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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é realizar um estudo sobre a jurisdição constitucional brasileira 

com o foco na atividade proativa da suprema corte brasileira ao decidir questões 

consideradas polêmicas e trazer um novo parâmetro de interpretação. O foco recai sobre a 

concepção de força normativa da constituição em que busca-se verificar a perpetuidade 

desse conceito ante ao ativismo produzido pela corte constitucional. A metodologia 

utilizada para à pesquisa foi a análise bibliográfica e jurisprudencial a qual faz-se uma 

análise das decisões do Supremo Tribunal Federal e sobre a obra dos principais estudiosos 

do tema, a fim de concretizar o objetivo. A hipótese adotada sustenta que a força normativa 

da constituição se justifica atualmente pelas razões dos votos, ou seja, pela fundamentação 

exigida constitucionalmente para justificar as decisões judiciais, onde elas devem 

convencer aos demais juízes e toda a sociedade. Em suma, as discussões que se apresentam 

demonstram que a constituição de 1988 detém supremacia e que ao conferir legitimidade ao 

judiciário como seu intérprete final, a partir da provocação via ações diretas e indiretas, e 

com decisões fundamentadas está perpetuando a sua força normativa, mesmo ante ao 

ativismo judicial. 
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ABSTRACT 

The objective of this work is to carry out a study on a Brazilian constitutional jurisdiction 

with the focus on the proactive activity of the Brazilian Supreme Court when leaving the 

controversial issues and bring a new parameter of interpretation. The focus is on the 

concept of determination of the database that seeks to verify the perpetuity of the concept 

before the activation of the constitutional court. The methodology used is to analyze the 

bibliographic and jurisprudential decisions is a critical analysis of the decisions of the 

Supreme Court and a work of the main scholars of the subject, in order to achieve the 

objective. The hypothesis adopted maintains that the normative force of constitution is 

justified by virtue of the votes, that is, by the justification required constitutionally to 

justify as being judicial. In short, the discussions that demonstrate that the 1988 

Constitution have supremacy and confer legitimacy on the judiciary as its final 

interpretation, from provocation through direct and indirect actions, and the decisions that 

are grounded are perpetuating its normative force, even abolve activism judicial. 

 

Keywords: Constitutionalism, judicial activism, Law. 
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INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho irá partir de uma breve análise histórica do constitucionalismo 

pós-positivista e do neoconstitucionalismo, onde a constituição recebe o status de norma 

jurídica superior, dando destaque e ressaltando a sua posição hierárquica de superioridade 

dentro do ordenamento jurídico do Estado, a fim de compreender o papel da corte 

constitucional no sistema jurídico que se organiza após a percepção de supremacia da 

constituição. 

 Também será abordada a concepção normativa de constituição, trazida pela obra de 

Konrad Hesse, essa construção teórica servirá de base para o objetivo ao qual o trabalho se 

propõe, pois a partir da explanação acerca da posição de superioridade da constituição e da 

configuração de força normativa do texto constitucional, que incide sobre todo o 

ordenamento jurídico, irá se estabelecer o problema a ser estudado. 

 Após a elucidação desses conceitos o trabalho irá recair em analisar a importância 

da corte constitucional dentro dessa ordem constitucional, que propõe uma participação 

mais ampla e intensa do judiciário na construção dos valores e fins constitucionais, 

atentando-se a explorar o papel que ele deve desempenhar a fim de garantir o cumprimento 

dos direito fundamentais e da organização do estado. 

 Destacando algumas decisões proferidas pelo STF que são consideradas ativistas: 

pesquisa com células-tronco embrionárias, nepotismo, fidelidade partidária, união 

homoafetiva, entre outras, que chegam à apreciação da corte com base nos princípios e 

cláusulas abertas de interpretação, e também da ampliação e democratização que houve 

com a inclusão de um rol maior de legitimados para a propositura de ações diretas no 

Supremo. 

Por fim, deverá demonstrar a correlação desses eixos, onde a força normativa da 

constituição é garantida pela corte constitucional através dos papéis por ela desempenhado 

que são: o papel contramajoritário, representativo e de vanguarda iluminista, segundo 

classifica o Ministro Luis Roberto Barroso, o primeiro é relativo à atuação dos juízes 

constitucionais que não são eleitos, e devem resguardar a constituição, mesmo que para 

isso, se posicionem contra as decisões da maioria, defender os direitos da minoria, que 

podem vir a ser feridos na atuação do legislativo, representante do povo e eleito pela 

maioria, o segundo que se reporta como representante da maioria da população, papel 

reservado ao legislativo, mas que em face da crise de representatividade democrática, tem 
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se voltado cada vez mais para o judiciário; E por último o papel de vanguarda iluminista 

que consiste em realizar a evolução da história quando ela necessita.   

Posto isso, o objetivo do trabalho será realizar um estudo, a partir da concepção 

normativa de constituição, onde surgiu a ideia de força normativa, conceito utilizado pelo 

Brasil na formação da sua constituição, destacando o papel da corte constitucional na 

defesa dos direitos fundamentais e da ordem democrática, e que nesta atuação realiza a 

função contramajoritaria, representativa e iluminista, e em alguns casos o faz de forma 

proativa, a fim de atender as demandas sociais do povo que ainda não foram reguladas pelo 

legislativo. Porém, na atual conjuntura de mutações constitucionais e exercício da função 

de invalidar atos normativos, procura entender se há força normativa da constituição. 

 Pretende-se analisar se as recentes decisões proferidas pela suprema corte de forma 

ativista enfraquece, ou mesmo anula a noção de força normativa da constituição; e como 

pode ser justificada esta atuação a fim de defender a existência de supremacia da 

constituição. 

O trabalho se justifica ante uma conjuntura atual social, econômica, e 

principalmente política, em que cada vez mais se questiona o real valor da constituição e o 

seu papel representativo de ápice do ordenamento jurídico.  

O problema que se apresenta é a ausência ou a presença de força normativa da 

constituição em um cenário de interpretação ampliativa do parâmetro de 

constitucionalidade. 

As perguntas que se pretende recair são: O ativismo judicial praticado pelo STF está 

em consonância com os princípios constitucionais exercendo força normativa sob o 

ordenamento jurídico? Como justificar a força normativa da constituição se a jurisdição 

constitucional está produzindo modificações na interpretação da norma? 

A hipótese a ser considerada é que há sim, força normativa da constituição, pois ao 

proferir suas decisões, a corte constitucional brasileira, deve fazê-lo de forma 

fundamentada e ainda visa apresentar suas razões para convencer a todos e, os juízes são 

proibidos de agir conforme sua vontade discricionária, devem sempre apresentar motivos 

que fundamentam e argumentam o seu raciocínio, o que segundo elucida Barroso, faz com 

que a democracia contemporânea seja construída de argumentos e votos. 

A metodologia aplicada na pesquisa será a bibliográfica e jurisprudencial, através da 

análise de artigos científicos, doutrinas e demais publicações que abordem acerca do tema. 

E ainda análise da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos casos em que houve 

decisões polêmicas e relevantes para elucidar aspectos relacionados com o tema. 
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O primeiro capítulo cuidará de um panorama histórico do constitucionalismo, a 

partir da introdução dos conceitos trazidos pelo pós-positivismo e do neoconstitucionalismo 

que confirmam a noção de força normativa a constituição, trazer a posição de Konrad 

Hesse, e a aplicação desses conceitos no direito constitucional brasileiro e ainda demonstrar 

o posicionamento de Barroso acerca dos marcos que transformaram o estudo do direito 

constitucional: a força normativa, a expansão da jurisdição constitucional e a dogmática de 

interpretação das normas. 

O segundo capítulo exporá a função conferida pela constituição à corte 

constitucional brasileira, destacando a sua legitimidade, advinda da própria constituição, 

demonstrando a atuação da corte na defesa dos postulados dos direitos fundamentais e da 

ordem democrática e apresentará as funções, que Barroso instituiu como sendo por ela 

exercida na defesa da ordem constitucional, a função contramajoritaria, representativa e de 

vanguarda iluminista. 

E o terceiro capítulo recairá na apresentação dos conceitos de judicialização e 

ativismo judicial e apresentará a hipótese a ser sustentada pela pesquisa de que a 

fundamentação das decisões e a legitimidade constitucional a eles conferida garante a 

perpetuação da força normativa, além de explorar as decisões tomadas pela corte que 

modificaram substancialmente a aplicação das normas, relacionando ao ativismo judicial.  

Ao fim poderá em conclusão ao trabalho responder os questionamentos 

apresentados e verificar a confirmação da hipótese trazida, ou mesmo apresentar os motivos 

para que não se possa confirmá-la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

CAPÍTULO I 

O CONSTITUCIONALISMO PÓS-POSITIVISTA E A CONSTITUIÇÃO 

NORMATIVA 

1.1 UM BREVE PANORAMA HISTÓRICO 

 

O Direito constitucional é uma ciência jurídica que nasceu com a necessidade de se 

estruturar o Estado e formar o aparelho estatal, é o pressuposto de existência deste, e foi 

formulado a partir do momento que a convivência humana precisou ser organizada, dando 

início a esta aparelhagem estatal e tendo esta como principal objetivo.      

