rompa com as limitações impostas pela Constituição em 
vigor e se dê um outro diploma magno. Enquanto isso não ocorre, o que se pode 
dizer  é  que  a  geração  subsequente  à  que  editou  a  Constituição  com as  suas 
limitações materiais concorda com ela378.

376 ELY, 2010, p. 15-6.
377 Cf. supra, p. 78, nota 250.
378 BRANCO, 2010, p. 293, com exceção das partes sublinhadas, grifo no original.
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Estou convencido de que essa passagem reflete outra faceta daquele segredinho 

sujo379.  Esse tipo de proposta,  abundante em nossa cultura jurídica, desconsidera que o 

problema  que  efetivamente  decorre  da  adoção  de  cláusulas  pétreas  reside  na 

impossibilidade  de  mudança,  e  não  em  sua  desejabilidade  ou  indesejabilidade. 

Consequentemente,  acreditar  na  aceitação  tácita  de  uma  estrutura  jurídico-política 

moldada precisamente para evitar sua contestação explícita pressupõe uma altíssima dose 

de  ingenuidade  –  ou  aquiescência,  a  partir  da  qual  se  faz  possível  negar  a  flagrante 

contradição entre fundar a legitimidade de um governo no consentimento dos cidadãos, por 

um lado, e reservar a ruptura política como a única saída institucional, por outro.

Seja  como  for,  parece-me  igualmente  necessário  reconhecer  que  o  contra-

argumento  temporal  possui  limites  que  não  podem  ser  barateados.  Para  afastar  essa 

interpelação bastaria sustentar (como faz Ackerman) que a substituição desses mecanismos 

de barreiras por mecanismos institucionais cuja abertura possibilite a renovação contínua 

do “pré-compromisso” legitimaria o instituto da revisão judicial380.

3.2.3. O problema da interpretação.

O  terceiro  contra-argumento,  por  fim,  reconhece  a  validade  das  premissas 

criticadas anteriormente – vale dizer, aceita que uma constituição representa a vontade do 

povo,  sobretudo  se  for  dotada  de  mecanismos  institucionais  capazes  de  facilitar  a 

renovação  contínua  desse  pré-comprometimento,  mas  questiona  a  capacidade  de  o 

judiciário  identificar  corretamente  essa  vontade.  Tanto  quando  Hamilton  e  Marshall, 

Ackerman concebe a interpretação judicial como algo mais ou menos óbvio e automático. 

Nesse contexto, ao que parece, os tribunais deveriam apenas ler o texto constitucional em 

voz alta para conhecer a vontade do povo e fazê-la triunfar contra os ataques da política 

comum381. 

Essa, todavia, não é uma descrição adequada da atividade hermenêutica382. A 

379 Cf. supra, p. 13.
380 Em sua função de mantenedor das conquistas populares, portanto, além de proteger a vontade do povo 

expressa em um momento inicial (t1) contra as investidas do poder legislativo, o judiciário deveria levar 
em  conta  a  vontade  soberana  do  povo  solene  e  conscientemente  expressa  em  diversos  momentos 
posteriores de manifestação da política constitucional (t2, t3, t4 …). 

381 Cf., supra, p. 80-1.
382 Por  força  do  alargamento  do  raio  de  legitimidade  atribuível  ao(s)  momento(s)  constituinte(s),  essa 

descrição não é adequada sobretudo para o modelo de Ackerman: “[...] Ackerman´s theory asks too much 

113



tarefa  jurisdicional  em  sede  de  controle  de  constitucionalidade  evolve  componentes 

jurídico-legais e componentes políticos383. Não são poucos os casos em que, para além de 

uma simples aplicação dos componentes jurídico-legais, o judiciário maneja componentes 

políticos  para  incorporar  soluções  normativas  inexistentes  no  texto  constitucional  –  e 

precisamente isso torna problemático o modelo de Ackerman.  

As principais críticas ao caráter contramajoritário do poder judiciário surgem, ao 
menos em boa medida, uma vez que se abre (o que poderíamos chamar) a brecha 
interpretativa. Em outras palavras, se se acusa o poder judiciário de imiscuir-se 
em campos que deveriam corresponder aos cidadãos, ou a seus representantes, 
isso se deve ao fato de que agora se adverte algo que antes, por alguma razão, 
não  se  advertia  claramente:  mediante  sua  inevitável  tarefa  interpretativa,  os 
juízes acabam silenciosamente tomando o lugar que deveria ocupar a vontade 
popular384. 

Tanto quanto a previsão do futuro,  a interpretação do passado é uma tarefa 

arriscada para qualquer um, e não há motivos para supor que um grupo de atores políticos 

não eleitos e irresponsáveis perante o povo seja melhor nessa tarefa do que seria outro 

grupo  de  atores  políticos,  esses  sim  eleitos  e  responsáveis  politicamente,  a  ponto  de 

declarar,  com base  nessa  interpretação,  que  os  esforços  desse  conjunto  representativo 

sejam inconstitucionais. Ao interpretarem o passado, os juízes inevitavelmente colaboram 

para moldá-lo, e, mondando-o, eles invariavelmente dão forma ao presente. Demonstrar 

que o controle judicial de constitucionalidade não acarreta a superioridade do judiciário 

frente ao povo ou ao legislativo foi exatamente o que Hamilton,  Marshall  e Ackerman 

prometeram que fariam: o fato de acobertarem suas falhas  em uma cortina de fumaça 

bajuladora de um excepcionalmente místico “Nós, o povo” não pode ser invocado como 

argumento de defesa385.

of the judges.  It  doesn´t  ask them just  to  interpret  documents,  or  to  decide cases  reasonably,  but  to  
determine the 'meaning' of amorphous historical 'moments'. […] It is difficult enough to interpret texts in 
light of historical events without having to interpret the whole of American political history” (POSNER, 
1992, p. 74-5).

383 “[...] where 'legal' means the application of a preexisting rule […] and 'political' means choosing one  
from among many plausible principles or politics for the purposes of  settling a constitutional issue” 
(ROSENFELD,  2004,  p.  637).  De  maneira  semelhante,  cf.  POSNER,  2005,  especialmente  o  item 
“Political Judging”, sub-item “A Constitutional Court is a Political Court”, p. 39-54.

384 GARGARELLA, 1996, p. 59, minha tradução, grifo no original. 
385 Cf. supra, p. 87, nota 279. 
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– CAPÍTULO IV – 
A ÚLTIMA PALAVRA EM SEU DEVIDO LUGAR: 

O DESACORDO LEVADO A SÉRIO E A PARTICIPAÇÃO 

COMO O DIREITO DOS DIREITOS.

1. Introdução. 

Com a publicação de  Law and Disagreement  e The Dignity  of  Legislation, 

Jeremy Waldron consolidou-se como um dos mais importantes revitalizadores do debate 

sobre a legitimidade do controle judicial de constitucionalidade. Assumindo uma posição 

profundamente identificada com a defesa da participação como a melhor resposta frente ao 

pluralismo  social,  Waldron  desenvolveu  uma  vasta  bateria  de  argumentos  contrários  à 

supremacia  judicial  na  conformação política  da  sociedade,  a  partir  dos  quais  procurou 

colocar em xeque a “zona de certeza” dentro da qual o dogmatismo da teoria constitucional 

costuma se reproduzir. Nesse último capítulo, apresentarei uma parcela de seus argumentos

ainda não desenvolvida nos capítulos anteriores.

2. Desacordos profundos e necessidade de coordenação: as circunstâncias da política.

Há  muitos  de  nós,  e  discordamos  profundamente  a  respeito  da  justiça.  A 

maneira como pensamos sobre tal desacordo determinará a maneira como pensamos sobre 

política, e, na medida em que o direito é fruto da política, a maneira como pensamos sobre 

essa discordância a respeito da política determinará a maneira como pensamos sobre o 

direito positivo386.   

