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RESUMO 
 
 

A presente tese objetiva propor um modelo de decisão judicial, no âmbito do 

Supremo Tribunal Federal, que respeite o projeto transformador do modelo 

teórico-abstrato do constitucionalismo brasileiro e, ao mesmo tempo, esteja em 

consonância com o Estado Democrático de Direito. Promove-se a 

desconstrução da lógica racional de constitucionalismo como antecedente e 

Constituição como consequente para demonstrar que há outros meios de 

conceber tanto o modelo teórico-abstrato de ideário constritivo do poder 

institucionalizado, como o próprio Texto Fundamental, sem que isso signifique  

o abandono da democracia e da legitimação constitucional. Aprecia-se a 

adequação do constitucionalismo de transformação ao modelo brasileiro, tendo 

em vista a pauta valorativa da Constituição da República de 1988 e a 

arquitetura do poder por ela desenhada, o que atrai um papel de relevo para o 

Judiciário, especialmente para o Supremo Tribunal Federal como indutor da 

mudança preconizada pela referida Carta Base. Demonstra-se, igualmente,  

que como essa nova matriz de constitucionalismo transformador se dá num 

cenário construtivista, a figura da judicial review é fator preponderante para o 

atingimento da proposta de metamorfose da sociedade. Tal assertiva não se 

confunde com o protagonismo do Judiciário e nem com a necessidade de 

fundamentação ou motivação da decisão judicial, mas sim com a escolha de 

uma metodologia que esteja apta a dar uma resposta ao referido modelo 

teórico-abstrato e ao princípio democrático. Alerta-se para a insuficiência 

institucional do Poder Judiciário brasileiro na consecução do controle de 

políticas públicas, nomeadamente as que adjudicam direitos socioeconômicos, 

e propõe-se uma modelagem de decisão consentânea com o perfil indutor que 

a Corte Constitucional deve assumir nesse cenário de transformação. 

 

Palavras-chave: Constitucionalismo de Transformação – Direitos 

socioeconômicos – Jurisdição Constitucional – Poder Judiciário brasileiro 
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ABSTRACT 
 
 
This thesis proposes a model of judicial decision for the Brazilian Supreme 

Court, which respects the transformative design of our theoretical and abstract 

model of constitutionalism and, at the same time, is in line with the rule of law. It 

deconstructs the rational and logic idea of constitutionalism as precedent and 

Constitution as a consequence, to demonstrate that there are other ways to 

format a constitutional framework and even the Higher Law, without abandoning 

the democracy and constitutional legitimacy. This thesis appreciate the 

suitability of transformative constitutionalism to Brazilian reality, considering the 

large spectrum of fundamental rights included in the Brazilian Constitution and 

its design of power architecture, both features that attract an important role for 

the judiciary, especially the Brazilian Supreme Court, in order to improve the 

change recommended by the Constitution of 1988. It also shows that under this 

new model of transformative constitutionalism – eminently constructivist – the 

judicial review is a major element to achieve the desired metamorphosis of 

society. This does not mean that this thesis proposes a judicial activism or a 

new way to express the motivation of a Court decree; but a methodology for the 

decision making process that, inserted on a democratic context, fits to the 

transformative model of constitutionalism. This study alerts to the institutional 

failure of the Brazilian judiciary in deciding about public policies, especially to 

protect socio-economic rights and also proposes a model for judicial decision 

that represents the assumption by the Constitutional Court of its inductive role in 

the scenario of transformation. 

 

Keywords: Transformative constitutionalism – Social-economic rights – judicial 

review – Brazilian Judiciary 
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