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Resumo – A harmonia de Poderes Constitucionais sustenta-se em tênues divisas de 

competência e mecanismos de mútuo controle, cuja precariedade objetiva-se demonstrar nas 

hipóteses de atrofia e decorrente hipertrofia de poderes constitucionais recíprocos.  Destarte, não 

se detém, precipuamente, a estudos pontualizados de exercício de poder – ilustrativamente, tão 

somente –, mas dos efeitos dinâmicos decorrentes de seu uso desproporcional, mormente da 

avocação de competências institucionais e consequente atrofia dos que lhes são mutuamente 

relacionados. Ulteriormente, detém-se à análise do Controle de Constitucionalidade sob 

perspectiva ordinária de poder que, submetido também às leis evolutivas de Lamarck, promove 

efeitos metonímicos sobre o Poder detentor. 

 

Abstract – The harmony of Constitutional Powers stands on tenuous competence limits 

and mutual control mechanisms which precariousness we seek to demonstrate in the events of 

atrophy and consequent hypertrophy of reciprocal constitutional powers. Thus, this article does 

not attain, primarily, to studies of punctual exercise of power - illustratively, merely - but the 
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dynamic effects due to its irregularity and disproportionate exercise, especially the call-back 

institutional competencies and consequent atrophy of those mutually related. Subsequently, we 

pause to present the Judicial Review under an ordinary perspective of power that, also 

undergoing the evolutionary laws of Lamarck, promotes metonymic effects in the exercise of 

power holders (Branches). 

 

Introdução 

 

Detém-se o trabalho a análise minimalista do Controle de Constitucionalidade, tratando-o, 

doravante, como categoria de poder constitucional ordinário, submetido a regras aplicáveis 

àquela espécie. Adotou-se, àquela apreciação, essencialmente a Teoria Constitucional americana, 

sob perspectiva Institucional. 

A princípio, refuta-se a clássica oposição ao judicial review, fundamentada na suposta 

precariedade do amparo participativo-democrático no exercício do poder e, ulteriormente, 

suporta-se a submissão do exercício do controle de constitucionalidade a “regras evolutivas”, 

mormente à lei do uso e desuso dos poderes constitucionais, análoga àquela fixada por Lamarck, 

da qual compartilha a estrutura funcional. 

                                                                                                                                                              
†† Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal Fluminense. Auditor-Fiscal da 
Receita Federal do Brasil. E-mail: agsepulveda@ig.com.br.  

Interlocutoriamente, argui-se a suposta ereção de novo modelo de controle de 

constitucionalidade, supostamente “fraco” e, finalmente, a apreciação do judicial review 

propriamente “poder”, e os efeitos sistêmicos decorrentes de seu exercício. 

Destarte, propõe-se (i) compreender quão maleáveis e submissos aos processos evolutivos 

são os poderes constitucionais, e (ii) de que forma a mutação decorrente promove efeitos 

sistêmicos aos detentores de poder (power holders). Antecipe-se que poderes constitucionais 

submetem-se às leis de uso e desuso, e promovem efeitos metonímicas ao detentor. 
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1 Novas perspectivas de uma discussão recorrente 

 

Dois séculos após Marbury v. Madison1, o controle de Constitucionalidade e temáticas 

pertinentes integram debate recorrente da Teoria Constitucional norte-americana e, 

contemporaneamente, da Teoria Institucional. Comumente discute-se a amplitude de exercício do 

judicial review, mormente sob perspectiva democrática – quiçá a principal delas –, pois 

supostamente carece o exercício do ‘controle’ de legitimidade. Destarte, a legitimidade do 

judicial review da legislação é objeto perene da jurisprudência constitucional (WALDRON, 

1998, p. 335)2. Opositores ao judicial review apresentam-se comumente como democratas 

profundamente comprometidos, visto que cidadãos, no curso regular de um sistema político, têm 

o direito de escolher de maneira arbitrária quais políticas preferem, sem quaisquer restrições 

impostas por juízes [não eleitos], e argumentam que o judicial review realizado por juízes é 

incompatível com a ordem democrática (TUSHNET, 2000, p. 2). 

Trata-se de argumento precário, no entanto, pois, a priori, os membros da Suprema Corte 

são indicados pela presidência e aprovados pelo Senado, conferindo-os, indiretamente, 

legitimidade, sob perspectiva político-popular de deliberação. Portanto, os Juízes são nomeados e 

aprovados por agentes e órgãos com poder de decisão que gozam de credenciais eleitorais (o 

Presidente e o Senado). O Presidente é eleito e o povo com frequência sabe quais tipos de pessoas 

ele deve nomear para a Suprema Corte e os Senadores estadunidenses que têm que aprovar as 

nomeações também são eleitos, e seus pontos de vistas sobre esse tipo de coisa podem também 

ser conhecidos (WALDRON, 2010, p. 94)3. 