Esse  pequeno  excerto  pode  ser  visto  como  a  premissa  básica  de  todo  o 

386 WALDRON, 2003, p. 43.
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pensamento  de  Waldron.  Vivemos  em uma sociedade  cujos  membros  discordam sobre 

qualquer assunto, desde os mais banais até aqueles cuja seriedade demanda maior atenção 

ou comprometimento. Discordamos sobre religiosidade, sobre esportes, sobre artes, sobre a 

melhor forma de levarmos nossas vidas, a maneira correta de nos portarmos em público, 

sobre como pessoas que discordam tão profundamente sobre tantas coisas deveriam viver 

juntas, sobre justiça, sobre política e, inevitavelmente, sobre direitos387. 

Especialmente depois da publicação de A Theory of Justice, de John Rawls388, 

filósofos  políticos  e  teóricos  constitucionais  têm  fomentado  esses  desacordos  com  a 

produção de trabalhos do tipo “I expected you´d all like to know what I would do if I ruled 

the world”389. A análise desse trabalhos forneceria um vasto menu de possíveis e variadas 

visões do mundo, cuja escolha competiria ao leitor, ao cidadão ou àquele que porventura 

tivesse poder e vontade para fazer a diferença.

Esse último dado, segundo Waldron, revelaria a existência de um outro aspecto 

da questão,  muitas vezes desconsiderado por esses autores:  não podemos simplesmente 

concordar  em  discordar  sobre  tantas  coisas.  A  despeito  do  desacordo,  estruturas 

institucionais  são  estabelecidas  para  que  decisões  coletivas,  que  exigirão  respeito  e 

lealdade, sejam tomadas390. E isso, argumenta Waldron, constitui um tema sobre o qual um 

filósofo político e um teórico constitucional deveriam ter algo a dizer, algo além da simples 

reiteração de suas próprias concepções de justiça. Tanto quanto o significado filosófico da 

justiça em si, portanto, deveriam sopesar a natureza das decisões políticas sobre questões 

de justiça.

A filosofia política e o direito constitucional, dessa forma, teriam ao menos 

duas tarefas para cumprir: (i) teorizar sobre justiça, direitos, bem comum etc; e (ii) teorizar 

sobre a autoridade atribuível às decisões sobre justiça, direitos, bem comum etc. Embora 

387 Cf. supra, p. 79, nota 252.
388 RAWLS, 2008.
389 “Each has offered her (or, more usually, his) own view of what justice consists in, what rights we have,  

what fair terms of social co-operation would be, and what all of this is based on. And though each is 
acutely aware of rivals and alternatives […] it is rare to find a philosopher attempting to come to terms  
with disagreement about justice within the framework of his own political theory” (WALDRON, 2004, p.  
2). 

390 “[...] we cannot afford to agree to differ on the questions of justice and rights. We need to have those 
things settled. We have to have it  settled exactly how much accommodations must be provided for a  
minority religion. We need to have it settled exactly how far free speech rights should extend. We need to  
have it settled exactly how far a particular minority should be immunized from a majority decision. These 
matters will not go away. They are urgent. They are important, and the move we disagree about the good,  
the more we need to agree, or the more we need to at least settle something at the level of rights and at the  
level of justice” (WALDRON, 2002, p. 6). Cf. supra, p. 83, nota 263.
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não desconsidere a importância do primeiro campo, Waldron concentra seus esforços no 

desenvolvimento do segundo. 

3.  O  problema  da  autoridade  nas  circunstâncias  da  política:  legislação  e  revisão 

judicial como procedimentos políticos decisórios.

Em questões sobre as quais discordamos, quem deve ser o detentor da última 

palavra?  Essa  é  uma pergunta  fundamental  para  o  desenvolvimento  de  uma  teoria  da 

autoridade, e é a partir dela que Waldron procura recuperar algumas formas de pensar a 

democracia como um dignificado modo de governo e uma respeitável fonte de direitos.

Quero que vejamos o processo de legislação – em sua melhor forma – como algo 
assim:  os  representantes  da  comunidade  unindo-se  para  estabelecer  solene  e 
explicitamente esquemas e medidas comuns, que se podem sustentar em nome de 
todos eles, e fazendo-o de uma maneira que  reconheça abertamente e respeite  
(em vez de ocultar) as inevitáveis diferenças de opinião e princípio entre eles . 
Esse é o tipo de compreensão da legislação que eu gostaria de cultivar. E penso 
que, se capturássemos isso como a nossa imagem de legislação, haveria, por sua 
vez, uma saudável diferença no nosso conceito geral do direito391.

Essa boa vontade para com o processo legislativo, todavia, vê-se confrontada 

por alguns séculos de desenvolvimento daquele pequeno segredinho sujo392. O medo de 

que minorias possam ser oprimidas por grupos majoritários representaria o desconforto 

mais constantemente manifestado frente a autoridade legislativa irrestrita e serviria como 

fundamento para indicação do judiciário como detentor da última palavra. 

Waldron  não nega  esse  temor.  Pelo  contrário,  reconhece-o  como um grave 

perigo, mas desde que os votos daqueles que compõem os diferentes grupos de opinião não 

representem nada  além do  que  interesses  particulares.  Talvez  não  seja  possível  negar, 

argumenta ele,  que a política seja um mero conflito de interesses, ou que ela esteja se 

transformando exatamente nisso, algo assim como uma profecia autorealizada “invocada 

pelo  desdém  frente  à  política  legislativa  que  os  Estados  Unidos  tem  exitosamente 

exportado como sua contribuição à teoria democrática”393. Não obstante, Waldron assume 

como premissas que os cidadãos e seus representantes frequentemente votam de maneira 

391 WALDRON, 2003, p. 3, sem grifo no original.
392 Cf. supra, p. 13, nota 16.
393 WALDRON, 2004, p. 304, minha tradução. 
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imparcial, vale dizer, votam com um espírito público fundado na boa-fé dos desacordos 

que nutrem entre si, e, consequentemente, que a política democrática  talvez  não seja um 

mero jogo de interesses394.

A aceitação desses premissas representaria um primeiro passo na construção de 

um retrato róseo das legislaturas, que correspondesse em sua “normatividade, talvez na sua 

ingenuidade, e, certamente na sua qualidade de aspiração, ao retrato dos tribunais […] que 

apresentamos nos momentos mais elevados da nossa jurisprudência constitucional”395. 

Política  envolve  princípios,  tanto  quanto  regras  procedimentais  a  partir  das 

quais políticas concretas são especificadas. O processo político não é capaz de mitigar o 

senso crítico dos cidadãos sobre quais direitos temos ou deveríamos ter, tampouco superar 

a  existência  de  profundos  desacordos  sobre  seus  próprios  resultados.  Todavia,  dada  a 

inevitabilidade desses desacordos, a resolução dessas questões controvertidas depende de 

uma intricada rede de procedimentos aptos a definir, além de objetivos sociais, o conteúdo 

e a distribuição dos direitos que os cidadãos possuem.

Os direitos, em outras palavras,  não são uma exceção à necessidade geral  de 
autoridade na política.  Dado que as  pessoas sustentam diferentes  concepções 
sobre  os  direitos,  e  que  temos  que  chegar  a  um  acordo  e  fazer  valer  uma 
concepção  comum,  devemos  perguntar:  “Quem  deve  ter  o  poder  de  tomar 
decisões […] sobre as questões práticas que as teorias dos direitos pretendem 
resolver?”396.

Ao menos duas alternativas podem ser apresentadas. Uma delas consiste em 

afirmar que os membros de uma comunidade, ou seja, os sujeitos de direitos cujas relações 

serão reguladas por tais decisões, devem ter o poder para decidir diretamente entre si397 ou 

394 Como esclarece MENDES, C. H.: “Waldron assume que as pessoas às vezes votam […] sem serem 
influenciadas por seus interesses. Seria empiricamente verdade que os cidadãos votam constantemente 
com  base  na  boa-fé.  Waldron  monta  seu  argumento  com  base  na  suposição  de  que  pessoas 
frequentemente  votam a  partir  de  opiniões  imparciais.  Nem sempre  isso  é  verdade,  mas  uma  teoria 
normativa precisaria aspirar a essa qualidade. Assume que para que o direito possa reclamar autoridade,  
aqueles que participam de sua construção devem fazer o melhor de boa-fé. Se rejeitarmos essa premissa, a 
autoridade da legislação e sua relação com o desacordo precisariam ser repensados” (2008a, p. 85). 