Teve como principal marco histórico o constitucionalismo do século XVIII, onde 

surgiram as primeiras constituições escritas, destacando-se a americana e a francesa, ambas 

inspiradas no constitucionalismo liberal, que foi um movimento que eclodiu neste período e 

que visava limitar poderes e assegurar direitos, ele pretendia garantir os direitos individuais 

de liberdade, propriedade e segurança, conhecidos como direitos de primeira geração, onde 

o estado ao se abster já era capaz de garanti-los, estes são chamados direitos negativos, 

posto que pode-se fazer tudo que não lhe seja vedado pela lei.
1
 

Além da presença de constituições escritas, que até então era formadas pelo direito 

costumeiro, caracterizou-se pela separação dos poderes e na declaração de direitos através 

dos seus textos, o modelo, que se desenvolveu ao longo do século XIX, estava fundado na 

supremacia do legislativo e no princípio da legalidade.
2
 

Este momento histórico foi marcado por constituições que visavam garantir as 

liberdades e se pautavam pela legalidade, ou seja, limitava-se o poder do estado pela 

obediência à lei, pois entendia-se que ao prever em lei os direitos seria mais fácil de conter 

o poder do Estado. O texto constitucional servia apenas para inspirar a criação das demais 

leis, como um programa político. 

A constituição era um documento de cunho político que não detinha força normativa, este 

constitucionalismo era pautado pela supremacia do legislativo e o judiciário não tinha 

nenhum papel relevante, ele se reservava a reprodução do enunciado normativo, dizia-se 

que o juiz é a “boca da lei”, pois não tinha legitimidade para defender direitos, e por isso, a 

                                            
1
 FERREIRA, Francisco Gilney Bezerra de Carvalho. A evolucao da teoria constitucional e as perspectivas 

para o constitucionalismo do futuro. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 18, n. 3810, 6 

dez. 2013. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/26028>. Acesso em: 1 jun. 2019. 
2
 PADILHA, Rodrigo. Curso de direito constitucional. São Paulo:Editora método,2018. p. 7. 
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constituição foi capaz de legitimar barbáries cometidas ao longo da segunda guerra 

mundial, sendo o fim desta o marco de superação desse constitucionalismo.
3
  

  Nesse contexto surgiu um novo modelo constitucional, que fundou-se no Estado 

democrático de direito, erguido sob a égide de uma constituição normativa. Este 

caracteriza-se pela subordinação da legalidade a um a constituição rígida com efetiva 

compatibilidade de seu conteúdo e normas constitucionais que condicionam a validade das 

leis.
4
  

 O marco histórico desse novo constitucionalismo foi à lei fundamental alemã de 

1949 e a posterior criação do Tribunal constitucional alemão em 1951. O que passou a ser 

difundido em vários países da Europa, nesta sequência, através do marco que foi o 

reconhecimento da força normativa da constituição
5
. 

 No Brasil, o reconhecimento deste constitucionalismo ocorreu no período de 

redemocratização, sendo o marco histórico a promulgação da constituição de 1988, 

constituída sob esse fundamento.  

Como marco filosófico dessa fase do direito constitucional, emergiu o pós-

positivismo, ante uma superação do conhecimento convencional, apresentou-se como uma 

terceira via, segundo Barroso, entre as concepções positivista e jusnaturalista, este 

reconhece a normatividade dos princípios, e entre outros aspectos, destaca-se o 

desenvolvimento de uma teoria dos direitos fundamentais que insere valores morais 

compartilhados por toda a humanidade no texto e ainda os materializam em princípios
6
.  

 Esse marco do pós-positivismo é caracterizado, ainda, pela hegemonia dos 

princípios, que passam a ter força de regra, e portanto podem impor uma obrigação legal, 

sendo normas não escritas que tem eficácia e que deles derivam as normas escritas também. 

 É preciso pontuar ainda que neste modelo constitucional, a constituição impõe 

limites e deveres de atuação ao poder público e atribui à jurisprudência a função de 

invalidar atos normativos do legislativo e do executivo ao interpretá-los à luz da 

constituição
7
. 

No que concerne a estas transformações, Barroso reconhece a existência de três 

marcos principais que transformaram a aplicação do direito constitucional, a força 

normativa da constituição, a expansão da jurisdição constitucional e o desenvolvimento de 

                                            
3
 Ibidem. p.7-8. 

4
 BARROSO, Luis Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo. São Paulo, Saraiva, 2010. p.243. 
5
 Ibidem, p.245-246. 

6
 Ibidem. p. 249. 

7
 Ibidem, p. 244. 
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uma nova dogmática de interpretação das normas.
8
 O presente trabalho cuidará de cada 

uma dessas mudanças ao longo dos capítulos. 

 Vale elucidar que Barroso classifica esse novo direito constitucional que insurgiu 

com o fim das grandes guerras de neoconstitucionalismo, que é um constitucionalismo 

democrático e desenvolvido sobre a cultura do pós-positivismo.  

 

Neste contexto desenvolveu-se um direito constitucional que superou a 

supremacia do legislativo para destacar a supremacia da constituição, esse 

contexto de superioridade constitucional que possui garantias via 

mecanismos de controle de constitucionalidade e características de 

absorção de valores morais e políticos e direitos fundamentais 

autoaplicáveis é assim denominado neoconstitucionalismo.
9
 

 

Há de se grifar ainda que este modelo constitucional impõe uma tensão contundente 

entre democracia e constitucionalismo causado pela limitação constitucional no âmbito da 

deliberação política, pois os demais poderes ficam subordinados a ela e submetidos ao 

controle de constitucionalidade. Desse modo, deve-se destacar o papel que se delega ao juiz 

constitucional, que passa a exercer poder sobre as deliberações políticas dos órgãos 

representativos, que, como destaca Gilmar Mendes, algumas vezes não utilizam critérios de 

fundamentação objetivos e preestabelecidos no próprio sistema jurídico
10

.   

O contexto histórico que insurge o neoconstitucionalismo impõe a elaboração de 

constituições voltadas a proteger direitos fundamentais, ainda que em face do legislador, 

isso se deu, através da criação e do fortalecimento da jurisdição constitucional, pois havia a 

necessidade de dar eficácia ao texto e determinar um caráter ideológico de concretizar 

direitos fundamentais, foi a forma encontrada para dar garantia a constituição. 

A nova realidade constitucional, no contexto do neoconstitucionalismo, coloca a 

constituição no centro do ordenamento jurídico, e inicia o movimento de 

constitucionalização do direito, onde a constituição se torna cogente a todas as relações 

jurídicas, que a partir de então passam as ser interpretadas à luz da constituição, por meio 

da filtragem constitucional.
11

 

O atual momento histórico, com o fortalecimento da constituição a atividade do judiciário 

passou a ser fundamental, devido a sua função de guardião da constituição, e o seu poder 

ampliado, ocorre o fenômeno do ativismo judicial, que é a interpretação da constituição de 

                                            
8
 Ibidem. p.262. 

9
 Ibidem, p.245. 

10
 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional, São Paulo, Saraiva educação,2017. p. 53-54. 

11
 PADILHA, Rodrig,2018.. Op. Cit. 2018. p. 10. 
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forma proativa, que resta por inovar no ordenamento jurídico. Este fenômeno só é possível 

devido ao controle de constitucionalidade das normas, com efeito vinculante, e que são 

levadas a cabo através das várias ações propostas direto no Supremo Tribunal Federal. 
12

  

 

1.2 DA SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO 

O ordenamento jurídico brasileiro configura-se dentro do sistema representado pela 

pirâmide de Kelsen, onde a constituição encontra-se no topo; e todas as normas abaixo a ela 

devem se reportar. Ainda nesta concepção, são considerados dois sentidos para a 

constituição, o lógico-jurídico que apresenta o sentido de norma fundamental hipotética que 

irá servir de fundamento lógico da validade da constituição; e no sentido jurídico-positivo 

que equivale à norma jurídica suprema
13

. 

Esta característica de supremacia decorre, segundo José Afonso da Silva, da 

classificação quanto à estabilidade que a considera uma constituição rígida, onde há maior 

dificuldade de alteração do seu texto, exigindo para tanto uma série de requisitos de ordem 

formal, material e ainda circunstancial que se destaca em comparação com as demais 

normas do ordenamento
14

.  

Além da rigidez constitucional, a supremacia impõe que todas as demais normas do 

ordenamento de compatibilizem com o conteúdo constitucional, formal e materialmente, 

para que tenham a sua constitucionalidade preservada e não percam a sua aplicabilidade. 

Nesse ponto é preciso grifar que a ideia de controle de constitucionalidade emana da rigidez 

e do escalonamento normativo, através do qual confere validade aos demais atos 

normativos
15

. 