                                                 
1 Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 (1803). Malgrado Hylton v. United States, 3 U.S. 171 (1796) o primeiro caso a 
arguir a constitucionalidade de ato congressional; a Suprema Corte norte-americana decidira que determinado 
imposto não violava a Constituição. Marbury v. Madison, portanto, não foi o primeiro caso no qual a Corte exerceu 
controle de constitucionalidade, mas o primeiro no qual declarou a inconstitucionalidade de ato congressional. 
2 [t]he legitimacy of judicial review of legislation is a hardly perennial in constitutional jurisprudence. It has long 
been an issue in the United States, though it is evident there that the practice is not about to be abandoned. Still, some 
jurists in America are more comfortable with it than others, and there is continuing discussion of its justification, not 
least because how one justifies the practice dictates the way one thinks judges ought to actually exercise this 
authority. WADRON, Jeremy. “Judicial Review and the Conditions of Democracy”. The Journal of Political 
Philosophy, Vol. 6, No. 4, 1998, p. 94. 
3 Malgrado crítico: “o judicial review realizado sobre a legislação é inapropriado como modelo de tomada de decisão 
final em uma sociedade livre e democrática” (WALDRON, 2010, p. 94). 
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Ademais, a existência de Poder a-político serve às mazelas sócio-democráticas, 

antepondo-se Cortes Supremas em detrimento da legislatura ou mesmo do Executivo à 

interpretação Constitucional, pois que, essencialmente, (i) constituições são criadas para suprimir 

excessos das forças majoritárias que influenciam, sobretudo, legislaturas e executivos, e (ii) há 

pouca razão para acreditar que Legislativo ou Executivo tenham maior expertise para determinar 

os contornos dos constrangimentos de seu próprio poder (SCHAUER & ALEXANDER, 1997, p. 

1378)4. 

Deve-se admitir, entretanto, que a crítica contramajoritarian-based do judicial review 

fora ofuscada5. “Tem sido por algum tempo aparente que o argumento tradicional acerca do 

caráter contramajoritário do judicial review está superado. Na verdade, trabalhos mais 

sofisticados evitam inteiramente esta disputa” (GRIFFIN, 2002, pp. 281-283)6. 

Acrescente-se, a opinião pública previne a arbitrariedade judicial, ou mesmo imiscui no 

âmbito jurisdicional; isto é, em democracias fortes – sob perspectiva rawlseana (RAWLS, 2000, 

p. 262) aquelas nas quais a razão pública não apenas demonstra como as coisas devam ser para 

                                                 
4 [O]ur preference for a court over a legislature, and indeed over the executive as well, is explained partly by the fact 
that (i) constitutions are designed to guard against the excesses of the majoritarian forces that influence legislatures 
and executives more than they influence courts. Further, (ii) there is little reason to believe that a legislature or an 
executive is best situated to determine the contours of the constraints on its own power. Finally, (iii) the authoritative 
settlement function is better served when there is authoritative settlement over time as well as across institutions. 
SCHAUER, Frederick; ALEXANDER, Larry. Defending Judicial Supremacy: a reply. Constitutional 

Commentaries, Vol. 17, 455, 2000, p. 1378. Uma crítica acerca, cf. TUSHNET, Mark. “Two Versions of Judicial 
Review”. William and Mary Law Review, Vol. 39, 1998, p. 954-956. 
5 Cf. LAZARI, Igor; BOLONHA, Carlos. “O Mito Contramajoritário”. In: Livros do XXI Congresso Nacional do 
CONPEDI/UFF. Florianópolis: FUNJAB, 2012, p. 270-293 (não resta claro que juízes não-eleitos têm 
historicamente ignorado as inclinações da maioria em nome de fonte de direito superior, qual seja a constituição; 
interpretá-la da forma como aparentemente requer em detrimento do will of the people, ou livre de quaisquer 
intervenções ou constrangimentos; enfim, da forma como a Constituição manda fazê-los, de acordo com suas 
próprias regras.  É um tanto razoável, entretanto, utilizar-se doravante da expressão “the nonmajoritarian 
difficulty” ou “the antimajoritarian difficulty”, em detrimento da “aclamada” “countermajoritarian difficulty”. 
Talvez atribuir ao contramajoritarismo o caráter de mito não passe de recurso retórico, e seja nada mais que 
espécie de diálogo institucional. Conclusivamente, com muita cautela deva ser dito o caráter de determinada 
decisão “nitidamente contramajoritário”. Cf. FRIEDMAN, Barry. The Will of the People: How Public Opinion 

Has Influenced the Supreme Court and Shaped the Meaning of the Constitution. New York: Farrar, Straus and 
Giroux, 2009. 
6 “It has been apparent for some time that the traditional argument over whether judicial review is 
countermajoritarian is played out. Indeed, the most sophisticated works of recent scholarship avoid this old dispute 
entirely. They ask a different question: what kind of judicial supremacy can be justified in a democracy that respect 
rights?... [t]he political branches have a distinct deliberative advantage over the judiciary in ensuring that racial 
minorities are protected against discrimination”. GRIFFIN, Stephen. American Constitutionalism: from theory to 

Politics. Princeton: Princeton University Press, 1996, pp. 281-283. 
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um regime democrático ideal constitucional, mas que de fato ocorram –, há o judiciário de ser 

tímido às intervenções nas medidas derivadas de processos participativos; o backlash – isto é, a 

“intensa e sustentada desaprovação pública de determinação judicial, acompanhada por passos 

agressivos para resistir àquela determinação e para remover sua força legal” (SUNSTEIN , 2007, 

p.1)7 –, não há dúvidas, é mecanismo restritivo. A propósito, com base em pressupostos 

imagináveis, o efeito restritivo do backlash é desejável, cujo risco tem-se revelado um elemento 

dissuasor para as decisões desejáveis do Tribunal, e também tem ajudado a impedir decisões que 

não são plenamente desejáveis (SUNSTEIN, 2007, p.2). 

