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Neoconstitucionalismo: Um novo fenômeno constitucional ou a panaceia 
da incerteza? 
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RESUMO: O neoconstitucionalismo é uma corrente constitucional que propõe a 
superação do modelo positivista e do apego ao formalismo jurídico. Em nome da 
materialização da constituição, sobretudo sob a égide do princípio da dignidade 
humana, o neoconsttucionalismo deu margem a uma maior atuação do judiciário, 
o que chamamos de ativismo judicial. A função institucionalmente prevista dos 
Três Poderes da República está cada vez mais sem contornos claros e precisos, 
o que não necessariamente é prejudicial à democracia, mas institui um novo 
modelo democrático que, por ainda estar em construção, apresenta elementos 
de incerteza que merecem preocupação ou, pelo menos atenção pelo detentor 
do poder político, sua majestade, o povo. 
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Neoconstitucionalism: A new constitucional line or just uncertainty? 

Abstract: The neoconstitutionalism is a constitutional line that proposes over-
coming the positivist model and attachment to legal formalism . On behalf of the 
materialization of the constitution, especially under the auspices of the principle 
of human dignity, neoconsttucionalism rise to a greater role of the judiciary, which 
we call judicial activism. The institutionally function of the three “powers” of gover-
nment is increasingly without clear and precise contours, which is not necessarily 
harmful to democracy, but establishing a new democratic model, which is still 
under construction , introduces elements of uncertainty that merit concern or at 
least attention by the holder of political power , his majesty, the people. 
Keywords:Neocnstitucionalism. Positivism. Uncertainty. 

INTRODUÇÃO 

 O constitucionalismo permite uma mutação frequente do fenômeno cons-
titucional. Seja por ser a Constituição um documento em constante releitura, seja 
pelo período de adaptação com uma nova democracia que permite a readequa-
ção dos sistemas de poder institucional. 
 Neste sentido, várias correntes de estudo do constitucionalismo como o 
positivismo e o neoconstitucionalismo se mostram, ora como evolução gradual, 
ora como oposição conceitual. 
 Entendendo-os como fruto de uma evolução histórica, em que o positivis-
mo precedeu, enquanto escola ao neoconstitucionalismo, tem-se que a busca da 
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materialização da constituição é propugnada como a fi nalidade desta evolução, 
sobre os auspícios da Dignidade Humana enquanto valor supremo a ser efetiva-
do. 
 Nesta releitura democrática e material da constituição, o Judiciário tem 
desempenhado papéis políticos cada vez mais intensos, numa árdua tarefa de 
tentar equilibrar os sistemas de poder no Estado Democrático Brasileiro, imple-
mentar e garantir direitos e liberdades, e atuar no sentido de que a ideia de Es-
tado não ruine em meio às crises de legitimidade. Crise de legitimidade esta que 
o Judiciário não passa isento. A pluralização chega também à função judicial. 
 Expressões como ativismo judicial e judicialização da política ganham re-
levo com esta importância que ganha a atuação jurisdicional na nova democra-
cia, atuação que precisa ser acompanhada de perto pelo povo, o real detentor do 
poder político nas democracias. Sugere-se que este último participe também na 
atividade judicial, a fi m de que as decisões, cada vez mais ativistas e políticas, 
se revistam de um maior grau de legitimidade, conferida pela participação demo-
crática nestes processos de tomada de decisão. 
 Este estudo busca incentivar o leitor a algumas interrogações sobre esta 
nova fase constitucional ou neoconstitucional, baseando-se para isto em uma 
pesquisa exploratória, essencialmente bibliográfi ca e documental. Buscou-se 
em autores constitucionalistas uma apresentação qualitativa da doutrina e juris-
prudência constitucional no Brasil, e, eventualmente, alguma doutrina estrangei-
ra, para indicar conceitos sobre as correntes constitucionais e apresentar alguns 
fatos, decisões e questionamentos que podem ser realizados a partir deste novo 
fenômeno constitucional. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1. NEOCONSTITUCIONALISMO E A PSEUDO SOLUÇÃO AO POSITIVISMO 

