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Resumo 

 

Pode parecer inevitável a ascensão do poder Judiciário brasileiro após a promulgação da 

Constituição de 88. Dois fatores justificam essa proposição: i) a inexaustiva previsão de 

direitos fundamentais; ii) os diversos mecanismos de controle de constitucionalidade. 

 

Diante desse cenário, inevitavelmente o Supremo Tribunal Federal (STF), órgão 

máximo da estrutura judiciária brasileira, passa a ser o principal locus dos debates 

político-constitucionais. Além disso, a crise na representatividade contribui para 

desacreditar a atuação dos demais Poderes  na concretização dos direitos fundamentais. 

 

Por essas razões, o paradigma dominante atinente à interpretação constitucional é o da 

supremacia judicial. Consequentemente, o STF passa a ser, por excelência, o 

responsável por dar a última interpretação sobre as normas constitucionais.  

 

Inúmeros são os argumentos que justificam a supremacia judicial e buscam legitimá-la: 

a) a Corte seria insulada politicamente, ao passo que o Legislativo e o Executivo seriam 

agentes políticos auto-interessados
1
; b) a Corte seria a mais adequada a exercer a 

“leitura moral” da Constituição
2
; c) a Corte protegeria a democracia substancial, a qual 

não se esgota no processo democrático.
3
 

 

O argumento mais sensível, porém, é o caráter contramajoritário
4
 da Corte. Ou seja, os 

Tribunais deveriam ser uma espécie de contrapeso às maiorias, resguardando, por 

conseguinte, o direito das minorias em uma democracia.  

 

Ao fundar a legitimidade da supremacia judicial pelo aspecto contramajoritário, surge a 

questão de quem é a minoria protegida pelo STF. A esse questionamento, quatro 

hipóteses são formuladas: a) a minoria seriam os grupos marginalizados políticos; b) 

minoria seriam os parlamentares que não compõem alguma das alianças eleitorais 

(minoria parlamentar); c) minoria seria todo o grupo que não fosse maioria no 

Congresso, acerca de determinado tema e determinado momento (minoria relacional); 

                                                 
1 MENDES, Conrado Hübner. Direitos Fundamentais, Separação de Poderes e Deliberação. São Paulo: Saraiva, 

2011. p. 84 
2 DWORKIN, Ronald. O Direito da Liberdade: A Leitura Moral da Constituição norte-americana. Trad. Marcelo 

Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 2-3 
3 DAHL, Robert. A Democracia e Seus Críticos. Trad. Patrícia de Feitas Ribeiro. São Paulo: Martins Fontes, 2012. 

p. 298 
4 DWORKIN, Ronald. O Direito da Liberdade. Op.Cit., p. 26 



d) minoria seria uma entidade abstrata, de modo a legitimar o exercício da jurisdição 

constitucional. 

 

A fim de se verificar quem é a minoria protegida pelo STF, o procedimento adotado 

pela pesquisa é o estudo de casos, em especial o julgamento da Petição 3.338, que 

versou sobre a questão indígena, bem como o levantamento de pesquisa bibliográfica. O 

método utilizado é o dialético, pelo qual se contrapõem os adeptos da supremacia 

judicial (tese) versus os da supremacia legislativa (antítese) com o escopo de se chegar a 

uma tese. 

 

Os primeiros resultados da pesquisa, em que pese seu estágio inicial, demonstram uma 

nítida inclinação do STF em fundar seu caráter contramajoritário na defesa das minorias 

parlamentares, tal como balizado pela segunda hipótese supramencionada. 
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