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“Il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance 

législative et de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie 

et la liberté des citoyens serait arbitraire: car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la 

puissance exécutrice, le juge pour-rait avoir la force d'un oppresseur”. 

― Charles de Secondat, Baron de Montesquieu, De L’Esprit Des Loix.. 



 
 

   
 

Resumo: 

 

 O presente trabalho busca analisar o tratamento conferido à doutrina das questões 

políticas no direito brasileiro, partindo dos ensinamentos de Ruy Barbosa, logo após a 

Constituição de 1891, até a contemporaneidade. Inicialmente concebida, em Marbury v. 

Madison, como um instrumento de freio e contrapeso à atividade do Poder Judiciário, a doutrina 

das questões políticas teve grande aplicabilidade na República Velha, mas sofreu alterações 

substanciais após a Constituição de 1988. Assim, será realizado estudo de direito comparado 

com Argentina, Estados Unidos e França, com foco na jurisprudência da Suprema Corte dos 

Estados Unidos, no intuito de compreender a formação teórica e prática da doutrina para, 

posteriormente, estudar sua incorporação ao direito brasileiro e evolução histórica na 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ao final, com base nos estudos nacionais e 

estrangeiros desenvolvidos ao longo do trabalho, será conceituada a doutrina das questões 

políticas para, em seguida, analisar casos recentes do Supremo Tribunal Federal e indagar sobre 

um eventual retorno – ainda que tácito – da doutrina das questões políticas à jurisprudência 

constitucional brasileira. 

 

 

Palavras-chave: separação dos poderes, doutrina das questões políticas, jurisdição 

constitucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

Abstract: 

 

This work aims to analyze how Brazilian Law deals with the political question doctrine, 

starting from Ruy Barbosa’s teachings, soon after the promulgation of the 1891 Constitution, 

until modern times. Originally conceived in Marbury v. Madison as a check and balance 

instrument on the Judiciary’s activities, the political question doctrine was widely used during 

Brazil’s Old Republic, but suffered significant changes after the coming into force of the 1988 

Constitution. Thus, it will be developed a comparative law study with Argentinian, US and 

French law so as to understand the doctrine’s theoretical and practical formation in order to, 

later on, study its incorporation to Brazilian Law and the historical evolution of the Supreme 

Federal Court’s understanding regarding the doctrine. At the end, based on national and foreign 

studies developed throughout this work, the political question doctrine will be defined so as to 

analyze recent Supreme Federal Court ruling and question a possible rebirth – albeit tacit – of 

the political question doctrine in Brazilian constitutional case law. 

 

Keywords: separation of powers, political question doctrine, judicial review. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

Lista de Abreviaturas e Siglas: 

 

CF – Constituição Federal 

CPP – Código de Processo Penal 

Etc. – et cetera 

EUA – Estados Unidos da América 

HC – habeas corpus 

MS – Mandado de Segurança 

QO – Questão de Ordem 

STF – Supremo Tribunal Federal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

Sumário 

 

1. Introdução ........................................................................................................................... 13 

2. A political question doctrine no direito comparado ......................................................... 20 

2.1. Experiência nos Estados Unidos ................................................................................................ 20 

2.1.1. A origem: Marbury v. Madison – 5 U.S. 137 (1803) .............................................. 21 

2.1.2. Martin v. Mott – 25 U.S. 19 (1827) ......................................................................... 23 

2.1.3. Cherokee Nation v. Georgia – 30 U.S. 1 (1831) ..................................................... 25 

2.1.4. Rhode Island v. Massachusetts – 37 U.S. 657 (1838) ............................................. 25 

2.1.5. Luther v. Borden – 48 U.S. 1 (1849) ....................................................................... 26 

2.1.6. Georgia v. Stanton – 73 U.S. 50 (1867) .................................................................. 27 

2.1.7. Baker v. Carr – 369 U.S. 186 (1962) ...................................................................... 28 

2.1.7. Nixon v. United States – 506 U.S. 224 (1993)......................................................... 30 

2.1.8. Síntese do direito estadunidense ............................................................................. 30 

2.2. Experiência na Argentina ........................................................................................................... 32 

2.3. Experiência na França ................................................................................................................ 35 

3. A political question doctrine no Brasil: do HC 300 ao Caso Collor ................................ 37 

3.1. Habeas Corpus nº 300 ................................................................................................................ 37 

3.2. Habeas Corpus nº 1073 .............................................................................................................. 44 

3.3. Sedimentação da political question doctrine na República Velha ............................................. 45 

3.4. Constituições de 1946 e 1967/69 ............................................................................................... 49 

3.5. Caso Sarney – Mandado de Segurança nº 20.941/DF ................................................................ 51 

3.6. Caso Collor – Mandado de Segurança nº 21.564/DF e outros ................................................... 54 

4. Casos recentes do Supremo Tribunal Federal: ressurgimento da political question 

doctrine no Direito brasileiro? ............................................................................................... 56 

4.1. Conceituação da political question doctrine .............................................................................. 56 

4.2. Caso Cesare Battisti – Ext 1.085/República Italiana .................................................................. 63 

4.3. Caso Aécio – Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.526/DF .................................................. 66 

4.4. Vaquejada – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.983/CE ............................................... 68 

5. Conclusão ............................................................................................................................ 70 

Referências Bibliográficas ..................................................................................................... 74 



13 

 

   
 

1. Introdução 

If men were angels, no government would be necessary. If angels were to 

govern men, neither external nor internal controls on government would be necessary. 

In framing a government which is to be administered by men over men, the great 

difficulty lies in this: you must first enable the government to control the governed; 

and in the next place oblige it to control itself. (JAMES MADISON, 1788) 

 

O judicial review, desde sua concepção no famoso caso Marbury v. Madison (1803), é 

causa de diversos questionamentos por parte de juristas de todo o mundo. Um dos grandes focos 

de controvérsia é a compatibilização entre o judicial review, o constitucionalismo e a separação 

dos poderes. 

A ideia da separação dos poderes, como teoria de governo, desafeta ao despotismo, 

preconiza a existência de três poderes estatais básicos e separados uns dos outros: legislar, 

executar e julgar (MONTESQUIEU, 2005 [1748]).  

Mas, tal separação, evidentemente, não é completamente estanque e rígida quanto às 

funções “tradicionais” de cada poder de modo a se inadmitir intersecções (KELSEN, 2000 

[1945])2_3. Igualmente, a separação dos poderes, vista de forma “pura” é incapaz de, 

isoladamente, responder a todos os problemas contemporâneos de governança estatal, de modo 

que, ao longo da história, foi e tem sido combinada com outras ideias, teorias e conceitos para 

formar teorias constitucionais complexas que baseiam as sociedades ocidentais modernas 

(VILE, 1998). 

Contudo, independentemente da possibilidade ou vantagem de uma pretensa “pureza” 

da separação dos poderes, uma ideia fundamental já trazida por Montesquieu (2005 [1748]) é a 

de que, para uma efetiva separação de poderes do estado, é necessária a existência de 

mecanismos de controle recíproco entre os poderes. 

É a partir desse raciocínio que Hamilton (1788), N’O Federalista nº 78, traz o judicial 

review: como forma de controle, de freio exercido pelo Judiciário sobre as atividades do Poder 

                                                           
2 No ponto, não se pretende adentrar a questão levantada por Kelsen acerca da existência de duas – e não três – 

funções do Estado. 
3 O próprio Montesquieu (2005 [1748]), em 1748, já trazia exceções desta natureza, ao afirmar que os nobres 

deveriam ser julgados pelo legislativo, trazendo a necessidade de espécie de “foro privilegiado”. Madison (1788), 

de igual modo, afirma a desnecessidade de divisão rígida no Federalista nº 47, afirmando que esse era o 

entendimento de Montesquieu e citando, inclusive, várias Constituições de Estados dos EUA. 



14 

 

   
 

Legislativo. Importante pontuar que não se trata de um freio decorrente de atividade política 

exercida pelas cortes, mas, citando Jorge Miranda apud Gilmar Mendes (2015), de um juízo de 

relação normativa e valorativa entre a atividade legislativa e a Constituição. 

Montesquieu (2005 [1748], p. 173/174) colocava que “[s]e o poder executivo não tiver 

o direito de limitar as iniciativas do corpo legislativo, este será despótico; pois, como ele poderá 

outorgar-se todo o poder que puder imaginar, anulará os outros poderes”. De modo diverso, 

Hamilton (1788) enfrenta o problema dando o poder de limitar o Legislativo não ao Executivo, 

mas ao Judiciário, por ver este como o poder menos perigoso (the least dangerous branch). 

A partir dessa ideia, levantada por Hamilton n’O Federalista nº 78, é que, no caso 

Marbury v. Madison, desenvolveu-se o judicial review, o qual, com o tempo e a história, 

desembocou no modelo atual de interação do Judiciário com Legislativo e Executivo e na 

sedimentação do judicial review em diversas democracias constitucionais ocidentais. 

A questão, entretanto, não se quedou imune a críticas: em 2006, por exemplo, Jeremy 

Waldron escreveu seu famoso artigo The Core of the Case Against Judicial Review, no qual 

defende, afinal, a extinção do judicial review. Waldron argumenta que não há razões para crer 

que o Judiciário é melhor que os demais poderes na defesa de direitos, bem como argumenta 

que o judicial review é ilegítimo sob a perspectiva da democracia. 

Sobre o argumento da legitimidade, Jeremy Waldron (2006) afirma, sinteticamente, que, 

havendo, no seio da sociedade, discordância sobre direitos, o Poder legítimo para resolver a 

controvérsia é o Legislativo, e não o Judiciário. Voltando a Hobbes, Waldron sustenta a 

necessidade de um procedimento que encerre a controvérsia, e não a reacenda. Destaca, porém, 

a inexistência de procedimento decisório perfeito não só em democracias, mas na política em 

si. Numa democracia, entretanto, o autor neozelandês conclui que, não havendo procedimento 

perfeito para a solução de controvérsias sobre direitos, o melhor procedimento é aquele mais 

legítimo/justo que, por sua vez, é o procedimento posto como mais democrático. Naturalmente, 

o procedimento mais democrático é o legislativo, de modo que o judicial review deve ser 

abandonado para que fiquem nas mãos do legislativo as decisões sobre direitos. 

Este trabalho, todavia, não vai tão longe quanto Waldron, mas bebe de sua fonte, porque, 

de um lado, pressupõe a existência do judicial review como instrumento importante de checks 

and balances, mas, de outro, parte do entendimento do autor sobre a legitimidade do judicial 
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review, não para analisá-lo sob a ótica democrática, mas sob a ótica constitucional da separação 

dos poderes. 

Nesse sentido, entende-se que a preocupação levantada por Montesquieu e Hamilton é 

válida e demanda contenção pela via do judicial review. Contudo, também se entende que o 

Judiciário, sob a perspectiva da legitimidade democrática, é deficiente em relação aos demais 

poderes e deve trilhar a linha tênue que divide sua tarefa de guarda dos direitos definidos na 

Constituição e a garantia da legitimidade democrática de decisões sobre direitos. 

Veja-se que, em trabalho mais recente, Waldron (2013) revisita o princípio da separação 

dos poderes, distinguindo-o da ideia de checks and balances. Este cuida da existência de 

instrumentos de controle recíprocos entre os poderes, independentemente da forma como se 

dividem, enquanto aquele trata especificamente da divisão entre as atividades de administrar, 

legislar e judiciar como uma teoria articulada de governança estatal. 

Expandido a noção procedimental da separação dos poderes4 apontada por Waldron 

(2013), cabe trazer a teoria dos “diálogos institucionais” como continuidade. Conrado Hübner 

Mendes (2008, p. 180/181), ao analisar a qual instituição cabe a última palavra sobre direitos, 

afirma que “[a] separação de poderes admite, porém, que a cada momento decida uma agência 

diferente”. O autor coloca a decisão sobre direitos como algo transitório no tempo, sempre parte 

de um processo de construção e evolução decorrente de diálogos e interações entre as diversas 

                                                           
4 Sobre o tema, Waldron (2013, p. 458/459) explica que: “What matters is that the governmental action has become 

articulated and many of the stages in that articulation correspond to rule of- law requirements, like the principles 

of clarity, promulgation, the integrity of expectations, due process, and so on. Each of those elements embodies 

concerns about liberty, dignity, and respect that the rule of law represents. They offer multiple points of access, 

participation, and internalization. Each and all of them represent the step-wise incorporation of new norms into 

the lives, agency, and freedom of those who are to be subject to the norms. There is a serious failure of the rule of 

law when any of these various steps is omitted, or when any two or more of them are blurred and treated as 

undivided. And that is where, I think, we find the overlap between respect for the rule of law and the Separation 

of Powers Principle. […] I am not saying that Separation of Powers and the principle of the rule of law are one 

and the same. […] It does not matter whether the authority in question is legitimate in itself, for example on account 

of its democratic credentials. It does not matter that it has been, in some overall sense, authorized by the people. 

Even if the exercise of power has been legitimated democratically— in the sense that someone has been chosen as 

a political leader in free and fair elections and now he wants to put the policies that he ran on into force—still, 

what he proposes and regards himself as authorized to do must be broken down into these component parts. It must 

be housed in and channeled through these procedural and institutional forms, successively one after the other. That 

is what the rule of law requires, and I believe that is what is maintained too by Separation of Powers. The 

legislature, the judiciary, and the executive—each must have its separate say before power impacts on the 

individual. 
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instituições políticas. Como afirma Mendes, “[a] última palavra [...] é apenas parte da história, 

não toda ela”. 

Assim, ao vislumbrar a separação dos poderes como teoria articulada de governança 

estatal que, embora gere decisões estatais encadeadas, não encerra de modo definitivo a 

interação entre os poderes, este trabalho volta os olhos à decisão do Judiciário que encerra a 

etapa formal. A posição da decisão judicial, no contexto dos diálogos institucionais, é, portanto, 

de extrema relevância, e deve ser permeada de cautela, porque será o paradigma da etapa 

seguinte de diálogo institucional. 

Veja-se, caso uma Corte Constitucional tome decisão que, no entender dos demais 

poderes da República, extrapola as competências constitucionalmente atribuídas ao Judiciário, 

possivelmente haverá reação – como se pode facilmente verificar a partir do estudo de nossa 

história constitucional5. 

A reação é natural: como bem afirma a teoria dos diálogos institucionais, a decisão da 

Corte Constitucional é apenas uma parte da história, que será completada pelos demais atores 

institucionais. A interação, contudo, pode ser positiva ou negativa. 

Nessa linha, no Brasil, a Constituição, em seu art. 2º, expressamente determina a 

separação dos poderes6, dividindo-o entre Executivo, Legislativo e Judiciário. De igual modo, 

institui instrumentos de controle recíprocos (checks and balances), como o poder de veto7, o 

controle de contas8 e o controle de constitucionalidade9. 

Contudo, no atual desenho institucional da separação dos poderes brasileira, o Judiciário 

goza, por força do art. 5º, XXXV da Constituição, da inafastabilidade de seu poder. De igual 

modo, o Judiciário, dentre os três poderes, por força da inafastabilidade da jurisdição, tem o 

poder institucional de revisar qualquer ato dos demais poderes. Entretanto, os instrumentos de 

checks and balances que recaem sobre o Poder Judiciário são mínimos e, no Estado brasileiro, 

é o único poder que dispõe da completa irreversibilidade institucional de suas decisões, dada 

sua posição de guardião da Constituição10. 

                                                           
5 Ver capítulo 3. 
6 Afasta-se, portanto, ao menos no contexto brasileiro, a discussão sobre se a separação dos poderes é princípio 

jurídico ou meramente político: a Constituição de 1988 adotou opção clara. 
7 CF, art. 66, § 1º. 
8 CF, art. 70, caput. 
9 CF, art. 102, I, “a”. 
10 CF, art. 102, caput. 
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Em tempos de ativismo judicial exacerbado11, mostra-se sobremaneira importante que 

os tribunais exercitem o self-restraint, do qual a political question doctrine é exemplo 

(HORBACH, 2009), com o consequente resguardo do rule of law. 

 Waldron (2013), ao tecer considerações sobre a separação dos poderes, afirma o 

seguinte (tradução livre): 

Mas os dois princípios apresentam preocupações similares ou sobrepostas. Insistir em 

ser submetido a um estado de direito é, entre outras coisas, insistir em ser submetido 

a um processo que responde à articulação institucional exigida pela Separação dos 

Poderes – deve haver a edição de leis antes que haja julgamento ou execução, deve 

haver julgamento, o que implica em devido processo, antes que haja a execução de 

qualquer ordem. 

Nesse sentido, o ativismo judicial vilipendia o Estado de Direito (GALVÃO, 2012), do 

que decorre ataque à própria separação dos poderes como definida na Constituição e causa 

sérios entreveros com o Executivo e o Legislativo. 

 Embora naturais e saudáveis os diálogos institucionais, é problemático e 

desinteressante, sob o ponto de vista institucional, que Supremo Tribunal Federal, Congresso 

Nacional e Palácio do Planalto digladiem-se diariamente, como hodiernamente se verifica. O 

diálogo é desejável; o conflito, não. 

E, contemporaneamente, a divisão de competências constitucionais entre os poderes é 

grande causa de conflito12. Consequentemente, pelo bem das relações entre os poderes, e, no 

intuito de se resguardar o peso institucional do Judiciário, parece adequado que se adotem 

mecanismos de autocontrole por parte do STF. 

Assim, como resposta ao dilema quis custodiet ipsos custodes? que recai sobre o 

Judiciário brasileiro, pretende-se analisar instituto de freio e contrapeso interno denominado 

political question doctrine. 

 Esse instituto, originário do direito estadunidense,13 consiste em entendimento de que 

certas questões constitucionais são eminentemente políticas, de modo que o Poder Judiciário 

não goza de jurisdição sobre tais temas.  

                                                           
11 Ver STRECK (2013). 
12 Ver capítulo 4. 
13 Ver tópico 2.1. 
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 A political question doctrine entra, assim, como instrumento das Cortes para se 

reconhecerem constitucionalmente incompetentes para a tomada da decisão – entendendo, 

portanto, que a Constituição, ao desenhar institucionalmente o Estado, achou por bem relegar 

a outro poder a responsabilidade de pacificação social de determinada controvérsia. 