Para Gilmar Mendes,  

A superioridade das normas constitucionais se expressa na imposição de 

que todos os atos do poder político estejam em conformidade com elas de 

forma que se vierem a contrariá-la podem ser declarados 

inconstitucionais, o que corresponde a recusa de sua validade jurídica.
16

  

 

Ademais, só a constituição tem a capacidade de conferir poderes governamentais, 

tendo toda a autoridade que encontrar fundamento nela, contém ainda os limites de atuação 

dos poderes descritos em seu texto, e, portanto, apenas quando as demais normas se 

                                            
12

 FERREIRA, Francisco, op. Cit., 2013.  
13

 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo, São Paulo:Malheiros. 2012 p.40. 
14

 Ibidem. p. 45. 
15

 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo: Saraiva. 2015. p. 285. 
16

 MENDES, Gilmar Ferreira, 2017. Op. Cit.. p.65-66. 
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conformarem frente a ela é que poderá reputá-las válidas
17

. É, por fim, a lei suprema do 

Estado, pois é onde se encontram as regras de estruturação e organização dos órgãos 

estatais e as normas de caráter fundamental. 

Somente nessa configuração de supremacia constitucional é que se conseguirá 

admitir um sistema de controle de constitucionalidade das leis e atos normativos, onde 

entrará em análise a legitimidade e a interpretação do texto constitucional através da 

jurisdição constitucional.  

Para Barroso, a supremacia constitucional é um postulado sobre o qual se assenta o 

direito constitucional contemporâneo
18

, “decorre da preeminência do poder constituinte 

sobre o poder constituído, da rigidez constitucional e do conteúdo material das normas que 

contém vocação de permanência.” Devido a isso a constituição é dotada de superioridade 

jurídica em relação às demais normas do ordenamento e, por conseguinte, nenhum ato 

jurídico pode subsistir se for incompatível com ela. 

Afirma ainda, que para garantir e assegurar a supremacia da constituição constitui-

se o mecanismo da jurisdição constitucional que é destinado a fazer prevalecer o comando 

contido na constituição através de entre outros meios, do controle de constitucionalidade 

dos atos normativos.
19

  

Conclui Barroso, que o direito constitucional contemporâneo é caracterizado por 

essa passagem da constituição para o centro do sistema jurídico e que esta passa a ter uma 

supremacia não só formal, que já possuía, mas principalmente supremacia material, 

compreendida como uma ordem objetiva de valores, e um sistema aberto de princípios e 

regras, onde a constituição torna-se um filtro através do qual se deve ler todo o direito, ele 

chama esse fenômeno de constitucionalização do direito
20

. 

A superioridade das normas constitucionais, nas palavras de Gilmar Mendes, constituem, 

até certo ponto o fundamento de validade do ordenamento jurídico, pois elas não 

determinam todo o conteúdo possível das normas infraconstitucionais. “Elas apenas 

condicionam, em parte, a deliberação legislativa que lhes confere desenvolvimento”
21

, 

concluindo que as normas infraconstitucionais são condicionadas, mas não são 

determinadas, pelas normas constitucionais. Nesse sentido ele entende que o legislador é o 
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intérprete concretizador primeiro da constituição, que possui liberdade para definir os 

contornos que entende necessários ao mandamento maior da constituição. 

A supremacia possui três aspectos na visão de Canotilho, o primeiro refere-se a lei 

superior que possui fundamento em si própria, ou seja, ela confere coesão e coerência a 

todo o ordenamento jurídico, outro aspecto é que são normas normas, que afirmam-se como 

fonte de produção das demais normas. E por último, ela dá conformidade aos atos dos 

poderes políticos em relação à constituição.
22

 

A supremacia pode também ser conceituada segundo o aspecto formal que decorre 

de ser fruto do poder constituinte originário, e as demais normas são derivadas do poder 

constituído, e no aspecto material é devido a maior importância no ordenamento das 

normas constitucionais.
23

 

Posto isso, é primordial para a construção de um conceito sobre o direito 

constitucional contemporâneo reconhecer a sua posição hierárquica superior no 

ordenamento, regulando o modo de produção das demais normas, regulando e limitando 

seus conteúdos, o que só é possível devido a supremacia que possui, como apontado pelos 

diversos autores. 

O conceito de supremacia será relevante a este estudo, pois da supremacia decorre a 

obrigação de cumprir a constituição, que irá vincular todo o povo a ela submetido, aqueles 

que pertencem ao Estado, particulares e poderes estatais. Dessa forma, o meio de garantia 

do cumprimento e respeito à constituição é realizado pelo controle de constitucionalidade, 

que no modelo brasileiro é exercido por todos os poderes do Estado, legislativo, executivo, 

mas principalmente pelo judiciário. 
24

 

 

1.3 DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO 

Um dos marcos da mudança do direito constitucional foi à atribuição de força normativa a 

constituição através do caráter vinculativo e obrigatório de suas disposições, A ideia de 

força normativa foi desenvolvida por Konrad Hesse, que em sua obra aponta como 
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justificativa a necessidade de o direito constitucional ser reconhecido como uma ciência 

normativa.
25

 

Ele defende que isso se deve ao fato de as normas constitucionais não terem mais 

existência autônoma da realidade e, portanto, a eficácia de suas disposições depende da 

realização no plano fático das condições, sociais, naturais, políticas e econômicas do 

Estado. “A força normativa é fundamental para ordenar e motivar a vida do Estado, ela 

indica valores e outros elementos essenciais a definir a estrutura do Estado”.
26

 

Para Hesse, 

A constituição adquire força normativa na medida em que logra realizar 

sua pretensão de eficácia. Esta, por si só, não realiza nada, mas ela impõe 

tarefas e se transforma em força ativa quando essas tarefas se realizam 

efetivamente, e se houver disposição de orientar as condutas do Estado 

com base no que ela estabelece. 
27

 

 

Existem limites e possibilidades para a realização do objetivo, que em um contexto 

amplo deve ser interpretada como resultado da interação entre a constituição normativa e a 

realidade. “A norma constitucional mostra-se eficaz e adquire poder e prestígio se for 

determinada pelo princípio da necessidade
28

”. 

De acordo com Hesse,  

A prova da força normativa ocorre nos tempos de necessidade e nas 

situações de emergência, pois a força normativa é apenas uma das forças 

que atua na realidade do Estado, existem forças políticas, sociais e 

econômicas que também influenciam, sendo assim, ela não está 

assegurada de plano, a missão, que somente poderá ser realizada de forma 

perfeita, em determinadas condições, é fazer com que as normas 

constitucionais possam obter a maior eficácia possível.
29

 

 

Para alcançar essa pretensão o direito constitucional se vale da interpretação e o 

desenvolvimento da dogmática constitucional, a eles compete preservar a vontade da 

constituição, e isto constitui-se a garantia da força normativa. Hesse aponta assim a 

importância da interpretação constitucional com significado decisivo para preservar a força 

normativa, ele destaca que a interpretação adequada é aquela que consegue concretizar o 

sentido da proposição normativa dentro das condições reais dominantes em determinada 

situação, ou seja, o intérprete deve adequar a norma constitucional produzida pelo 
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constituinte originário às condições sociais, políticas e históricas dominantes à época da 

aplicação. 

  Porém ele adverte que se o sentido da proposição jurídica mudar, ou não puder ser 

realizado, deve-se promover uma revisão constitucional, portanto, se a interpretação fugir 

ao sentido normativo originário e não estiver atendendo a realidade, é preciso reforma pela 

via do legislativo.  

Há de se concluir que a norma constitucional não tem existência autônoma da 

realidade, pois ela apenas se concretiza quando aplicada nesta. É uma relação mútua onde a 

realidade é determinada e determinante pela constituição.  A constituição, portanto não é 

uma regulamentação precisa e completa, ela regula apenas aquilo que se mostra relevante 

de definição, a constituição necessita de flexibilidade para continuar o seu desenvolvimento 

ao longo do tempo e assim permitir que ela não se torne obsoleta. 

Para Hesse, o ponto decisivo está no fato de a constituição “ter ao mesmo tempo 

rigidez e flexibilidade, pois ela consegue garantir a manutenção da ordem constitucional e 

evita o congelamento da ordem jurídica”
30.

 A constituição então, não pode ser um sistema 

fechado, é natural e aceitável que ela tenha lacunas.  