Eventualmente, no entanto, em democracias fracas – aquelas nas quais a razão pública8 

goza de caráter meramente programático – ou de previsão –, mesmo que nunca ocorra, o que não 

a torna menos fundamental por isso (RAWS, 2000, p. 262) –, identifica-se ausência de óbices à 

eventual hipertrofia do poder do controle, e o exercício ocorre desproporcionalmente; é instintivo 

o progressivo exercício de poder, se não há agentes restringentes (o uso reiterado promove-o a 

expansão). Isto é, os limites discricionários do Judiciário são proporcionais à permissividade 

popularmente “outorgada”, e serão manipulados tantas vezes uma democracia forte o bastante 

(rectius intervenção popular ou backlash) tenha interesse, mesmo tacitamente, em fazê-lo. 

Destarte, o exercício irregular do judicial review  é factível neste último contexto: “se desejamos 

uma instituição vigorosa capaz de se levantar contra os poderosos em casos extremos, 

provavelmente queiramos que os juízes tornem-se familiares com o exercício de seu próprio 

poder. Mas, se o fizerem, eles invalidarão estatutos em casos menos-que-extremos (o que mais 

eles farão com seu poder?)” (TUSHNET, 1999, p. 162-163)9. Não é adequado, portanto, arguir a 

                                                 
7 “[i]ntense and sustained public disapproval of a judicial ruling, accompanied by aggressive steps to resist that 
ruling and to remove its legal force”. SUNSTEIN, Cass. Backlash’s Travels. Chicago Public Law and Legal 
Theory Working Paper, No. 157, 2007. 
8 Razão pública é “característica de um povo democrático: é a razão de seus cidadãos, daqueles que compartilham o 
status da cidadania igual. O objetivo dessa razão é o bem do público: aquilo que a concepção política de justiça 
requer da estrutura básica das instituições da sociedade e dos objetivos e fins a que devem servir. Portanto, a razão 
pública é pública em três sentidos: enquanto a razão dos cidadãos como tais, é a razão do público; seu objetivo é o 
bem do público e as questões de justiça fundamental; e sua natureza e conceitos são públicos, sendo determinados 
pelos ideais e princípios expressos pela concepção de justiça política da sociedade e conduzidas à vista de todos 
sobre essa base”. RAWLS, John. O Liberalismo Político. 2ª ed. São Paulo: Editora Ática, 2000 
9 “We also have to think about the consequences of having judicial review in order to guard against extreme cases of 
oppression. The problem is that judges will not sit around waiting for such cases. They will instead exercise the 
power of judicial review routinely. And, indeed, if we want a vigorous institution able to stand up against the 
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supremacia do Judiciário10 ou o minimalismo judicial11, vis-à-vis o judicial review, enquanto 

amparados por ordem social que aquiesça. 

Destarte depreende-se que a supremacia judiciária, acaso ocorra, é derivativa. A gênese da 

hipertrofia de determinado Poder dá-se pela prévia atrofia ou inércia de outrem, e 

reciprocamente. Ademais, a atrofia ou hipertrofia do exercício de poder promove efeitos 

metonímicos ao correspondente detentor (power holder) – a atrofia ou a hipertrofia de 

determinado poder, implica, correlatamente, na atrofia ou hipertrofia do power holder 

(VERMEULE, 2007). Exemplificativamente, a carência da provocação disposta no § 2º do art. 

103-A da Constituição Federal – a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula vinculante 

poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade, isto é, 

o Presidente, a Mesa do Senado, a Mesa da Câmara dos Deputados, o Procurador-Geral, enfim, 

todos aqueles listados no art. 10312 -- promove atrofia do poder e daqueles [Poderes] que detém 

competência para exercê-lo – na hipótese, legitimados para provocar a aprovação, revisão ou 

cancelamento de súmula13. A atrofia do poder implica atrofia daqueles que se eximem de exercê-

lo, e, doravante, na hipertrofia daquele que goza da inocuidade; afinal, “um poder que não é 