 Trata-se, então, de mecanismo de check and balance interno ao Poder Judiciário, do 

qual o Tribunal Constitucional pode se valer para o fim de, reconhecendo autonomamente que 

carece de jurisdição sobre determinado caso, entregar a decisão a outro poder. 

 Evita-se, assim, a criação de um conflito institucional, e reduz-se dramaticamente o risco 

de a Corte ver sua decisão de alguma forma desfeita pelos demais poderes – como se pôde 

observar no caso da vaquejada,14 por exemplo. 

 A doutrina brasileira recente sobre o tema é parca: no começo do século XX, juristas de 

escol como Ruy Barbosa, Pedro Lessa e Pontes de Miranda se debruçaram sobre a questão dos 

atos políticos que, em 1934, chegou a ser prevista em nossa Constituição. 

Posteriormente, contudo, o tema da doutrina das questões políticas foi aparentemente 

esquecido pela doutrina e, exceto por poucos trabalhos, quedou-se quase ausente do mundo 

jurídico brasileiro no século XXI. 

Assim, este trabalho pretende apresentar estudo sobre a political question doctrine, na 

perspectiva de direito comparado e histórico brasileiro, analisando o que parecem ser sinais, 

por parte do Supremo Tribunal Federal, de retorno (ainda que tácito) da teoria em nome da 

estabilidade institucional. Para tanto, o trabalho será dividido em três partes. 

Na primeira parte, far-se-á apanhado histórico da political question doctrine no direito 

estadunidense, analisando precedentes da Suprema Corte dos EUA, bem como doutrina 

estrangeira. Busca-se conceituar a political question doctrine em sua origem, desde o caso 

Marbury v. Madison, apresentando as vicissitudes de sua evolução constitucional. 

Em seguida, o estudo do instituto, sob a perspectiva do direito comparado expandir-se-

á para experiências similares em outros países, como, por exemplo, na Argentina e na França. 

O recorte, com foco na doutrina e jurisprudência estadunidenses, e igualmente com 

atenção à prática argentina, decorre de necessidade histórica para a adequada compreensão da 

evolução do instituto da political question doctrine no direito brasileiro. Trata-se de tema que 

                                                           
14 Ver tópico 4.4. 
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fora bastante estudado e enfrentado por vários notáveis juspublicitas brasileiros da República 

Velha. Esses juristas, em sua maioria, beberam das fontes de conhecimento jurídico dos EUA 

e da Argentina, com a finalidade de estudar algo que, à época, era novo no Brasil, mas, 

tradicional nas nações referidas. Pedro Lessa, no prefácio de seu famoso livro “Do Poder 

Judiciário” (1915, p. 1), ressalta que: 

E como a doutrina conta entre nós com um número quase nulo de expositores, 

e a jurisprudência, incipiente e vacilante, pouco subsídio, ou amparo, pode prestar, 

forçoso me foi recorrer aos comentaristas e julgados do país cujas instituições 

políticas serviram de modelo às nossas, os Estado Unidos da América do Norte, 

valendo-me também, não raro, dos exegetas de uma nação que nos precedeu no 

perfilhar os lineamentos principais da obra de Hamilton, Madison e Jay, a Republica 

Argentina. 

 

Na segunda parte do trabalho, será feita análise histórica de decisões do STF, partindo 

desde o famoso HC 300, impetrado por Ruy Barbosa, no final do século XIX até os casos 

Sarney e Collor, do final da década de 80 e início da década de 90, nos quais o Tribunal entendeu 

pela não aplicação da political question doctrine, no direito brasileiro, em face do princípio da 

inafastabilidade da jurisdição. 

Por fim, na terceira parte deste trabalho, serão analisados casos do Supremo Tribunal 

Federal, a partir do ano de 2008, nos quais se pretende averiguar a existência de eventual prática, 

por parte da Corte, de aplicação tácita da afastabilidade da jurisdição sobre questões de cunho 

eminentemente político. 

De igual modo, nessa última parte, serão analisados casos nos quais o STF não aplicou 

a doutrina das questões políticas em relação a matérias que, à primeira vista, competiam ao 

Executivo ou ao Legislativo, bem como serão apresentadas as reações dos demais poderes a 

tais decisões. 

Traçado o histórico, a conclusão dissecará a postura recente do STF e o seu papel 

institucional, no âmbito de sua interação com os demais poderes da República, verificando a 

importância do self-restraint para o funcionamento harmônico dos poderes e para a estabilidade 

social. 
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2. A political question doctrine no direito comparado 

 The province of the Court is solely to decide on the rights of individuals, not to 

inquire how the Executive or Executive officers perform duties in which they have a 

discretion. Questions, in their nature political or which are, by the Constitution and 

laws, submitted to the Executive, can never be made in this court (CHIEF JUSTICE 

MARSHALL, 1803). 

 

 Neste capítulo, desenvolverei estudo de direito comparado e conceituarei a political 

question doctrine a partir da análise do instituto nos Estados Unidos da América, na vizinha 

Argentina e, por fim, na França. 

 Realizarei apanhado histórico da jurisprudência da Suprema Corte dos EUA, sobretudo 

no século XIX, e de doutrina jurídica de igual período, apresentando casos decididos pela Corte 

e o entendimento acerca da political question doctrine neles manifestado. 

 Na Argentina, basear-me-ei nos estudos empreendidos por José Carlos Laplacette 

(2016) e José Elaeres Teixeira (2004), que realiza interessante estudo histórico, doutrinário e 

crítico da aplicação do instituto na Argentina. 

 Por fim, quanto à França, Sérgio Tamer (2005), Fábio Konder Comparato (2002) e Joel 

Picinini (2012) realizam síntese histórica da evolução do entendimento, desde o século XIX até 

a moderna construção francesa decorrente da instituição do controle de constitucionalidade pela 

Constituição de 1958. 

  

2.1. Experiência nos Estados Unidos  

Bernard Schwartz (1963, p. 462) identifica a origem da political question doctrine no 

âmbito do direito anglo-saxão quando, em 1460, o Duke de York moveu processo judicial para 

que fosse declarado o legítimo herdeiro ao trono inglês. Os juízes, contudo, negaram-se a 

decidir o caso ao fundamento de que a questão era política, não sendo possível às Cortes 

apreciarem o caso. 

Nos EUA, entretanto, a questão surgiu pela primeira vez na forma da epígrafe que inicia 

este capítulo, acima, extraída do voto do Chief Justice John Marshall (1803) no caso Marbury 

v. Madison, que marca o nascimento da political question doctrine na doutrina jurídica 

estadunidense (BARBOSA, 1893; SCHWARTZ, 1963). 
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2.1.1. A origem: Marbury v. Madison – 5 U.S. 137 (1803) 

O caso Marbury v. Madison surgiu quando William Marbury fora nomeado Juiz de Paz 

para o Distrito de Columbia pelo Presidente John Adams, em uma das chamadas “nomeações 

da meia-noite”, às vésperas da posse do oposicionista Thomas Jefferson na Presidência dos 

Estados Unidos, em 1801. 

Realizada a nomeação de Marbury por Adams, a carta de nomeação não havia sido 

enviada pelo então Secretário de Estado John Marshall, de modo que não chegou a produzir os 

efeitos de posse de Marbury no cargo de Juiz de Paz. O novo Secretário de Estado, James 

Madison, nomeado por Thomas Jefferson, recusou-se a enviar a nomeação de Marbury, 

inviabilizando a posse de Marbury no cargo. Marbury, então, com arrimo no Ato Judiciário de 

1801, impetrou writ of mandamus, na Suprema Corte dos EUA, contra Madison, requerendo 

que o Judiciário ordenasse a Madison que enviasse sua carta de nomeação e efetivasse sua posse 

no cargo de Juiz de Paz do Distrito de Columbia. 

Ao analisar o caso, John Marshall, então Chief Justice, formulou as seguintes três 

perguntas: 

i) O requerente tem direito à incumbência que deseja? 

 

ii) Se ele tem direito, e esse direito foi violado, as leis desse país lhe dão um 

remédio? 

 

iii) Se as leis desse país lhe dão um remédio, trata-se de um mandamus expedido 

por essa corte? 

 

Ao responder a terceira questão, Marshall deu origem ao judicial review, assentando 

que o Ato Judiciário de 1801 era inconstitucional e, portanto, nulo, por atribuir à Suprema Corte 

competência de julgamento que não lhe era conferida pela Constituição. Todavia, nossa 

atenção, neste trabalho, se volta à resposta dada por Marshall ao segundo questionamento por 

ele levantado ao apreciar Marbury v. Madison. 

Marshall, analisando a pergunta sobre se as leis dos EUA davam um remédio a Marbury, 

e respondendo-a, afirma a cognoscibilidade judicial da lesão ao direito de Marbury, 

respondendo positivamente à segunda questão, mas não sem antes apreciar o próprio instituto 
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da cognoscibilidade judicial de atos praticados por outros poderes, sobre o qual suas 

considerações efetivamente instauram a political question doctrine no direito estadunidense. 

Dado o brilhantismo do voto de Marshall (1803), não houve forma mais adequada de 

explicá-lo que não fosse a transcrição de seus termos, que seguem abaixo: 

Is it in the nature of the transaction? Is the act of delivering or withholding a 

commission to be considered as a mere political act belonging to the Executive 

department alone, for the performance of which entire confidence is placed by our 

Constitution in the Supreme Executive, and for any misconduct respecting which the 

injured individual has no remedy? 

That there may be such cases is not to be questioned. But that every act of duty 

to be performed in any of the great departments of government constitutes such a case 

is not to be admitted. 

[…] 

It follows, then, that the question whether the legality of an act of the head of 

a department be examinable in a court of justice or not must always depend on the 

nature of that act. 

If some acts be examinable and others not, there must be some rule of law to 

guide the Court in the exercise of its jurisdiction. 

In some instances, there may be difficulty in applying the rule to particular 

cases; but there cannot, it is believed, be much difficulty in laying down the rule. 

By the Constitution of the United States, the President is invested with certain 

important political powers, in the exercise of which he is to use his own discretion, 

and is accountable only to his country in his political character and to his own 

conscience. To aid him in the performance of these duties, he is authorized to appoint 

certain officers, who act by his authority and in conformity with his orders. 

In such cases, their acts are his acts; and whatever opinion may be entertained 

of the manner in which executive discretion may be used, still there exists, and can 

exist, no power to control that discretion. The subjects are political. They respect the 

nation, not individual rights, and, being entrusted to the Executive, the decision of the 

Executive is conclusive. The application of this remark will be perceived by adverting 

to the act of Congress for establishing the Department of Foreign Affairs. This officer, 

as his duties were prescribed by that act, is to conform precisely to the will of the 

President. He is the mere organ by whom that will is communicated. The acts of such 

an officer, as an officer, can never be examinable by the Courts. 
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But when the Legislature proceeds to impose on that officer other duties; when 

he is directed peremptorily to perform certain acts; when the rights of individuals are 

dependent on the performance of those acts; he is so far the officer of the law, is 

amenable to the laws for his conduct, and cannot at his discretion, sport away the 

vested rights of others. 

The conclusion from this reasoning is that, where the heads of departments are 

the political or confidential agents of the Executive, merely to execute the will of the 

President, or rather to act in cases in which the Executive possesses a constitutional 

or legal discretion, nothing can be more perfectly clear than that their acts are only 

politically examinable. But where a specific duty is assigned by law, and individual 

rights depend upon the performance of that duty, it seems equally clear that the 

individual who considers himself injured has a right to resort to the laws of his country 

for a remedy. 

If this be the rule, let us inquire how it applies to the case under the 

consideration of the Court. 

Procedendo à análise do caso concreto, Marshall entende que a situação de Marbury não 

é política, tratando-se de caso em que não caberia ao Secretário de Estado poder discricionário 

para reter o ato de nomeação, cujo envio lhe seria cogente por força de lei. Consequentemente, 

a lei daria a Marbury a possibilidade de defender judicialmente seu direito, respondendo 

positivamente ao segundo questionamento. 

Dessa forma, como que em espécie de obiter dictum no famoso Marbury v. Madison, 

Marshall cria a political question doctrine ao afirmar que causas para as quais a Constituição 

tenha conferido discricionariedade ao Presidente não estão sujeitas à apreciação judicial, ainda 

que lesem direitos. Somente na hipótese de haver específico dever legal direcionado à 

autoridade política é que pode o Judiciário intervir. 

Em suma, o critério de Marshall para diferenciar uma questão política de uma questão 

não-política é simples: naquela a Constituição concede ao Presidente poder discricionário para 

agir, enquanto que nesta o Legislativo impõe deveres específicos para a prática de determinados 

atos. 

 

2.1.2. Martin v. Mott – 25 U.S. 19 (1827) 

Um dos primeiros casos na jurisprudência da Suprema Corte estadunidense a aplicar a 

political question doctrine foi Martin v. Mott, julgado em 1827 e cujo voto vencedor foi 



24 

 

   
 

redigido pelo Justice Joseph Story, autor dos famosos Commentaries on the Constitution of the 

United States de 1833. 

O caso decorre de ordem emanada do Presidente dos Estados Unidos, George 

Washington, para a convocação de milícia para a defesa dos Estados Unidos na guerra contra o 

Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda em 1812. 

Jacob E. Mott, sendo um cidadão branco, residente e domiciliado no Estado de Nova 

York, entre 18 e 45 anos de idade, deveria ter servido à milícia na guerra. Contudo, não o fez, 

e foi julgado e condenado por uma Corte Marcial ao pagamento de uma multa de 96 dólares. 

Não tendo pago a multa, Martin, oficial americano, tomou bens de Mott, o qual requereu 

judicialmente a devolução de seus bens tomados indevidamente. A Suprema Corte de Nova 

York decidiu a favor de Mott e o caso chegou à Suprema Corte dos Estados Unidos para 

decisão. 

Na oportunidade, a Suprema Corte dos EUA ressaltou que o Presidente tem o poder de, 

na hipótese de invasão ou de perigo iminente de invasão, convocar a milícia armada para defesa 

do país. A Suprema Corte destacou que é um poder que demanda responsabilidade e que é 

limitado e restrito a casos de invasão ou perigo de invasão do território estadunidense. 

Porém, ao apreciar a quem compete o dever de decidir sobre se determinada situação 

constitui invasão ou risco iminente de invasão, a Suprema Corte entendeu que “a autoridade 

para decidir se a exigência [de invasão ou risco iminente de invasão] surgiu pertence 

exclusivamente ao Presidente, e sua decisão é definitiva sobre todas as outras pessoas”. 

Uma questão suscitada foi acerca da possibilidade de o Judiciário verificar se o fato 

(invasão ou risco de invasão) efetivamente ocorreu, já que se trata de poder judicialmente 

limitado às hipóteses autorizadoras. O Tribunal, entretanto, decidiu que há presunção de 

legalidade do ato do Presidente, e que seu juízo sobre a existência de fato da causa autorizadora 

somente poderia ser afastado caso fosse especificamente impugnado e apreciado por um júri 

após efetiva instrução probatória. 

Assim, a Suprema Corte dos Estados Unidos reverteu e anulou a decisão da Suprema 

Corte de Nova York ao entender que o poder para decidir sobre a convocação de milícia era 

exclusivo do Chefe do Executivo, tratando-se de uma questão política e alheia à esfera de 

controle judicial. 
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2.1.3. Cherokee Nation v. Georgia – 30 U.S. 1 (1831) 

No caso Cherokee Nation v. Georgia, posteriormente referenciado em Georgia v. 

Stanton e Baker v. Carr, o aspecto central do debate era sobre o reconhecimento dos índios 

Cherokee como uma nação estrangeira para fins de litígio judicial. 

Os Cherokee processavam o Estado da Georgia requerendo a abstenção, por parte do 

Estado da Georgia, da prática de determinados atos que, no entender dos Cherokee, violavam 

seus direitos na qualidade de nação estrangeira. 

A Corte entendeu que os Cherokee não eram propriamente uma nação estrangeira, sendo 

seu caráter sui generis nos Estados Unidos. Assim, concluiu a Corte que os Cherokee não 

poderiam litigar na Suprema Corte. 

Marshall, ainda Chief Justice, concluiu, quanto ao caso, que “a mera questão de direitos 

até poderia chegar à Suprema Corte em um caso adequado com as partes adequadas”, mas, 

novamente em espécie de obiter dictum, ressaltou que o pedido dos Cherokee de controle de 

certos atos do Legislativo da Georgia contém grande exercício de poder político, de modo que 

não poderia estar sob o controle do Judiciário. 

 

2.1.4. Rhode Island v. Massachusetts – 37 U.S. 657 (1838) 

Em Rhode Island v. Massachusetts, ambos os Estados litigavam sobre território, 

havendo controvérsia sobre a fronteira entre o Estado de Rhode Island e o de Massachusetts. 

Nesse caso, como traz Ruy Barbosa em 1910, a Suprema Corte dos EUA voltou ao 

critério da discricionariedade do ato para afastar a alegação de questão política, afirmando que, 

em se tratando de Estados soberanos, a questão sobre fronteiras seria política, mas, no caso de 

Estados da Federação, que se reuniram para a elaboração de uma Constituição que delegava ao 

Congresso o poder de delimitar as fronteiras e à Suprema Corte o poder de julgar os litígios 

decorrentes dessas regras de delimitação, a questão seria jurídica. 

No ponto, a magistral tradução de Ruy Barbosa (1910, p. 181): 

Estas considerações nos levam à discriminação entre o caráter político e o 

judicial em matéria de atribuições e questões. Políticos são os poderes, que o 

soberano ou o Estado exerce à sua inteira discrição, como os de represália ou 

confisco; judiciais, os que ele outorga a tribunais de justiça. 
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Semelhantemente, no que respeita a questões entre Estados. Políticas são 

elas de sua natureza, quando os Estados se reservam a si mesmos o arbítrio de as 

resolver, destinando-as, por exemplo, a objeto de tratados celebráveis como entre 

nações independentes, ou a matéria de reclamações entre Estado e Estado. Esta a 

eqüidade política, distribuída pelas próprias partes, em contraposição da eqüidade 

judicial, administrada por um tribunal de justiça, dizendo, na espécie, do aequum et 

bonum, quem quer que sejam as partes em juízo. 