 A melhor compreensão do neoconstitucionalismo passa, necessariamen-
te, pela concepção, ainda que sumária, do fenômeno constitucional. Assim, pode 
ser entendido como o movimento, surgido dos estertores do regime absolutista, 
pretendia a jurisdicização do liberalismo, no seu sentido tanto político (ligado à 
garantia do cidadão perante o Estado) quanto econômico (vinculado aos pos-
tulados de uma economia de livre mercado). O movimento queria que se asse-
gurasse a separação dos poderes e se proclamassem direitos individuais, em 
documento constitucional, como garantias da liberdade almejada. Daí o célebre 
art. 16 da Declaração dos Direitos do Homem de 1789 proclamar que: “Uma 
sociedade em que a garantia dos direitos não está prevista nem a separação 
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de poderes está determinada, não possui uma Constituição”3. “Por outro lado, o 
constitucionalismo moderno nasceu sob a égide do Estado Liberal, que atribuiu 
aos órgãos públicos, como única função, a manutenção da ordem e da seguran-
ça para a melhor fruição das liberdades civis. As atividades econômicas desen-
volviam-se na vida privada, nunca na esfera pública. 
 Atualmente, o movimento constitucionalista preocupa-se com a preser-
vação de direitos individuais e fundamentais. Não se trata da luta de ideologias 
de esquerda ou direita, embate entre marxistas ou liberais, mas sim, da preser-
vação de garantias e estabelecimento de obrigações de índole constitucional, 
para o bom andamento da máquina estatal e consequentemente, prestação de 
melhores serviços públicos. Neste sentido, o constitucionalismo é “a técnica da 
liberdade, isto é, a técnica jurídica pela qual é assegurado aos cidadãos o exer-
cício dos seus direitos individuais e, ao mesmo tempo, coloca o Estado em con-
dições de não os pode violar(...)4 ”. 
 Um topos caracterizador da modernidade e do constitucionalismo foi sem-
pre o da consideração dos “direitos do homem” como ratio essendi do Estado 
Constitucional. Quer fossem considerados como “direitos naturais”, “direitos ina-
lienáveis” ou “direitos racionais” do indivíduo, os direitos do homem, constitucio-
nalmente reconhecidos, possuíam uma dimensão projectiva de comensuração 
universal5. Além de apontarem para a realização progressiva do homem num 
mundo progressivamente melhor, os direitos do homem forneciam um critério, 
um fundamento, uma verdade, um valor universal para se distinguir entre Estado 
constitucional e Estado não constitucional. 
 Invariavelmente os Estados modernos possuem uma Constituição, contu-
do, nem todos eles são capazes de assegurar, em sua lei máxima, mecanismos 
capazes e necessárias para uma vida justa e igualitária. Nada adiantará se o 
constitucionalismo interno das nações, não estabelecerem regimes constitucio-
nais democráticos e um Estado de Direitos capaz de, concretamente, estabele-
cer e respeitar os direitos individuais, caso contrário, a Constituição se estabele-
cerá apenas como “folha de papel”6, pois podem ser aplicadas a todos os papéis 
assinados por uma nação ou por esta e seu rei, proclamando-as Constituições, 
seja qual for o seu conteúdo, sem penetrarmos na sua essência”. 
 Neoconstitucionalismo não é sinônimo de pós-positivismo. Ainda assim, 
há quem sustente que o “pós-positivismo é expressão cunhada, no Brasil, por 
3 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional, 2013.p.108.
4 BOBBIO Norberto, NICOLA Matteucci e GIANFRANCO. Dicionário de política. Trad. 
Carmen C, Varriale. Coord. trad. João Ferreira. Rev. geral João Ferreira e Luis Guerreiro Pinto 
Cacais. 1ª ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília. 1998. Pg. 247 e 248.
5 LASSALLE, Ferdinand. A Essência da Constituição. Prefácio de Aurélio Wander Bastos. 
Rio de Janeiro: Liber Juris,1985. Apud. VIEIRA, Iacyr de Aguiar. A essência da Constituição no 
pensamento de Lassalle e de Konrad Hesse. Brasília 35 n. 139 jul./set. 1998.
6 Ibidem
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Paulo Bonavides, para designar o mesmo fenômeno que, nas doutrinas espa-
nhola e italiana, foi batizado de “neoconstitucionalismo”7. Para estes, os fenôme-
nos não se diferenciariam, justamente porque buscam dar “nova roupagem” aos 
direitos, uma releitura dos sistemas jurídicos em busca do sentido normativo. 
 Servindo-se das formulações de Bobbio, Paolo Comanducci defi ne o viés 
teórico do neoconstitucionalismo como aquele que “aspira a describir los logros 
de la constitucionalización”8, isto, o sentido da Constituição como norma funda-
mental de efetiva aplicação e transformação da realidade social. Desta maneira, 
se concebe uma Constituição não apenas de conteúdo formal e material, mas de 
substância principiológica capaz de, em uma interpretação sistemática, extrair 
seu verdadeiro conteúdo. 
 Tanto é assim, “que Hesse relativiza as idéias de Lassalle ao condicio-
nar a autonomia da Constituição. (...) “A norma constitucional não tem existên-
cia autônoma em face da realidade. A sua essência reside na sua vigência, ou 
seja, a situação por ela regulada pretende ser concretizada na realidade. Essa 
pretensão de efi cácia não pode ser separada das condições históricas de sua 
realização, que estão, de diferentes formas, numa relação de interdependência, 
criando regras próprias que não podem ser desconsideradas. Devem ser con-
templadas aqui as condições naturais, técnicas, econômicas e sociais. A pre-
tensão de efi cácia da norma jurídica somente será realizada se levar em conta 
essas condições”9. 
 Neoconstitucionalismo, portanto, é “um conjunto de teorias que pretendem 
descrever o processo de constitucionalização dos sistemas jurídicos contempo-
râneos, e seu traço distintivo não poderia ser outro que a adoção de um peculiar 
modelo constitucional: o denominado “modelo axiológico de Constituição como 
norma”10. Esta norma, é que deve ser suprema e garantidora dos direitos funda-
mentais, que são a tradução constitucional da essência humana, ou seja, direitos 
humanos que devem garantidos pelo Direito contra o arbítrio estatal. 