O autor afirma, ainda, que a força dos fatos se sobrepõe ao direito, por isso, para 

evitar a defasagem da constituição ao longo do tempo, é preciso que ela acompanhe as 

mudanças técnicas, sociais, culturais, econômicas, etc, fazendo com que haja permanência 

da sua eficácia e existência.
31

 

Hesse expõe que, para cumprir a tarefa de permanência, preservar sua força ativa e 

garantir sua continuidade da constituição, é preciso que ocorram mudanças, que podem ser 

feitas por duas vias, a mudança do sentido da norma, sem alteração do texto, mutação 

constitucional, ou a mudança do texto por revisão constitucional. Ambas as reformas, na 

visão dele, devem manter intactas as decisões fundamentais que dão identidade a 

constituição, se eliminarem a identidade serão inadmissíveis.
32

 

O primeiro processo, de mutação, é realizado pelo poder judiciário, já o segundo é 

feito pelo legislativo, ao judiciário, devido a sua competência para proteção dos direitos de 

todo o cidadão, foi delegada a tutela dos direitos fundamentais, que o faz, através da corte 
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constitucional, órgão responsável por resguardar a lei fundamental, afastando toda a norma 

incompatível com os preceitos constitucionais fundamentais.
33

  

 Na conceituação de Hesse acerca da constituição, é possível entender que o 

conceito material está ligado a ordem jurídica fundamental da comunidade e a proteção das 

liberdades em face do poder público, seria, portanto, a constituição, o princípio supremo 

capaz de determinar integralmente o ordenamento estatal e a ordem jurídica da 

coletividade
34

   

Nesse sentido de constituição como princípio supremo, fica evidente a supremacia 

que ela detém, e ainda pode destacar-se a necessidade de ter um poder que venha a garantir 

a sua preservação. “A força normativa, portanto não se configura, quando os elementos 

fomentadores sociais, econômicos, culturais de seu tempo não são capazes de conservar e 

ampliar sua realização.
35

” 

Por fim, os três pressupostos apontados pelo Hesse para assegurar a força normativa 

da constituição são: a superioridade da norma sobre as circunstâncias fáticas, ou seja, ela 

ser capaz de se manter apesar das mudanças sociais, políticas, etc, a segunda é a 

sobrevivência do Estado em situações de emergência, que relaciona-se com a estabilidade 

institucional nos tempos de crise, e por último a garantia de que as forças e condições que 

são capazes de violá-las ou alterá-las, estão dispostas a lhe render homenagem.  

A partir dessa compreensão poderá ao fim concluir acerca da existência de força 

normativa na atual conjuntura brasileira, que possui uma corte constitucional apontada 

como proativa, que modifica constantemente a interpretação da constituição, porém 

mantém a vigência da constituição preservada.  

Para o fim a que se propõe o presente trabalho, importa entender a relação que há 

entre a força normativa da constituição e o controle de constitucionalidade exercido pelo 

judiciário, através do Supremo Tribunal Federal, quando este é feito de forma a alterar 

substancialmente a identidade da norma, e a partir daí verifica se a constituição preserva a 

sua força ativa.  

A partir daqui faz-se necessário estudar a legitimidade e o papel que o Supremo 

Tribunal Federal desempenha nesse cenário para enfim conseguir analisar o ativismo 

judicial que vem ocorrendo de forma constante em nossa corte, e que se confronta com a 

ideia de força normativa. 
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CAPÍTULO II 

A LEGITIMIDADE INTERPRETATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 O presente capítulo cuidará de compreender o papel desempenhado pelo Supremo 

Tribunal Federal para garantir a supremacia da constituição, postulado em que se fundou a 

constituição brasileira de 1988, e que trouxe a jurisdição constitucional como mecanismo 

de garantia da ordem e da força normativa.  

 Para concretizar o objetivo a que se propõe o trabalho, é preciso entender como o 

juiz constitucional poder resguardar ou eliminar a normatividade da constituição ao mudar 

o sentido da proposição normativa criada pelo poder constituinte.  

 

2.1 A IMPORTÂNCIA DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

A partir da compreensão de que a Constituição é a lei fundamental do Estado e que 

exerce força normativa sobre todo o ordenamento jurídico e superada a noção de força 

normativa e constitucionalização do direito, passa a se ater a importância da jurisdição 

constitucional, que é a garantia destes postulados apresentados. 

O poder judiciário no contexto do neoconstitucionalismo recebeu uma função de 

destaque, que advém da própria norma constitucional, que é a de garantir a ordem jurídica e 

a proteção dos direitos fundamentais através da possibilidade de invalidar os atos 

normativos emanados pelos demais poderes que estejam em desconformidade com a norma 

superior, atribuição esta denominada de controle de constitucionalidade.  

O controle de constitucionalidade incidental existe no Brasil desde a constituição de 

1891, que previa a possibilidade de Supremo Tribunal Federal rever as decisões dos juízes 

estaduais quando se contestasse lei ou ato de governo em face da Constituição
36

, foi 

inspirado no sistema americano.  

A ampliação do sistema de controle se deu a partir de 1965 com a previsão da ação 

genérica de controle pela via principal, mas só tinha legitimidade para propositura o 

Procurador-Geral da República, somente a partir da constituição de 1988 é que de fato a 

jurisdição constitucional se expandiu com a previsão de mais ações de controle concentrado 

e pela ampliação do rol de legitimados para a sua propositura
37

.   

A constituição em vigor ampliou consideravelmente os meios de proteção judicial, e 

inseriu uma forma de defesa contra a omissão do poder normativo quando da 
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impossibilidade de exercício de garantias constitucionais, que foi o mandado de injunção, 

em sede incidental e ainda a ação direta de inconstitucionalidade por omissão reforçou essa 

proteção pela via abstrata. Ademais a constituição ainda ampliou a legitimidade para propor 

ações diretas, o que de acordo com Gilmar Mendes: “pretendeu o constituinte reforçar o 

controle abstrato de normas no ordenamento jurídico brasileiro como peculiar instrumento 

de correção do sistema geral incidente
38

”. 

  Para Barroso, “o neoconstitucionalismo colocou o judiciário no centro do cenário 

político e transformou a proteção direitos fundamentais e da democracia na sua grande 

missão”. Na sua visão, a causa principal da propagação da judicialização foi a ampliação do 

direito de propositura, e a criação de novos mecanismos de controle concentrado. 

A constituição de 1988, ainda, institui os poderes do Estado e distribuiu as 

competências, salienta Barroso que, ao judiciário foram reservadas atribuições técnicas, por 

se tratarem de membros não eleitos. Essas atribuições delegadas objetivavam conferir um 

protagonismo ao judiciário para que ele assumisse o papel de concretizador dos princípios, 

regras e direitos inseridos na constituição
39

 

No capítulo da constituição referente ao poder judiciário, o STF está no ápice do 

poder judiciário brasileiro, sendo este tribunal composto por 11 ministros, que como 

requisitos para a sua escolha estão a condição de brasileiro nato, a idade entre 35 e 65 anos 

de idade, notório saber jurídico e reputação ilibada. Não sendo necessário que estas pessoas 

tenham carreira jurídica ou que sejam oriundos do Ministério Público.  

Já no art. 102, do mesmo diploma, estabelece as competências do Supremo Tribunal 

Federal, neste é estabelecido as duas formas de atuação da corte, a primeira é de prestação 

jurisdicional ordinária, onde ela é responsável por processar e julgar os membros do 

executivo e do legislativo em ações penais, por exemplo, ou quando decide conflito de 

competência entre outros tribunais, e segundo a própria redação do artigo, o Supremo é o 

guardião da constituição e compete a ele a composição de lide constitucional, através da 

jurisdição constitucional
40

. 

A jurisdição constitucional pode ser conceituada como a aplicação e interpretação 

da constituição por órgãos judiciais, no Brasil, isto é feito não só pelo STF, mas também 

por qualquer juiz ou tribunal, e compreende ainda o controle de constitucionalidade das leis 

e a interpretação do ordenamento jurídico infraconstitucional à luz da constituição. O STF 
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atua prestando jurisdição constitucional quando julga ações diretas e também em processos 

subjetivos
41

. 

Em outro aspecto, a justiça constitucional, foi instaurada em diversos países para 

proteção dos direitos fundamentais e tem a missão precípua de guardiãs da constituição de 

um país, posto que os direitos fundamentais passaram a ser previstos nas constituições, 

desse modo, os Tribunais Constitucionais ganharam essa função
42

. 

A jurisdição constitucional reconhece ainda, a incidência horizontal dos direitos 

fundamentais, que por influência da força normativa da constituição e da supremacia das 

diretrizes constitucionais faz com que esses direitos irradiem sobre todo o ordenamento, 

influenciando nas mais variadas áreas do direito. 

A de se ressaltar, que a Corte Constitucional não é indispensável ao sistema jurídico 

fundado na supremacia da constituição, porém ele constitui a garantia necessária a defesa 

desse sistema, e torna fundamental a discussão sobre modos de defesa da constituição e dos 

direitos fundamentais, e ainda trazem a tona a importância do controle de 

constitucionalidade das leis
43

. 

As transformações dogmáticas que ocorreram no pós guerra favoreceram para que 

houvesse uma mudança institucional representada pela criação e ascensão dos tribunais 

constitucionais, a partir disto, o poder judiciário foi reforçado para ser o protagonista da 

preservação das instituições democráticas e dos direitos fundamentais
44

. 