 

O critério adotado nesse precedente, portanto, diz respeito à atribuição constitucional 

do poder de decidir bem como de sua discricionariedade. Se os Estados reservam a si o direito 

de decidir suas fronteiras como bem lhes aprouver, cabe exclusivamente ao poder discricionário 

soberano do Estado a resolução de eventual conflito decorrente de limitação territorial. 

Se o Estado, de maneira diversa, abre mão de sua discricionariedade para atribuir a outro 

órgão a decisão sobre esse assunto, e esse órgão define determinada regra, cabe ao Judiciário 

verificar o adequado cumprimento da regra criada. 

 

2.1.5. Luther v. Borden – 48 U.S. 1 (1849) 

Em Luther v. Borden a Suprema Corte dos EUA decidiu que a cláusula da Constituição 

dos Estados Unidos que assegura uma forma republicana de governo (Guarantee Clause) é uma 

questão política. Este foi, de fato, o primeiro caso em que a Corte se recusou a apreciar um caso 

com fundamento na carência de jurisdição decorrente da questão política (TEIXEIRA, 2004). 

 O caso decorreu da concomitância de dois governos no Estado de Rhode Island: um 

baseado na Carta de Carlos II e, outro, fundado em uma Constituição do Estado. Iniciou-se um 

conflito e Luther, defensor da Constituição, fora preso. Deu início, então, a um processo judicial 

que chegou à Suprema Corte alegando que o governo baseado na Carta de Carlos II violava seu 

direito a uma forma republicana de governo e, assim, a ordem de prisão seria ilegítima. 

Much of the argument on the part of the plaintiff turned upon political rights 

and political questions, upon which the court has been urged to express an opinion. 

We decline doing so. The high power has been conferred on this court of passing 

judgment upon the acts of the State sovereignties, and of the legislative and executive 

branches of the federal government, and of determining whether they are beyond the 

limits of power marked out for them respectively by the Constitution of the United 

States. This tribunal, therefore, should be the last to overstep the boundaries which 
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limit its own jurisdiction. And while it should always be ready to meet any question 

confided to it by the Constitution, it is equally its duty not to pass beyond its 

appropriate sphere of action, and to take care not to involve itself in discussions which 

properly belong to other forums. No one, we believe, has ever doubted the proposition 

that, according to the institutions of this country, the sovereignty in every State resides 

in the people of the State, and that they may alter and change their form of government 

at their own pleasure. But whether they have changed it or not by abolishing an old 

government and establishing a new one in its place is a question to be settled by the 

political power. And when that power has decided, the courts are bound to take notice 

of its decision, and to follow it. 

O Tribunal, dessa forma, julgou que questões relativas ao direito a uma forma 

republicana de governo são políticas, abstendo-se de decidir acerca da legalidade de um ou 

outro governo do Estado de Rhode Island. 

 

2.1.6. Georgia v. Stanton – 73 U.S. 50 (1867) 

Caso relevante acerca da political question doctrine no direito estadunidense é Georgia 

v. Stanton, conforme apontado por Pomeroy (1888, p. 624/625). 

Esclarece o autor que o Estado da Georgia processou o Secretário da Guerra, Edwin 

Stanton, requerendo que ele se abstivesse de levar a efeito as chamadas “leis da reconstrução”, 

editadas após a Guerra Civil, que impuseram aos Estados Confederados o cumprimento de 

certos requisitos para que pudessem voltar a ter representatividade no Congresso dos Estados 

Unidos. Alegava o Estado da Georgia que seu governo era legítimo que tais normas visavam 

derrubá-lo, substituindo-o por outro. 

A Suprema Corte negou o caso por carência de jurisdição ao entender que “[n]o case of 

private rights or private property infringed or in danger of actual or threatened infringement is 

presented by the bill in a judicial form for the judgment of the Court”. 

Assim, como afirma Teixeira (2004, p. 21/22): 

[A] pretensão envolvia direitos vinculados à soberania, à jurisdição política, ao 

governo, enfim, à existência orgânica de um Estado. A causa não tratava de direitos 

privados ou da propriedade privada, quando, então caberia a proteção judicial. Como 

a abordagem envolvia apenas questões políticas, não havia uma demanda, na forma 

judicial, possível de ser julgada pela Corte. 



28 

 

   
 

 

A questão sobre “a existência de jure de um governo, ou a legalidade de um ato ou 

procedimento puramente governamental” (POMEROY, idem), foi afirmada como política e, 

portanto, alheia à jurisdição da Suprema Corte. 

 

2.1.7. Baker v. Carr – 369 U.S. 186 (1962) 

Atualmente, o leading case na jurisprudência estadunidense sobre a political question 

doctrine é Baker v. Carr,15 analisado por Karl Lowenstein em 1963. Nesse precedente, a 

Suprema Corte dos EUA reconhece a dificuldade em se estabelecer critérios rígidos para 

aferição de quando uma questão é ou não política.16 

Assim, a Opinion of the Court, nesse caso, realiza apanhado histórico sobre diversas 

decisões da Suprema Corte que, de uma forma ou de outra, enfrentaram a political question 

doctrine em assuntos como relações internacionais, status de tribos indígenas e forma 

republicana de governo. 

O caso tratava da distribuição de distritos eleitorais (Gerrymandering) no Tennessee. 

Alegavam os requerentes que a distribuição estabelecida por Lei em 1901 favorecia os eleitores 

rurais frente aos eleitores urbanos, o que constituiria violação à isonomia (Equal Protection 

Clause). 

Os réus alegaram que a questão da divisão de distritos era uma questão política, por 

recair sobre a Guarantee Clause, de modo que se aplicaria a jurisprudência desde Luther v. 

Borden e, por consequência, a carência de jurisdição da Suprema Corte para julgar o caso. 

A questão política, entretanto, foi afastada, e a Suprema Corte, visando sistematizar a 

political question doctrine, estabeleceu os seguintes seis critérios para identificar uma questão 

política, nos quais Baker v. Carr não se enquadraria (TEIXEIRA, 2004, p. 18): 

                                                           
15 369 U.S. 186 (1962). 
16 Baker v. Carr, p. 210/211:The nonjusticiability of a political question is primarily a function of the separation 

of powers. Much confusion results from the capacity of the "political question" label to obscure the need for case-

by-case inquiry. Deciding whether a matter has in any measure been committed by the Constitution to another 

branch of government, or whether the action of that branch exceeds whatever authority has been committed, is 

itself a delicate exercise in constitutional interpretation, and is a responsibility of this Court as ultimate interpreter 

of the Constitution. To demonstrate this requires no less than to analyze representative cases and to infer from 

them the analytical threads that make up the political question doctrine. 
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(a) existência de norma constitucional atribuindo a outra instância o poder de 

apreciar a questão; (b) ausência de standards ou critérios objectivos de apreciação; (c) 

impossibilidade de obter uma solução jurídica sem previamente se emitir uma opinião 

marcadamente política; (d) impossibilidade de decidir sem manifestar falta de respeito 

por outros poderes constituídos; (e) extraordinária necessidade de não afectar uma 

decisão política anterior; (f) risco de dificuldades de execução, em virtude da 

existência eventual de soluções contraditórias tomadas por vários poderes sobre o 

mesmo assunto (ARAÚJO, 1998, p. 191 apud TEIXEIRA, 2004). 

 

Os critérios, contudo, são dotados de elasticidade, contendo previsões de caráter 

nitidamente subjetivo e sujeitas às mais diversas formas de interpretação. Araújo apud Picinini 

(2012, p. 24) afirma que: 

a preocupação da Suprema Corte se dava em três perspectivas: a primeira 

hipótese trata de preservar a clássica teoria de Marshall, segundo a qual o Poder 

Judiciário não deve intervir em matérias que a Constituição, expressamente, atribua a 

outros poderes; as duas hipóteses seguintes tratam de questões de ordem prática, que 

se operam diante da ausência de pautas jurídicas para a solução do caso concreto; por 

fim, as três últimas hipóteses ainda asseguram ao Tribunal uma larga margem de 

discricionariedade, que lhe permite decidir, à luz do contexto político vigente, se deve 

ou não intervir em questões, direta ou indiretamente, relacionadas a decisões políticas. 

 

Loewenstein (1963, p. 6) elogiou a decisão ao afirmar o seguinte: 

Baker v. Carr constituye tanto una aportación esencial a la teoría y la práctica 

del Estado representativo de nuestro tiempo, como a la función del tercer poder, es 

decir, los tribunales, en el proceso de decision-making. 

 

Todavia, Loewenstein (1963) também reconhece que o julgado de Baker v. Carr cria 

para o Judiciário funções administrativas e legislativas que não são suas. Confira-se o que diz 

o autor no mesmo trabalho (p. 17/18): 

De igual modo, Baker v. Carr encomenda a los tribunales inferiores 

funciones auténticamente legislativas. Están obligados a revisar y aprobar los planes 

de redistribución formulados por las legislaturas de los Estados bajo el punto de vista 

de la igualdad de voto y de acuerdo con los criterios por ellos establecidos. Están 
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facultados para estabelecer la distribución que consideren adecuada en caso de 

inacción por parte de las autoridades estatales. 

 

De igual modo, Bernard Schwartz (1963, p. 464) sustentou que os critérios estabelecidos 

em Baker v. Carr não definem o que é uma questão política, apenas identificam alguns dos 

fatores presentes nos casos decididos com base nesse conceito. 

Sem passar incólume a controvérsias, Baker v. Carr é, até hoje, o leading case nas 

questões políticas nos Estados Unidos. 

 

2.1.7. Nixon v. United States – 506 U.S. 224 (1993) 

 Um último caso, mais recente e que guarda relevante similitude com eventos político-

jurídicos brasileiros recentes, é Nixon v. United States. 

 Nixon, Juiz Federal nos EUA, sofrera impeachment por decisão do Senado. Ajuizou, 

então, ação declaratória requerendo sua reintegração na magistratura com correspondentes 

benefícios e salários. Alegou o requerente que havia regra do Senado que proibia que todos os 

Senadores comparecessem às audiências de instrução, o que violaria a previsão constitucional 

de que o Senado detém o poder para julgar todos os impeachments. 

 A Suprema Corte, aplicando a jurisprudência firmada em Baker v. Carr, entendeu que 

a Constituição delegara integralmente ao Senador o poder de julgar os impeachments, de modo 

que o caso se enquadraria na primeira hipótese da jurisprudência firmada em 1962 e, portanto, 

seria não-judicializável. Assim, negou o pedido de Nixon. 

 

2.1.8. Síntese do direito estadunidense 

 Como se demonstrou, political question doctrine sempre esteve presente no direito 

estadunidense como corolário do respeito mútuo entre os poderes, desde 1803. A leitura de 

doutrina estadunidense do século XIX permite concluir que o grande problema que se abatia 

sobre a questão política não era afeto à interação entre os poderes, mas à interação entre a 

Federação. 
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 Joseph Story, em seus Commentaries (1970 [1833]) esclarece precisamente os limites 

da controvérsia em seu capítulo 4, curiosamente intitulo “quem é o juiz ou intérprete final em 

controvérsias constitucionais”. 

 O debate brasileiro sobre a última palavra institucional – centrado em Executivo, 

Legislativo e Judiciário – distancia-se do debate originário nos EUA, que se atinha à 

controvérsia sobre a última palavra ser das Cortes da União ou dos Estados. A questão política 

era vista como obviedade. 

 Story (1970 [1833], p. 346) afirma que: 

 E em muitos casos as decisões do executivo e do legislativo, assim tomadas, 

se tornam finais e conclusivas, sendo por sua própria natureza e caráter incapazes de 

revisão. Assim, em matérias de caráter exclusivamente político, legislativo ou 

executivo, é pacífico que, como a autoridade suprema, quanto a essas questões, 

pertence ao executivo e ao legislativo, elas não podem ser reexaminadas em nenhum 

outro lugar. 

  

Schwartz (1963) traz uma luz sobre um efetivo conceito de political question doctrine, 

que sirva para caracterizá-la e distingui-la de uma questão não-política, retomando critério de 

Marshall em Marbury v. Madison que, de igual modo, foi utilizado por Ruy Barbosa como 

discrimine (como adiante se verá): o direito individual. Afirma o autor (p. 468): 

Essa doutrina deve considerar um ato governamental imune ao escrutínio 

judicial somente quando ele se baseie em uma decisão de política que não é mirada 

diretamente a atividades individuais [...]. Quando, ao contrário, um ato governamental 

pretende e efetivamente afeta diretamente a pessoa ou a propriedade de indivíduos 

privados nesse país, aqueles indivíduos que se considerarem lesados devem ter o 

direito de recorrer à lei como remédio. Atos governamentais direcionados contra 

direitos privados não devem ser imunizados pela doutrina das questões políticas. 

 

 Evidentemente que, levada sem contextualização, a ideia de que qualquer ato que 

pretensamente lesa direito individual não configura questão política levaria ao completo 

esvaziamento da teoria como instrumento de non-justiciability/self-restraint. 

 Como aponta Komparato (2002, p. 123/124), após Marbury v. Madison, “[a] 

jurisprudência ulterior da Suprema Corte americana, porém, ao abandonar o reto caminho 
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traçado por essa decisão inaugural, acabou por se perder num emaranhado de contradições e 

sutilezas, transformando a matéria numa "doutrina amorfa", despida de todo conteúdo”. 

 A despeito de todas as tentativas de conceituação, aquela originalmente levantada por 

Marshall em 1803 ainda se apresenta como a mais adequada síntese: política é toda questão 

cuja decisão sobre a Constituição atribuiu ao Executivo ou ao Legislativo. Ao fim e ao cabo, as 

proposições de “b” a “f” de Baker v. Carr redundam em consequências da assertiva “a”, 

originada em Marshall. 

 

2.2. Experiência na Argentina 

 Interessante, também, analisar a forma com que país vizinho incorporou o instituto da 

political question doctrine a seu direito constitucional, analisando o desenvolvimento histórico 

da jurisprudência e o entendimento doutrinário argentino sobre a questão. 

 Laplacette (2016) situa a primeira aplicação da doutrina das questões políticas na 

Argentina em 1861, na hipótese em que o Tribunal Superior de San Juan deixou de conhecer 

um processo relacionado a eventos que resultaram no assassinato do Governador ao fundamento 

de que a questão era política. 

 O autor continua afirmando que a primeira afirmação judicial da Suprema Corte da 

Argentina acerca da existência das questões políticas teria se dado na forma de obiter dictum17 

em 1865, oportunidade na qual a Corte afirmou que: 

 La consulta del Gobierno de Mendoza importa apelar ante la Corte Suprema 

de la Nación la resolución del 9 de marzo último; pero por el artículo 56 de la 

Constitución cada Cámara del Congreso Nacional es el único juez de las elecciones, 

derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez, y la Corte Suprema no 

tiene competencia para intervenir en este asunto, que la Constitución atribuye 

exclusivamente al Senado. 

 

 Contudo, Laplacette (2016) coloca a primeira efetiva aplicação da doutrina das questões 

políticas pela Suprema Corte da Argentina em 1893, no caso Cullen v. Llerena, no qual o 

                                                           
17 Interessante notar que, como apresentado, a political question doctrine apareceu pela primeira vez na Suprema 

Corte dos EUA na forma de obiter dictum, em Marbury v. Madison, similarmente ao ocorrido na Argentina. 
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Tribunal considerou não-jurisdicionável uma questão relativa à intervenção federal na 

província de Santa Fé em face de uma revolução.18 

 Teixeira (2004), quanto ao caso, ensina que a Corte Suprema da Argentina se baseou no 

precedente Georgia v. Stanton, da Suprema Corte dos Estados Unidos, concluindo, quanto a 

Cullen v. Llerena, que: 

[O] representante do governo provisório de Santa Fé não havia apresentado 

uma demanda entre partes, envolvendo direitos individuais de particulares, ou mesmo 

daquela Província, violados em razão da execução de uma lei aprovada pelo 

Congresso, encontrando-se, assim, protegidos diretamente pela Constituição. Não 

existia um caso judicial propriamente dito, pois o que se pretendia era o 

restabelecimento de um governo provisório, que representava o poder político da 

Província, e a suspensão da intervenção determinada pelo Poder Executivo federal, 

em cumprimento a uma lei. 

 

 Após uma aplicação relativamente constante da doutrina das questões políticas, pela 

Suprema Corte da Argentina, ao longo do século XX, leciona Laplacette (2016) que houve uma 

progressiva redução no uso do instituto a partir da década de 1980. O autor afirma que o 

Tribunal passou a recorrer à ilegitimidade ativa/falta de interesse de agir como constitutivo de 

questões políticas em razão da inexistência de lesão a direitos individuais. Quanto ao ponto, 

Laplacette, citando Mark Tushnet,19 ressalta que o mesmo fenômeno se verificou nos EUA, de 

afastamento da political question doctrine para aplicação da law of standing. 

 Laplacette (2016), porém, entende que, na Argentina, não existe uma doutrina das 

questões políticas, mas várias. Sua visão é a de que tal doutrina possui caráter muito mais 

casuístico do que dogmático/abstrato, desprovida de um conteúdo teórico aplicável a todas as 

situações e caracterizada por uma aplicação específica para cada situação jurídica, como, por 

                                                           
18 Igualmente interessante verificar que, de modo semelhante ao caso Martin v. Mott, a primeira aplicação da 

doutrina das questões políticas na Suprema Corte da Argentina tratou de caso relacionado a intervenção federal. 

19 Ver LAPLACETTE (2016), página 487, nota de rodapé nº 8. 
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exemplo, estado de sítio, intervenção federal, sanção de leis,20 impeachment, decisões do 

Congresso sobre eleições, causa de expropriação ou conflitos sobre limites territoriais21. 

 Com base nesses elementos, Laplacette (2016) constrói três conceitos distintos de 

questões políticas: i) sinônimo de validade constitucional; ii) sinônimo de inexistência de caso 

judicial; e iii) óbice ao controle de constitucionalidade. 

 Quanto à primeira definição, validade constitucional seria aquela em que o Executivo 

ou o Legislativo agiram dentro de suas competências constitucionais, nos limites de sua margem 

de discricionariedade, de modo que não competiria ao Judiciário rever as decisões dos demais 

poderes. 

 A segunda definição de Laplacette, referente à inexistência de caso judicial, se refere 

aos casos em que a Suprema Corte da Argentina afirmou existir questão política na hipótese de 

o litígio diante dela carecer de elementos necessários a um processo judicial (interesse de agir, 

legitimidade, etc.). 