                                                                                                                                                              
powerful in extreme cases, we probably want the judges to get used to the idea of exercising their own power. But, if 
they do, they will invalidate statutes in less-than-extreme cases (what else could they do with their power?” 
TUSHNET, Mark. Taking the Constitution Away from the Courts. Princeton: Princeton University Press, 1999. 
10 Quanto à crítica à Supremacia Judicial, cf. KRAMER (2006, p. 70) (“It rests [the objection to judicial review], 
rather, on the idea that supremacy is unnecessary: that it diminishes the scope of popular involvement for 
inadequate reasons. At the end of the day, all the work done to justify judicial supremacy has no better or different 
basis than mistrust of the larger community. It’s not about majority rule, but about which majority rules; proponents 
of judicial supremacy simply trust a majority of nine more than they trust a majority of the larger community believe 
that theoretical depth, and width, will produce a great deal of trouble for the future”). 
11 Estudos acerca, cf. SUNSTEIN, Cass. “Beyond Judicial Minimalism”. Chicago Public Law And Legal Theory 
Working Paper, No. 237, 2008. 
12 Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: I - o 
Presidente da República; II - a Mesa do Senado Federal; III - a Mesa da Câmara dos Deputados; IV - a Mesa de 
Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; V - o Governador de Estado ou do Distrito 
Federal; VI - o Procurador-Geral da República; VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; VIII - 
partido político com representação no Congresso Nacional; IX - confederação sindical ou entidade de classe de 
âmbito nacional. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm>. Brasília, 1988. Acesso em 20 de abril 
de 2012. 
13 Todas as súmulas editadas, excetuando-se a súmula 14 (proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil) foram propostas por Ministros ou pelo Plenário do STF. A suspensão da súmula 30 decorreu de questão de 
ordem levantada pelo Ministro Dias Toffoli. 
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exercido tende a, ao longo do tempo, tornar-se in-exercível” (VERMEULE, 2007, p.1)14. Afinal, 

Poderes constituem-se terminantemente de poderes constitucionais. 

 

2 Lei do uso e desuso dos poderes constitucionais
15
 

 

As leis estabelecidas por Lamarck – cautelosamente “traduzidas” – aplicam-se 

fortuitamente à Teoria Jurídica: a amplitude do exercício do poder decorre de uso reiterado – 

frequente e contínuo, e a atrofia decorre do desuso prolongado16. Ademais, as condições e 

receptividade do uso moduladas pela influência do uso ou desuso permanente transmitem-se ao 

longo da história institucional do detentor de poder. Em síntese, o uso de poder assegura a 

manutenção de seu exercício e, dadas certas variáveis de intensidade e frequência, implica a 

consolidação da prática e, eventualmente, na hipertrofia do power holder, por conseguinte; 

destarte, “a principal implicação prescritiva é que instituições ou atores que desejam prevenir 

atrofia fazem bem em manter exercício pontual de poder – uma forma de fixação deliberativo de 

precedente no qual o poder é exercido meramente para preservar sua existência no futuro” 

(VERMEULE, 2007, p. 2)17. 

                                                 
14 “a power that is not exercised tends, over time, to become unexercisable”. VERMEULE, Adrian. “The Atrophy of 
Constitutional Powers”. Harvard Law School Public Law & Legal Theory Working Paper Series, No. 11, 2007. 
15 Jean-Baptiste Lamarck propôs no início do século XIX uma teoria evolutiva das espécies na obra “Philosophie 
zoologique, ou exposition des considérations relatives à l'histoire naturelle des animaux”. Fundamenta-se 
sinteticamente em duas leis: (i) uso e desuso, e (ii) transmissão hereditária dos caracteres adquiridos. Apesar de 
subjugada meio século depois pela “On the Origin of Species” de Darwin, a teoria lamarckista contribuiu 
expressivamente à ciência naturalista. 
16 Primeira Lei: “In every animal which has not passed the limit of its development, a more frequent and continuous 
use of any organ gradually strengthens, develops and enlarges that organ, and gives it a power proportional to the 
length of time it has been so used; while the permanent disuse of any organ imperceptibly weakens and deteriorates 
it, and progressively diminishes its functional capacity, until it finally disappears”; Segunda Lei: “All the 
acquisitions or losses wrought by nature on individuals, through the influence of the environment in which their race 
has long been placed, and hence through the influence of the predominant use or permanent disuse of any organ; all 
these are preserved by reproduction to the new individuals which arise, provided that the acquired modifications are 
common to both sexes, or at least to the individuals which produce the young”. LAMARCK (1914, p. 113). 
17 [t]he main [prescriptive implication] is that institutions or actors who wish to prevent atrophy would do well to 
engage in pointless exercises of power – a form of deliberate precedent-setting in which the power is exercised 
merely to preserve its existence for the future”; “[…] Yet never exercising one’s power is a recipe for losing it. […] 
a power holder who wishes to preserve its power for the future use may need to engage in deliberate precedent-
setting. Idem, pp. 2/8. 
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Adversamente, decorre do desuso a atrofia de poder que, ulteriormente, se não reutilizado, 

transmuda-se em inexercibilidade. Isto é, os poderes integram ora a categoria (i) daqueles que são 

potencialmente exercidos, ora (ii) daqueles que não o são, apesar de passíveis de uso, e 

criticamente, (iii) daqueles que carecem de exercibilidade, em ritmos de transição variáveis de 

acordo com o exemplo. O primeiro decorre de prática preventiva – exercício pelo exercício: nada 

mais efetivo à manutenção do poder que seu exercício. O segundo decorre de receio do uso de 

poder ou da adoção de poderes alternativos, ou mesmo da ausência de repercussão de exercício. 

Finalmente, a inexercibilidade18 decorre da ausência de precedentes ou legitimidade, 

consequência primária do desuso e, secundariamente, dos óbices à aparente inocorrência de 

precedentes19.  