Neste cenário aumentou a demanda por justiça na sociedade e os tribunais e juízes 

foram chamados a atuar, o que acarretou, na visão do Barroso, na ampla judicialização das 

relações sociais, fato ainda potencializado pela presença de uma constituição analítica, que 

aborda os mais variados temas, também houve influência nesse movimento de 

judicialização o caráter da norma, que não corresponde ao enunciado abstrato do texto, 

sendo produzida a partir da interação com a realidade em que se aplica.  

Sendo assim, o Supremo, passou a assumir o protagonismo pretendido pela 

constituição, a partir dos anos 2000, quando se tornou ativamente o intérprete da 

constituição. A partir de então, Barroso aponta que, “há impulsos naturais que irão 

influenciar na atuação das cortes, devido ao contexto político que ela está inserida.” 
45
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São estes: a autoconservação do poder e a ampliação, em um primeiro momento, a 

atuação da corte se pautava na preservação de sua atuação e legitimidade, esta se realizava 

pelo acolhimento das reclamações e pela reafirmação da sua jurisprudência, a partir de um 

segundo momento, em que a corte teve reconhecida a sua importância, e também 

influenciado por um momento político de retração do poder legislativo, somado a crise de 

representatividade e um vácuo de poder, o judiciário passou a ocupar esse espaço, 

caracterizando a expansão de sua atuação
46

. 

Uma característica marcante, que Barroso destaca, e diferencia a corte 

constitucional brasileira das demais, são as deliberações em sessão pública, com 

julgamentos televisionados, segundo ele, há maior visibilidade, transparência e legitimidade 

democrática a jurisdição constitucional exercida em nossa corte, pois a “decisão é o produto 

de uma soma de votos individuais e não da construção argumentativa de pronunciamentos 

consensuais”, ele ainda salienta que pode influenciar no julgamento, o relator sorteado, a 

ordem de votação e um pedido de vista, sendo estas questões internas inerente ao 

funcionamento da Suprema corte brasileira
47

. 

Por fim, cabe apontar a ideia representada no conceito de lei fundamental, segundo 

Gilmar Mendes, esta não se limita às disposições singulares do direito constitucional 

escrito, ela por um lado representa todos os princípios constantes no texto constitucional e 

por outro abarca todos os princípios derivados da constituição enquanto unidade, como 

democracia, federalismo, Estado de direito, ordem democrática, sendo inseridos no 

contexto todo o sistema adotado e as ideias principais que inspiraram o constituinte, ainda 

que não concretizadas em um preceito ou disposição. E, portanto, devem ser consideradas 

para efeito de aferição de compatibilidade com a norma constitucional
48

. 

Conclui-se, portanto, que os Tribunais Constitucionais foram criados nos mais 

diversos países como garantidores dos postulados dos direitos fundamentais e da ordem 

democrática, onde se pretendeu dar uma função de destaque ao judiciário, permitindo a 

ascensão deste com a função primordial de interpretes finais da Constituição. Essa ascensão 

se deu ainda devido a um cenário de ampla judicialização das questões sociais, e no Brasil, 

pode-se destacar ainda pela inclusão de um amplo rol de legitimado a propor ações diretas 

no Supremo. Fatores decisivos para justificar a importância da Corte constitucional 

brasileira.  
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2.2 A ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

  Como mencionado, o Supremo Tribunal Federal atua em duas vertentes, como 

tribunal de jurisdição ordinária e como jurisdição constitucional, cabe agora o estudo mais 

abrangente acerca da atuação na interpretação da constituição, suas especificidades e 

contornos. 

O sistema brasileiro de controle de constitucionalidade é híbrido, pois se admite na 

forma concentrada e na forma difusa, ou seja, há possibilidade de órgãos ordinários do 

judiciário afastar a aplicação da norma inconstitucional, mas também há um Tribunal 

competente para as ações abstratas.   

  Existe ainda a divisão de controle político e judicial, onde o primeiro é exercido 

pelos órgãos políticos, o que no Brasil ocorre de forma preventiva no veto do executivo a 

projeto de lei por entendê-lo inconstitucional, e ainda a rejeição pela comissão de 

constituição e justiça no poder legislativo, e na forma repressiva é possível exercer controle 

político pelo afastamento da aplicação, de forma administrativa, da lei que julgarem 

inconstitucional, conforme entendimento do STF
49

, e o segundo, controle judicial, é o 

realizado por integrantes do poder judiciário. 

A atuação do Supremo na jurisdição constitucional, portanto, é uma das formas que 

constitui o controle judicial de constitucionalidade, este controle possui como pressupostos 

a supremacia da constituição, e, por consequência, a existência de uma constituição rígida, 

com processo mais dificultoso de alteração; a nulidade de leis que contrariem a constituição 

e; por último a posição do judiciário como órgão de controle e intérprete final da 

constituição
50

. 

Nesse sentido, a atuação da corte se voltou a apreciar a constitucionalidade das 

normas a ela submetidas, pela via concreta e pela via abstrata, a fim de resguardar os 

pressupostos destacados, no sistema brasileiro de controle, a via abstrata ganhou uma 

relevância maior e passou a se desenvolver de forma mais marcante, devido a inclusão de 

um amplo número de legitimados à propositura desta ação, e a partir de 2004, com a 

reforma do judiciário, foi diminuída a participação pela via incidental, com a inclusão do 

requisito de repercussão geral, devido principalmente a multiplicação de processos na 

corte
51

. 
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Segundo Gilmar Mendes,  

A ampla legitimação, a presteza e celeridade processual do modelo 

abstrato, dotado inclusive da possibilidade de suspender imediatamente a 

eficácia da norma, mediante pedido cautelar, fazem com que grandes 

questões constitucionais sejam solvidas, na sua maioria, mediante a 

utilização do controle concentrado
52

. 

 

De acordo com ele, um dos fatores que influenciaram para a ampliação do rol de 

legitimados na constituição de 1988, foi a intensa discussão acerca do monopólio exercido 

pelo Procurador da República no controle abstrato de normas, que as outras constituições 

outorgaram, isso influenciou na decisão do constituinte de reforçar as ações abstratas 

“como instrumento de correção do sistema geral incidente” 
53

. 

Desse modo permitiu-se que os mais variados tipos de questões fossem levadas para 

serem decididas no Tribunal Constitucional, fazendo com que a jurisdição ordinária dos 

demais tribunais ficasse limitada e gerando a massiva fuga para o STF, o que só não foi 

mais intenso, devido a inadmissibilidade do ajuizamento de ações acerca de direito pré 

constitucional em face da nova constituição.
54

 

O controle de constitucionalidade, segundo o modelo proposto por Kelsen, deveria 

garantir a subordinação e a conformidade das leis com a constituição, que seria aferida pelo 

Tribunal Constitucional, desse modo, o poder judiciário deve atuar de forma a solucionar 

questões jurídicas levadas a ele quando qualquer lesão ou ameaça a direito for identificada, 

com  fundamento no princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, o que 

pressupõe ainda a necessidade de decidir de que forma aplicá-lo a fim de estar em 

consonância com a ordem constitucional vigente
55

.  

Este poder atrelado a gama de princípios e ao reconhecimento da aplicabilidade dos 

direitos fundamentais provocou também o aumento dos litígios nos tribunais e desaguou na 

participação dos juízes nas questões relacionadas a constitucionalidade das leis e dos atos 

dos demais poderes, fator que fomentou a legitimidade democrática de atuação do 

judiciário. 

No que tange a legitimidade democrática do judiciário, encontra-se duas correntes que 

definem a atuação do judiciário, a primeira é a processualista, ela preconiza a atuação do 

judiciário voltada ao cumprimento do processo democrático, ou seja, a regra da maioria, já 
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a corrente substancialista, defende a necessidade de que para o atendimento ao processo 

democrático a corte deve analisar os princípios e valores constantes o ordenamento 

jurídico
56

.  

O STF, nesse contexto, atua também influenciando politicamente, pois a base da 

jurisdição constitucional é formada para a preservação das instituições democráticas e a 

proteção dos direitos fundamentais, que formaram a ideologia do constitucionalismo 

democrático, pautado pelo constitucionalismo e pela democracia, isso se deu com o 

fortalecimento do judiciário para atuar com maior poder político, por isso, suas decisões 

devem ser construídas argumentativamente, pois o direito não detém todas as respostas para 

as questões sociais
57

. 