 Por fim, a terceira definição, que diz respeito ao controle de constitucionalidade, 

abarcaria casos em que o Tribunal se recusa a decidir uma causa não por questões de direito, de 

constitucionalidade/inconstitucionalidade, mas por exercício de prudência judicial ante a 

querela posta perante o Judiciário. 

 Laplacette (2016), então, antes as três definições de questão política por ele definidas e 

extraídas da jurisprudência da Suprema Corte da Argentina, afirma que não haveria razão para 

a existência de referida doutrina porque, nas primeira e segunda hipóteses, a questão poderia 

(e, por conseguinte, deveria) ser respondida pelo Tribunal Constitucional argentino com base 

em outros institutos jurídicos. 

 Quanto às hipóteses de aplicação do terceiro conceito, defende Laplacette que sua 

aplicação, por razões de prudência judicial no jogo político, é incompatível com o sistema de 

proteção de direitos instituído pela Constituição argentina. 

 

                                                           
20 No caso, conforme menciona Laplacette (2016, p. 500), a questão de “sanção de leis” se assemelharia ao que 

aqui no Brasil se chama de matéria interna corporis. 

21 Para aprofundamento da questão na Argentina, ver LAPLACETTE (2016), capítulo III. 
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2.3. Experiência na França 

 A aplicação da political question doctrine na França segue pelo nome de actes du 

gouvernment, e encontra resguardo na jurisprudência do Conselho de Estado (Conseil d’Etat) 

da França, Tribunal de última instância sobre direito administrativo francês.22 

 Komparato (2002) esclarece que a jurisprudência estadunidense sobre o assunto se 

distingue da francesa porque aquela trata de juízo de constitucionalidade, enquanto que essa se 

limita ao plano da legalidade. Afirma Comparato que a diferença é óbvia, por ser o juízo de 

constitucionalidade francês recente, nascido na Constituição de 1958, e vinculado ao Conselho 

Constitucional, órgão alheio ao Poder Judiciário francês. 

 Picinini (2012) sintetiza a evolução jurisprudencial francesa quanto aos actes du 

gouvernment em três fases, nos seguintes termos: 

 O exame da jurisprudência do Conselho de Estado francês revela que a teoria 

dos actes de gouvernment – atos políticos (atos de governo) que não estariam sujeitos 

à revisão jurisdicional – atravessou três fases distintas: a primeira tem início em 1822, 

com o julgamento do caso “Laffite”, oportunidade em que restou decidido que 

assuntos ligados à “alta política” ou a “objetivos políticos” não seriam passíveis de 

reexame jurisdicional, adotando-se, para tanto, a teoria teleológica do “móvel 

político”; a segunda fase começa em 1875, com a prolação do acórdão “Príncipe 

Napoleão”, em que a jurisdição administrativa francesa deixou de considerar o 

objetivo do ato para reconhecer nele uma natureza jurídica própria, estabelecendo-se, 

então, uma lista de actes de gouvernment infensos ao exame jurisdicional; por fim, a 

terceira fase surge com a Constituição de 1958, marcando o momento em que o 

Conselho de Estado passou a admitir a revisão de atos que, tradicionalmente, estavam 

classificados entre aqueles imunes ao exame judicial. 

 

 Como ensina Tamer (2005, p. 110), o Conselho de Estado, “num primeiro momento, 

tinha por missão preparar os projetos de lei e o assessoramento do Primeiro Conselheiro, sendo, 

assim, um órgão de mera consulta jurídica do executivo”. Todavia, como afirma o autor, a partir 

de 1806 foi criada a Comission du contentieux, que inaugurou um processo semelhante ao 

jurisdicional perante o Conseil d’Etat que contava, inclusive, com advogados. 

                                                           
22 http://portugues.conseil-etat.fr/ 
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 A partir de 1872, após o início da Terceira República Francesa, o Conselho de Estado, 

por lei, retoma sua força jurisdicional como órgão de revisão dos atos administrativos da França, 

acompanhado da criação do Tribunal de Conflitos para dirimir conflitos de competência entre 

a esfera judicial e a administrativa. 

 Após progressivas mudanças no entendimento acerca da possibilidade de revisão dos 

actes de gouvernment, Comparato (2002, p. 126) leciona que a jurisprudência do Conselho de 

Estado francês sedimentou-se, hoje, no sentido de considerar políticas e, portanto, insuscetíveis 

de controle, i) “os atos que dizem respeito às relações entre órgãos estatais, fora da 

Administração Pública, como o Governo e o Parlamento” e ii) “atos concernentes às relações 

entre os Poderes Públicos franceses e as autoridades estrangeiras”. 

 Por fim, Comparato (2002) ressalta que, mesmo nos casos em que a situação seria, em 

tese, insuscetível de controle pelo Conseil d’Etat, a prática demonstra que a aplicação das regras 

definidas para a caracterização de um acte du gouvernment não é absoluta. 
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3. A political question doctrine no Brasil: do HC 300 ao Caso Collor 

A Constituição dotou-nos com a república federativa presidencial, que é, por 

excelência, o regímen da discriminação dos poderes: o legislativo faz a lei; o executivo 

aplica-a; o judiciário julga a constitucionalidade do legislativo na feitura das leis, a 

fidelidade do executivo na sua aplicação. Não há interfusão, não há mescla. (RUY 

BARBOSA, 1892a). 

 

 Neste capítulo, analisarei a evolução histórica da doutrina das questões políticas no 

Brasil, desde os primeiros escritos de Ruy Barbosa, ainda no século XIX, passando pela visão 

doutrinária de autores contemporâneos à Proclamação da República e de juristas atuantes no 

começo do século XX, como Castro Nunes, Pedro Lessa, Carlos Maximiliano, João Barbalho 

e Pontes de Miranda. 

 De igual modo, serão analisadas eventuais previsões legais ou constitucionais da 

questão política e o histórico jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, a partir do famoso 

habeas corpus 300, de 1892, no qual o Tribunal aplicou a political question doctrine, até o caso 

Collor, 100 (cem) anos depois, na década de 90 do século XX, no qual o STF, vencido o Min. 

Paulo Brossard, expressamente rechaçou-a. 

 

3.1. Habeas Corpus nº 300 

 O habeas corpus 300 fora impetrado por Ruy Barbosa, em 18 de abril de 1892, em 

defesa do Almirante Eduardo Wandenkolk e outras figuras políticas proeminentes do início da 

República brasileira. 

 Floriano Peixoto, na qualidade de Vice-Presidente da República, assumiu a Presidência 

depois da renúncia de Deodoro da Fonseca em novembro de 1891. Após a divulgação do 

chamado “Manifesto dos 13 Generais”, em abril de 1892, contra a legalidade do governo de 

Floriano Peixoto,23 o Presidente da República decretou24 estado de sítio no Distrito Federal por 

72 (setenta e duas horas), suspendendo as garantias constitucionais. Ato contínuo, ordenou a 

                                                           
23 Pela Constituição de 1891, havendo vacância do cargo de Presidente em até dois anos após o início do mandato, 

convocar-se-iam novas eleições. Floriano, contudo, recusou-se a deixar o cargo até o término do mandato, 

invocando em seu benefício interpretação controvertida da Constituição (PICININI, 2012). 

24 Decreto nº 791, de 10 de abril de 1892. 
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prisão e o desterro de inimigos políticos por ato de 12 de abril, na forma do art. 80 da 

Constituição de 1891 (PICININI, 2012). 

 Ruy Barbosa, então, impetrou habeas corpus perante o STF, alegando quanto aos 

pacientes a existência de três situações de coação ilegal distintas: i) prisões efetuadas na noite 

anterior à decretação de estado de sítio; ii) prisões que se mantiveram após o encerramento do 

estado de sítio; e iii) prisões efetuadas durante o estado de sítio (BARBOSA, 1892a). 

 Quanto à primeira alegação, sustentou Ruy Barbosa (1892a, p. 27), em síntese, o 

seguinte: 

 Logo, se os pacientes, de que se trata, não foram presos durante a suspensão 

de garantias, se, portanto, a legitimidade da prisão, relativamente a eles, cai sob as 

normas ordinárias do processo, e se estas, desaparecendo a hipótese de conspiração, 

reduzindo-se o fato, quando muito, a um movimento sedicioso, não autorizam a 

supressão preventiva da liberdade, — o constrangimento exercido sobre esses 

cidadãos já não se apoia, sequer, nos pretextos, com que supuseram coonestá-lo. 

 

 Colacionando publicações jornalísticas e relatos, Ruy Barbosa arguiu que o decreto que 

dera início fora pós-datado, elaborado somente no dia 11 de abril, porém redigido com a data 

do dia 10, na intenção de conferir legitimidade a posteriori às prisões efetuadas na noite 

anterior. Assim, por a prisão ter se dado em momento anterior ao estado de sítio, não haveria a 

suspensão das garantias constitucionais quando de sua efetivação, razão pela qual sofriam os 

pacientes constrangimento ilegal, sendo que estes deveriam ser postos em liberdade. 

 Com respeito à segunda alegação, o argumento de Ruy Barbosa (1892a, p. 30) foi 

bastante simples, esclarecendo que: 

Se só durante o estado de sítio o Govêrno pode prender independentemente das 

formas do processo, ou das imunidades constitucionais, os que durante êsse período, 

não foram efetivamente presos, entram, depois dêle, na fruição absoluta das garantias 

restabelecidas. 

 

 O argumento em defesa daqueles presos durante o estado de sítio, contudo, foi mais 

complexo, dedicando Ruy Barbosa a maior parte de seu arrazoado para defendê-los. Sintetizou 

Ruy (1892a, p. 31) da seguinte forma: 
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Sob esta rubrica três são as teses, que o impetrante se propõe a demonstrar: 

Primeira: O estado de sítio não observou as condições essenciais de 

constitucionalidade; pelo que são juridicamente inválidas as medidas de repressão, 

adotadas no seu decurso. 

Segunda: Dessa inconstitucionalidade o Supremo Tribunal Federal é o 

competente para conhecer. 

Terceira: Findo o estado de sítio, começa, para os detidos políticos, o direito 

ao julgamento segundo as formas usuais do processo. 

Das duas primeiras premissas, se alcançarem a vossa aquiescência, resultará 

necessariamente o habeas-corpus. 

Mas, dado que elas a não obtenham, a aceitação da terceira bastará para firmar 

êsse direito. 

 

 Para o fim de afirmar a competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento da 

causa, Ruy Barbosa recorre à doutrina e experiência estadunidenses do séc. XIX, importando 

conceitos doutrinários e práticas jurisprudenciais da Suprema Corte dos EUA. 

 Muito embora Ruy Barbosa reconheça perfeitamente a existência de questões políticas, 

como fez questão de ressaltar em sua petição e em suas críticas ao acórdão de 27 de abril,25 ele 

as diferencia das questões não-políticas com base na repercussão sobre direitos individuais 

decorrente do ato (1892a, p. 41): 

Mas os casos, que, se por um lado tocam a interesses políticos, por outro 

envolvem direitos individuais, não podem ser defesos à intervenção dos tribunais, 

amparo da liberdade pessoal contra as invasões do executivo. 

[...] 

Onde quer que haja um direito individual violado, há de haver um recurso 

judicial para a debelação da injustiça: este, o princípio fundamental de todas as 

Constituições livres.  

                                                           
25 Afirma Barbosa (1892b, p. 148): “[q]ue os tribunais não podem rever os atos políticos do chefe do Estado, não 

contestei, não contesto. Antes expressamente o admiti, na petição, observando apenas que nessa categoria não 

cabem os atos presidenciais, que, políticos por um lado, e, como tais, alheios à alçada judiciária, encerram, por 

outro lado, elementos diversos, a cujo respeito a competência dos tribunais é inegável.”. 
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 Assim, no caso concreto, o ilustre jurisconsulto, ante a ofensa a direitos individuais 

decorrente da decretação de estado de sítio, passa a tecer considerações acerca de sua revisão 

pelo Poder Judiciário, afirmando inexistir a hipótese constitucional autorizadora da decretação 

da medida – no entender de Ruy Barbosa, os atos praticados pelos pacientes eram de natureza 

tal que, dada a sua nula lesividade, não caracterizavam o elemento comoção intestina exigido 

pela Constituição para que se decretasse Estado de Sítio. Afirmou Ruy (1982a, p. 62) que “[n]ão 

houve uma agressão, uma gota de sangue derramado, nem uma arma dirigida contra ninguém. 

O entusiasmo dos manifestantes expande-se em aclamações.”. Requereu, então, a concessão da 

ordem em vista da inconstitucionalidade da decretação do estado de sítio. 

 Por fim, defendeu Ruy Barbosa que, depois do encerramento do estado de sítio, cessam 

seus efeitos. Isso porque as medidas excepcionais que a Constituição autoriza o Executivo a 

levar a cabo durante o estado de sítio (detenção e desterro) constituem, nas palavras de Ruy 

Barbosa, "medidas de repressão", e não penas ou sentenças (BARBOSA, 1892a). Ademais, 

caso fossem penas, deveriam ser precedidas do devido processo legal, com acusação e defesa. 

Ressalta Ruy, citando Hare, que o direito é de prender e deter, mas não de julgar e punir. 

O ambiente político, contudo, era extremamente desfavorável à concessão do habeas 

corpus. Leda Rodrigues apud Picinini (2012, p. 37/38) relata que, após a impetração da ordem, 

o Presidente Floriano Peixoto afirmou que “se os juízes do Tribunal concederem habeas corpus 

aos políticos, eu não sei quem amanhã lhes dará o habeas corpus de que, por sua vez, 

necessitarão”. 

A resposta do Tribunal veio rápida: em 27 de abril de 1892, apenas nove dias após a 

impetração, a ordem foi denegada no que se considera a primeira aplicação da political question 

doctrine no direito brasileiro. 

Foi relator o Min. Joaquim da Costa Barradas (COSTA apud TEIXEIRA, 2004) e autor 

voto vencedor o Min. Visconde de Sabará,26 o qual considerou que a faculdade de decretação 

do estado de sítio era exclusiva do Presidente da República, não cabendo ao Judiciário apreciá-

la. 

                                                           
26 Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/sobreStfConhecaStfJulgamentoHistorico/anexo/HC300.pdf. 

Acesso em 14 de junho de 2018. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/sobreStfConhecaStfJulgamentoHistorico/anexo/HC300.pdf
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Ademais, decidiu o Tribunal que o Judiciário não poderia apreciar os atos do Presidente 

da República, antes do exercício do juízo político do Congresso Nacional, ao qual a 

Constituição de 1891, em seu art. 80, § 3º, havia conferido a competência privativa para apreciar 

a validade do estado de sítio 

De igual modo, entendeu o Tribunal que não haveria prova da hora da efetuação das 

prisões, ao concluir que “pouco [importa] que as prisões tenham sido realizadas, antes ou depois 

do estado de sítio, uma vez que foram decretadas dentro dele, como consta do decreto de 12 do 

corrente a fls. 139”. 

Por derradeiro, concluiu que o encerramento do estado de sítio não importava “ipso 

facto na cessão das medidas tomadas dentro dele, as quais continuam a subsistir, enquanto os 

acusados não forem submetidos, como devem, aos tribunais competentes”. 

Foram vencidos quanto aos fundamentos os Ministros Anfilófio e Macedo Soares, os 

quais denegavam a ordem, porém, entendiam pela incompetência absoluta do Poder Judiciário, 

uma vez que o Presidente da República não exorbitara das medidas que lhe eram 

constitucionalmente lícitas na eventualidade de estado de sítio - detenção e desterro. 

Foi, também, vencido o Min. Pisa e Almeida, o qual concedia a ordem, ao interpretar a 

contrario sensu o regimento interno do STF, que afirmava ser incompetente o Tribunal para 

conceder ordem em face de coação praticada durante o estado de sítio durante sua vigência. O 

Min. Pisa e Almeida, então, entendia que, se, nos termos do regimento, o STF era incompetente 

para conceder habeas corpus na vigência de estado de sítio, logo, cessado o estado de sítio, 

cessar-se-ia a incompetência do Tribunal. Ressaltou o Ministro (p. 5) que: 

[S]e levantado o estado de sítio, os cidadãos continuam presos ou 

desterrados, sem serem sujeitos a processo, havendo assim para eles uma suspensão 

de garantias por tempo indeterminado, contra a expressa disposição do art. 80 da 

Constituição, a lei os provê de remédio para resguardarem-se de semelhante violência, 

e esse remédio é o habeas corpus. 

 

Contra esse acórdão irresignou-se Ruy Barbosa que, através de uma série de artigos 

publicados na imprensa, criticou a decisão do Supremo Tribunal Federal. 
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Sustenta Ruy Barbosa (1892b) que o Min. Costa Barradas, relator, não fora fiel à 

realidade ao trazer ao Tribunal o caso Marbury v. Madison, apresentando informações 

superficiais e truncadas sobre o julgamento do caso. 

O ilustre juspublicista afirma que o caso julgado pelo Chief Justice Marshall e aquele a 

que concernia o HC 300 eram diametralmente opostos: enquanto um tratava de direitos 

individuais, de liberdade, o outro se direcionava à prática de um ato político do governo. O caso 

brasileiro buscava limitar a atuação do Presidente aos limites impostos pela Constituição, 

enquanto o estadunidense buscava compelir o Secretário de Estado a praticar um ato 

(BARBOSA, 1892b). 

Prossegue Barbosa (1892b, p. 165) afirmando que Marshall, ao considerar que Marbury 

tinha direito à nomeação,27 dera à Suprema Corte poder maior que aquele que Ruy pretendera, 

posto que: 

Eu [Ruy Barbosa] reclamo para os tribunais apenas o direito de entender na 

apreciação de atos do governo, que ferem o indivíduo nas suas liberdades. Êle 

[Marshall] reivindica para os tribunais a faculdade de sentenciar até a respeito de atos 

administrativos, cujo caráter eminentemente político não se pode contestar, como o 

provimento de cargos de nomeação do governo. 