Acerca da hipertrofia, aplicam-se-lhe, reciprocamente, mecanismos pertinentes à atrofia, 

A atrofia de poder, reitere-se, resulta na hipertrofia de outrem. Como exemplo, a “mutação 

constitucional”, isto é, a reformulação da compreensão que se confere ao inciso X do art. 52 da 

Constituição Federal sem expressa modificação do texto (MENDES, 2004, p. 165), à proporção 

que implica a atrofia do poder de suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada 

inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal – metonimicamente do 

próprio Legislativo –, promove a hipertrofia do Judiciário, posto o efeito erga omnis das decisões 

em controle difuso independerem da manifestação do Senado, doravante. “Tal como assente, não 

é (mais) a decisão do Senado que confere eficácia geral ao julgamento do Supremo. A própria 

decisão da Corte contém essa força normativa” (MENDES, 2004, p. 165)20. 

                                                 
18 A inexercibilidade de poder, no entanto, integra categoria relativizada. Constituições escritas legitimam de forma 
significativa o exercício de poderes dela derivados que caminham ou muito se aproximam da atrofia, mas não são 
remédio absoluto.  
19 Vermeule apresenta como promovedores da inexercibilidade de poder a Heurística Política e o Poder do Passado, 
na medida em que “[...] informed publics use a political precedent heuristic, to the effect that political actors who 
attempt to change the rules in the middle of the game are ill-motivated”; em outros casos, “[...] the political precedent 
heuristic works as though relevant publics have a constrained memory. They scan the recent past for precedents, and 
if none appear, assume that the relevant power has never been exercised before… [b]ecause memory decays over 
time within individuals, and because of imperfect transmission of historical memory across generations, heuristics 
tend to scan a limited block of time extending backwards from the present, and then assume that events in the more 
remote past were similar”. VERMEULE (2007, p. 11-14). 
20 Assim, parece legítimo entender que, hodiernamente, a fórmula relativa à suspensão de execução da lei pelo 
Senado Federal há de ter simples efeito de publicidade. Desta forma, se o Supremo Tribunal Federal, em sede de 
controle incidental, chegar à conclusão, de modo definitivo, de que a lei é inconstitucional, esta decisão terá efeitos 
gerais, fazendo-se a comunicação ao Senado Federal para que este publique a decisão no Diário do Congresso. Tal 
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Ademais, a edição de súmulas vinculantes e de medidas provisórias, poderes anômalos 

(“atípicos” na terminologia doutrinária) – diversos das finalidades e competências precípuas dos 

Poderes detentores – de uso reiterado, hipertrofiam à inocuidade daquele que precipuamente 

(“tipicamente”) detém competência normativa. 

 

3 Um novo modelo de judicial review? 

 

O Judicial Review, temporalmente, sofreu mutações institucionais. O julgamento de casos 

paradigmáticos e políticos das Cortes de Marshall, Warren e Burger concretizaram modelo forte 

de controle de constitucionalidade e erigiram a percepção Suprema do Judiciário21. Análise 

histórica daquelas Cortes demonstra-nos que Marshall inaugurou uma doutrina isenta de 

pretensões propriamente políticas, como mecanismo de controle à atividade legislativa federal, 

prevendo, no entanto, um espectro limitado de possibilidades de uso do ‘controle’: questões 

pertinentes à propriedade, meramente, submetiam-se à apreciação. Tratava-se da doutrina da 

political question, pela qual objetos que carecessem de consenso social deveriam gozar de 

natureza política, ou seja, submetidos à dinâmica flutuante das relações de interesse no Governo; 

entretanto, a partir da Corte de Warren, cujo comportamento protrai-se à Corte de Burger, 

observa-se superação significativa daquela doutrina e a manifestação influente e epicêntrica da 

Suprema Corte, doravante, no escopo político22. Característica que provoca ulterior gênese da 

concepção de Supremacia Judicial e das críticas históricos atribuíveis ao insurgente judicial 

review.  

Novo “modelo” de judicial review, todavia, tem sido supostamente identificado em países 

da tradição do Common Law, de preceitos distintos daquele utilizado nos Estados Unidos – dos 

quais partilhamos – denominado judicial review de forma fraca (weak-form judicial form). 

Destarte, “judicial review de forma forte é a prática pela qual uma corte atribui efeito algum a 

                                                                                                                                                              
como assente, não é (mais) a decisão do Senado que confere eficácia geral ao julgamento do Supremo. A própria 
decisão da Corte contém essa força normativa. MENDES, Gilmar. O papel do Senado no Controle de 

Constitucionalidade. Brasília a. 41 No. 162, 2004, p. 165. 
21 Para estudos acerca da evolução do princípio da Separação dos Poderes e, no mesmo âmbito, do judicial review cf. 
BOLONHA e RANGEL (2011).  
22 Idem 
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determinado estatuto legal inconsistente com a Constituição” (TUSHNET, 2011, p. 321)23. O 

modelo fraco, entretanto – weak-form judicial review – é modelo no qual “cortes tem ampla 

autoridade para interpretar provisões constitucionais, mas legislaturas nacionais podem suprimir 

interpretações judiciais pelo voto majoritário ordinário”24 (DIXON, 2011, p. 1).  