7 MAIA, Antônio Cavalcanti Nos vinte anos da Carta Cidadã; Do Pós-Positivismo ao Neo-
constiticionalismo. p. 143. Apud. Silvio Beltramelli Neto. Direitos Humanos. Salvador Bahia: Ed. 
Jus Podivm. 2014. p. 39
8 REVISTA, de doutrina do TRF4. Apud. COMANDUCCI, Paolo. Formas de (neo)constitu-
cionalismo: un análisis metateóric. Ed. 67. In: CARBONNEL, Miguel (org.). Neoconstitucionalis-
mo(s). Colección Esctructuras y procesos. Madrid: Trotta, 2003. p. 83.
9 HESSE, Konrad. A força normativa da constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Men-
des. S.A. Fabris, 1991. p. 9. Tradução de: Die normative Kraft der Verfassung). Apud. IACYR DE 
AGUILAR VIEIRA. A essência da Constituição no pensamento de Lassalle e de Konrad Hesse. 
Brasília. 1998.
10 POZZOLO, Susana. Neoconstitucionalismo y especifi cidad de la interpretación consti-
tucional. In: Doxa n° 21-II, 1998, p. 342. COMANDUCCI, Paolo. Formas de (neo)constituciona-
lismo: un análisis metateórico. In: CARBONELL, Miguel (ed.). Neoconstitucionalismo(s). Madrid: 
Trotta; 2003, p. 83. Upud. André Rufi no do Vale. Aspectos do Neoconstitucionalismo. Revista 
Brasileira de Direito Constitucional – RBDC n. 09 – jan./jun. 2007.
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[...] novo direito constitucional ou neoconstitucionalismo é, em parte, 
produto desse reencontro entre a ciência jurídica e a fi losofi a do Direito. 
Para poderem benefi ciar-se do amplo instrumental do Direito, migrando 
do plano ético para o mundo jurídico, os valores morais compartilhados 
por toda a comunidade, em dado momento e lugar, materializam-se 
em princípios, que passam a estar abrigados na Constituição, explícita 
ou implicitamente. Alguns nela já se inscreviam de longa data, como a 
liberdade e a igualdade, sem embargo da evolução constante de seus 
signifi cados. Outros, conquanto clássicos, sofreram releituras e reve-
laram novas sutilezas, como a democracia, a República e a separação 
de Poderes. Houve, ainda, princípios cujas potencialidades só foram 
desenvolvidas mais recentemente, como o da dignidade da pessoa 
humana e o da razoabilidade. Por sua importância e alcance prático na 
atualidade jurídica, faz-se breve registro acerca de cada um deles[...]”11