395 WALDRON, 2003, p. 2. Cf. supra, p. 14, nota 18.
396 WALDRON, 2004, p. 243-4, minha tradução, sem grifo no original.
397 É importante ressaltar que o retorno ao padrão de democracia grega como panaceia aos problemas de 

representação nas democracias modernas não integra o argumento de WALDRON: “I don´t suggest that 
these need to be settled by plebiscite, or plenary initiative, but the one idea I find very attractive is to 
allow the rights-bearers themselves to participate in a process that, at every stage, reflects a conviction  
that they are equally entitled to participate in the debate that determines what their rights are. And when 
they settle some matter by voting on equal terms, in ways that are mutually respectful of each others´  
different views, then that settlement should stand” (WALDRON, 2002, p. 7). 
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mediante  complexos  mecanismos  de  representação  legislativa398,  através  do  debate, 

deliberação  e  voto.  A  outra  possibilidade  seria  um  sistema  igualmente  complexo, 

qualificado pelo sobrepeso atribuído aos votos de um pequeno grupo de juízes capacitados 

a derrubar decisões coletivas tomadas diretamente pelos portadores de direitos ou por seus 

representantes. 

Sejam quais forem os  argumentos  utilizados para fundamentar  a  adoção de 

quaisquer dessas opções, ressalta Waldron, é de fundamental importância perceber que o 

modelo  de  supremacia  judicial  não  oferece  uma alternativa  ao  desacordo,  tampouco  à 

tríade “debate, deliberação e voto”399. Instituições políticas devem ser descritas de maneira 

procedimental, e não haveria como fugir dessa exigência. O que está em jogo, portanto, 

não é a substituição de um procedimento majoritário por outro não-majoritário, mas de um 

procedimento majoritário direta ou indiretamente conduzido por milhões de portadores de 

direitos por outro procedimento majoritário conduzido por onze – no caso brasileiro – 

integrantes da Suprema Corte400. 

 
Posso  pensar  politicamente  como partidário  de  uma  concepção  específica  de 
justiça  em competição  inflexível  com as  suas  rivais.  Mas  não  posso  pensar  
responsavelmente  sobre  instituições  se  o  meu  pensamento  é  dominado  
completamente por minhas convicções políticas substantivas. Para pensar sobre 
instituições e política, devo estar disposto, pelo menos em parte, a considerar as 
minhas convicções sobre justiça – por mais verdadeiras ou importantes que eu as 

398 “The political value most naturally associated with the modern legislature and with the authority of its  
product – legislation as positive law – is  democratic legitimacy. Not all jurists accept the association. 
Some disparage the democratic credentials of statutes, because they are doubtful about Parliament´s or  
Congress´s success in representing the people, or because they are bewitched by the formal difficulties of 
public choice theory, or because they simply do not regard democracy as anything other than a derivative  
or instrumental value. Still, most students of legislation figure that a claim of democracy legitimacy – if it  
could be sustained – would be the best one could say for the authority of a statute. The democratic and 
representative credentials of the legislature, such as they are, are supposed to be the best reason a court or  
a citizen can have for deferring to its decisions” (WALDRON, 2004, 53-4, grifo no original).

399 WALDRON, 2002, p. 7.
400 Para WALDRON, os conceitos de democracia e majoritarismo deveriam ser desagregados. Não há nada 

de especialmente democrático em uma votação majoritária. “A corrupta Câmara dos Comuns, comprada e 
vendida pelos proprietários ingleses do século XVIII, usou a decisão majoritária. Os juízes a usam no 
Supremo Tribunal […] quando discordam quanto a derrubar ou não um item de legislação democrática. 
Os corpos governantes dos clubes de cavalheiros a usam para escolher entre esquemas rivais a fim de  
ocultar a natureza exclusiva dos seus membros. Pelo que sabemos, os conselhos de terroristas a usam para 
selecionar seus alvos,  quando discordam quanto a quem serão as  próximas vítimas” (2003,  p.  153).  
Consequentemente, “[i]nstead of talking in grey and abstract terms about democracy, we should focus our 
attention on the individuals – the millions of men and women – who claim a right to a say, on equal terms, 
in  the  processes  by  which  they  are  governed.  Instead  of  talking  impersonally  about  'the  counter-
majoritarian difficulty', we should distinguish between a court´s deciding things by a majority, and lots 
and lots of ordinary men and women deciding things by a majority” (WALDRON, 1993, p. 50). Cf., a 
propósito, supra, p. 80, nota 256.   
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considere – meramente um conjunto de convicções entre outras na sociedade e 
enfrentar de maneira relativamente neutra a questão do que nós, como sociedade, 
devemos fazer a respeito do fato de que pessoas como eu discordam com outras 
na sociedade a respeito de questões sobre as quais precisamos de uma opinião 
comum. Essa é a lógica da legislação. Não é uma lógica com a qual seja fácil  
viver, pois ela acarreta que, por boa parte do tempo, estaremos envolvidos – ou, 
pelo menos, teremos nosso nome associado a isso – no compartilhamento e na 
implementação de uma opinião sobre justiça que não é a nossa401. 

A  disputa  pela  última  palavra  entre  legislativo  e  judiciário  costuma  ser 

conduzida como um conflito entre duas tradições filosóficas  divergentes: Locke, pelo lado 

da teoria constitucional, defensor de limites ao poder político, e Rousseau, pelo lado da 

teoria democrática,  idealizador da noção de vontade geral ilimitada.  Como bem lembra 

Conrado Hübner Mendes, porém, desconsidera-se com essa polarização a clássica reflexão 

hobbesiana: o poder soberano não poder ser impugnado pelo conteúdo de seus atos402. 

Decisões  tomadas  em sede  de  controle  judicial  de  constitucionalidade  não 

valem  porque  protegem  direitos  ou  determinadas  condições  democráticas,  ou  porque 

desbloqueiam os canais de mudança política facilitando a representação de minorias, ou 

porque realizam uma feliz síntese entre  conquistas passadas e aspirações futuras etc403. 

Todos  esses  objetivos  são,  evidentemente,  louváveis,  mas  nenhum  deles  representa 

qualquer caminho efetivo para a compreensão do papel que um judiciário dotado do poder 

de revisão judicial exerce: suplantar desacordos com autoridade,  independentemente do 

que qualquer teoria da justiça possa dizer sobre sua decisão, e seja ela correta ou não.  

“Auctoritas,  non  veritas,  facet  legem”.  Quem  decide  por  último?  Essa  é  a 
pergunta que interessa à descrição procedimental, não o que se decide. Interessa 
a  forma,  não a substância.  Se a decisão se legitimasse pelo seu conteúdo (se 
devêssemos  obediência  a  ela  pela  sua  substância),  as  pessoas  que  não 
concordassem com ela iriam desobedecer. Seria, na concepção hobbesiana, um 
retorno ao estado de natureza. Essa a descrição puramente hobbesiana do sistema 
constitucional: supremacia da Constituição é um nonsense, porque a supremacia 
não  se  define  pelo  apontamento  de  restrições  substantivas  (declarações  de 
direitos,  cláusulas  pétreas  etc),  mas  pelo  procedimento,  pela  indicação  da 
autoridade  que  deve  decidir.  Hobbes  diria:  há  supremacia  do  Tribunal 
constitucional,  não  da  Constituição.  Não  se  deve  descrever  o  controle  de 
constitucionalidade  de  maneira  idealista,  pois  ele  não  tem como assegurar  a 
proteção da Constituição ou dos direitos. Simplesmente decide por último. É sob 

401 WALDRON, 2003, p. 110-1, sem grifo no original. 
402 “This is one of Thomas Hobbes´s contributions to political philosophy: any theory that makes authority 

depend on the goodness of political outcomes is self-defeating, for it is precisely because people disagree 
about the goodness of outcomes that they need to set up and recognize an authority” (WALDRON, 2004, 
p. 245, grifo no original). 