 

Mas Ruy desenvolve tal raciocínio sem deixar de constatar que Marshall reconhecera, 

em Marbury v. Madison, a própria existência das questões políticas.28 Vale dizer: Ruy Barbosa 

afirma possuir visão mais ampla ainda que Marshall quanto à impossibilidade de intervenção 

judicial em atos dos demais poderes, mas prezava pela absoluta inafastabilidade da jurisdição 

quando em jogo direitos individuais. Assim, afirma: 

É exatamente o princípio, que eu preguei em vão ao Supremo Tribunal 

Federal: até onde forem as contingências da liberdade violada, até aí forçosamente há-

de chegar a tutela jurídica dos tribunais. (BARBOSA, 1892b, p. 171). 

                                                           
27 Ver tópico 2.1.1., perguntas elaboradas por Marshall. 

28 Afirma Ruy Barbosa (1893, p. 125) que “[d]esde Marshall, no memorável aresto em que se sagrou a jurisdição 

dos tribunais contra o exercício inconstitucional das faculdades do governo, ou do Congresso, ficou, ao mesmo 

tempo, reconhecido existir no domínio desses poderes uma região impenetrável à autoridade da justiça: a região 

política.”. 
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Em sua 10ª publicação na imprensa, intitulada “[o]nde se abaliza a fronteira entre a 

questão política e a questão judicial”, Ruy Barbosa recorre justamente ao critério definido por 

Marshall da discricionariedade constitucionalmente atribuída. Muito embora, em sua petição 

no HC 300, Ruy Barbosa tenha requerido a revisão judicial das condições de fato da decretação 

do estado de sítio, ao comentar posteriormente na imprensa o acórdão de 27 de abril, afirma o 

nobre jurista que: 

Não é, pois, do mau uso de funções reconhecidas que se acusa o Governo. A 

impropriedade desse uso constitui a face política da questão, e tem por avaliador o 

poder político do Congresso. Não do emprego inconveniente de funções, que lhe 

compitam, mas do emprego de funções, que lhe não competem,— disto é que se 

acoima o presidente. (BARBOSA, 1892b, p. 222) 

 

A despeito de eventuais alterações de interpretação caso-a-caso, a questão política era 

tema digno de grande atenção por Ruy Barbosa, o qual a abordou em inúmeros trabalhos, o 

critério por ele adotado para definição da questão política era constante: político seria todo ato 

de governo que não violasse direitos individuais,29 cuja discricionariedade para decisão 

competia a outro poder.30 

                                                           
29 “Se o Governo se serviu, conveniente, ou inconvenientemente, de faculdades, que se supõem suas, pertence ao 

Congresso julgar. É a questão política. Se cabem, ou não cabem, ao Governo as atribuições, de que ele se serviu, 

ou se, servindo-se delas, transpôs, ou não, os limites legais, pertence à justiça decidir. É a questão jurídica. O 

Congresso julga da utilidade, O Supremo Tribunal, da legalidade. O critério do Congresso é a necessidade 

governativa. O do Supremo Tribunal é o direito escrito. Legalidade e utilidade podem estar em divergência, Direito 

e necessidade podem contradizer-se. Porque a política, em crises extremas, pode considerar-se forçada a violar as 

barreiras da lei, para satisfazer às exigências da conservação social. Daí, da distinção entre essas duas normas e da 

fatalidade de ambas, daí a existência dos dois tribunais: o tribunal político e o tribunal judiciário. Dir-se-á, porém, 

que esta dualidade seria o antagonismo organizado no seio do regimen constitucional. Mas tal não há; porquanto 

o voto aprobatório das câmaras legislativas ao estado de sítio apenas absolve o Governo da sua responsabilidade, 

sem penetrar na apreciação dos direitos individuais, por êle ofendidos, ao passo que, por outro lado, as decisões 

da justiça, restituindo à liberdade os cidadãos injulgados, apenas reintegram os direitos individuais, sem 

responsabilizar o Governo.”. (BARBOSA, 1982b, p. 224) 

30 Em sua obra magna sobre o tema, Ruy Barbosa (1910, p. 114) sintetiza: “ Eis aí. Não basta que a questão estreme 

com a política, ou com ela prenda; que tenha relações políticas, ofereça aspectos políticos, ou seja susceptível de 

efeitos políticos; que à política interesse, ou sobre ela possa atuar por algumas das suas faces, algumas das suas 

ligações, alguns dos seus resultados. E mister que seja simplesmente, puramente, meramente política, isto é que 
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Assim, havendo ato do Executivo ou Legislativo que infrinja direitos individuais ou use 

atribuições que a Constituição não lhe confira, no entendimento de Ruy Barbosa, afastar-se-á a 

questão política para se adentrar na esfera da questão jurídica.31 

 

3.2. Habeas Corpus nº 1073 

 Passados seis anos do julgamento do HC 300, em abril de 1898, o Supremo Tribunal 

Federal julgou novo pedido de habeas corpus, de número 1073, impetrado pelo agora advogado 

Dr. Joaquim da Costa Barradas, que fora Ministro Relator do HC 300 em 1892. A ordem, 

impetrada em favor de três parlamentares e um militar, ocasionou precedente completamente 

diverso daquele firmado em 27 de abril de 1892 e duramente criticado por Ruy Barbosa, não 

obstante a enorme similitude entre os casos. 

 O Tribunal, em síntese, acolheu os argumentos de que: i) os parlamentares não foram 

presos em flagrante de crime inafiançável; ii) a imunidade parlamentar não pode logicamente 

estar incluída no rol de garantias constitucionais passíveis de suspensão no estado de sítio; iii) 

o encerramento do estado de sítio importa na cessação das medidas nele adotadas; iv) a 

concessão da ordem não significa ingerência sobre o juízo político que compete ao Congresso 

Nacional, o qual abarcaria responsabilização do Poder Executivo, mas não direitos individuais; 

v) restabelece-se a garantia constitucional ao habeas corpus após o término do estado de sítio; 

vi) a defesa de direitos individuais ficaria comprometida por tempo indeterminado se se 

dependesse, para o conhecimento do habeas corpus, do exercício prévio de juízo político do 

Congresso Nacional; e vi) o desterro/detenção fora realizado para presídio de Fernando de 

Noronha, local destinado a réus de crimes comuns, o que violaria a regra constitucional para o 

desterro.32 

                                                           
pertença ao domínio político totalmente, unicamente, privativamente, exclusivamente, absolutamente. Só então 

cessa a competência judicial.”. 

31 “Embora, porém, até certa altura político o terreno onde ele penetre, judiciárias serão as questões, que levantar, 

desde que viole direitos articulados na Constituição, ou use de atribuições, que esta manifestamente lhe não 

reconheça.”. (BARBOSA, 1910, p. 131) 

32 Art. 80, § 1º, da Constituição de 1891 determinava “a detenção em lugar não destinado aos réus de crimes 

comuns”. 
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 Em suma, portanto, o Tribunal acolheu exatamente o entendimento de Ruy Barbosa de 

que, havendo violação a direitos individuais ou exorbitando o ato de seus limites 

constitucionais, a questão não é política e, portanto, é cognoscível pelo Poder Judiciário. 

 O Tribunal, apesar de ter reconhecido a existência de questões políticas, alheias à 

jurisdição do Poder Judiciário, entendeu que não se lhe aplicava ao caso apresentado por 

Joaquim Barradas no habeas corpus 1073. 

 

3.3. Sedimentação da political question doctrine na República Velha 

 Conquanto as questões políticas sejam, no pós-88, tema bastante esquecido pelos 

estudiosos das ciências jurídicas, o tema era de tamanha relevância ao longo da República Velha 

que inúmeros doutrinadores de escol o reconheciam sem grandes cerimônias. O tema, inclusive, 

chegou a ser positivado por três vezes: pela Emenda Constitucional de 3 de setembro de 1926, 

que incluiu o § 5º33 ao art. 60 da Constituição de 1891, e pelos arts. 68 e 9434 das Constituições 

de 1934 e 1937, respectivamente. 

 Quanto à doutrina prévia à positivação, temos como expoentes Ruy Barbosa, João 

Barbalho, Pedro Lessa e Carlos Maximiliano. Posteriores, temos Pontes de Miranda – 

comentando a Constituição de 1937 – e, mais adiante, Castro Nunes enfrentando o tema. 

 João Barbalho, Ministro do Supremo Tribunal, em 1902, trazia perspectiva sobre a 

questão política centrada na competência constitucional. Para o autor, somente atos que, 

cumulativamente, fossem inconstitucionais ou ilegais e lesivos de direitos poderiam ser 

conhecidos pelo Poder Judiciário. “O contrário disso”, afirma Barbalho (1902, p. 224), “seria 

verdadeira invasão em alheia esfera de poderes e subordinação de todos ao judiciário.”. 

 O autor prossegue, afirmando (p. 225) que: 

[n]ão é lícito declarar inconstitucional um ato legislativo porque se entenda 

que contém cláusulas opressivas ou se considere que viola direitos naturais, sociais 

                                                           
33 § 5º Nenhum recurso judiciario é permittido, para a justiça federal ou local, contra a intervenção nos Estados, a 

declaração do estado de sitio e a verificação de poderes, o reconhecimento, a posse, a legitimidade e a perda de 

mandato dos membros do Poder Legislativo ou Executivo, federal ou estadual; assim como, na vigencia do estado 

de sitio, não poderão os tribunaes conhecer dos actos praticados em virtude delle pelo Poder Legislativo ou 

Executivo. 

34 Com redação idêntica: Art. 68/94 - É vedado ao Poder Judiciário conhecer de questões exclusivamente políticas. 
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ou políticos dos cidadãos; é preciso que haja um texto constitucional em que repouse 

a arguição. 

  

 Pedro Lessa (1915, p. 65/66), de igual modo, coloca a questão política como esfera sobre 

a qual escapa o poder do Judiciário, concordando com o posicionamento de Ruy Barbosa e 

assentando: 

Em substância: exercendo atribuições políticas, e tomando resoluções 

políticas, move-se o poder legislativo num vasto domínio, que tem como limites um 

círculo de extenso diâmetro, que é a Constituição Federal. Enquanto não transpõe esta 

periferia, o Congresso elabora medidas e normas, que escapam à competência do 

poder judiciário. Desde que ultrapassa a circunferência, os seus atos estão sujeitos ao 

julgamento do poder judiciário, que, declarando-os inaplicáveis por ofensivos a 

direitos, lhes tira toda eficácia jurídica. 

Exercitando as suas faculdades, o poder executivo tem um campo de ação 

menos amplo; porquanto, além de limitado, como o Congresso, pela Constituição 

Federal, ainda tem a sua esfera de ação restringida pelas leis secundárias, que são 

outros tantos círculos concêntricos, menos dilatados que a Constituição, e traçados 

dentro desta. Enquanto cuida do interesse público, das transformações conducentes ao 

bem da sociedade, sem atingir e galgar esses limites, pratica atos políticos, sobre os 

quais nenhum poder tem a judicatura. Ferindo tais limites, expõe as suas providências 

à crítica e às decisões do poder judiciário. 

 

 Carlos Maximiliano (1918, p. 599), de igual modo, demonstra a ampla aceitabilidade da 

doutrina das questões políticas no âmbito da República Velha: 

[p]olíticos [são] aqueles atos, de aplicação geral ou especial, feitos pela 

administração no cumprimento de suas funções políticas, como sejam a conduta das 

relações diplomáticas do país, a elaboração de tratados, o comando e a disposição das 

forças militares, assim como o manejo das relações do Executivo com a legislatura. 

Sobre esses atos não têm os tribunais nenhum poder de “controle”. O princípio 

adotado, da responsabilidade perante o povo, será, segundo se acredita, suficiente para 

assegurar a prática imparcial e prudente destes atos políticos. 

 

 Interessante notar que, há exatamente 100 anos atrás, Carlos Maximiliano já apontava 

um problema que concerne à não aplicação da doutrina das questões políticas e que será 
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enfrentado no próximo capítulo (idem, p. 601): “[u]surpando a competência dos poderes 

políticos, expõem-se os juízes a não ver cumprido o seu veredictum, conforme sucedeu várias 

vezes no Brasil e nos Estados Unidos com aplauso dos publicistas.”. 

 Já Pontes de Miranda (1938), ao comentar a previsão da Constituição de 1937 – que 

vedava ao Poder Judiciário o conhecimento de questões exclusivamente políticas35  –, criticava 

a divisão anteriormente feita quanto às matérias desafeitas ao controle judicial – estado de sítio, 

limites territoriais, etc36. No entendimento do ilustre autor, a political question doctrine não se 

dividia ratione materiae, mas rationae muneris (1938, p. 39). 

 Afirmava Miranda (1938) que qualquer matéria, ainda que política, é possível de chegar 

ao Judiciário na hipótese de ilegalidade ou inconstitucionalidade.37 Miranda, então, centraliza 

o foco – no que aqui se entende como a visão mais acertada sobre o assunto – na questão da 

divisão constitucional de competências 

 Assim, apresenta o autor (1938, p. 41):  

O que um Poder, legislativo, executivo, ou judiciário, faz – dentro de suas 

atribuições – vale nos casos concreto; o que qualquer dêles pratica fora das suas 

atribuições, ferindo direitos públicos ou privados, a que correspondam acções ou 

excepções, é susceptível de ser declarado inconstitucional. Quando Marshall dizia que 

as questões por sua natureza política nunca poderiam ser ventiladas na Côrte Suprema, 

pronunciava frase vaga, que não se pode repetir sem perigo. Onde a “questão política” 

se liga a actos que violaram direitos, a ação leva-a à Justiça e a Justiça pode conhecer 

dela. Já não é exclusivamente política. Nunca se considera questão exclusivamente 

política qualquer questão que consiste em saber se existe, ou qual a extensão ou 

amplitude de uma atribuição das entidades políticas [...], de algum dos Poderes 

públicos [...] ou de algum dos seus órgãos, e se foi, ou não, violado, ou se não pode 

ser violado (v.g. habeas corpus) direito individual. 

  

                                                           
35 Art. 94 da Constituição de 1937. 

36 Ruy Barbosa (1910, p. 118/119) realizara sistematização de 21 matérias segundo as quais, em seu entendimento, 

o Judiciário não poderia intervir, no que fora acompanhado por Carlos Maximiliano (1918, p. 600/601). 

37 Exemplificava Miranda (1938, p. 39): “[o]ra, tanto não se trata de exclusão ratione materiae, porém, tão-só, 

ratione muneris, que o acto de se declarar a guerra pode cair sob a apreciação do Poder judiciário, v.g., se a pessoa 

chamada às armas para a guerra alegar, em pedido de habeas corpus, que o Presidente da República não teve a 

necessária autorização do Parlamento.”. 
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 Interessante notar previsão Constitucional de 1937 (art. 96, parágrafo único), elogiada 

por Pontes de Miranda, como instrumento de check and balance legislativo e executivo sobre 

a intervenção do Judiciário na política, o qual previa que: 

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 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. 

 

 Sobre tal dispositivo, afirmou Pontes (1938, p. 42) que “[o] legislador constituinte de 

1937 ouviu nossos reclamos, que eram os de todos os que amam a causa pública. O art. 96, § 

único, traz uma solução, de cujo valor dirá a prática do Parlamento.”. 

 A genialidade de Pontes de Miranda impressiona, quando arremata, à p. 43 de seus 

Comentários (1938), afirmando que: 

Por certo que, - dentro da competência repartida e respeitados os preceitos 

constitucionais que se impõem aos legisladores e aos outros Poderes, preceitos esses 

suscetíveis, também, de sere, concebidos como regras de competência, pelo “não 

podem” em que importam, - a deliberação do Poder legislativo ou do Poder executivo 

é terminante. Aí dizia Marshall que a matéria é de discrição, é política, é deixada à 

consciência dos que se acham investidos dos poderes públicos: they respect the nation, 

not individual rights; é à nação, e não a direitos individuais, que respeita. A Justiça 

limita-se a decidir sobre direitos individuais. Quando se diz que não lhe compete 

resolver sobre questões políticas, o que se entende afirmar é que não se pode 

intrometer em assuntos devolvidos pela Constituição, ou pelas leis, à discrição de 

outro Poder. 

  

 Não obstante o brilhantismo de Pontes de Miranda, deve-se sempre ter em mente que a 

Constituição de 1937, denominada polaca, fora editada durante o Estado Novo da ditadura de 

Getúlio Vargas. De caráter ditatorial, a Constituição centralizava no fortalecimento do Poder 

Executivo, reduzia direitos individuais e reduzia sobremaneira a sindicabilidade dos atos do 

Presidente da República (MENDES, 2015). 

 Nesse sentido, a previsão insculpida no art. 80 da Constituição de 1891, no sentido de 

que o estado de sítio seria declarado pelo Congresso Nacional ou, em sua ausência, pelo “Poder 
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Executivo federal”, sendo posteriormente apreciado pelo Congresso Nacional (art. 34, § 20), 

fora substituída pelo “estado de guerra” na Constituição de 1937 que, em seu art. 166, § 1º, 

afirmava a absoluta prescindibilidade do Parlamento tanto para aprová-lo quanto para 

suspendê-lo. 

 De modo similar, Pontes de Miranda (1938) ressalta que o espírito da Constituição de 

1937 era “diminui[r] grandemente o número de casos de inconstitucionalidade” (p. 49). Isso, 

em nome do “bem público” (p. 50), permitindo “ao Estado introduzir nas leis teorias 

econômicas e sociais particulares” e evitar a reação judicial às leis sociais, como se observara 

na experiência estadunidense. 

 Cinco anos após Pontes de Miranda, Castro Nunes (1943, p. 604/605) conceitua a 

questão política como: 

[u]ma vedação, óbvia no texto, nos princípios em que assenta a Constituição e na 

índole mesma daquele poder [Judiciário], que é, por definição, uma jurisdição, 

alheada, por conseguinte, do torvelinho da política, das lutas partidárias e da solução 

boa ou má, errada ou certa, conveniente ou não, que aos assuntos distribuídos pela 

Constituição entre o Legislativo e o Executivo, e concernentes à esfera político-

administrativa de cada um, tenha sido dada por tais poderes. 

 

Castro Nunes (1943) destacou que a grande dificuldade que aflige a political question 

doctrine é estabelecer um critério que permita identificar sua hipótese de incidência. 

Retomando a limitação legal/constitucional já aventada por Ruy Barbosa, o autor (idem, p. 607) 

assere que “a discrição só existe dentro dos limites objetivos, legais – e que, ultrapassados estes, 

começa a esfera jurisdicional”. 