 Sob a necessidade de materialização do texto constitucional surge a dou-
trina do neoconstitucionalismo, a partir da superação da supremacia do parla-
mento, a adoção de valores morais e políticos nos textos e interpretação, e o 
reconhecimento de direitos fundamentais autoaplicáveis12. 
 Neste contexto, em superação à supremacia do parlamento, ganha força 
e galga novas funções institucionais os juízes constitucionais, que possuem a 
última palavra na interpretação da constituição. Como afi rma Gilmar Mendes, 

[...] não surpreende que agora o juiz constitucional assuma parcela de 
mais considerável poder sobre as deliberações políticas de órgãos de 
cunho representativo. Com a materialização da Constituição, postula-
dos ético-morais ganha vinculatividade jurídica e passam a ser objeto 
de defi nição pelos juízes constitucionais, que nem sempre dispõem, 
para essa tarefa, de critérios de fundamentação objetivos, preestabe-
lecidos no próprio sistema jurídico.

 
 Mas será que esta transferência do parlamento para o judiciário, na nova 
ordem constitucional é o sufi ciente para efetivar valores constitucionais? O Judi-
ciário efetiva verdadeiramente valores constitucionais? Para além da guarda da 
constituição, cabe ao Judiciário “tapar os buracos” legislativos? São perguntas 
que podem ser realizadas nas recentes decisões construtivistas do Supremo 
Tribunal Federal Brasileiro, cada vez mais demandados por situações da práxis 
democrática, da inércia do legislativo, ou mesmo pela casuística institucional. 

2. CASOS EMBLEMÁTICOS DE ATIVISMO JUDICIAL PELO STF BRASILEIRO 

 A incorporação da nova doutrina constitucional deu fôlego ao que se cha-
ma de ativismo judicial, ou seja, o judiciário como protagonista da materialização 
de direitos e garantias fundamentais (ou sob esta justifi cativa), adentrando cada 
11 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo. São Paulo. 
Saraiva. 2015. 5ª ed.. p. 284.
12 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 8.ed. 2013, p.53
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vez mais na seara legislativa, como, a guisa de exemplo, ocorreu no Brasil para 
os seguintes casos: 

a) União estável homoafetiva: Havendo projetos de lei como o de nº 580/07, do 
ex-deputado Clodovil Hernandes, já falecido, e PL 4914/09, da deputada Manue-
la D’ávila (PCdoB-RS) e outros, já havia a proposta do reconhecimento da união 
estável entre casais homossexuais, contudo, a questão foi decidida pelo Judici-
ário, através da ADI 4277 foi protocolada na Corte inicialmente como ADPF 178, 
além da ADPF nº32, proposta pelo Governo do Rio de Janeiro. Com a solução, 
hoje a matéria é disciplinada por uma resolução do CNJ nº 175/2013. 

b) Aplicabilidade da Lei da Ficha-Limpa ( LC nº 135/2010): Após iniciativa popular 
de lei, foi editada a LC nº 135/2010, que altera a lei eleitoral, LC nº 64/ 1990 para 
reconhecer a inelegibilidade de determinados sujeitos políticos ( Notadamente 
os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara 
Legislativa e das Câmaras Municipais e o Governador e o Vice-Governador de 
Estado e do Distrito Federal e o Prefeito e o Vice-Prefeito, Art. 1º, I, b e c), a von-
tade popular, a despeito da iniciativa da lei pela mínima moralização do sistema 
eleitoral e partidário, teve sua aplicação difundida para as eleições seguintes nas 
Ações: ADC´s 29 e 30 e da ADI 4578. Por ocasião do mesmo julgamento, fi cou 
decidido que haveria incidência da lei no ato do registro da candidatura, levando 
à inelegibilidade inclusive os atos realizados de forma pretérita à alteração legis-
lativa; 

c) Revisão da Lei da Anistia: Na ADPF 153, a Ordem dos Advogados do Brasil 
solicitou ao STF a revisão do perdão concedido aos representantes de Estado 
durante o regime ditatorial militar. A ação foi julgada improcedente, informando o 
Min. Eros Grau ( relator), que “ não cabe ao Poder Judiciário rever o acordo polí-
tico que, na transição do regime militar para a democracia, resultou na anistia de 
todos aqueles que cometeram crimes políticos e conexos a eles no Brasil entre 
2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979.”13

  
d) Edição da Súmula Vinculante nº 11 ( Uso de Algemas): A edição de súmulas 
vinculantes pelo STF, autorizadas pela EC nº 45/04, emenda que buscou, como 
objeto principal, a efi ciência na prestação jurisdicional, tem como requisitos bá-
sicos: 