Posto isso, é importante salientar que os juízes são responsáveis pela solução de 

casos difíceis, isto é quando não existe respostas pré-constituídas no ordenamento, devendo 

estas serem constituídas por ele na sua interpretação, segundo Barroso, essa problemática 

pode decorrer de vagueza da linguagem(conceitos jurídicos indeterminados), desacordos 

morais razoáveis e colisão de normas constitucionais, para lidar com isto, os Tribunais 

constitucionais se utilizam, normalmente da técnica de ponderação, que se dá ao valorar os 

elementos no caso concreto e procuram produzir a melhor solução que realize a vontade 

constitucional e portanto fará uso da argumentação jurídica, sendo legítima de acordo com 

a capacidade de convencimento que ela tiver
58

 

  A partir da análise desses elementos, é possível aferir que a atuação do Supremo, 

enquanto jurisdição constitucional passa pela defesa da ordem democrática e dos direitos 

fundamentais, nas mais diversas formas que são levadas ao judiciário, devendo este criar 

um argumento capaz de convencer a todos os níveis do Estado, seja classe política ou 

sociedade, para defender as instituições e a supremacia da constituição, essa atuação do 

judiciário é fortalecida pelo poder constituinte e o coloca como um verdadeiro poder 

político, que precisa garantir sua legitimidade democrática. 

 

2.3 O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  

Sedimentada a compreensão acerca da legitimidade a atuação do Supremo Tribunal 

Federal enquanto Corte Constitucional e órgão responsável, em última instância, pelo 

controle de constitucionalidade dos atos e leis emanados pelos demais poderes, passamos 
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ao entender o papel institucional desempenhado pelo STF, na ordem constitucional vigente, 

segundo a ótica de Luis Roberto Barroso. 

Primeiramente é preciso tecer comentários acerca das garantias do poder judiciário, 

que lhes foram conferidas pelo constituinte para que ele fosse capaz de desempenhar as 

funções que a constituição lhe delegou devido à intenção de ampliação do poder judiciário. 

As garantias dividem-se em garantias institucionais e funcionais, a primeira 

relaciona-se com a autonomia financeira e orgânico-administrativa que o judiciário detém, 

estas permitem com que o órgão possa administrar seus servidores, organizar os 

departamentos, elaborar seus regimentos internos, eleição de seus órgão diretivos, sendo 

este, um poder de autogoverno que confere ao judiciário autonomia administrativa; e a 

autonomia financeira consiste primordialmente na possibilidade de o judiciário elaborar seu 

próprio orçamento dentro dos limites estabelecidos pelos demais poderes, são estas funções 

chamadas funções atípicas.  

Essas garantias estão dispostas nos arts. 96 e 99,CRFB/1988. Elas são responsáveis 

por conferir ao judiciário a independência e imparcialidade, que são pressupostos para 

efetividade dos direitos fundamentais, de acordo com Gilmar Mendes, o princípio da 

proteção judicial efetiva é pedra angular do sistema de proteção dos direitos
59

.  

Para Hesse, 

O que distingue a atividade jurisdicional do judiciário para os demais 

poderes é a prolatação de decisão autônoma, de forma autorizada e, por 

isso vinculante, em caso de direitos contestados ou lesados. 
60

 

 

Já as garantias funcionais, se reportam a independência de seus membros, objetivam 

revestir de independência a prestação da atividade jurisdicional e exercer o último controle 

da atividade estatal. foi possibilitada pela constituição democrática que pretendia constituir 

uma nova magistratura, capaz de garantir o processo democrático, desse modo foram 

estabelecidas garantias formais e matérias, e tinha ainda a intenção de manter o juiz livre da 

influência externa dos demais poderes
61

 . 

São elas: a vitaliciedade, inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídios. A primeira 

impõe que o juiz só pode perder o cargo em caso de sentença judicial transitada em julgado, 

que no caso dos Ministros do Supremo, é adquirida no ato da posse, e estes só perdem o 

cargo por decisão do Senado federal em caso de crime de responsabilidade. Nesta ainda 
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podemos destacar que a vitaliciedade faz com que os juízes não estejam sujeitos às 

oscilações políticas, mantendo os seus cargos, independente do comando político
62

. 

   A segunda é a impossibilidade de o juiz ser removido de um local para outro, sem o 

seu consentimento, e ainda não é permitido que ele seja afastado do processo ou de 

determinado caso por qualquer mecanismo. E por fim a irredutibilidade de subsídio garante 

que ele não tenha seu salário diminuído, impossibilita, portanto que o magistrado tenha seu 

subsídio afetado por qualquer decisão legislativa
63

. 

De acordo com Barroso, o desempenho da jurisdição constitucional do ponto de 

vista político-institucional envolve dois tipos de atuação do STF: a contramajoritária e a 

representativa. 

 Passaremos a cuidar da função contramajoritária, que segundo conceitua Barroso, é 

a legitimidade democrática da invalidação dos atos do legislativo e do executivo pelo 

Tribunal Constitucional, é uma atribuição que se sobrepõe a vontade da maioria da 

população, pois esta elegeu os representantes pelo voto, mas ela é legítima em face do 

trabalho que é feito, posto que a jurisdição constitucional se substancia em dois 

fundamentos, a proteção dos direitos fundamentais e a proteção da democracia.
64

 

Nesta função, as cortes constitucionais são capazes de resguardar as minorias dos 

riscos da maioria, que podem vir a oprimi-los ou deturpar o processo democrático, porque o 

conceito de democracia não se restringe ao governo da maioria, ela possui valores como a 

igualdade, liberdade, justiça, entre outros, significa a proteção daqueles vencidos no 

processo político para que não fiquem desamparados, fazendo com que eles estejam 

protegidos como membros da sociedade.
65

     

A chamada “dificuldade contramajoritaria” é a possibilidade de o juiz, não eleito, 

sobrepor a sua interpretação da constituição a dos agentes políticos eleitos pela maioria. 

Essa possibilidade, no entanto, só se configura ante ao princípio da supremacia da 

constituição e da rigidez constitucional, que legitimam a invalidação do ato normativo 

contrário a ela, ainda que produzido pela maioria eleita de agentes políticos, pois a 

constituição deve ser resguardada, essa circunstância, segundo Barroso, gera uma 

incongruência no âmbito do Estado democrático
66

. 
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Ademais, a atuação da corte constitucional ao invalidar os atos normativos depende 

da influência da opinião pública, que hoje reconhece a capacidade de o STF atuar de forma 

contramajoritária, na confiança depositada no Tribunal para aplicação do direito de forma 

imparcial. 
67

 

 É importante salientar que a doutrina da dificuldade contramajoritária parte da 

premissa de que as leis são majoritárias e as decisões judiciais contramajoritárias, mas 

algumas vezes o judiciário é capaz de melhor representar a vontade da maioria que o 

legislativo, isso decorre também de um cenário político que os representantes eleitos, nem 

sempre são eleitos pela maioria, devido ao sistema eleitoral que nos submetemos, na 

câmara dos deputados, por exemplo, grande parte dos deputados adquire mandato devido a 

transferência dos votos do partido através do sistema proporcional, o que Barroso destaca 

que, não sabem a maioria que representam, nem quais interesses resguardar. 

 Ante o exposto, é possível compreender que o papel contramajoritário é exercido 

principalmente para proteção da ordem constitucional e dos pressupostos desta, ou seja, os 

direitos fundamentais e a democracia, e que a participação da sociedade é fundamental para 

legitimar esse papel exercido pela corte constitucional que muitas vezes atua 

majoritariamente no âmbito das decisões proferidas. 

 Já o papel representativo, salienta Barroso, decorre da crise de representatividade 

política, e da dificuldade de o sistema majoritário representar os interesses da população, 

conforme destacado, essa questão desaguou em uma crise de legitimidade do legislativo e 

do executivo, que ocorreu concomitantemente com a ascensão do judiciário, que recebe as 

mais diversas demandas da sociedade e deve decidir acerca destas. 

 Pode-se conceituar o papel representativo como a atuação da Suprema corte que 

atende a demandas sociais não satisfeitas no processo político, ou seja, quando o judiciário 

atua na omissão do legislativo ou do executivo.
68

 

 Desse modo, as cortes acabam sendo mais representativas dos anseios sociais que as 

instâncias políticas, porque conseguem interpretar melhor o sentimento majoritário, pois 

não possuem os mesmos compromissos político que envolvem a eleição a um cargo 

político, posto que nas instâncias ordinárias, o ingresso na magistratura se dá por concurso 

público, o que permite ao juiz proferir decisões mais democráticas.
69

 E no Supremo 
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Tribunal Federal a alternância política não prejudica o mandato dos Ministros, garantia da 

vitaliciedade a eles conferida permite que tenham uma atuação mais livre nos julgamentos. 

 Por fim, a decisão judicial não é um ato de vontade discricionária do juiz, ele 

precisa apresentar razões e fundamentos jurídicos capazes de convencer a sociedade, 

Robert Alexy traz a ideia de que a corte constitucional é o representante argumentativo da 

sociedade, desse modo, a jurisdição constitucional seria uma forma de representação 

popular, sendo o constitucionalismo democrático composto por uma legitimação 

discursiva
70

. 

O papel representativo é também observado na atuação do judiciário nos chamados 

“casos difíceis’, pois são situações onde os agentes políticos tendem a deixar a decisão para 

o judiciário, a fim de que ele se encarregue das questões polêmicas sobre as quais a 

sociedade diverge, isso decorre da tensão acerca da influência dessas decisões nos seus 

mandatos eletivos, evita ainda que haja desgaste nas deliberações
71

. 