403 Consequentemente, elas não deixam de valer quando não cumprem qualquer dessas metas.
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esse enfoque que deveríamos perguntar: e a democracia?404  

E  a  democracia?  Essa  seria  a  segunda  pergunta  fundamental  para  o 

desenvolvimento  de  qualquer  teoria  da  autoridade.  Quase  todos  pensamos  que  a 

democracia é uma valiosa forma de governo e achamos que vale a pena lutar – e, talvez, 

até morrer – para defendê-la, mas, por quê? O que há de tão bom na democracia?405 Para 

Waldron,  há  um pressuposto  tradicionalmente  defendido  pela  teoria  constitucional  que 

precisa  ser  reconhecido  para  enfrentar  essas  questões.  Segundo  ele,  os  ideais  de 

democracia e de direitos (ou de constitucionalismo) não são antitéticos; pelo contrário, há 

uma congruência natural entre eles. 

Quando identificamos alguém como portador de direitos expressamos algum tipo 
confiança nas capacidades morais dessa pessoa, em especial em sua capacidade 
de  pensar  responsavelmente  sobre  a  relação  moral  entre  seus  interesses  e  os 
interesses dos demais. A posse dessa capacidade […] é o principal pressuposto 
para  se  ter  competência  democrática.  Nossa  convicção  de  que  os  homens  e 
mulheres  comuns  possuem o  necessário  para  participar  responsavelmente  do 
governo  de  sua  sociedade  é,  de  fato,  a  mesma  convicção  sobre  a  qual  se 
fundamenta a atribuição de direitos406.

Segundo essa avaliação, portanto, a teoria constitucional acerta quando afirma 

não ser  possível  apelar  a  nenhuma oposição  fundamental  entre  os  ideais  de  direitos  e 

democracia para criticar o controle judicial de constitucionalidade407 – muito embora se 

equivoque quanto às consequências que retira desse insight. 

A relação entre direitos e democracia representa uma via de mão dupla, e o não 

reconhecimento  dessa  característica  explicaria  a  explícita  ou  velada  demanda  por 

intervenção judicial no processo político. Nesse sentido, um teórico constitucional como 

Ronald  Dworkin,  por  exemplo,  não  deveria  caracterizar  os  membros  de  uma  maioria 

democrática  como  predadores  egoístas  e  irresponsáveis  pois,  se  o  fizesse,  estaria 

sucumbindo a uma vergonhosa contradição408. Por outro lado, teóricos constitucionais de 

404 MENDES, C. H., 2008a, p. 100.
405 Cf. supra, p. 65, nota 206.
406 WALDRON, 2004, p. 282, minha tradução.
407 Cf., a propósito, supra, p. 54, notas 171 e 172.
408 “One is tempted to say, 'These people disagree with me and my friends, so they must be voting out of 

self-interest'  –  as  though  that  were  the  only explanation.  Succumbing to  this  temptation  is,  I  think,  
particularly disreputable in the case of a rights-theorist, for it is essential to the idea of rights that persons  
are moral agents who can be trusted with the responsibility to direct their own lives and to perceive the 
proper limits and placed on their own freedom of action by respect for the similar efforts of others. […] it  
simply  will  not  do  for  theorists  of  rights  to  talk  about  us  as  upright  and  responsible  autonomous  
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alguma forma preocupados com a democracia, como John Hart Ely e Bruce Ackerman, não 

deveriam aceitar  a  presunçosa  indiferença  de  um procedimentalismo (pretensiosamente 

puro, no caso de Ely, ou temperado, no caso de Ackerman)  frente ao destino dos direitos 

individuais num sistema de decisão majoritária, pois muitos desses direitos são baseados 

no respeito à capacidade moral individual que a própria democracia acarreta e pressupõe409. 

Reconhecer que não há contradição entre direitos e democracia, todavia, não 

necessariamente  acarreta  a  aceitação  de  uma  estrutura  institucional  que  atribua  ao 

judiciário a última palavra em questões sobre as quais discordamos, mas apenas que, seja 

qual for a objeção  democrática laçada à revisão judicial,  ela deve,  concomitantemente, 

estar baseada em direitos. Se esse é o desafio, diria Waldron, não há como imaginar uma 

melhor perspectiva de vitória para a teoria democrática.

4. A participação como o direito dos direitos. 

O direito dos direitos, declarou William Cobbett, é o direito de ter uma parcela 

de  participação  na  criação das  leis  sob  as  quais  se  vive410.  Essa  afirmação,  reconhece 

Waldron, parece levantar mais perguntas do que respostas. Que tipo de direito seria esse? 

Como justificá-lo? Como relacioná-lo com os demais direitos? Chamá-lo de “o direito dos 

direitos”,  ademais,  poderia  sugerir  que  a  participação  é  mais  importante  que  outros 

direitos, com os quais poderia entrar em conflito. Ao exercerem o direito à participação, 

por exemplo, os membros de uma maioria poderiam votar a favor da imposição de algum 

limite  ao livre exercício da liberdade  religiosa  ou de expressão.  Se a  participação é  o 

direito dos direitos, parece intuitivo concluir que, dada sua superioridade, seu exercício 

pressupõe que  outros  direitos  devem ceder.  Seria  essa  uma adequada compreensão do 

direito dos direitos? Waldron argumenta que não. 

[…] falar em conflito de direitos é inadequado neste tipo de caso [pois] o papel 

individuals when they are characterizing our need for protection against majorities, while describing the 
members  of  the  majorities  against  whose  tyranny such  protection  is  necessary  as  irresponsible  […] 
predators. They cannot have it both ways” (WALDRON, 2004, p. 14, grifo no original). 

409 WALDRON, 2004, p. 282-3.
410 “Our rights in society are numerous; the right of enjoying life and property; the right of exerting our 

physical and mental powers in a innocent manner; but, the great right of all, and without which there is, in 
fact, no right, is, the right of taking a part in the making if the laws by which we are governed . […] The 
great right […] of every man, the right of rights, is the right of having a share in the making of the laws, 
to which the good of the whole makes in his duty to submit” (COBBETT, 1833 p. 22, grifo no original)
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especial da participação em uma teoria dos direitos não é uma questão de ter 
prioridade moral sobre os demais direitos. Pelo contrário, resulta do fato de que a 
participação  é  um direito  cujo  exercício  parece  peculiarmente  apropriado  em 
situações em que razoáveis portadores de direitos discordam sobre quais direitos 
eles têm411.

Participar significa compartilhar uma ação, e, como tal, pressupõe que aquele 

que  participa  ou  compartilha  não  é  o  único  envolvido.  Haveria,  porém,  uma  certa 

ambiguidade nessa colocação. Quando dizemos que os cidadãos ou seus representantes 

participam do governo de seu Estado,  damos a  entender  que esse tipo de participação 

alberga a coexistência de diferentes formas de governo em um regime misto. Por exemplo, 

se  é  correto dizer  que o povo romano participou do governo da república através  dos 

tribunos  da  plebe,  é  igualmente  certo  que  a  ideia  de  compartilhar  que  essa  noção  de 

participação conota também se refere a outros elementos não populares do governo, como 

o  aristocrático  senado.  Contemporaneamente,  porém,  a  caracterização  da  participação 

como um direito humano não se contentaria com a simples existência de um elemento 

popular no governo. Pelo contrário, exige que esse elemento seja decisivo.

O  que  acontece  com  o  partilhar  que  a  noção  de  participação  conota  nessa 
segunda exigência mais radical? Compartilhar, nesse segundo sentido, refere-se 
ao fato de que todo indivíduo reivindica o direito a participar no governo da 
sociedade  na mesma medida em que participam os demais indivíduos.  Como 
portador de direitos, pede que sua voz seja escutada e considerada no processo de 
tomada de decisões públicas. Todavia, a maneira como essa reivindicação é feita 
– um direito à  participação – reconhece por si mesmo que a sua voz não é a 
única na sociedade, e que ela não deveria valer mais do que a voz de qualquer 
outro  portador  de  direitos  no  processo  político.  Sua  contribuição  aspira, 
evidentemente, ser decisiva. Mas essa aspiração é temperada por princípios de 
equidade e igualdade implicados pela universalização dessa pretensão412.