13 STF, 2010. Online. STF é contra revisão da Lei da Anistia por sete votos a dois. Disponí-
vel em : http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=125515. Acesso em 
set 2016.
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e) existência de casos reiterados de ordem constitucional; b) que estes casos 
possam acarretar grave insegurança jurídica e relevante multiplicação dos pro-
cessos sobre questões idênticas; c) presença de controvérsia, atual, entre ór-
gãos judiciais ou entre estes e a Administração Pública no que diz respeito à 
interpretação, à validade e a efi cácia de determinadas normas.14  

 No caso, o precedente citado para a elaboração da súmula (HC 91952, 
Relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgamento em 7.8.2008, DJe de 
19.12.2008), buscava a anulação do julgamento de um réu que, submetido ao 
uso de algemas durante seu julgamento, teve a dignidade afetada e o júri suges-
tionado pela culpabilidade devido ao uso de algemas. São citados outros 3 julga-
mentos como antecedentes, um dos quais o uso de algemas foi entendido como 
legítimo pelo Poder Judiciário. São os antecedentes: HC 71.195, publicado no 
DJ de 04/08/1995; o HC 89.429, publicado no DJ de 02/02/2007 e o HC 91.952, 
publicado em 19/12/2008. 
 Questiona-se sobre a existência de “casos reiterados” sufi cientes, em 
número de três que justifi que a edição da súmula bem como o alcance que 
transborda a simples proibição, atribuindo responsabilidade ao agente público 
(responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade), indepen-
dente de lei que a institua. 
 São meros exemplos para suscitar o ponto que aqui comenta-se de que a 
salvação do regime institucional democrático creditado ao Judiciário, pelo menos 
no modelo atribuído na atualidade, não corresponde à salvação do positivismo 
tão rechaçado pela doutrina moderna. São outros exemplos que colaboram: Li-
beração das pesquisas com células tronco embrionárias; cotas raciais para o 
curso superior, fase concretista do direito de greve no serviço público após anos 
de inércia legislativa, e outras. 

3. REFORMA CONSTITUCIONAL PARA QUÊ? 

 A excessiva judicialização de demandas, cada vez mais de cunho po-
lítico, deve suscitar a refl exão sobre a profusão de alterações constitucionais 
pelo Poder Legislativo. A bem da verdade, altera-se a Constituição, ou, para ser 
politicamente correto, interpreta-se aplicando releituras constitucionais, a cada 
julgamento de Ações Constitucionais. Somem-se às alterações judiciárias, as 93 
as emendas constitucionais brasileiras (em setembro de 2016)15, já que é preciso 