 De toda forma, a despeito da utilização do instituto para fins antidemocráticos, pode-se 

dizer que a conformação jurídica dada à doutrina das questões políticas, na primeira metade do 

século XX, manteve-se regrada pelos critérios estabelecidos por Ruy Barbosa em 1893. 

 

3.4. Constituições de 1946 e 1967/69 

 Encerrada a ditadura Vargas, promulgou-se a Constituição de 1946, focada na superação do 

estado autoritário, visando restaurar a democracia representativa, resguardar direitos individuais e a 

liberdade política (MENDES, 2015). 
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 Por conseguinte, desapareceu da Constituição a previsão da não-sindicabilidade da questão 

política, reconhecida desde 1893 por Ruy Barbosa e deturpada por Getúlio Vargas para o fim de 

estabilização do governo ditatorial do Estado Novo. Por outro lado, nasceu, em 1946, pelo art. 141, § 4º 

da Constituição, a previsão de que “[a] lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer 

lesão de direito individual”, que perdurou até a Constituição de 1988 com pequenas alterações 

(PICININI, 2012). 

 No intervalo 1946-1988, Carlos Horbach (2009) realça que, na vigência da Constituição de 

1946, era comum o recurso à “questão política” ou “questão de governo” pelo Supremo Tribunal Federal 

para o fim de deixar de decidir sobre políticas de governo. Citando Almeida, Horbach traz voto do 

Ministro Victor Nunes Leal, quando do julgamento do Mandado de Segurança nº 9.077, em 1962, no 

qual afirmou que “não cabe ao Supremo Tribunal Federal corrigir essa política, mesmo que ela possa 

parecer a um ou outro injusta, não equitativa”. 

 De igual modo, Horbach (2009) pontua que a tendência se fortaleceu durante a vigência da 

Constituição de 1967. Pontes de Miranda apud Teixeira (2004), em seus Comentários à Constituição 

de 1967, colocava a political question doctrine como instituto do direito brasileiro, nos mesmos termos 

que colocara em 1938, a despeito de não estar mais positivada nas Cartas Magnas brasileiras desde 1946. 

 Durante o intervalo entre 1946 e 1988, não houve significativas inovações no âmbito da political 

question doctrine, de modo que se manteve sempre constante a lição de Miguel Seabra Fagundes, que 

norteou a construção do Direito Administrativo no Brasil a partir da década de 40,38 afirmando que a 

vedação ao controle de atos políticos persiste inobstante exclusão de tal previsão da Constituição de 

1946. 

 Nesse sentido, Seabra Fagundes (2010, p. 199) define o ato político como aquele que contém 

“medida de fins unicamente políticos (finalidade) e, ao mesmo tempo, há de circunscrever-se ao âmbito 

interno do mecanismo estatal, e, se o exceder, não deve alcançar direitos individuais explicitamente 

reconhecidos, mas apenas interesses (conteúdo).”. 

 “Se o ato exclusivamente político não afeta, de imediato, direitos subjetivos” afirma Seabra 

Fagundes (2010, p. 200), “pode, em certos casos, implicar a prática de outros com repercussão sobre 

tais direitos. No primeiro caso, a questão que se suscitasse sobre o ato seria exclusivamente política, 

mas, no segundo, já não aconteceria o mesmo”. A intervenção judicial estaria autorizada, no entender 

de Fagundes, na segunda hipótese. 

                                                           
38 Nesse sentido, afirma Carlos Mário da Silva Velloso, no prefácio à 8ª edição do livro O Controle dos Atos 

Administrativos pelo Poder Judiciário, de Miguel Seabra Fagundes, atualizado por Gustavo Binenbojm, que “[a] 

partir dele, o Direito Administrativo, no Brasil, assume nova característica.”. 
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 De modo geral, a doutrina das questões políticas se manteve sob essa conformação sem grandes 

alterações até a promulgação da Constituição de 1988. Todavia, quando do julgamento do Mandado de 

Segurança 20.941/DF, julgado em 1990, no qual se enfrentou o trâmite de pedido de impeachment contra 

o Presidente José Sarney, o STF – vencidos os Ministros Paulo Brossard, Sepúlveda Pertence e Célio 

Borja –, afastou a political question doctrine do direito brasileiro. 

Posteriormente, no caso Collor, o Tribunal sedimentou seu entendimento de absoluta 

inafastabilidade do Poder Judiciário, para revisão de atos dos demais Poderes da República, reforçando 

o precedente do MS 20.941/DF – entendimento esse que, até a presente data, não sofreu qualquer 

alteração expressa. 

 

3.5. Caso Sarney – Mandado de Segurança nº 20.941/DF 

 O Senador José Ignácio Ferreira, junto de outros parlamentares, no final da década de 

oitenta, protocolizou denúncia por crime de responsabilidade em face do Presidente José 

Sarney, com base em elementos reunidos ao longo de Comissão Parlamentar de Inquérito. O 

Presidente da Câmara dos Deputados, no entanto, rejeitou liminarmente a denúncia, ato contra 

o qual os Senadores denunciantes, representados por Raymundo Faoro, impetraram Mandado 

de Segurança no Supremo Tribunal Federal. 

  Alegaram os requerentes que o Presidente da Câmara não poderia adentrar o mérito da 

denúncia, limitando-se a verificar sua regularidade formal. Ademais, arguiram desvio de 

finalidade, com base em declaração do Presidente da Câmara na imprensa de que recusara o 

pedido, a fim de evitar conflito com o Poder Executivo, tratando-se, logo, de decisão motivada 

por estratégia política – e não pelo mérito da demanda. Por fim, sustentaram que a Constituição 

estabelecera balizas à atuação do Presidente da Câmara, de modo que o ato de dar – ou não – 

seguimento à denúncia era limitado e, portanto, sujeito a controle judicial por importar em lesão 

ou ameaça a direito dos impetrantes. 

 A Procuradoria-Geral da República se manifestou no sentido do indeferimento do writ 

por considerar que o pedido formulado – de que o STF desse seguimento à denúncia – invadia 

a competência privativamente conferida ao Poder Legislativo, configurando questão política 

não-sindicável pelo Poder Judiciário e caracterizando a impossibilidade jurídica do pedido. 

 Na oportunidade, o Min. Aldir Passarinho, Relator, entendeu que o impeachment era, 

de fato medida política, mas que cabia ao Poder Judiciário apreciar os atos relativos ao seu 

processamento, porque legalmente e constitucionalmente vinculados. Sem embargo, afirmou a 
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competência do Judiciário para a verificação da própria competência – noutras palavras, 

entendeu que o STF era o órgão competente para verificar se a questão era ou não política e, 

assim, decidir sobre sua competência para julgamento.39 Conclui o Ministro que não cabe ao 

STF apreciar os critérios que ensejam condenação ou absolvição da acusação de crime de 

responsabilidade, mas, de forma diversa, entende competente o Tribunal para apreciar eventual 

lesão a direito individual decorrente do ato do Presidente da Câmara dos Deputados 

 O Min. Aldir Passarinho, no entanto, indeferiu a ordem, arguindo que a Lei nº 1.079/50 

– Lei do Impeachment – teve sua aplicação alterada, ante a transferência da competência de 

processamento do impeachment da Câmara dos Deputados para o Senado Federal efetuada pela 

Constituição de 1988. Dessa forma, o fundamento sob o qual repousava a arguição de 

ilegalidade do ato do Presidente da Câmara não mais subsistia, uma vez que que a alteração da 

competência e a omissão do Regimento Interno da Câmara dos Deputados ocasionavam a 

ausência de parâmetro de controle. Noutras palavras: a Lei nº 1.079/50, cuja violação se 

invocara, perdera sentido com a Constituição de 1988. O STF não poderia controlar a 

legalidade/constitucionalidade do ato do Presidente da Câmara, pois, não havia norma jurídica 

que obrigasse referida autoridade a agir de uma ou outra forma. 

 O Min. Sepúlveda Pertence, porém, abriu divergência quanto à jurisdição do STF para 

apreciar o caso. Adotou entendimento do Min. Paulo Brossard em sua obra O Impeachment, o 

qual afirmava que o processo de impeachment não era sujeito à jurisdição das cortes não porque 

se tratava de “questão exclusivamente política” – já que direitos da autoridade processada 

contrastavam com os poderes exercitados pelo Congresso – mas, porque a Constituição 

atribuíra competência originária e final, para conhecer e julgar o processo de impeachment, ao 

Congresso Nacional. Afirmou o Min. Pertence, à fl. 11 de seu voto, que: 

 [e]m atenção à especificidade política da matéria envolvida, essa jurisdição, 

sem perder a sua essência jurisdicional, a própria Constituição subtraiu do Judiciário 

para confiar, integral e exclusivamente, a uma instância política, as duas casas do 

Congresso Nacional, incumbida a Câmara do juízo de admissão e o Senado, do juízo 

de mérito da acusação. 

 Mas, assim como ocorre no âmbito da jurisdição do Poder Judiciário, também 

no caso especial do processo de impeachment, não é apenas a decisão final, mas 

                                                           
39 Nesse sentido, assemelhou-se o entendimento do Min. Aldir Passarinho à aplicação do princípio Kompetenz-

kompetenz quanto à questão política, de modo similar ao que Comparato (2002) afirmou que o Tribunal Federal 

Constitucional alemão (Bundesverfassungsgericht – BverfGE) fizera em 1973. 
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também todas as decisões tomadas pelos órgãos competentes do Congresso, no curso 

do procedimento, que repelem o controle de poder estranho  

àquele que se dotou daquela jurisdição política. Ainda que parta a interferência do 

Judiciário porque, na matéria, carece ele de jurisdição. 

 Portanto, sendo exercício de uma jurisdição política, confiada ao Congresso e 

exclusivamente a ele, não é por sua natureza política, mas pelo seu caráter 

jurisdicional que, a meu ver, o processo de impeachment está totalmente imune ao 

controle do Judiciário: é que sobre ele a Justiça não tem jurisdição. 

  

 O Min. Paulo Brossard, naturalmente, votou pela incompetência do Judiciário para 

apreciar o caso, afirmando que o juízo de arquivamento/seguimento da denúncia por crime de 

responsabilidade compete ao Presidente da Câmara, cabendo eventual recurso para o Plenário 

da Casa Legislativa. O Judiciário, contudo, não poderia substituir-se ao Legislativo e decidir 

questão de competência constitucional conferida a outro Poder. Afirma Brossard, à fl. 3 de seu 

voto, que: 

 Não porque o assunto seja “exclusivamente político”, no qual impera a 

discrição, mas porque a Constituição, na repartição de competências, conferiu ao 

Congresso e só a ele, Câmara e Senado, iniciar, conduzir e encerrar o processo. 

Privativamente. Esta a razão. 

 

 Desenvolvendo seu argumento, o Min. Brossard encerra, realizando interpretação do 

art. 5º, XXXV, o qual preconiza que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”. Ora, raciocina Brossard que a Constituição veda à lei afastar a 

competência do Judiciário; a própria Constituição, em sentido contrário, pode fazê-lo. 

 Os demais votos tiveram natureza distinta: o Min. Célio Borja, por exemplo, entendeu 

que não haveria direito líquido e certo dos impetrantes, conforme entendera o Min. Aldir 

Passarinho; mas, divergindo, votou pelo não conhecimento do MS. 

 O Min. Carlos Madeira, por sua vez, acompanhou o Relator quanto à existência de 

jurisdição do STF, no que igualmente aderiu o Min. Octavio Gallotti. 

 Já o Min. Sydney Sanches considerou que a Constituição poderia excluir competências 

de julgamento do Judiciário, porém, que não era o caso ante a previsão do art. 102, I, “d”, da 
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CF/88.40 O Min. Moreira Alves, de outro lado, conheceu do MS, pois, entendeu que tinha por 

objeto a defesa de garantia individual, e que deveria o STF conhecer do writ “até [para] verificar 

se ele está dentro da nossa competência política e excepcional a que a atual Constituição deu 

particular ênfase” (p. 2 de seu voto). 

  A despeito de profícuo debate, posteriormente encampado pelos Ministros Paulo 

Brossard e Moreira Alves, a questão terminou com a derrota do entendimento de incompetência 

do STF para apreciar causas cuja competência constitucional era atribuída a outros poderes, 

conquanto tenha o STF denegado a ordem. 

 

3.6. Caso Collor – Mandado de Segurança nº 21.564/DF e outros 

 Três anos após julgar o caso Sarney, deparou-se o STF com o processo de impeachment 

do Presidente Fernando Collor, do qual se originou o MS 21.564/DF. 

 Ao apreciar o MS 21.564/DF, o Min. Paulo Brossard suscitou questão de ordem 

alegando a falta de jurisdição do STF para apreciar a ordem. 

 O Min. Carlos Velloso, ao votar a QO, deu a matéria por decidida, com base no 

precedente firmado no caso Sarney, sustentando que, “na ordem jurídica brasileira, o controle 

jurisdicional se faz da forma mais ampla possível.” (fl. 92). 

 Por sua vez, o Min. Sepúlveda Pertence, expressamente revisando o entendimento que 

adotara no caso Sarney, afirmou ter se convencido de que pode o Judiciário intervir, no âmbito 

do processo de impeachment, nas matérias in procedendo, porém, não no conteúdo in 

judicando. 

 Sustentando os exatos termos de seu voto no caso Sarney, restou vencido, isoladamente, 

o Ministro Paulo Brossard. Dessa forma, o STF sedimentou definitivamente a compreensão de 

que poderia apreciar o processamento do impeachment, sendo-lhe defeso apenas a revisão do 

mérito da decisão – juízo condenatório/absolutório. Assim, atuou o STF ao apreciar, 

posteriormente, os Mandados de Segurança 21.623/DF e 21.689/DF de Fernando Collor. 

                                                           
40 Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal [...]: I - processar e julgar, originariamente: [...] d) [...] o 

mandado de segurança [...] contra atos [...] das Mesas da Câmara dos Deputados [...]; 
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 Curiosamente, um ano depois, a Suprema Corte dos EUA apreciou o caso Nixon v. 

United States, decidindo de forma diametralmente oposta ao STF, a despeito da matriz comum. 

 A partir do julgamento do caso Collor, o tema da political question doctrine não foi 

mais expressamente ponderado pelo Supremo Tribunal Federal. No entanto, a lógica que 

informa a doutrina permeou a ratio decidendi de alguns casos recentes, nos quais o STF deixou 

a cargo de outro Poder a decisão final quanto à matéria sobre a qual o Tribunal se debruçava. 

 No capítulo seguinte, analisaremos um caso, de 2009, no qual o Tribunal deixou a 

decisão final ao Executivo, e outro caso, de 2017, no qual a decisão ficou a cargo do Legislativo. 

 Por fim, analisaremos um terceiro caso, de 2016, no qual o Tribunal interviu quando, 

em princípio, não deveria, e apresentaremos as consequências e medidas adotadas pelo Poder 

Legislativo em reação à atuação do STF. 
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4. Casos recentes do Supremo Tribunal Federal: ressurgimento da political question 

doctrine no Direito brasileiro? 

 Auctoritas non veritas facit legem (HOBBES, Leviatã II, 26). 

 

 No intuito de se analisar eventual retorno implícito da political question doctrine ao 

direito brasileiro, após seu (provisório) velório no caso Sarney e sepultamento no caso Collor, 

é fundamental que lhe conceitue para os fins deste trabalho. 

 

4.1. Conceituação da political question doctrine 

 Para conceituar a political question doctrine, o primeiro passo é definir a ótica sob a 

qual se busca fazê-lo: se sob a perspectiva dos resultados ou se pela regra jurídica. 

 Elemento comum à toda utilização/aplicação da political question doctrine é uma 

decisão judicial – ou a manifestação de um entendimento judicial – que importe na recusa do 

Judiciário em decidir determinada causa, deixando livre de controle pelo Judiciário o ato 

impugnado, quer seja praticado pelo Executivo, quer pelo Legislativo. 

 O problema da conceituação, por essa ótica, é que o Judiciário pode se comportar de 

forma a relegar aos demais poderes a decisão sobre determinada controvérsia por razões outras 

que não a aplicação coerente do instituto doutrinário. 

 A título de exemplo, há o HC 300, no qual a decisão do Judiciário foi tomada em 

contexto de ameaça de uso da força pelo Executivo, agindo o STF sob coação. O Tribunal se 

recusou a conceder a ordem alegando tratar-se de questão política, mas o fez em um ambiente 

de constrangimento, durante a República da Espada. Tanto o é que, seis anos depois, o próprio 

STF reviu o entendimento anterior, em caso idêntico (HC 1073), defendido pelo Dr. Joaquim 

da Costa Barradas que, em 1892, como Ministro do STF, votara contra a concessão da ordem 

no habeas corpus impetrado por Ruy Barbosa, e, em 1898, voltava ao Tribunal, na qualidade 

de advogado, defendendo a tese que outrora rejeitara. 

 De igual modo, ao longo do Estado Novo, a political question doctrine, embora 

positivada, originava-se em Constituição ditatorial, e consistia em instrumento de que se valia 

o Executivo para restringir a revisão de seus atos e consolidar seu arbítrio. 
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 A busca de uma conceituação de questão política, sob o viés ontológico é, portanto, 

infrutífera: o critério de que se vale para identificar eventuais aplicações sofre de deturpações 

que fulminam a formulação de uma ideia coerente, interna e externamente. 

 Socorremo-nos, então, à doutrina jurídica. Nesse sentido, é importante retornar à origem 

da political question doctrine como instrumento de resguardo da separação dos poderes 

(SCHWARTZ, 1963, p. 463). 

O Brasil é um Estado Democrático de Direito. Afirmá-lo importa reconhecer o rule of 

law sobre todo o território nacional, a supremacia da Constituição, e significa que 

absolutamente toda controvérsia é, de uma forma ou de outra, uma controvérsia sobre direitos:41 

sejam direitos de agir, de não agir, de exigir a prática de ato, de exigir a abstenção da prática de 

ato, ou mesmo sobre o direito de decidir sobre direitos e atos. 

 Adotando a premissa de Waldron (2006), de que não há razão para se supor que direitos 

serão melhor protegidos por um ou outro poder, igualmente não há porque supor que a 

Constituição atribuiu o monopólio da defesa de direitos ao Poder Judiciário. 