 O último papel que Barroso trás, como desempenhado pelo Supremo Tribunal 

Federal é o de vanguarda iluminista, neste a corte atua empurrando a história quando esta 

necessita a fim de promover um progresso social. 

Barroso associa esse papel com o movimento histórico do iluminismo, onde a razão 

passa a ser o centro do sistema e se dissocia da fé e dos dogmas cristãos, ele aponta que é 

uma ideia associada ao razão humanista, direitos inalienáveis, tolerância, conhecimento 

científico, que proporcionou o avanço da história rumo a emancipação intelectual
72

. 

 E uma atuação que busca assegurar a dignidade humana e permitir que as pessoas 

possam viver de forma a professar suas convicções e serem respeitadas pelos demais. Ele 

argumenta que são momentos raros onde as cortes devem ser agentes da história, porém 

adverte também que esse papel trata-se de uma competência perigosa, devido ao risco 

democrático que representa, ante ao receio de se tornarem instâncias hegemônicas
73

. 

Contundente a esse fato de que o papel iluminista deve ser excepcionado, é preciso 

delinear que sua função deve ser seguida de um convencimento racional para que não seja 

deslegitimado, e ainda ressalta Barroso: “Supremas cortes de Estados democrático devem 

atuar com fidelidade aos valores subjacentes a esses movimentos políticos e filosóficos que 

conformaram a condição humana na modernidade, assim como suas instituições”.
74

    

                                            
70

 ALEXY, Robert in BARROSO, Luis Roberto, 2018. Op. Cit. p. 116. 
71

 BARROSO, Luis Roberto, 2018. p. 46. 
72

 Ibdem, p 166. 
73

 Ibdem. p. 165. 
74

 Ibdem. p.172. 



31 
 

Posto isso, é necessário se ater que o STF no desempenho da jurisdição 

constitucional exerce a função contramajoritária, representativa e de vanguarda iluminista, 

segundo sustenta Barroso, porém o exercício dessa atribuição deve ser em defesa dos 

princípios e pressupostos que a constituição lhe reservou, ou seja, de guardião da 

constituição, e protetor dos direitos fundamentais e do Estado democrático, quando a corte 

atua fora desses limites perde sua legitimidade, devendo se ater aos valores constitucionais, 

buscando realizar transformações onde há lacunas ou na inércia dos poderes eleitos. Não 

podendo esse modelo ser caracterizado como uma supremacia do judiciário. 

Desse modo, o capítulo que segue irá expor sobre o ativismo judicial a fim de 

destacar a atuação da jurisdição constitucional de forma mais proativa e quais os 

desdobramentos que esse comportamento pode promover na percepção da força normativa 

da constituição. 
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  CAPÍTULO III 

O ATIVISMO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

O presente capítulo recairá sobre a atuação ativista do Supremo Tribunal Federal, 

quando ela pode ser legítima, ou não, e se ela irá afetar a força normativa da constituição, 

haja visto que segundo preconiza Hesse para manter a sua força ativa a constituição precisa 

de superioridade da norma, sobrevivência do Estado e que as forças capazes de violá-las 

estejam dispostas a lhe render homenagem.   

Conforme esses pressupostos e a ideia de que a jurisdição constitucional deve 

resguardar a constituição, e isso é feito através das cortes constitucionais, em razão de elas 

serem as guardiãs da constituição, e dos pressupostos dos direitos fundamentais e da 

democracia, e para tanto desempenha três papéis institucionais o contramajoritário, 

representativo e iluminista, os quais fundamentam sua atividade e atuação ativista, 

legitimada em razão da defesa desses pressupostos e ainda fundamentada através do voto e 

de suas razões. 

 

3.1 JUDICIALIZAÇÃO E ATIVISMO 

Com o objetivo de entender o ativismo judicial, se faz necessário uma abordagem 

do conceito de judicialização, a fim de diferenciá-los, e do processo e contexto em que o 

judiciário passou a atuar de forma fundamental na vida e nas questões sociais, fato 

potencializado após sua expansão e ascensão institucional, propiciada pela vontade do 

constituinte de dar maior destaque a este poder, através da delegação de interprete da 

constituição. 

A judicialização é um fato onde diversas questões sociais, políticas, morais, 

econômicas, entre outras, passaram a ser analisadas e decididas pelo judiciário. Esse 

fenômeno se deu com a adoção pelo Brasil de um modelo constitucional fundado na 

supremacia da constituição, com um modelo híbrido de controle de constitucionalidade que 

possui ações constitucionais, que podem ser propostas por uma série de legitimados e ainda 

um sistema difuso, que não delega a exclusividade da interpretação constitucional a um 

órgão. 

Esta configuração do sistema permite que a corte constitucional se encarregue dos 

mais diversos temas, fazendo com que qualquer demanda seja passível de analise pela 

Suprema corte, fato facilitado pela característica analítica da constituição de 1988. 
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Como mencionado, a constituição vigente quis fortalecer o protagonismo do 

judiciário e para tanto delegou a este a tarefas importantes que para serem desempenhadas 

dependiam do fortalecimento desse poder. O STF então passou a assumir o protagonismo 

desejado pelo constituinte, e se transformou em um tribunal de filosofia substancialista, 

abandonando a posição procedimentalista que adotava até então. 

  A atuação procedimentalista pressupõe que os juízes sejam restritos em sua atuação 

devendo apenas aplicar a lei e compor os interesses em conflito, sem ir além. Já a atuação 

substancialista o juiz adota uma posição concretizadora, materializando as demandas 

jurisdicionais em fatos concretos, buscando a efetivação dos direitos fundamentais, dos fins 

democráticos, entre outros.
75

 

Essa mudança de posicionamento se deu com a expansão do judiciário, que em um 

primeiro momento buscava a autoconservação, querendo reforçar sua legitimidade e 

reafirmar a sua jurisprudência, e a partir de então, com a sua atuação foi reconhecida, e 

ainda somado a crise de representatividade produzida nos demais poderes, passou a atuar de 

forma mais proativa e garantidora, tornado-se substancialista.
76

 

Segundo Barroso, a judicialização significa que as mais diversas questões sociais, 

políticas, morais foram levadas ao judiciário, fato esse, favorecido pela ampliação do 

controle de constitucionalidade e ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, 

que tiveram que ser decididas, em caráter final, pelos juízes.
77

   

Ocorrendo assim uma transferência de poderes para as instituições judiciais em 

detrimento das instâncias políticas, muito favorecida pelo contexto da crise de 

representatividade e desilusão com o sistema majoritário-representativo, tornando o 

judiciário, como caracteriza Barroso, em um poder fundamental e essencial nas 

democracias modernas. 

Já o ativismo judicial, que é uma vertente do substancialismo, é uma atitude do 

judiciário que se manifesta na aplicação direta da constituição as situações não expressas no 

seu texto, a imposição de condutas aos poderes públicos, e a declaração de 

inconstitucionalidade com base em critérios menos rígidos.
78

É ainda uma atitude, a escolha 

por um modo específico e proativo de interpretar a constituição, expandindo seu sentido e 

alcance.
79
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  Esta última vertente, de declaração de inconstitucionalidade por critérios menos 

rígidos, é associada ao neoconstitucionalismo, favoreceu a ampliação do bloco de 

constitucionalidade, que é o conjunto de regras, valores, princípios, entre outros, que 

servem de parâmetro para o controle de constitucionalidade das leis.
80

  

Barroso explica que o ativismo judicial é uma expressão cunhada nos Estados 

Unidos para qualificar a Suprema corte, que passou a uma atuação mais progressista em um 

dado período histórico em que atuou conduzindo a sua jurisprudência de forma mais 

progressista no que tange a aplicação dos direitos fundamentais, lá se tornou uma conotação 

negativa, que pressupõe o exercício impróprio do poder judicial.
81

  

O ativismo está ligado ainda a uma participação mais intensa do judiciário na 

concretização dos fins e valores constitucionais, atuando nos espaços deixados pelos outros 

poderes. Diz Barroso, que muitas vezes não há confronto, mas mera ocupação de espaços 

vazios. 

O autor expõe ainda que o ativismo se instala em momentos de retração dos poderes 

ou pela necessidade de avanços sociais que não foram realizados nas instâncias majoritárias 

e que quando exercido legitimamente procurar extrair do texto constitucional as 

potencialidades construindo, inclusive, regras de conduta a partir de enunciados vagos. 