Combina o poder das Cortes de declarar inconstitucionalidade da legislação com 

mecanismos de resposta da legislatura; isto é, preserva a supremacia do legislativo tanto quanto 

possível. Sistemas de weak-form variam com respeito à natureza do poder do Judiciário, que pode 

ser meramente declaratório ou provisoriamente suspensivo, e quanto à forma de resposta 

legislativa, que pode ser reconstitutiva ou levemente modificativa da legislação impugnada 

(TUSHNET, 2011, p. 322). Como resultado, (i) remedia a debilidade legislativa e popular 

identificadas na tradição do judicial review; (ii) transforma o monólogo judicial do discurso 

constitucional de direitos em um diálogo inter-institucional rico e balanceado; (iii) eleva a 

legitimidade do papel das cortes criando um divisão parcial da tarefa de ponderação de direitos 

individuais contra políticas públicas imperativas; e (iv) reduz, se não elimina, a tensão entre a 

proteção judicial dos direitos fundamentais e dos processos de decisão democráticos 

(GARDBAUM, 2001, p. 52). Tratam-se, no entanto, de argumentos outrora refutados (pg. 3). 

Ademais, a forma fraca de judicial review não constitui propriamente modelo. Deriva das 

condições de exercibilidade de poder, tratando-se certamente de forma atrofiada; ou, “se o 

judicial review é de fato mais fraco em países da Commonwealth, comparados aos Estados 

Unidos, é apenas porque cortes da Commonwealth têm tido mais interesse do que a Suprema 

                                                 
23 “[in] a practice in which upon finding a statute inconsistent with constitutional norms a court gave the statute no 
legal effect in the case at hand and, because of the operation of rules of stare decisis in US law, other courts 
subordinate to the deciding court would similarly give the statute no legal effect in cases coming before them [this 
formulation captures the strong-form character of constitutional review in the United States]”. TUSHNET, Mark. 
“The rise of weak-form judicial review”. In: DIXON, Rosaline; GINSBURG, Tom (eds.). Comparative 

Constitutional Law. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2011, p. 321. 
24 “courts have broad authority to interpret constitutional rights provisions, but national legislatures can override 
courts’ interpretations of rights by ordinary majority vote”. DIXON, Rosaline. Weak‐Form Judicial Review and 
American Exceptionalism. Chicago Public Law And Legal Theory Working Paper, No. 348, 2011. Trata-se de 
modelo análogo àquele estabalecido pela Constituição Federal de 1937, que dispunha: 
Art 96 - Só por maioria absoluta de votos da totalidade dos seus Juízes poderão os Tribunais declarar a 
inconstitucionalidade de lei ou de ato do Presidente da República.  
Parágrafo único - No caso de ser declarada a inconstitucionalidade de uma lei que, a juízo do Presidente da 
República, seja necessária ao bem-estar do povo, à promoção ou defesa de interesse nacional de alta monta, poderá o 
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Corte norte-americana em apoiar tentativas legislativas ordinárias de superar decisões da Corte” 

(DIXON, 2011, p. 1)25. 

As variações propostas por Griffin coadunam-se cabalmente às gradações de força do 

exercício do judicial review dispostas por Tushnet: os mecanismos, ou formas, de controle de 

constitucionalidade, tratam-se meramente de fração daquelas – “a forma mais fraca de judicial 

review talvez não mereça o nome de revisão constitucional, propriamente; forma menos fraca é a 

forma de revisão na qual a Corte tem poder para declarar um estatuto incompatível com direitos 

fundamentais; e o mais forte dos mecanismos dá à Corte poder para suspender o efeito legal de 

estatutos, e carece de respostas legislativas na legislação ordinária”  (TUSHNET, 2011, p. 323-

326)26. 

Por fim, reiteramos, não há propriamente novo modelo de judicial review (excetuando-se 

hipóteses de previsão constitucional expressa), tampouco novos conceitos. Apresentam-se, de 

fato, diferentes graus de majoração (maior ou menor) de poder, que decorrem de eventual atrofia 

ou hipertrofia, malgrado não impliquem a criação de novos modelos. 

 

4 Judicial review enquanto poder 

 

O Controle de constitucionalidade, tratando-se de poder, submete-se também às regras 

“evolutivas” relacionadas. As variações de exercício do controle demonstra-se categorizada: a 

primeira variação é praticada estritamente para defesa do exercício, quando necessário, à 

intervenção dos outros Poderes – poder pelo poder; a segunda variação ocorre 

                                                                                                                                                              
Presidente da República submetê-la novamente ao exame do Parlamento: se este a confirmar por dois terços de votos 
em cada uma das Câmaras, ficará sem efeito a decisão do Tribunal.  
25 “if judicial review is in fact weaker in Commonwealth countries, compared to the U.S., it is only because 
Commonwealth courts have been more willing than the U.S. Supreme Court to uphold ordinary legislative attempts 
to override court decisions”. DIXON, Rosaline. Weak‐Form Judicial Review and American Exceptionalism”. 
Chicago Public Law And Legal Theory Working Paper, No. 348, 2011. 
26 “The weakest form of weak-form review may perhaps not deserve the name of constitutional review at all. It is the 
pure interpretive mandate, which can best be understood against the background of purely statutory bills of rights 
[…]  Less weak is a form of review in which a court is empowered to declare a statute incompatible with 
fundamental rights, typically after determining that it is unable to interpret the statute so that it does not infringe 
such rights. The circumstances under which such a declaration will make a difference might be limited to situations 
in which the rights-violation was inadvertent […] The strongest of the weak-form mechanisms gives the court power 
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discricionariamente, porém carece de imperatividade, salvo prévia aquiescência dos demais 