 A defesa de direitos não é atribuição de um ou outro Poder, mas uma finalidade do 

Estado como um todo: Executivo, Legislativo e Judiciário são constitucionalmente obrigados, 

cada um em sua esfera, a cumprir a Constituição e assegurar o cumprimento das normas ali 

expostas para “promover o bem de todos”.42 

  Para atingir os fins do Estado, a Constituição dividiu entre o Executivo, o Legislativo e 

o Judiciário as funções de administrar, legislar e adjudicar. Assim, reserva-se ao Judiciário a 

competência de assegurar o cumprimento das leis e da Constituição em todo o território 

nacional. 

                                                           
41 No ponto, é importante trazer lições de Paulo Bonavides (2002) e Paulo Gonet (2015) sobre as gerações de 

direitos, a fim de esclarecer que os “direitos individuais” a que se referiam Ruy Barbosa e John Marshall dizem 

respeito, de modo geral, aos chamados direitos de primeira geração: direitos civis e políticos, de liberdade, 

titularizados pelo indivíduo e oponíveis ao Estado. Como leciona Bonavides (2002, p. 517), “os direitos de 

primeira geração – civis e políticos – já se consolidaram em sua projeção de universalidade formal, não havendo 

Constituição digna desse nome que não os reconheça em toda a extensão.”. O elemento “universalidade”, que 

caracteriza os direitos de primeira geração, é fundamental para se distinguir as questões políticas das questões não-

políticas. 

42 CF/88, art. 3º. 
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É preciso ter em mente que a political question doctrine é instrumento da separação dos 

poderes. Como esclarecido na introdução, e conforme a ideia de Waldron (2013), a separação 

de poderes consiste na ideia de distribuição de diversas funções/poderes inerentes ao Estado 

para agentes distintos. Acompanhada da ideia de checks and balances, a esses agentes são 

atribuídos poderes de controle recíproco da atividade de uns e outros, no intuito de evitar 

arbítrio. 

 A separação dos poderes é teoria política que serve ao fim da proteção do indivíduo e 

da sociedade do arbítrio dos detentores de poder.43 Conquanto o princípio esteja, 

hodiernamente, sofrendo de “morte esclerótica” (WALDRON, 2013, p. 467), poucas vozes se 

levantam contra ele como ideia política. Aqui, todavia, não se pretende fazer defesa da 

separação dos poderes como teoria política, até porque, independentemente de eventuais 

críticas, é essa a estrutura adotada pelo poder constituinte originário em 1988, insculpida no art. 

2º da Constituição, e é com ela que trabalharemos. 

 Nas palavras de Ruy Barbosa, “a alguém, nas coisas deste mundo, se há de admitir o 

direito de errar por último”. E, pela separação dos poderes, a cada um é admitido o direito de 

errar por último no limite das funções a si atribuídas. 

 Veja-se que, caso determinado poder goze da capacidade ilimitada de errar por último 

sobre todas as questões do Estado, então esse poder não é uno, mas único. E, aí, haverá completo 

desvirtuamento da razão de ser da separação dos poderes, porque haverá concentração e estará 

aberta a porta para o arbítrio, vilipendiando-se o Estado de Direito. Uma efetiva separação dos 

poderes é indissociável da atribuição da palavra final sobre questões diversas a pessoas 

distintas. 

 Então, como afirmava Pontes de Miranda (1938), a political question doctrine é uma 

questão de competência constitucional. Complementando com a ideia de Waldron (2006), tem-

se a questão política como um problema de competência constitucional para a resolução de 

controvérsias sobre direitos.44 

                                                           
43 Ver Introdução. 

44 É fundamental que se compreenda que eventual visão que atribua ao Judiciário a decisão final sobre todas as 

controvérsias sobre direitos importa, necessariamente, em elevá-lo à condição de último juiz da República, poder 

máximo decisório e soberano sobre todo o território nacional. Se o STF pode decidir sobre tudo, e se não há recurso 

algum a ser interposto, então desaparece a separação dos poderes e o Estado Democrático. 
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 Mas, quais são os parâmetros para se verificar o limite da atuação judiciária? A resposta 

demanda divisão em atos do Executivo e do Legislativo, e, nestes, entre declarações de 

inconstitucionalidade formal e material. 

Em Marbury v. Madison, é possível identificar, de modo geral, o seguinte raciocínio: a 

Constituição confere ao Presidente certos poderes por cujo exercício ele somente prestará 

contas à sociedade e à sua consciência, independentemente de ofensa a indivíduos. Esses 

poderes são identificáveis pela discricionariedade conferida pela Constituição para a prática do 

ato. Quando não há discricionariedade, e dessa inexistência decorrem violações a direitos 

individuais, então, pode o indivíduo lesado socorrer-se ao Judiciário.45 

 No Brasil, a partir das obras de Ruy Barbosa mencionadas alhures, a doutrina se 

incorporou trazendo o critério da lesão a direito individual para atração da competência do 

Poder Judiciário. A discricionariedade surge como elemento estranho à apreciação judicial, ao 

qual é defeso sindicar sobre a conveniência e oportunidade do ato. O controle, portanto, 

restringir-se-ia à legalidade do ato – uso correto e limitado da discricionariedade atribuída.46 

 Ora, a visão de Ruy Barbosa parte do pressuposto de que o único poder capaz de 

resguardar direitos individuais adequadamente é o Judiciário. Isso, conforme recentemente 

trouxe Waldron (2006), não é necessariamente verdade. O mesmo risco de errar que corre o 

Executivo correm também o Legislativo e o Judiciário. Não há garantia alguma que direitos 

estarão mais bem protegidos por um ou outro Poder. 

 Se a função do Judiciário é assegurar o cumprimento das leis e da Constituição, foi 

preciso Marshall, ao afirmar que, havendo a imposição de um dever à autoridade administrativa, 

                                                           
45 É importante tratar com bastante atenção o seguinte trecho de Marbury v. Madison, no qual, na interpretação 

que ora se faz, Marshall afirma que o critério não é a violação de direitos individuais, mas a discricionariedade 

atribuída pela Constituição para tanto. Confira-se: “[b]ut when the Legislature proceeds to impose on that officer 

other duties; when he is directed peremptorily to perform certain acts; when the rights of individuals are dependent 

on the performance of those acts; he is so far the officer of the law, is amenable to the laws for his conduct, and 

cannot at his discretion, sport away the vested rights of others.”. Se, nos dizeres de Marshall, o funcionário público 

não pode dispor de direitos alheios quando a lei não lhe confere tão discrição, então, a contrario sensu, se a lei 

confere tal discrição, o funcionário público pode dispor de direitos alheios. O critério, então, é a discricionariedade 

para a prática do ato que verse sobre direitos, e não o conteúdo – se versa (ou não), sobre direitos individuais. 

Nesse sentido, cabe trazer a lição de Waldron (2006) de que não existe razão para supor que direitos serão melhor 

protegidos pelo Judiciário do que por outro Poder. 

46 Ver nota de rodapé nº 30. 
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sendo-lhe cogente a prática de um ato, pode o Judiciário intervir. De outro lado, tendo o Poder 

Legislativo conferido discricionariedade ao Executivo para a prática do ato, não cabe ao 

Judiciário imiscuir-se no juízo de conveniência e oportunidade de outro Poder. 

 A discricionariedade, contudo, pode ser ampla ou condicionada. O Presidente da 

República, na forma do art. 86, IX e XII, da Constituição, tem a competência privativa para 

conceder indultos e declarar o estado de defesa. O art. 136, caput, da CF/88 condiciona a 

decretação do estado de defesa somente para os fins de “preservar ou prontamente restabelecer, 

em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e 

iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na 

natureza.”. A concessão de indulto, entretanto, não pressupõe condição autorizadora, sendo 

apenas facultativa a oitiva dos órgãos instituídos em lei. 

 A concessão de indulto, por ser competência privativa do Presidente da República, não-

condicionada, é questão política. Concede indulto o Presidente a seu bel-prazer, com base em 

seu próprio juízo de conveniência e oportunidade, da forma que melhor lhe aprouver, 

respondendo somente à sua consciência e ao eleitorado. Agindo o Presidente no limite de sua 

atribuição, não há como se exercer controle por parte do Poder Judiciário quanto a qualquer 

elemento do indulto. 

 O estado de defesa, por sua vez, sujeita-se a condições constitucionais. No entanto, o 

art. 49, IV, da Constituição determina que é competência exclusiva do Congresso Nacional 

aprovar o estado de defesa. Assim, apesar de ser constitucionalmente condicionada a 

prerrogativa do Presidente de decretá-lo, a competência para controlar tal ato não foi atribuída 

ao Poder Judiciário, de modo que este não pode intervir no juízo realizado pelos demais 

Poderes sob pena de violar a Constituição e a separação dos poderes. 

 Evidentemente que a decretação do estado de defesa ou concessão de indulto afetam 

direitos individuais. No entanto, essa repercussão, que ocasiona controvérsia sobre direitos, teve 

a decisão sobre a matéria constitucionalmente conferida não ao Judiciário, mas ao Executivo. 

Até porque, assim como não há garantia que o Executivo não incorra em violação de direitos 

ao exercê-la, também não há garantia que o Judiciário não incorrerá em violação de direitos ao 

revisá-la – como o HC 300 pôde muito bem comprovar. 

 Dessa forma, o critério para avaliar a questão política quanto aos atos do Executivo não 

é a mera repercussão sobre direitos individuais, mas i) se a repercussão está dentro da esfera 
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constitucionalmente permitida; e ii) se a Constituição conferiu ao Executivo o poder 

discricionário para decidir sobre a prática do ato. 

 Quanto aos atos do Legislativo, dividimo-los em formalmente e materialmente 

inconstitucionais. 

 Havendo inconstitucionalidade formal, o Judiciário, na qualidade de defensor da 

Constituição, poderá declará-la ante a incompatibilidade da norma com as regras 

constitucionais dos pressupostos e procedimentos relativos à formação da lei (MENDES, 2015). 

 Quanto à inconstitucionalidade material, aqui entram a relevância das considerações de 

Ruy Barbosa e John Marshall relativas a direitos individuais, bem como de Paulo Bonavides e 

Paulo Gonet relativas às gerações de direitos. 

 Para se definir o limite da discricionariedade política, é preciso estabelecer a margem 

de que dispõe o legislador ordinário ou constituinte derivado para atuar: a questão política, para 

efeitos de inconstitucionalidade material, é aquela que decorre de opção legislativa, infensa às 

incursões do Judiciário. 

 Pois bem. Pergunta-se: qual o limite de que dispõe o legislador para legislar? A resposta 

é óbvia: o limite é a Constituição. Mas exsurge, então, uma segunda pergunta: e nas hipóteses 

de normas que admitem complementação de sentido pela via legal? A resposta deixa de ser tão 

óbvia. 

 O que aqui se utilizará para o fim de definir quais direitos admitem conformação política 

é o conceito das gerações de direito. 

 Como indicado anteriormente,47 os direitos de primeira geração, caracterizados pela 

oponibilidade negativa perante o Estado, possuem caráter de universalidade. Dizem respeito à 

dignidade do indivíduo como tal e são pressupostos mínimos para a estruturação de um Estado 

Democrático de Direito. Não há como afirmar, por exemplo, que o direito à vida pode sujeitar-

se à eventual revisão política, nem como afirmar que a isonomia pode ser revista.48 

                                                           
47 Ver nota de rodapé nº 40. 

48 Nesse sentido, importante destacar que eventual revisão de isonomia acarreta odiosa discriminação legal, 

atentando contra a dignidade do indivíduo. Note-se que sua inexistência é que justificava tragédias como a 

escravidão nos EUA, como se pode extrair do caso Dred Scott. A 14ª emenda, ao instituir a isonomia, reverteu 

grave violação à dignidade humana. 
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 Os direitos de segunda geração, todavia, como leciona Bonavides (2002), são direitos 

sociais, decorrentes de normas programáticas. Não obstante sua imediata aplicabilidade, tais 

direitos não gozam da mesma universalidade de que dispõem os direitos de primeira geração: 

caracterizados por direitos positivos, de prestação perante o Estado, os direitos de segunda 

geração podem ter seu conteúdo alterado, variando conforme a matiz ideológica predominante 

ou mesmo com base em situações empíricas que permitam alterações de caráter programático. 

As controvérsias sobre direitos de segunda geração são, portanto, questões políticas por 

natureza. 

 Exemplifiquemos: o art. 7º, VI da Constituição consagra o princípio da irredutibilidade 

salarial. Indaga-se: a irredutibilidade de que trata a Constituição é nominal ou real? 

Interpretando-se a Constituição, é possível arguir ambas. Como afirma Kelsen (2009. p. 390), 

o intérprete, ao extrair da norma geral a norma individual, “fixa a moldura que representa o 

Direito a interpretar”, de modo que “a interpretação de uma lei não deve necessariamente 

conduzir a uma única solução como sendo a única correta, mas possivelmente a várias soluções 

que [...] tem igual valor”. Ausente dispositivo normativo oriundo do processo legislativo que 

defina o conceito, cabe aos intérpretes preenchê-lo para o fim de dar efetividade à garantia 

constitucional. 

Suponhamos, então, que a jurisprudência tenha se firmado no sentido de que a 

irredutibilidade a que se refere o art. 7º, VI, da CF seja real. Sobrevindo lei federal que afirme 

se tratar de irredutibilidade nominal, por estar a lei dentro do espaço interpretativo que a 

Constituição confere, cabe apenas ao Judiciário aplicá-la: recusar-se a fazê-lo seria, em última 

análise, subtrair ao Poder Legislativo a competência de legislar e complementar, pela via 

ordinária, os dispositivos Constitucionais, conferindo às decisões judiciais o status de norma 

constitucional, uma vez que utilizadas como parâmetro para o controle de constitucionalidade 

– em oposição à utilização da própria Constituição. 

Havendo, de forma diversa, norma de caráter legal que, por seu conteúdo, extrapole a 

margem estabelecida pela “moldura interpretativa” do dispositivo constitucional, haverá, então, 

inconstitucionalidade, por exorbitação do espaço discricionário. Do contrário, tratar-se-á de 

mera questão de política legislativa. 

 Logo, tratando-se os direitos de segunda geração de direitos naturalmente sujeitos à 

discricionariedade política do Poder Legislativo – justamente por decorrerem de opção de 

prestação do Estado – é que se encontram em seara infensa ao controle material de 
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constitucionalidade, ante a competência constitucionalmente atribuída ao Poder Legislativo 

para preencher-lhes de sentido. 

Importante pontuar que, aqui, não se afirma tais direitos seriam não-justiciáveis, como 

advertira Bonavides (2002): muito pelo contrário. Direitos de segunda geração podem, sim, e 

devem ser resguardados pela via judicial. 

O que se limita, apenas, é o exercício da jurisdição constitucional quanto ao conteúdo 

que é conferido aos direitos de segunda geração pela opção adotada na via legislativa ordinária. 

Noutras palavras: o Judiciário não pode estabelecer a regra geral e abstrata que integre o 

conceito. 

Por fim, é importante trazer a seguinte ressalva: para o direito brasileiro, só é possível 

falar em questão política quando a competência discricionária do Executivo ou do Legislativo 

decorrer de norma constitucional.  

Como cediço, o art. 5º, XXXV da CF/88 afirma que “a lei não excluirá da apreciação 

do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Como bem destacado pelos Ministros Paulo 

Brossard e Sepúlveda Pertence, nos casos Sarney e Collor, respectivamente, a lei não pode 

afastar a competência do Judiciário para apreciar lesão ou ameaça a direito, mas a constituição, 

sim, pode criar esfera na qual há lesão a direitos insuscetíveis de revisão judicial. 

 Conceituada a questão, e delimitada a interferência do Poder Judiciário na competência 

dos demais poderes, passemos a analisar casos recentes a fim de verificar se houve – ou não – 

eventual retorno da political question doctrine ao direito brasileiro. 

 

4.2. Caso Cesare Battisti – Ext 1.085/República Italiana 

 Cesare Battisti, italiano, fora preso no Brasil a pedido da República Italiana, que deu 

início ao processo de Extradição nº 1.085 perante o Supremo Tribunal Federal. 

 Em 2009, o STF, por maioria, deferiu a extradição, mas reconheceu que sua decisão não 

vinculava o Presidente da República, nos termos dos votos dos Mins. Cármen Lúcia, Joaquim 

Barbosa, Carlos Britto, Marco Aurélio e Eros Grau. 

O Min. Joaquim Barbosa aponta que o procedimento de extradição seria de cooperação 

entre dois Estados, de modo que a intervenção do Judiciário se daria somente para o controle 

da legalidade do procedimento de cooperação interestatal. Afirma o Ministro que: 



64 

 

   
 

Com efeito, cabe à Corte, no exercício desse controle de legalidade, por 

exemplo, verificar se estão presentes os requisitos de forma e de fundo previstos na lei 

de extradição; incumbe-lhe igualmente averiguar se o pedido formulado pelo Estado 

estrangeiro não contém qualquer risco potencial ou latente de violação a direitos 

fundamentais da pessoa que se busca extraditar; incumbe-lhe examinar se não há, no 

ordenamento jurídico-penal do Estado-Requerente, normas de cunho punitivo que 

eventualmente guardem incompatibilidade com o nosso sistema de justiça criminal; por 

fim, cumpre à Corte avaliar se ainda subsiste a pretensão punitiva do Estado requerente 

ou se esta já caducou. Ou seja, a Constituição brasileira e a lei de regência da extradição 

conferem ao Supremo Tribunal Federal a missão de promover um escrutínio jurídico do 

pedido formulado pelo Estado estrangeiro à luz das normas de direitos fundamentais 

vigentes entre nós. 

[...] 

Há que se ter em mente, por outro lado, o fato de que, embora a Constituição 

disponha no seu art. 102, inciso I, letra g que cabe ao Supremo Tribunal Federal "julgar" 

a extradição, esta Corte não detém a palavra final na matéria. A extradição, como todos 

sabemos, inscreve-se no rol de atos e procedimentos que formam as relações 

internacionais de um dado país. Matéria, portanto, indiscutivelmente da alçada do Poder 

Executivo. Não é o Supremo Tribunal Federal quem concede a extradição, mas sim o 

Presidente da República, a quem cabe a palavra final em matéria de relações 

internacionais. 

[...] 