14 ALVES, VALÉRIA CRISTINA MORAES. Súmula Vinculante nº 11. Disponível em: http://
www.fesmpdft.org.br/arquivos/valeria_cristina.pdf. Acesso em set 2016. P.16
15 Os dados foram buscados em “Atividade Legislativa” nos sites institucionais da Câmara 
e Senado Federal. Em 10/09/2016.
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fi rmar mês e ano para não se perder nas reformas, fruto do processo legislativo. 
 O que se propõe aqui é um despertar crítico sobre as reformas realiza-
das, e se, a cada abertura de reforma constitucional não nos distanciamos do 
verdadeiro ímpeto do constitucionalismo que é dar forma à vontade do povo, 
limitar poderes e estabelecer e assegurar direitos fundamentais. Se, na busca 
pela constitucionalização de todas as demandas e sobre a égide da efetivação 
da tão buscada dignidade, não se tem desvirtuado o sentido das reformas, no-
tadamente ao perceber a cada governo e à cada formação do Supremo Tribunal 
Federal decisões que beiram à casuística dos detentores do poder, muito mais 
que a busca de efetivação da constituição material. 
 Para situação do objeto, perceba-se que no ano de 2016, foram três as 
Emendas constitucionais aprovadas, 45 Propostas de Emenda à Constituição 
provenientes do Senado Federal (o último em 08/09/201614), e 265 Propostas 
de Emenda à Constituição realizadas pela Câmara Federal. Tem-se em trami-
tação 124 propostas de súmulas vinculantes no STF, além das 56 já editadas. 
Ou seja, a toda hora pretende-se ao apresentam-se releituras constitucionais. O 
quadro é preocupante por apresentar uma incerteza constitucional e ausência de 
segurança jurídica16. 
 O grande dilema da democracia moderna talvez seja equilibrar liberdade 
e Poder, Poder este que não basta ser legítimo, deve ser efi ciente. Segundo 
Bobbio, a legitimidade é assegurada pelo Legislativo enquanto a efi ciência é 
assegurada pelo Executivo17. Bobbio por certo não se referia ao modelo ins-
titucional atual, que se replica nos países sul americanos, em que esta linha 
transfronteiriça entre os Poderes está cada vez mais tênue. Ademais, o papel do 
Judiciário de pacifi cador e estabilizador dos dois anteriores já não se aplica, pois 
no Judiciário há tudo, menos passividade na atualidade. 
 Pensa-se que a função destinada ao terceiro Poder está ligada ao favo-
recimento deste equilíbrio entre liberdade e poder. Função esta que tem sido 
redefi nida com o fortalecimento da democracia participativa e que merece maior 
atenção dos atores da democracia. 
 Contudo, a legitimidade propugnada por Bobbio precisa ser traduzida nas 
propostas de alteração constitucional, o que, pensa-se, não tem correspondido 
na atual democracia, veja-se como exemplo: 
 Em tempos de instabilidade política em que a ideologia partidária perde 
contornos, em que há um processo de impeachment de presidente da república 
em curso, e um processamento por quebra de decoro parlamentar do presidente 
da Câmara Federal, são aprovadas Emendas Constitucionais como a de nº 91, 
16 A PEC nº45/2016, proposta pelo Sen. Roberto Muniz. Insere artigo no Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias, para prever a realização de eleições gerais em 2022.
17 BOBBIO, Norberto. 2009, p.56
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que cria uma “janela partidária”, veja-se: 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos ter-
mos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte 
Emenda ao texto constitucional: 

Art. 1º É facultado ao detentor de mandato eletivo desligar-se do par-
tido pelo qual foi eleito nos trinta dias seguintes à promulgação desta 
Emenda Constitucional, sem prejuízo do mandato, não sendo essa 
desfi liação considerada para fi ns de distribuição dos recursos do Fun-
do Partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. 

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 

Brasília, em 18 de fevereiro de 201618.  

 Como não assumir que a casuística da perda de mandados por investiga-
ção administrativa ou judicial motivaram a nova Emenda Constitucional? Alguns 
fatores podem contribuir para a controvérsia como: Esta PEC foi originária da 
Câmara dos Deputados sob o nº 113/2015, de 19/08/2015 tendo sido transfor-
mada em Norma Jurídica em 19/02/2016, e tratava de outras matérias, sendo 
esta a aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e convertida em norma 
,em um tempo exíguo se comparada às tramitações de PEC´s. Rememore-se, 
por oportuno, de que o STF modifi cou recentemente o entendimento em que a 
vaga de mandato parlamentar pertence ao partido, ou, se for o caso, à coliga-
ção a que era fi liado o parlamentar eleito (vide MS 30.260/DF, MS 31.866 /DF) 
no caso de vacância regular do mandato eletivo ( como foi o caso do Deputado 
Federal Eduardo Cunha). Ou seja, no lugar de Eduardo Cunha assumiu o 1º su-
plente da coligação formada por ocasião da eleição de Eduardo Cunha, o agora 
deputado nomeado Marquinho Mendes, do PMDB-RJ. 
 Suscita-se o questionamento: Em tempos em que a lei da fi cha limpa é 
uma das únicas ( foram 4 ao total) iniciativas populares de lei que efetivaram-se 
enquanto diploma legal, que tem-se a cláusula de barreira para tentar minimizar 
a troca casuística de legendas partidárias, a criação da janela partida refl ete os 
interesses do detentor do poder político? 
 É preciso pensar, cada vez mais, “em la inconstitucionalidade de um pro-
cesso de reforma constitucional”17, seja ela proposta pelo Legislativo, ou mes-
mo Judiciário. 
 No Brasil, a possibilidade de reforma é tão fugaz que é tarefa árdua expli-
car por que tratamos a constituição democrática de 1988 como uma constituição 
de aspectos rígidos. 