Poderes; a terceira variação apresenta-se cogente, tão-somente concordem os demais Poderes 

quanto à clara violação ao texto constitucional; a quarta e última variação, também cogente, 

independe de quaisquer Poderes, submetendo-se à Corte a limites auto-estabelecidos27. Aquelas 

variações correlacionam-se à discussão-objeto: no Brasil, o controle demonstra-se (ou tem 

demonstrado) hipertrofiado politicamente28 (não se confunda com política partidária), mas tímido 

vis-à-vis Executivo – dialogicamente29.  

Note-se, no entanto, que não são essas variações auto-constituídas, mas decorrentes de 

condições pré-estabelecidas de exercício (uso e desuso). A primeira delas é suficiente à 

manutenção do poder; a quarta sugere hipertrofia de poder.  

A primeira e quarta variações promovem a reconstituição dos limites de exercício do 

Poder, tratando-se de uma relação de “soma zero”; isto é, a atrofia de poder de algum dos Poderes 

implica necessariamente a hipertrofia de outrem e, metonimicamente, do Poder detentor30. A 

                                                                                                                                                              
to suspend the legal effect of a statute pending a legislative response through ordinary legislation rather than 
constitutional amendment”. TUSHNET, op. cit., 2011, p. 323-326 
27 “[t]he first variation is that the Supreme Court may hold acts unconstitutional only when it is necessary to defend 
itself from encroachments by the other branches. On this understanding, the Court may refuse to issue advisory 
opinions or allow members of the Court to serve in a legislative or executive capacity if the Court decides that such 
action is necessary to preserve the independence of the judiciary […] The second variation is that the Court has the 
power to hold unconstitutional any action of the elected branches, but its holdings are considered advisory and 
unenforceable unless the other branches concur […] The third variation is that the Court has the power to hold 
unconstitutional any act of the elected branches, but only in a clear case where everyone concedes that a violation of 
the Constitution has occurred. The decisions of the Court would be fully enforceable on the other branches […] The 
fourth variation is that the Court has the power to rule any act of the elected branches unconstitutional and have 
them comply, both with respect to the parties in the action and as a general matter. This essentially leaves the legal 
boundaries of the Court’s power in its own hands”. GRIFFIN, op. cit., p. 92-94. 
28 Atente-se às decisões acerca da união estável homossexual (Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277; 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132) e a interrupção da gravidez de fetos 
anencefálicos (ADPF 54). 
29 Atente-se à ADI 4029/AM, que criou o instituto Chico Mendes: “in the judgment of the direct action of 
unconstitutionality 4029/AM (03/2012), the STF "backed out" one day after a decision that declared the formal 
unconstitutionality of the provisional measure that created the Chico Mendes Institute (Instituto Chico Mendes) due 
to a procedural flaw in the examination of the measure by the Congress following a point of order raised by the 
Attorney General of the Union, a representative of the executive. By sweeping unconstitutionalities under the rug, the 
STF attributed the potential effects to the decision, which threatened 500 prior provisional measures. SEPÚLVEDA, 
Antônio; BOLONHA, Carlos; RANGEL, Henrique; LAZARI, Igor; KAYAT, Roberto. “A Convenient Path for the 
Brazilian Branches of Government: Executive Supremacy”. In: Maryland Constitutional Law Schmooze 

Collections. Baltimore: Digital Commons@UM Carey Law, 2013, p. 7. 
30 Em geral o poder perdido será necessariamente aproveitado, à exceção dos casos em que “one may lose power that 
the other fails to gain, perhaps because the government as a whole is losing power to other actors” (VERMEULE, 
2007, p. 1).  
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Supremacia do Judiciário (ou mesmo do Executivo)31, ou de ambos, acaso cogitáveis, decorre, 

destarte, da hipertrofia de poderes ou poder que detenha(m), se substancialmente hipertrofiados. 

Há obviamente contínuas transmissões back and forth de poder; sugere-se, portanto, que a 

hipertrofia do Poder decorre do produto daquelas transmissões; isto é, esquematize-se, a 

dispensabilidade legislativa (do Senado especificamente) no controle difuso promove hipertrofia 

Judicial consequencial pontual, pois hipertrofia o poder de controle, mas a carência eventual de 

apreciação judicial da constitucionalidade de Medidas Provisórias (MPs) retrai-a e 

reciprocamente promove hipertrofia consequencial Executiva, pois hipertrofia o poder de edição 

de MPs32, ou, acrescente-se, “se estaria diante de exemplo da hipertrofia do Poder Executivo, em 

face da abdicação, pelo Congresso Nacional, de suas prerrogativas”, que diminuir-se-ia perante o 

Executivo “ao não exercer o dever que lhe incumbiria, pela Constituição, de apreciar os vetos 

presidenciais”33.  

