
E-mail para contato: professorclaudiocarneiro@gmail.com IES: FAC. GUANAMBI

Autor(es): Claudio Carneiro Bezerra Pinto Coelho

Palavra(s) Chave(s): Jurisdição Constitucional, Hermenêutica, Austeridade Fiscal, Neoconstitucionalismo

Título: CONFRONTO CONSTITUCIONAL-HERMENÊUTICO DAS DECISÕES DAS CORTES CONSTITUCIONAIS DO BRASIL (STF) E DE 
PORTUGAL (TC): A (IN)SEGURANÇA JURÍDICA EM TEMPOS DE NEOCONSTITUCIONALISMO E DE AUSTERIDADE FISCAL

Curso: Pós-graduação stricto sensu - Direito

Ciências Jurídicas

RESUMO

O Direito Constitucional sofre constantes mutações, sejam elas pontuais ou sistemáticas ou, ainda, bruscas ou protraídas no tempo ao longo da 
História. Na concepção positivista , a Ciência do Direito, como ciência normativa não se ocuparia nem dos fatos nem da eficácia das normas, mas 
das próprias normas em si. Por isso, se não pode ser simplesmente empírica, somente poderá ser formal hipotético-dedutiva. Dessa forma, 
admitir uma postura pós-positivista é superar efetivamente o positivismo. Tomando como base o Direito Comparado, nasceu um movimento 
intitulado pós-Positivista que procurou, ao menos em tese, reconstruir as bases do Direito Constitucional. A promulgação de Constituições de
caráter social e democrático, marcadas pela positivação e proliferação de princípios jurídicos, pela previsão de amplos catálogos de Direitos 
Fundamentais e pela contemplação de normas programáticas foram, em grande parte, essenciais para o desenvolvimento do chamado
Neoconstitucionalismo. Contudo, para ser, de fato, um “novo” Constitucionalismo, exige-se uma nova postura, uma ruptura (não mais apegada ao 
Positivismo Normativista) do modelo do Direito Constitucional, ou seja, buscar ir além da legalidade estrita, mas sem desprezar o próprio Direito . 
Paralelamente ao que se preferiu chamar de Constitucionalismo Contemporâneo ao invés de Neoconstitucionalismo, surgiu a “crise” da 
efetividade da Justiça e do papel das Cortes Constitucionais como elemento estabilizador das relações jurídicas, que há muito já vêm sendo 
discutida, sobretudo, nos países de língua portuguesa, como por exemplo, Brasil e Portugal. O primado da lei formal, sob o enfoque do paradigma 
legalista (validade e eficácia), apresentou sintomas de esgotamento que podem ser resumidos em diversos tópicos, tais como: a imprevisibilidade 
e a instabilidade das decisões judiciais; a discricionariedade decisória dos julgadores na análise dos hard cases e; o Ativismo Judicial, que culmina 
com as decisões dos Tribunais Constitucionais. Sob o ponto de vista econômico, questões vividas em Portugal (ensejando o Programa de 
Austeridade Fiscal) e no Brasil (ensejando o “Pacote” de Ajuste Fiscal) permitem observar o quão importante é a estabilidade econômico-
financeira, a tributação justa e equilibrada, de modo a angariar recursos suficientes para realizar as despesas públicas, ou seja, o equilíbrio 
orçamentário e financeiro e, consequentemente, por via reflexa, a concretização dos direitos fundamentais. Nesse sentido, ainda mais em tempos 
de austeridade fiscal, o posicionamento das Cortes Constitucionais sobre esses temas, é de vital importância como elemento estabilizador das 
relações jurídicas, pois ousamos afirmar que não há estabilidade econômica em um país, sem que haja segurança jurídica. Questiona-se, portanto, 
em que medida as leis brasileiras e portuguesas são analisadas e julgadas à luz das Cortes Constitucionais dos dois países. Isto porque, admitir a 
discricionariedade do órgão julgador (ausência de fundamentação metodológica) é afetar, sobremaneira, o “princípio” da segurança jurídica 
proporcionando uma autofagia do sistema constitucional ou uma involução do “novo” Constitucionalismo. Acredita-se que, com a adoção desse 
modelo, a segurança jurídica é colocada em xeque, permitindo uma instabilidade jurídico-normativa que, como consequência, interfere na 
Economia do país. A presente investigação tomou como base de dados as principais decisões das Cortes Constitucionais do Brasil e de Portugal e a 
partir daí, buscou-se identificar qual a linha da fundamentação Constitucional-hermenêutica respectiva de cada Tribunal. Para tanto, verificou-se 
se as decisões do STF e do TC, sob o ponto de vista teórico-argumentativo, assumem posturas hermenêutico-constitucionais distintas ou 
semelhantes e de que forma a fundamentação jurídico-constitucional adotada pelas Cortes Constitucionais interferem na segurança jurídica.
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