Noutras palavras, de acordo com o sistema extradicional brasileiro, o 

Presidente da República não pode proceder à extradição de uma pessoa sem a chancela 

jurídica desta Corte. Mas o Chefe de Estado pode, não obstante a decisão favorável 

deste Tribunal, simplesmente decidir não extraditar o estrangeiro procurado por outro 

país. Pode até mesmo deixar de submeter o pedido a esta Corte, como efetivamente já 

ocorreu no caso Stroessner. Tudo isso, senhores ministros, é expressão da soberania 

do Estado, princípio fundamental à disciplina das relações internacionais entre os 

Estados soberanos. 

 

 O entendimento do Min. Joaquim Barbosa –, acompanhado pela Min. Cármen Lúcia e 

pelos Mins. Carlos Britto, Marco Aurélio e Eros Grau –, aparentemente aplica a political 

question doctrine para o fim de reconhecer a competência do Presidente da República para 

decidir a controvérsia sobre a entrega de extraditando ao Estado estrangeiro. 
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Contudo, a decisão acima, se analisada detidamente, tem feições de questão política, 

porém sem a coerência desejada para o estabelecimento de uma doutrina. 

Como elucidado no tópico anterior, a political question doctrine pressupõe uma regra 

de competência constitucional. A Constituição, sem embargo, apenas menciona a extradição 

em quatro oportunidades: duas delas no art. 5º, ao estabelecer direitos de eventuais 

extraditandos, uma no art. 22, ao definir a competência da União para legislar sobre o assunto, 

e no art. 102, ao atribuir ao STF a competência para julgar a extradição. 

Não há, em lugar algum do texto constitucional, qualquer dispositivo que dê 

competência ao Presidente da República para agir de modo discricionário quanto à matéria da 

extradição. 

O Min. Gilmar Mendes, ao votar o caso, citou Francisco Rezek e ressaltou que a 

discricionariedade do Presidente da República se dava em momento anterior à apreciação do 

Poder Judiciário quanto ao pedido de extradição, quando o Executivo podia deixar de remeter 

à Justiça o requerimento do Estado estrangeiro. 

Após o deferimento judicial, afirmou o Min. Gilmar que, em face do tratado 

internacional, nascia para o Estado requerente o direito de entrega do extraditando e, para o 

requerido, o dever de entrega do indivíduo. A discricionariedade posterior à decisão judicial só 

existiria se houvesse circunstância especial, prevista em lei que assim permitisse. Do contrário, 

não haveria discricionariedade. 

O STF, na oportunidade, tangenciou a questão política. Passou por seus critérios e 

tomou decisão que, sob a perspectiva do resultado, deixou a decisão final a outro Poder, sem, 

contudo, incorrer em revisão expressa da jurisprudência firmada nos casos Sarney e Collor. 

Não se pode afirmar que o caso Cesare Battisti cuidou de efetiva aplicação da political 

question doctrine, tida em si como uma doutrina jurídica autônoma de self-restraint judicial, 

por faltar-lhe a efetiva categorização e definição. No entanto, o Judiciário esbarrou no tema, 

relembrando pensamento jurídico antigo de que nem sempre a palavra final sobre determinado 

assunto da República é do Poder Judiciário. 
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4.3. Caso Aécio – Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.526/DF 

 Outro caso interessante, que ainda pende de publicação integral do acórdão, julgado em 

outubro de 2017, a despeito da disponibilização online do voto do Min. Alexandre de Moraes, 

Relator para o Acórdão, é o julgamento sobre a aplicação de medidas cautelares penais a 

parlamentares federais. 

 A questão política, à primeira vista, surge na interpretação constitucional conferida ao 

art. 52, § 3º da CF/88, quanto à possibilidade de a Casa Legislativa a que pertence o parlamentar 

contra quem se dirigem as medidas cautelares “resolver sobre a prisão”. 

 O STF, partindo do entendimento de que dispõe de competência para ordenar as medidas 

dos arts. 312 e 315 do CPP,49 conclui que, na hipótese de tais medidas cercearem direta ou 

indiretamente o exercício do mandato parlamentar, é possível sua revisão pelo Poder 

Legislativo. 

 Novamente, o STF adota o resultado que caracteriza a questão política: o 

reconhecimento de que outro Poder tem a competência para, institucionalmente, dar a palavra 

final sobre a controvérsia. 

 Sobre o tema, pontua o Min. Alexandre de Moraes que: 

No Brasil, a análise histórica demonstra que somente em momentos de 

exceção, com o afastamento da plena Democracia, as imunidades parlamentares 

foram cerceadas pelas Cartas de 1937 e 1969 (EC nº 01). 

[...] 

Qual então seria a razão desse importante preceito constitucional referente a 

autonomia do Poder Legislativo? 

                                                           
49 Afirma o Min. Alexandre de Moraes que: “Adiro, no entanto, aos bem-lançados fundamentos jurídicos do ilustre 

Ministro TOFFOLI, que chega a um meio termo com muito bom senso, acolhendo-os, no sentido de que o Poder 

Judiciário dispõe de competência, por autoridade própria, para a aplicação das medidas cautelares de natureza 

pessoal previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal aos parlamentares, mesmo no caso de excepcional 

ausência de flagrância por crime inafiançável, porém em situações de superlativa excepcionalidade. Nessas 

hipóteses, desde a expedição do diploma, se a medida cautelar aplicada pelo Poder Judiciário acarretar o 

afastamento direto ou indireto do mandato parlamentar ou a impossibilidade total ou parcial do exercício regular 

de suas funções legislativas, nos termos do § 2º do artigo 53 da Constituição Federal, os autos serão remetidos 

dentro de vinte e quatro horas à Casa Legislativa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, 

resolva sobre a medida aplicada.”. 
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Manter a representação popular e somente permitir o afastamento cautelar do 

parlamentar eleito pelo voto popular, antes do devido processo legal e de sua 

condenação, nessa única e gravíssima hipótese que é a prisão em flagrante por crime 

inafiançável, nos termos do § 2º do artigo 53 da Constituição Federal de 1988. Sendo, 

portanto, inadmissível a aplicação da prisão preventiva prevista no artigo 312 do 

Código de Processo Penal. 

[...] 

Isso porque, salvo a hipótese expressamente prevista na Constituição 

Federal, o afastamento cautelar ou a aplicação de medidas que, direta ou 

indiretamente, interfiram no exercício de mandatos populares concedidos aos 

congressistas, antes do devido processo legal e da condenação final, seriam atos 

extremos e seríssimos de desequilíbrio entre os Poderes, afetando o Estado de Direito 

e a Democracia, sem expressa previsão constitucional. 

Dessa maneira, teríamos, ainda, a ocorrência de aplicação de sanção política 

provisória gravíssima e sem prévia cominação legal, com flagrante ferimento ao 

expressamente previsto no inciso XXXIX do artigo 5º da Constituição Federal. 

 

 Observa-se, no caso, que o raciocínio empreendido pelo Min. Alexandre de Moraes 

caminha no sentido de proteção das prerrogativas parlamentares definidas na Constituição sem, 

no entanto, enfrentar a questão sobre a competência do Poder Legislativo. Não se tratou de caso 

sistematizado de aplicação de uma doutrina, com foco voltado à proteção da separação dos 

poderes, mas de hipótese específica de concessão do Tribunal ante o reconhecimento de 

prerrogativas parlamentares. 

 Todavia, é interessante notar que o Min. Dias Toffoli, em seu voto, aproximou-se de 

diversas ideias que constituem o cerne da existência de uma doutrina das questões políticas, 

afirmando tratar-se o juízo do Congresso Nacional de controle político, discricionário, 

estruturado na lógica de checks and balances: 

A finalidade precípua do controle político da prisão em flagrante de 

parlamentar é proteger, ao juízo discricionário da Casa Legislativa, o livre 

exercício do mandato eletivo contra interferências externas. 

[...] 

A meu sentir, a solução para essa situação de aporia deve ser extraída da 

própria ratio do sistema de freios e contrapesos instituído pelo Poder Constituinte 

Originário. É o modelo de freios e contrapesos, por meio de contrapartidas de controle 
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recíproco entre os Poderes, que viabiliza a manutenção do equilíbrio e da harmonia 

quando se tem intervenções de um Poder em função própria de outro. 

[...] 

Não me olvido de que a questão posta nesta ação direta decorre de uma tensão 

entre as incidências de dois princípios constitucionais da mais alta relevância: o 

princípio da harmonia e da independência entre os Poderes (art. 2º, CF), de um lado, 

e, de outro, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional e, por via de 

consequência, da própria efetividade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF). 

 

 Muito embora o Supremo Tribunal Federal não tenha efetivamente chegado ao ponto de 

aplicar a political question doctrine ao caso, pode-se dizer que a lógica que informa a doutrina 

constituiu elemento essencial da ratio decidendi do Tribunal no caso em exame. 

Os votos dos Min. Alexandre de Moraes e Dias Toffoli conduzem à conclusão de que o 

entendimento manifestado pelo STF aproxima-se muito mais de uma aplicação da doutrina das 

questões políticas do que o aplicado no caso Cesare Battisti, indicando, se não um retorno tácito 

da doutrina, ao menos relevantes indícios de que, atualmente, o Tribunal tem se atentado a uma 

lógica de cautela na sua intervenção nas competências dos demais poderes. 

 

4.4. Vaquejada – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.983/CE 

 Por derradeiro, um caso que demonstra a evolução ainda vacilante da jurisprudência do 

Supremo Tribunal rumo a uma doutrina das questões políticas é a ADI 4.983/CE, que tratou de 

lei do Estado do Ceará que regulamentava a prática da vaquejada. 

 Esse caso se afigura interessante porque o Tribunal, ao apreciar a vaquejada, afirmou 

tratar o caso de direitos de terceira geração, e, ao final, julgou a prática inconstitucional em 

razão de submeter os animais a manifesta crueldade, incorrendo em violação ao art. 225, VII, 

da Constituição Federal. 

 Aqui, por abordarem-se direitos de terceira geração, seria o caso de aplicar a political 

question doctrine e deixar ao Poder Legislativo a competência para complementar o sentido da 

norma do art. 225, VII da CF/88 e decidir se vaquejada constitui – ou não – prática cruel. 
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 No caso, o Poder Legislativo do Ceará passou a regular a prática da vaquejada, 

obviamente não a considerando prática cruel. 

 A partir daí, portanto, havendo norma reguladora da prática, que pelo Legislativo não 

era considerada cruel, deveria o Supremo Tribunal Federal ter se abstido de intervir na hipótese. 

Não o fez, entretanto, e declarou inconstitucional a norma do Ceará, dando o STF o 

entendimento próprio do Judiciário sobre o significado da norma do art. 225, VII, de modo a 

conduzir o Legislativo a se conformar à interpretação do Judiciário, e não o Judiciário a 

aquiescer às normas gerais e abstratas criadas pelo Legislativo. 

 A reação, contudo, foi direta: em menos de um ano, o Congresso Nacional editou 

Proposta de Emenda à Constituição justamente para reverter a decisão do STF. A PEC, que se 

converteu na Emenda Constitucional nº 96, de 2017, incluiu o § 7º no art. 225 da Constituição: 

§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não 

se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam 

manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, 

registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural 

brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar 

dos animais envolvidos. 

 

 O Legislativo federal, em defesa do Legislativo cearense, retomou para si a competência 

de dar o sentido à norma constitucional. 

Como advertira Carlos Maximiliano em 1918, cem anos antes do julgamento da 

vaquejada (p. 599), ao tratar das questões políticas, “[u]surpando a competência dos poderes 

políticos, expõem-se os juízes a não ver cumprido o seu veredictum, conforme sucedeu várias 

vezes no Brasil e nos Estados Unidos com aplauso dos publicistas.”. 
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5. Conclusão 

 The accumulation of all powers, legislative, executive, and judiciary, in the 

same hands, whether of one, a few, or many, and whether hereditary, self-appointed, 

or elective, may justly be pronounced the very definition of tyranny (JAMES 

MADISON, 1788). 

 

 Este trabalho se propôs a analisar a political question doctrine, no direito brasileiro, 

partindo de estudo de direito comparado, prosseguindo para a análise da evolução histórica do 

instituto na doutrina e jurisprudência brasileiras, até encerrar com uma conceituação do que 

seriam questões políticas para efeitos do direito brasileiro e analisar eventual retorno da 

doutrina à prática do Supremo Tribunal Federal. 

 Como observado, a origem moderna da political question doctrine é remota e coincide 

com o nascimento do controle de constitucionalidade, sendo ambos originários do famoso 

acórdão Marbury v. Madison da Suprema Corte dos Estados Unidos. 

 Nos EUA, a evolução da questão foi longa, passando por incontáveis precedentes 

jurisprudenciais relativos às mais diversas matérias, como intervenção federal ou fronteiras 

estaduais. No entanto, a grande questão que afligia o direito estadunidense, como apontou 

Joseph Story, não era se a última palavra seria sempre do Judiciário ou de outro poder, mas sim 

dos Estados ou da União. Nos EUA, não havia dúvidas de que o Judiciário não poderia decidir 

sobre certas questões de conteúdo político. 

 A jurisprudência estadunidense caminhou até uma sedimentação no caso Baker v. Carr, 

que vige até hoje, e definiu critérios para a identificação de uma questão política. 

 Na Argentina, a questão fora igualmente incorporada, já no século XIX, oriunda do 

direito estadunidense, a despeito de críticas sobre sua necessidade ou conformação. 

 Na França, por sua vez, a doutrina dos actes du gouvernment sedimentou-se no Conseil 

d’Etat quanto à revisão dos atos praticados pelo Poder Executivo sem, entretanto, gozar de uma 

estrutura rígida e estanque. 

 Já no Brasil, a primeira aplicação da doutrina se deu em contexto de coação do STF, em 

1892, no julgamento do HC 300. 
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 Revertido o precedente em 1898, no caso do HC 1073, a doutrina se manteve presente 

por toda a República Velha. 

 Como apresentado, o jurista que mais se debruçou sobre o tema foi Ruy Barbosa, sempre 

a admitindo, no que foi acompanhado por vários ilustres juspublicistas brasileiros do começo 

do século XX, como Carlos Maximiliano, Pedro Lessa, Pontes de Miranda, Castro Nunes, João 

Barbalho e Miguel Seabra Fagundes. 

 Após a positivação da doutrina na Constituição, em 3 de setembro de 1926, quanto a 

algumas matérias, as Constituições de 1934 e 1937 trouxeram-na de modo expresso – porém, 

desvirtuado, em prol do governo ditatorial de Getúlio Vargas – a qual foi extirpada do direito 

positivo pela Constituição de 1946; mas, não do direito brasileiro, como advertiu Seabra 

Fagundes. 

 A partir de 1988, contudo, a questão foi expressamente afastada do direito brasileiro no 

julgamento dos casos Sarney e Collor, a despeito da manifestada objeção do Min. Paulo 

Brossard. 

 Instrumento de self-restraint judicial voltado ao resguardo da separação dos poderes, a 

political question doctrine pode ser entendida como uma doutrina que prega a incompetência 

do Poder Judiciário para decidir sobre questões às quais a Constituição (CF, art. 5º, XXXV) 

confiou o poder decisório ao Executivo ou ao Legislativo. 

 O marco da doutrina, é, portanto, a competência para o exercício da discricionariedade 

que escapa ao controle judicial. 

 O Judiciário, em sua posição de garantidor do cumprimento das leis e da Constituição, 

tem o poder de controlar os atos do Executivo quanto à sua legalidade e constitucionalidade, 

sob a ótica formal, assegurando que o Executivo não extrapolará suas competências 

constitucionais. Mas, não pode o Judiciário, em contrapartida, ingressar no mérito do ato ou 

rever o juízo discricionário realizado pelo Executivo. 

 Quanto aos atos do Legislativo, em razão de sua função de protetor da 

constitucionalidade, o Judiciário pode intervir nas mesmas hipóteses em que intervém no 

Executivo, declarando atos normativos formalmente inconstitucionais por exercício de 

competências não constitucionalmente previstas ou em desacordo com as regras estabelecidas 

na CF. 
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 Sob a ótica da inconstitucionalidade material, no entanto, a interferência do Judiciário 

se restringe ao controle na hipótese de violação de direitos de primeira geração, porque, como 

apontado por Paulo Bonavides, gozam de caráter de universalidade. Portanto, não se sujeitam 

a juízo político. 

 Direitos de segunda, terceira, quarta geração, por sua vez, decorrem de opções 

constitucionais. Realizada a opção, o Judiciário não só pode, como deve, assegurar seu 

cumprimento. O que lhe é defeso, no entanto, é conferir conteúdo abstrato às normas que 

versem sobre tais direitos de modo a cercear as posteriores opções políticas do Poder 

Legislativo. Não se diz que direitos das segunda, terceira e quarta gerações de direitos 

fundamentais não são judiciáveis: eles são. Mas, seu conteúdo é dado pelo Legislativo, e só 

pode substitui-lo o Judiciário, para o fim de dar sentido à norma na hipótese da inexistência de 

norma editada pelo Legislativo que já o faça. 

 Sob essa perspectiva, analisando os casos Battisti e Aécio, pôde-se observar que a 

jurisprudência recente do Supremo Tribunal caminha, ainda que de forma indireta, rumo a um 

possível retorno da doutrina das questões políticas. 

 Observou-se a incorporação do elemento da concessão da decisão final a outro poder 

com base na lógica de separação dos poderes, discricionariedade e inafastabilidade da 

jurisdição. 

 De igual modo, também se evidenciou que a intervenção judicial na esfera de 

discricionariedade constitucionalmente conferida a outros poderes é capaz de gerar reações 

indesejáveis do Poder cuja competência foi comprometida, expondo o Judiciário à potencial 

revisão de seus julgados. 

 A political question doctrine vem, então, para assegurar não que outro Poder possa 

revisar o que faz o Judiciário, mas que a decisão do Judiciário é final, nos limites de sua 

competência constitucional. Evita-se, portanto, que o diálogo institucional que sucede à decisão 

do Judiciário se torne um conflito institucional, como ocorrido no caso da vaquejada, e 

resguarda-se o princípio fundante da República, insculpido no art. 2º da Constituição e nascido 

com Montesquieu, no século XVIII, da separação dos poderes. 
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“I am not proud, but I am happy; and happiness blinds, I think, more than pride”. 

― Alexandre Dumas, O Conde de Monte Cristo. 
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