Esse desejo moderno por decisividade, porém, parece ser confrontado com a 

probabilidade de que a voz de um único indivíduo seja diluída em meio a milhões de 

outros participantes que compartilham o direito dos direitos413. Se a participação individual 

411 WALDRON, 2004, p. 232, minha tradução, grifo no original. Em outras palavras, a participação integra 
o campo de uma teoria da  autoridade  (quem decide?), e os demais direitos o campo de uma teoria da 
justiça (como se decide?). 

412 WALDRON, 2004, p. 236, minha tradução, grifo no original.
413 Essa é a descrição apresentada por BENJAMIN CONSTANT no célebre discurso pronunciado no Ateneu 

Real de Paris, em 1818: “A participação que, na antiguidade, cada um tinha na soberania nacional não era, 
como em nossos  dias,  uma  suposição  abstrata.  A vontade  de  cada  um tinha  uma  influência  real;  o 
exercício dessa vontade era um prazer forte e repetido. Em consequência, os antigos estavam dispostos a 
fazer muitos sacrifícios pela conservação de seus direitos políticos e de sua parte na administração do 
Estado. Cada um, sentindo com orgulho o que valia seu voto, experimentava uma enorme compensação 
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na autoridade  política  é  tão  pequena,  como defender  sua  conveniência,  ou mesmo sua 

caracterização como um direito? Em outras palavras, como demonstrar a importância de 

que essa aspiração por decisividade não seja qualificada, complementada ou solapada por 

outros procedimentos de tomada de decisão não democráticos, como a revisão judicial?414 

Para Waldron, os fundamentos da participação e da ideia de compartilhamento 

que  ela  conota  não  guardam qualquer  ligação  com a  perspectiva  de  impacto  político 

efetivo, mas sim com a expectativa de evitar o insulto, a desonra e a denigração produzidos 

quando as opiniões de um indivíduo são menosprezadas em favor das opiniões de outros 

indivíduos  em  assuntos  que  os  afetem  da  mesma  maneira415.  Um  direito  como  a 

participação, nesse sentido, deve ser pensado em termos de justiça comparativa, vale dizer, 

como  um  direito  cuja  exigência  de  distribuição  não  se  baseia  em  uma  identificável 

quantidade concreta, mas em uma quantidade determinada apenas pela necessidade de se 

evitar a desigualdade ou a arbitrariedade em sua distribuição.  

O peculiar insulto a um indivíduo A por ser excluído do poder político tem a ver, 
em primeiro luar, com o impacto das decisões políticas sobre os próprios direito 
e  interesses  de  A e,  em segundo,  com que  A tenha a capacidade para decidir 
responsavelmente sobre tais questões (mesmo sabendo que os próprios direitos e 
interesses de  A não são os  únicos  direitos e interesses em jogo). Precisamente 
porque resulta afetado (junto com B, C, D …), A pode considerar que tem algo a 
dizer sobra a matéria. […] Se em qualquer caso A é excluído da decisão (porque, 
por exemplo, a decisão final tenha sido conferida a uma elite aristocrática), A se 
sentirá menosprezado: sentirá que sua própria concepção de justiça foi denigrida 
como  inadequada  à  tarefa  de  decidir  não  apenas  algo  importante,  mas  algo 
importante sobre o que ele, A, tem um interesse em jogo, tanto quanto os demais. 
Sentir esse insulto não implica necessariamente pensar que seu voto, se o tivesse, 
dar-lhe-ia um poder significativo e palpável. Ele sabe que se possui o direito a 
participar, também o possuem milhões de outras pessoas. A única coisa que pede 
[…] é que ele e todos os demais sejam tratados como iguais nos assuntos que 
afetam seus interesses, seus direitos e suas obrigações416. 

Ainda que o impacto de um único voto seja pequeno, os efeitos da votação de 

vários indivíduos não são. Por ação ou omissão, decisões coletivas estabelecem padrões de 

conduta  em  assuntos  demasiadamente  importantes.  Precisamente  por  isso,  o  direito  à 

participação requer uma defesa forte e robusta, capaz de se sustentar como uma resposta 

na consciência de sua importância social. Essa compensação já não existe para nós. Perdido na multidão,  
o indivíduo quase nunca percebe a influência que exerce.  Sua vontade não marca o conjunto; nada  
prova, a seus olhos, sua cooperação” (CONSTANT, 1985, p. 3, sem grifo no original).   

414 A pequenez do poder de impacto ou influência, como visto, foi o argumento utilizado por DWORKIN 
para justificar o controle judicial de constitucionalidade. Cf. supra, p. 60-2. 

415 Cf., supra, p. 80 nota 256.  
416 WALDRON, 2004, p. 238-9, minha tradução, grifo no original.
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crível frente às preocupações sobre os riscos que os perdedores correm ao submeterem-se 

às decisões da maioria. 

Essa exigência,  todavia,  demanda algo mais  do que uma defesa meramente 

instrumental. A lógica de justiça comparativa não se coaduna com uma justificativa desse 

tipo.  A especificação de  objetivos  sociais  não  resulta  apenas  controversa na  sociedade 

contemporânea, mas também no conteúdo da própria política que propicia a necessidade de 

direitos participativos. Essa necessidade de especificação requer um juízo sobre resultados 

e  sobre  os  meios  disponíveis  para  alcançá-los,  e  isso  implica,  necessariamente,  uma 

escolha  entre  alternativas  profundamente  controvertidas,  sendo  insuficiente,  portanto, 

repetir como um mantra “Que os direitos triunfem” ou “Que se minimizem as perdas e se 

maximizem os ganhos”417.

Direitos,  como visto  anteriormente,  não são uma exceção à  necessidade  de 

autoridade na política, e, dado o desacordo sobre como fazê-los triunfar ou maximizar os 

ganhos,  precisamos  indicar  quem deve  ter  o  poder  para  decidir.  Segundo  Waldron,  a 

própria caracterização da participação como o direito dos direitos constituiria uma resposta 

para  essa  questão  (ou,  ao  menos,  parte  dela):  as  pessoas  cujos  direitos  estão  em jogo 

possuem o direito de participar do processo de decisão em termos igualitários418.

Aqueles  que  lutaram  pelo  direito  ao  voto  tinham  em  mente  o  direito  a 

participar não apenas em questões de política concreta, como defende Dworkin, tampouco 

apenas em  questões  substantivas,  como  propõe  Ely419,  mas  nas  grandes  questões  de 

princípio, de política concreta e de procedimentos políticos, e o faziam a partir daquele 

417 WALDRON, 2004, p. 243. MENDES, C. H. traduz esse argumento da seguinte maneira: “Se o exercício 
do direito ao voto é capaz de causar grande mal, assim como um grande bem, o defensor do argumento  
instrumental poderia perguntar por que não determinar os objetivos sociais do voto de maneira que um 
cálculo possa minimizar o mal e maximizar o bem. No entanto, a especificação de objetivos sociais não é  
apenas controversa. É exatamente a tarefa para a qual os direitos participativos devem constituir. Aqueles 
que  reclamam por  direitos  participativos demandam pelo de  direito  de  participar  na  resolução  desta 
controvérsia  mesma.  Não adianta  mitigar  o  direito  ao voto a partir  de objetivos sociais  previamente 
determinados ou 'entrincheirados'” (2008a, p. 105).   

418 WALDRON, 2004, p. 244.
419 “There is nothing logically inappropriate about invoking the right to participate to determine issues about 

rights, including issues about participation itself. There is no reason, therefor, why each individual´s claim 
to participate in the making of the laws by which he is governed should be arrested at the threshold of 
procedure. Logic does not require us to assign questions about political and constitutional arrangements 
for final decision to a non-participatory institution. On the contrary, there is something democratically 
incomplete – certainly something unpleasantly condescending – about a constitution that empowers a 
small group of judges or other officials to veto what the people or their representatives have settled on as  
their answers to disputed questions about what democracy involves” (WALDRON, 2004, p. 302-3).  
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sentido  mais  radical  de  participação  exposto  acima420,  que  aspira  por  decisividade. 