Trata-se, portanto, a Supremacia de perspectiva distinta daquelas pertinentes a critérios 

hermenêuticos, que aborda, mesmo timidamente, efeitos sistêmicos do exercício do Controle de 

Constitucionalidade; isto é, a repercussão do exercício jurisdicional do poder nos âmbitos 

                                                 
31 “[j]udicial supremacy largely consists of the ability of the Supreme Court to erase the distinction between its own 
opinions interpreting the Constitution and the actual Constitution itself. The Courts claims the authority not only to 
look into the meaning of the Constitution as a guide to the justices’ own actions, but also and more importantly to 
say what the Constitution means, for themselves and to everyone else”.  WHITTINGTON, Keith. Political 
Foundations of Judicial Supremacy: The President, the Supreme Court, and Constitutional Leadership in 

U.S. History. Princeton: Princeton University Press, 2007. A Supremacia Executiva coaduana-se ao Estado 
Administrativo. Cf. POSNER, Eric; VERMEULE, Adrian. The Executive Unbound: After the Madisonian 

Republic. New York: Oxford University Press: 2010 
32 “The Brazilian Supreme Court (Supremo Tribunal Federal - STF) has repeatedly held that it is not competent to 
assess "relevance" and "urgency," 14 a pre-requisite for the issuance of PMs. [Thus, the following should be noted: 
(i) "The understanding of this Court is that examination of urgency and importance requirements can only be 
submitted to the judiciary when there is abuse of discretion by the head of the executive branch. Regimental appeal 
that shall be withheld" (AI 489108, 2006); (ii) the "relevance and urgency requirements for issuing provisional 
measure are a discretionary power of the head of the executive branch, hence should not be examined by the 
judiciary branch , except in the case of a misuse of power. Understanding decided upon STF jurisprudence. Action 
dismissed" (ADI 2150, 2002)]. Moreover, when consulted on the opening of extraordinary credits, the STF has 
stated that "the foreseen credits have either been used or lost their validity, and therefore, no emendable situations 
subsist at the present time." [ADI nº 4.041, 2011]”.  SEPÚLVEDA, A.; BOLONHA, C.; RANGEL, H.; LAZARI, I.; 
KAYAT, R. op. cit., pp. 7-8. 
33 Ministro Celso de Mello; MS 31816 AgR-MC/DF, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, 
27.2.2013. (MS-31816) 
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institucionais público e privado34. A Supremacia não é autônoma, portanto, mas interdependente 

(ou “colaborativa”): decorre de determinado mecanismo de comunicação inter Poderes (de certa 

forma, com o próprio povo); identifica-se supremacia quando o exercício de poder não mais 

ocorre sem que imiscua no âmbito de exercício dos demais Poderes. 

Logo, acerca do Judiciário, não há dúvidas de que o Controle de Constitucionalidade é o 

principal dos poderes das Supremas Cortes suficientemente capaz de redesenhar limites 

“competencionais” do Poder detentor. A força do Controle de Constitucionalidade (analogamente 

dos demais poderes) não é conseqüência, mas elemento determinante à identificação adequada 

das divisas do Poder – para qualquer deles. Trata-se, portanto, de uma ponderação de poderes, 

estritamente, não de Poderes (powers, not branches). 

 

5 Conclusão 

 

Sugere-se, portanto, demonstrar perspectiva do controle de constitucionalidade, e 

extensivamente dos demais poderes constitucionais, que olvide arguições democráticas ou 

políticas, tratando-o como poder constitucional, submetido às regras evolutivas lamarckistas. Isto 

é, poderes constitucionais submetem-se àquelas regras de uso e desuso e à manutenção histórico-

institucional do exercício de poder, atrofia ou hipertrofia, porém dialogicamente; isto é, a 

hipertrofia ou atrofia de determinado poder promove efeitos metonímicos correlatos ao detentor 

de poder (Poderes de Estado) e extensivamente aos demais Poderes, posto que que a inter-relação 

é de soma zero – não há progressão, retração ou dissuasão de poder. O judicial review é cabal 

responsável à hipertrofia judicial, malgrado ou mesmo não ocorra. 

Entretanto, a verificação da Supremacia de Poder, qualquer deles, não é óbvia e não 

decorre de mera abordagem hermenêutica perfunctória, mas da apreciação cabal dos diálogos 

institucionais, essencialmente de larga escala (entre Poderes, essencialmente) e do produto da 

soma de exercício de poderes, transmissões e absorções, óbices de exercibilidade e efetividade de 

exercício. Reitere-se, Poderes constituem-se terminantemente de poderes, e da atrofia ou 

                                                 
34 Para estudo sobre Capacidades Institucionais e Efeitos Sistêmicos na Teoria da Interpretação cf. SUNSTEIN e 
VERMEULE (2002); para uma perspectiva de âmbito domestico da temática cf. BOLONHA, EISENBERG e 
RANGEL (2011). 
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hipertrofia destes decorre a atrofia ou hipertrofia daqueles. Enfim, à apreciação da Supremacia, é 

válida a inversão do conteúdo pelo continente, isto é, poderes (powers) por Poderes (branches) às 

Teorias Institucional e Constitucional, pois não se trata de análise finalística, mas originária e 

intrínseca. 
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