18 BRASIL. Constituição de 1988. PEC nº91/2016. Disponível online em: https://www.pla-
nalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc91.htm. Acesso em Set,2016.
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 A possibilidade de alteração constitucional ou de interpretação, seja pelo 
Legislativo ou Judiciário sempre foram admitidas na Carta de 1988. Seja pelo 
processo de reforma pelo Poder Constituinte derivado reformador já previsto no 
Art. 60 e seguintes, seja pela competência em Controle Concentrado desde o 
início atribuído ao STF ( Art.102 e 103 da Constituição Federal). 
 Contudo, se qualquer reforma puder ser revista por outro Poder, abre-
-se uma margem grande de instabilidade institucional, principalmente quando a 
gana por mais e mais poder assola todas as nossas instituições republicanas. 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Além de despertar para um quadro de instabilidade a que se dirige a so-
ciedade e, sobretudo, a democracia brasileira, muitas vezes sob a bandeira de 
corrente conceitual constitucionalista, importa sugerir o que, pensa-se, ser a so-
lução institucional mais adequada ao modelo democrático. 
 Para corroborar a posição que aqui sustenta-se, busca-se na doutrina do 
Constitucionalista Argentino Raul Gustavo Ferreyra, bem como na obra clássica 
de Harbele que atribui à sociedade o poder de intérprete da Constituição, de 
que seja a reforma constitucional “um processo em que se debe producir uma 
refl exión y deliberación colectiva”, assim, haveria uma democratização do pro-
cesso deliberativo, uma maior participação e conhecimento dos processos políti-
cos institucionais, ou seja, uma maior politização do detentor do poder do poder 
político que muitas vezes se vê alijado dos processos. Assim, segundo Gustavo 
Ferreyra ( 2014,p.593): 

[...] Se presupone que dicho proceso en el que se debe producir uma 
refl exion y deliberacion colectiva. Se presupone que dicho proceso es 
instado por un programa de política constitucional, propuesta que se 
intenta sea apoyada, fi nalmente, por la mayoría de los ciudadanos y 
luego elaborada por sus representantes. 

 Ainda fi guraríamos no âmbito das incertezas, mas, melhor uma incerte-
za amplamente debatida, comentada, publicizada e votada pelos cidadãos aos 
quais terá aplicabilidade que do atual modelo institucional vigente, muito mais 
propenso às casuísticas alterações constitucionais. 
 Firme-se que no âmbito do próprio judiciário também há meios de que a 
sociedade aberta de intérpretes proposta por Häberle, participe, e não funcio-
ne apenas como fundamento de decisões individualmente tomadas; deve ser 
instigada a participar ativamente durante a fase instrutória do processo, deve 
ter além de vez, voz. Para isto temos meios processuais previstos ( Audiências 
públicas, amicus curiae, consultas públicas, etc). A informação e discussão são 
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também instrumentos democráticos e podem sim serem exercidas pelo Judiciá-
rio. 
 Com a consulta e a inserção do fator democrático (diretamente) nos pro-
cessos políticos, tentear-se-ia minimizar os casos em que as propostas de re-
forma são, no mínimo curiosas, como a PEC nº 19/2010, conhecida como “PEC 
da Felicidade”, de autoria do Senador Cristovam Buarque e outros, que buscaria 
positivar o direito social-constitucional à felicidade. 
 Materializar a constituição não pode ser entendido como alterá-la ou re-
menda-la efusivamente como faz o Estado Brasileiro, sob pena de que o docu-
mento caia no descrédito democrático, ou na panaceia da incerteza constitucio-
nal. Por outro lado, se o detentor do poder político é cada vez mais politizado e 
se sente empoderado das questões de Estado, aí sim pode-se falar em materia-
lização da ordem constitucional. 
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