Entendida  dessa  forma,  as  exigências  por  igualdade  na e  decisividade  da participação 

política somavam-se à demanda de que questões controvertidas deveriam ser determinadas 

por  todos  aqueles  cujos  direitos  estivessem  em  jogo.  Como  princípio  de  autoridade, 

supunham  como  necessário  que  os  desacordos  sobre  justiça,  direitos,  bem  comum, 

procedimentos etc, deveriam ser resolvidos pelos próprios sujeitos do desacordo. Aqueles 

que reclamavam pelo direito dos direitos, por certo, eram conscientes de que tais assuntos 

resultavam controversos, mas julgavam incorreto e ofensivo para eles mesmos, enquanto 

portadores de direitos, que essa demanda fosse rechaçada sem ao menos ser considerada421.

A maneira como a ideia de direitos emergiu no pensamento político moderno 

deveria servir como um lembrete de que os portadores de direitos foram originariamente 

concebidos  como respeitáveis  idealizadores  de direitos,  e  não como meras  vítimas em 

potencial, cujos interesses careciam de proteção. Refletir sobre os direitos de uma pessoa, 

nesse sentido, não é a mesma coisa que refletir sobre os direitos dos animais, por exemplo, 

ou sobre a preservação de um prédio histórico. Quando argumentamos sobre os direitos de 

um indivíduo, é provável que esse indivíduo (o objeto da argumentação) possua um ponto 

de vista meditado sobre a matéria. Na medida em que o objetivo precípuo de qualquer 

argumento  sobre  direitos  relaciona-se  ao  respeito  devido  a  esse  indivíduo,  torna-se 

impossível afirmar que essa argumentação toma a sério os direitos desse indivíduo se, 

concomitantemente, ignoramos qualquer coisa que ele tenha a dizer sobre a questão422. 

O atrativo da participação como princípio da autoridade, dessa forma, residiria 

no fato de que ela  é  uma  solução democrática baseada em direitos aos  problemas do 

desacordo  e  da  necessidade  de  coordenação.  Ela  apela  às  capacidades  que  a  própria 

atribuição  de  direitos  pressupõe,  além de  revelar  uma  forma  respeitosa  de  solucionar 

discordâncias. Por tudo isso, arremata Waldron, a participação pode ser compreendida e 

defendida como o direito dos direitos, sem o qual nenhum outro direito seria possível423. 

 

420 Cf. supra, p. 123, nota 412.
421 WALDRON, 2004, p. 249.
422 WALDRON, 2004, p. 250.
423 WALDRON, 2004, p. 252.
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5. Esclarecimentos necessários.

Como  assinalado  anteriormente,  a  caracterização  da  participação  como  o 

direito dos direitos representa parte de uma resposta ao problema geral da autoridade na 

política. Quando alguém pergunta “quem deve ter o poder para decidir questões sobra as 

quais  discordamos?” ou “quem deve ser  o  detentor  da última palavra  na  conformação 

política  da  sociedade?”,  a  teoria  da  autoridade  apresentada  por  Waldron,  e  por  mim 

defendida como a melhor dentre as alternativas, é “os indivíduos cujos direitos ocupam o 

centro  do  desacordo”424.  Antes  de  finalizar  essa  capítulo,  porém,  parece-me  oportuno 

esclarecer alguns pontos relacionados a essa tese.

Em primeiro lugar, é importante ressaltar que o desacordo e a necessidade de 

um  curso  de  ação  comum  não  pressupõem  uma  concessão  ao  subjetivismo,  ao 

convencionalismo ou ao relativismo morais. Reconhecer a necessidade de uma autoridade 

no âmbito da justiça,  da política ou dos direitos não é uma decorrência do rechaço da 

objetividade nesses campos, mas uma reação justificável ante o fato de que, ainda que haja 

uma resposta correta para cada questão nessas áreas, os indivíduos seguirão discordando 

sobre qual seria ela425.

Consequentemente,  não  é  necessário  “perder  a  esperança”  de  uma reflexão 

substantivamente  correta.  Mecanismos  institucionais  de  decisão  coletiva  precisam  de 

inputs, vale dizer, a autoridade precisa de conselhos (ou de uma teoria de si mesma), e essa 

é a função de qualquer teoria da justiça: reflexionar sobre questões substantivas (como se 

decide?), sem ser dissuadida pela existência de desacordos ou de teorias alternativas426. 

424 Essa, evidentemente, não é a única resposta possível. Ao invés de entregar a última palavra aos cidadãos 
ou aos seus representantes eleitos, poder-se-ia confiar a autoridade política final a uma elite acadêmica ou 
judicial, a partir de qualquer dos argumentos analisados e criticados nos capítulos anteriores. Negar a 
existência dessas possibilidades não foi um dos meus objetivos nesse trabalho, muito embora pareça-me 
inaceitável compreendê-las como alternativas democráticas. De maneira exageradamente simplificada, os 
argumentos de WALDRON podem ser sintetizados da seguinte maneira para corroborar essa ideia: toda 
decisão  judicial  em  sede  de  controle  de  constitucionalidade  acarreta,  em  maior  ou  menor  grau,  a 
desconsideração do direito essencial para a caracterização de um regime democrático (a participação), e 
não haveria como fugir dessa fatalidade.  

425 WALDRON, 2004, p. 244. Sobre a irrelevância da objetividade moral, cf. WALDRON, 2004, p. 164-
187.

426 WALDRON, 2004, p. 244 .Teorias da justiça e teorias da autoridade, dessa forma, exerceriam funções  
distintas, mas complementares: “We need […] to see that as a distinct agenda, not one to be engaged in 
simply  as  an  upshot,  consequence,  or  way  of  pursuing  the  procedural  implications  of  a  particular 
substantive view.  That is,  we should not be asking questions like,  'What  are the implications of (for 
example)  John  Rawls´s  theory  of  justice  so  far  as  democratic  and  constitutional  procedures  are  
concerned?'. Instead we ask, 'What are we to think about democratic and constitutional procedures, given 
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Em terceiro lugar, porém, não é possível compreender uma teoria substantiva 

como  a  teoria  da  autoridade  que  necessitamos  frente  ao  desacordo.  Não  basta,  nesse 

sentido,  que  repitamos  como  um  mantra  “que  direitos  triunfem”,  “que  a  verdadeira 

concepção prevaleça”,  ou qualquer  outra  expressão retórica desse tipo.  Seja  qual  for a 

teoria da autoridade indicada como a melhor ou mais correta, ela deve oferecer alguma 

especificação capaz de superar a fonte original dos desacordos. Essa, como visto, é uma 

das contribuição de Hobbes à filosofia política: toda teoria que condicione a autoridade de 

suas  imposições  ao acerto  de  seus  resultados  é  contraproducente  pois  precisamente  os 

desacordos sobre o acerto de seus resultados é a razão pela qual precisamos reconhecer 

uma autoridade427. 

Em quarto lugar,  haverá na maioria dos casos uma dissonância entre o que 

consideramos  como  a  decisão  correta  e  a  decisão  que  efetivamente  investimos  de 

autoridade  em  questões  coletivas.  Um  idealizador  de  direitos  que  cultive  uma  teoria 

política  completa  (uma teoria  da  justiça  e  uma teoria  da  autoridade)  pode sustentar  o 

prevalecimento de uma decisão coletiva que lhe pareça incorreta. Esse seria o paradoxo 

que lhe permite defender uma política X como a decisão correta a ser implementada, e a 

política Y como a decisão a ser implementada por ser considerada correta pelas instituições 

democráticas. Tanto quanto a existência de desacordos, esse paradoxo é inevitável, embora 

não seja exclusividade da teoria da autoridade democrática defendida nesse trabalho.

O  controle  judicial  de  constitucionalidade  baseado  em  direitos  é  geralmente 
defendido apontando-se a possibilidade de que os procedimentos democráticos 
majoritários  podem  levar  a  resultados  injustos  ou  tirânicos.  E,  de  fato,  eles 
podem.  Mas,  de  fato,  pode  qualquer procedimento  que  procure  solucionar  o 
problema da escolha social  em face do desacordo sobre o que é injustiça ou 
tirania. A prática estadunidense de permitir que a Suprema Corte tenha a última 
decisão (mediante o voto da maioria de seus membros) sobre questões de direitos 
fundamentais  tem ocasionalmente  produzido  decisões  tremendamente  injustas 
[…].  Todo  aquele  cuja  teoria  da  autoridade  atribua  à  Corte  Suprema  a 
competência  para  tomar  decisões  deve  enfrentar  o  paradoxo,  como qualquer 
democrata, de que a opção que ele considera justa pode não ser a opção que, 
segundo sua teoria da autoridade, deveria ser seguida428.

that such procedures have to accommodate a politics for those who differ fundamentally about whether 
theories like Rawls´s are correct?'” (WALDRON, 2004, p. 3).  

427 Cf. supra, p. 120, nota 402, e p. 121, nota 404. 
428 WALDRON,  2004,  p.  247,  minha  tradução,  grifo  no  original.  Em  outra  passagem,  WALDRON 

prossegue com o argumento da seguinte maneira: “There is an important general point here. Sometimes 
we talk carelessly as though there were a special problem for the legitimacy of popular majority decision-
making, a problem that does not exist for other forms of political organization such as aristocracy or  
judicial rule. Because the phrase 'tyranny of the majority' trips so easily off the tongue, we tend to forget 
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Por fim, há uma questão relacionada ao paradoxo descrito acima que deve ser 

esclarecida.  Sobretudo  em  função  da  ânsia  principialista  da  teoria  constitucional 

contemporânea,  parece  tentador  afirmar  que  haverá  ocasiões  em que  um princípio  de 

autoridade  como o  majoritarismo participativo  –  o direito  à  participação – entrará  em 

conflito  com outros  direitos  (quando  maiorias  políticas  votam a  favor  de  restrições  à 

liberdade de expressão, por exemplo). 

Conflito  ou colisão,  todavia, são imagens equivocadas para descrever o que 

sucede  em casos  como  esse.  Quando  o  voto  de  uma  maioria  indica  que  uma  dessas 

possibilidades prevaleceu politicamente (seguindo com o exemplo,  o “sim” ou o “não” 

quanto  à  imposição  de  determinada  restrição  à  liberdade  de  expressão),  o  resultado 

parecerá aos integrantes dessa maioria como algo  compatível com os requerimentos ou 

condições  desse  direito  “conflitante”  (ou  desse  direito-escudo),  tanto  quanto parecerá 

incompatível aos membros da minoria429 – e essa disparidade sobre se efetivamente existe 

um conflito entre direitos deveria servir como um aviso sobre os perigos relacionados à 

compreensão do direito à participação e do direito “conflitante” em um mesmo nível. 

Se  falamos  sobre  um  conflito  entre  direitos-escudo  e  o  majoritarismo 
participativo parece que estamos dizendo que algumas vezes é o direito-escudo o 
que pode pesar mais, e outras será a participação. Todavia, não se trata de um 
problema de peso  ou ponderação,  mas de que  discordamos,  em casos assim, 
sobre o que exatamente requerem os direitos, e discordamos, dessa forma, sobre 
o que deve ir em cada um dos lados da balança. […] Há outros princípios de 
autoridade disponíveis, tais como a monarquia (um legislador supremo decide), a 
aristocracia judicial (a decisão última é designada aos membros de uma Corte 
Suprema), ou várias formas de regime misto. Tudo o que estou mostrando é que 

about other forms of tyranny; we tend to forget that legitimacy is an issue that pertains to  all  political 
authority.  Indeed  it  would  be  very  odd  if  there  were  a  graver  problem  of  legitimacy  for  popular 
majoritarian decision-making. Other political systems have all the legitimacy-related dangers of popular  
majoritarianism: they may get things wrong; they may have an unjust impact on particular individuals or 
groups; in short; they may act tyrannically. But they have in addition one legitimacy-related defect that  
popular majoritarianism does not have: they do not allow a voice and a vote in a final decision-procedure 
to every citizen of the society; instead they proceed to make final decisions about the rights of millions on 
the basis of the voices and votes of a few” (WALDRON, 2004, p. 299, grifo no original).  

429 “Espere aí! … diria você, será que os governos populares também não prejudicam a minoria de cidadãos 
que possuem os direitos de voto mas são derrotados pelas maiorias? Não será isto o que chamamos de 
'tirania da maioria'? Eu gostaria muito que a resposta fosse simples. Ah! - é bem mais complicada do que  
você poderia imaginar. Surgem complicações porque, virtualmente, toda lei ou política pública, adotada 
por  um ditador  benevolente,  por  maioria  democrática  ou  minoria  oligárquica,  tende  a  prejudicar  de 
alguma forma algumas  pessoas.  Em palavras  singelas,  não  se  trata  de  uma questão  de saber  se  um 
governo pode criar todas as suas leis de modo que nenhuma delas fira os interesses de qualquer outro 
cidadão. Nenhum governo, nem mesmo um governo democrático, poderia sustentar uma afirmação desse 
tipo. A questão é saber se a longo prazo há probabilidade de um processo democrático prejudicar menos  
os direitos e os interesses fundamentais de seus cidadãos do que qualquer alternativa não-democrática” 
(DAHL, 2009, p. 61, grifo no original)
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se  elegemos o majoritarismo participativo (na verdade, se elegemos  qualquer 
desses princípios de autoridade), não há sentido em falar em um conflito entre o 
princípio de autoridade que elegemos e os direitos sobre os quais a autoridade 
tem que  decidir.  Na  medida  em que  discordamos  sobre  a  existência  de  tais 
direitos e sobre o que eles acarretam caso existam, não há nenhuma maneira 
neutra de saber exatamente qual seja a alternativa ao majoritarismo participativo 
(ou ao princípio de autoridade que seja)430.

430 WALDRON, 2004, p. 248-9, minha tradução, grifos no original. 
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– OBSERVAÇÕES FINAIS – 
SERÁ A HORA DE EMENDARMOS NOSSA CONSTITUIÇÃO?

De maneira  bastante  oportuna,  Mark  Tushnet  lançou  um desafio  que  pode 

servir como um valioso apoio ao desenvolvimento das observações finais dessa pesquisa: 

assumida a insuficiência dos argumentos oferecidos pela teoria constitucional, seria a hora 

de suprimirmos a licença para o controle judicial de constitucionalidade presente em nossa 

constituição?431 Respondê-lo positivamente, como já adiantado, é uma saída que nenhuma 

teoria normativa minimamente desejosa de se desvincular daquele segredinho sujo poderia 

rejeitar432. 

Nada do que foi dito nesse trabalho, todavia,  parece amenizar qualquer das 

preocupações  que  motivaram  sua  feitura.  Como  garantir  que  direitos  à  mercê  do 

majoritarismo  democrático  serão  respeitados?  Como  imaginar  possível  a  proteção  de 

direitos em um processo que não parece impor qualquer tipo de limite aos seus resultados? 

A defesa  da  participação,  o  direito  dos  direitos,  como  o  mais  adequado  princípio  de 

autoridade para um regime democrático não deixa tudo ao alcance de nossas mãos? Como 

observa Waldron, a resposta mais direta é: “Sim, tudo está ao alcance de nossas mãos em 

uma democracia, inclusive os direitos associados ao próprio regime democrático”. 

O  pânico  que  essa  postura  acarreta  é,  por  certo,  um  pânico  frente  ao 

autogoverno no âmbito político, algo assim como o desconforto com a democracia em sua 

forma  mais  pura  e  vigorosa.  Se,  por  um  lado,  queremos  governar  a  nós  mesmos, 

reconhecemos,  por  outro,  a  existência  de  desacordos  sobre  a  melhor  maneira  de levar 

431 TUSHNET, 2005b. Concebido como uma proposta de emenda à constituição estadunidense, a  EJRA 
(End Judicial Review Amendment) teria a seguinte redação: “Except as authorized by Congress, no court 
of the United States or of any individual state shall have the power to review the constitutionality of 
statutes enacted by Congress or by state legislatures” (TUSHNET, 2005b, p. 59). Cf.  supra, p. 17, nota 
25. 

432 Cf. supra, p. 17, nota 25. 
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adiante esse governo em conjunto, e isso acarreta aceitar a perspectiva de que os valores, 

as  prioridades  e  os  princípios  que  tão  intransigentemente  defendo  podem  não  ser  os 

mesmos valores, prioridades e princípios sustentados pelo eleitor da cabine ao lado433.

Aviltar as concepções de justiça defendidas por outros cidadãos como egoístas 

ou irracionais é, evidentemente, uma maneira de superar nossos desacordos, e negar essa 

possibilidade também não foi um dos meus objetivos nesse trabalho434. Porém, se de fato a 

identificação e  caracterização de um portador  de direitos pressupõe a identificação e a 

caracterização de um idealizador  de direitos,  parece-me fundamental perceber que esse 

aviltamento não poderá ser realizado em nome dos direitos435.

Se  […]  decidimos  tratar  com  respeito  as  concepções  dos  demais,  se  não 
buscamos esconder o fato de nossas diferenças ou eliminar o dissenso, então não 
temos  outra  escolha  senão  adotar  procedimentos  para  resolver  o  desacordo 
político, procedimentos que não determinem por si mesmos qual será o resultado. 
Nesse sentido, a política deixa tudo ao alcance de nossas mão de uma maneira 
que pode ser desconcertante para algum ponto de vista individual.  O respeito 
pelas opiniões e consciências dos demais significa que ninguém possui o controle 
sobre  os  resultados políticos  que  sua consciência  ou  seus  próprios  princípios 
parecem ditar. Este, parece-me, é um preço que temos que pagar436.

Que tudo esteja ao alcance de nossas mãos, porém, pode comportar duas outras 

compreensões,  nenhuma das  quais  deve  ser  vista  como consequência  da  compreensão 

acima  delineada.  “Ao  alcance”,  como  sugere  Waldron,  pode  conotar  uma  apropriação 

egoísta, que alimenta o autointeresse mais do que justifica a existência de desacordos de 

433 Cf. supra, p. 119-120, nota 401.
434 Cf. supra, p. 127, nota 424. Aceitá-la, porém, abre espaço para a incisiva censura hobbesiana (cf. supra, 

p. 79, nota 253).
435 WALDRON, 2004, p. 303.  Cf. supra, p. 126.
436 WALDRON, 2004, p. 304, minha tradução. “We know that if rights are entrusted to the people for 

protection they will  be entrusted to men and women who disagree about what  they amount to.  It  is  
tempting to infer, from the fact of such disagreement and from the processes (like voting) which will be  
necessary to resolve it,  that  this sort  of protection in politics is  as good as no protection at  all.  […] 
Actually that is a temptation which is awfully easy  to resist in certain contexts. For nobody thinks this 
about a tribunal like United States Supreme Court. Surely the Justices on the Supreme Court take rights 
seriously if anybody does. Yet the Justices disagree about rights as much as anyone, and they resolve  
those disagreements by simple majority-voting. The established practice in America is that the people are 
to accept  as  authoritative a  determination by the Court  as  to  what  rights  they have,  even when that 
determination is based on a knife-edge 5-to-4 vote among the Justices. We count heads on the court, we 
call for the appointment of a conservative or a liberal Justice, we talk about a particular Justice being the 
'swing vote' on the court – and none of this seems to shake our confidence that rights are being addressed 
in  the  only  way  they  could  be  addressed  among  articulate  and  opinionated  individuals.  We  cannot 
therefore argue that rights are not being taken seriously in a political system simply on the ground that the  
system allows majority voting to settle disagreements to what rights there are” (WALDRON, 2004, p. 
306).
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boa fé. A defesa da participação como o direito dos direitos, como visto437, pressupõe que a 

política democrática  não é  exata  e  necessariamente como o retrato  pintado pela  teoria 

constitucional nos faz acreditar. Essa premissa, evidentemente, poder ser criticada: nada 

pode garantir que a política seja algo mais do que um mero jogo de interesses. Se assim 

for,  todavia,  é  necessário  reconhecer  que  não  é  apenas  a  reputação  do  majoritarismo 

democrático que se encontra ameaçada438.

Por sua vez, o segundo sentido que deve ser descartado confunde-se com o 

arrebatamento  volátil  e  impetuoso,  próprio  da  rapinagem.  Que algum direito  esteja  ao 

alcance de nossas mãos via procedimentos democráticos pode significar que esse direito é 

respeitado hoje, ab-rogado amanhã e restituído com alguma alteração depois de amanhã. A 

mitigação  dessa  inconstância  própria  dos  regimes  democráticos  pode ser  alcançada  de 

diversas formas; e elas não deveriam simplesmente escapar do conflituoso relacionamento 

entre teoria constitucional e teoria democrática.

O  processo  legislativo  pode  ser  mais  complexo  e  laborioso,  e  de  diversas 
maneiras pode ser mais difícil voltar a revisar questões […] por um certo tempo, 
depois de terem sido resolvidas. (Esses mecanismos de “dilação” também podem 
estar apoiados na comunidade política por valores associados com o “Estado de 
Direito”). Não é necessário considerar nada disso como um ataque à democracia; 
certamente um mecanismo de “dilação” como esse não é o mesmo que subtrair  
questões do voto comum para atribuí-las a um foro distinto não representativo 
como  um  tribunal.  […]  Todavia,  não  estamos  legitimados  a  assegurar  a 
estabilidade ao custo de silenciar o desacordo […]. E não deveríamos usar a ideia 
de  garantia  constitucional  ou  compromisso  constitucional  como um modo de 
evitar  a  deliberação  efetiva  sobre  uma  matéria  que  os  cidadãos  ainda  estão 
desenvolvendo e debatendo seus diversos pontos de vista439.

A hipótese de mecanismos de dilação é uma das mais importantes passagens do 

pensamento de Waldron (embora seja, paradoxalmente, a menos explorada), e aproxima-o 

de alguns dos mais prestigiados autores contemporâneos dispostos a integrar os poderes de 

estado em uma cadeia dialógica de contribuições específicas440. Também aqui, no âmbito 

437 Cf., supra, p. 118, nota 394. 
438 “If democratic politics is just a unholy scramble for personal advantage, then individual men and women 

are not the creatures that theorists of rights have taken them to be. If we think nevertheless that certain 
interests of theirs require special protection (against majorities and other kinds of tyrant), we shall have to 
develop a theory of justice and a theory of politics that does not associate the call for such protection with 
the active respect for moral capacity that the idea of rights has traditionally involved” (WALDRON, 2004, 
p. 304-5).

439 WALDRON, 2004, p. 305-6, minha tradução.
440 Apenas exemplificativamente,  cf.  GARGARELLA, 1996 (distinguindo entre  revisão judicial,  que se 

defende,  e  supremacia judicial,  que  se  critica),  CHRISTIANO,  2000  (argumentando  que  desenhos 
institucionais variados podem incluir certas formas de revisão judicial e, concomitantemente, preservar a  
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das teorias do diálogo, as propostas são muitas e variadas, mas não as analisarei nesse 

trabalho. Para finalizá-lo, satisfaço-me com a indicação do ponto de partida dessa nova 

perspectiva dialógica: quando entra na disputa pela última palavra em favor do judiciário, a 

teoria constitucional assume uma batalha perdida. 

supremacia do controle democrático),  EISGRUBER, 2002 e  KRAMER, 2004 (propondo um esquema 
departamentalista em que os vários braços do governo participam do controle de constitucionalidade de 
seus atos).     
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