Requer destacar, conforme Barroso aponta, que o oposto de ativismo é a 

autocontenção judicial, postura ligada a filosofia procedimentalista, que é onde o judiciário 

busca reduzir sua interferência nos demais poderes, nessa linha, os juízes evitam aplicar 

diretamente a constituição em caso em que não seja de aplicação expressa, se abstém de 

interferir nas políticas públicas e utilizam critérios rígidos na declaração de 

inconstitucionalidade, postura adotada pelo STF até 1988.
82

    

Por fim, o ativismo pode ser realizado ora por comportamentos legítimos, ora 

ilegítimos, quando se trata da proteção dos direitos fundamentais, de minorias e defesa de 

grupos historicamente vulneráveis o ativismo é tido como algo positivo, tanto pela classe 

jurídica como pela sociedade, mas ao aplicar o direito de forma que promova interesses e 

valores políticos individuais, estará diante de uma atuação imprópria do juiz.
83

   

A de se concluir que, no arranjo institucional democrático que nos encontramos, a 

judicialização impõe ao juiz uma ação, devido aos mecanismos que promovem o acesso à 

justiça e a prestação jurisdicional, onde a atuação judicial não permite que o juiz deixe de 
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decidir a demanda a ele submetida, porém esse arranjo limita a participação de outros 

atores sociais no debate. 

No que toca ainda a judicialização, Barroso classifica que ela pode se dar de duas 

formas, quantitativa e qualitativa, e que dentro dessas formas, existem aspectos positivos e 

negativos acerca da profusão de demandas judiciais, no que tange ao primeiro sentido, ele 

reflete o aumento da litigiosidade que se deu no país, que se substanciou na existência de 

milhares de processo judiciais em curso, que por um lado refletiu a conscientização da 

sociedade acerca dos seus direitos,e por outro demonstrou a confiabilidade e credibilidade 

que se depositou no judiciário como órgão capaz de solucionar as demandas sociais, 

fundamentando a relevância de sua expansão.  

Porém essa litigiosidade intensa pode representar, sob um aspecto negativo, que há 

um descumprimento excessivo de deveres e obrigações, e que os maiores demandados por 

esse descumprimento são o poder público e no setor privado, instituições financeiras e de 

telecomunicações.  

Já a judicialização qualitativa, designa o fato de que grandes questões nacionais, 

como direito de greve dos servidores públicos, ações afirmativas, foro privilegiado, 

descriminalização de drogas, entre outras, passaram a preencher a ordem do dia dos 

tribunais, devido, principalmente, por não terem sido solucionadas nas instâncias políticas 

ao tempo em que se fazia necessário, o que reflete na grave conclusão de que a política 

majoritária não vem funcionando como deveria.
84

   

E o ativismo, quando exercido na inércia ou omissão dos outros poderes é uma 

atuação reconhecida, e ainda pretendida, algumas vezes pelo legislador ou administrador, 

que prefere que o judiciário se encarregue das demandas difíceis e com relevante desacordo 

moral, isso se deve as garantias que o judiciário detém e que se contrapõem ao mandato 

eletivo dos membros do legislativo e do executivo, estes por estarem submetidos ao voto 

popular preferem se abster de tomar decisões que possam vir a prejudicar seus interesses 

políticos e descredibiliza-los perante o eleitor.  

A fim de sintetizar, temos que a judicialização e o ativismo judicial são fenômenos 

distintos, mas que se influenciam, posto que devido à expansão institucional do poder 

judiciário, favorecida pela constituição de 1988, as mais diversas demandas chegaram para 

deliberação dos juízes e tribunais, fato este que proporcionou uma mudança de 

comportamento dos membros do judiciário, que até então adotava uma posição de 
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autocontenção, e que a partir dessa demanda, passa a se tornar mais concretizador dos 

direitos, chegando a uma postura proativa na busca de garantir os postulados dos direitos 

fundamentais e da ordem democrática, e passando a ser denominado ativista. 

 

3.2 A ARGUMENTAÇÃO E O VOTO 

Ciente do papel representado pelo poder judiciário no arranjo institucional à luz da 

constituição brasileira de 1988, que eclodiu nesse sistema onde os juízes passaram a atuar 

de forma mais proativa no que toca às demandas por direitos que se difundiu nos tribunais. 

Passa agora a análise dos fatos que conferem legitimidade democrática para a atuação dos 

juízes, e principalmente, dos juízes constitucionais, para o exercício do ativismo, sem, 

contudo, enfraquecer a força normativa da constituição. 

Como apresentada a corte constitucional atua para a defesa dos direitos 

fundamentais e da ordem democrática, sua legitimidade para tanto decorre da constituição, 

que lhe conferiu o papel de guardião da constituição, detentora da última palavra acerca da 

interpretação constitucional, e no âmbito do estado democrático sua decisões não estão 

sujeitas a revisão de nenhum outro poder. 
85

 

  Nesse sentido cabe uma análise da legitimidade democrática da jurisdição 

constitucional, acerca da justificativa teórica para a atuação em defesa da supremacia da 

constituição e dos seus postulados, para tanto são apresentados argumentos que parte da 

fundamentação moral e universal dos direitos fundamentais e sua indisponibilidade frente a 

maioria legislativa. 

Num esforço argumentativo a fim de legitimar o papel político desempenhado pela 

Suprema corte americana na fase em que foi considerada ativista, agindo em defesa dos 

direitos fundamentais e na defesa das minorias, Ronald Dworkin propõe argumentos 

racionais e controláveis que não se confundem com o governo dos juízes. 

Ele expõe que a dignidade da pessoa humana se encontra como um princípio 

jurídico do qual decorrem os direitos do homem, e que não podem ser relativizados em prol 

de “qualquer projeto coletivo de bem comum”.
86

 

Sendo assim, a constituição assume a feição de constituição-garantia, que especifica 

um procedimento político pelo qual os direitos e liberdades fundamentais, serão protegidos, 

à corte constitucional cumpre evitar que a lei fundamental seja corroída pela maiorias 
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transitórias que podem ser hábeis de destruí-la. Embora contramajoritário esse papel da 

corte é conferido pela vontade superior do povo e positivado pela constituição. 

Dentro dessa perspectiva, podemos vislumbrar a relação com a teoria da força 

normativa, quando Hesse sustenta que para concretizar a proposição normativa dentro da 

realidade do Estado, faz-se uso da interpretação constitucional a fim de manter a força 

normativa. Ao atuar na completude da norma e fazendo a interpretação, ainda que de forma 

inovadora, de modo ampliativo. 

Ademais, Dworkin prescreve que, ao interpretar a constituição, os juízes 

constitucionais, devem resguardar os valores políticos que todos os cidadãos razoáveis e 

racionais endossam. “A constituição não é o que a Suprema corte diz que ela é, e sim, o que 

o povo agindo constitucionalmente, por meio dos outros poderes, permitirá a corte dizer 

que é”.
87

 

Desse modo, a corte constitucional explícita a vontade do povo, sendo o seu 

representante argumentativo, utilizando-se de argumentos racionais, obrigatoriamente 

expondo em seus julgados as razões que justificam a interpretação ampliativa a que se 

propõem, sendo assim, se institui como o articulador dos debates em tornos dos princípios 

constitucionais. 

Quando o juiz decide uma demanda deve apresentar suas razões de forma 

fundamentada, ou seja, motivar através das razões e do oferecimento de argumentos 

jurídicos, Sendo esta uma característica que garante, de acordo com Gilmar Mendes, uma 

“blindagem” contra julgamentos arbitrários, e é ainda, um direito fundamental do cidadão
88

. 

O art. 93, IX, da CRFB/1988, deve ser interpretado como uma responsabilidade 

política das decisões, por isto, “a racionalidade moral e prática é invocada para reduzir a 

discricionariedade judicial”.
89

 

Nesse modelo, a jurisdição, que é a interpretação final da norma, expressará a 

compreensão particular do juiz acerca dos direito e do sentido da proposição jurídica, 

devido ao arranjo constitucional, formado por inúmeras cláusulas abertas, com a inclusão 

de conceitos jurídicos indeterminados e princípios que precisam ser integrados no caso 

concreto, é aberto um espaço para a valoração do intérprete, fazendo com que o direito 

perca um pouco de sua objetividade.  
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Barroso aborda ainda que existem “desacordos morais razoáveis”, ou seja, a 

sociedade é composta por pessoas distintas que pensam de formas distintas, e que o papel 

do Estado é garantir que todas possam viver a sua autonomia da vontade e suas crenças.
90

 E 

devido a intensa judicialização dessas questões, o juiz precisa fixar o sentido da norma, pois 

esta não se encontra pronta no ordenamento jurídico, além do mais o intérprete ainda 

precisa justificar argumentativamente a sua escolha, a fim de que possa convencer a 

sociedade como um todo. 

Ademais, o intérprete ainda poderá se deparar com colisões entre direito 

fundamentais que precisam de ponderação para serem decididas, questões onde venham a 

confrontar-se princípios e interesses constitucionalmente protegidos, nestes casos, afirma 

Barroso, que devido a ausência de hierarquia entre as normas constitucionais, o intérprete 

deverá demonstrar argumentativamente, à luz dos elementos do caso concreto, mediante 

ponderação e razoabilidade qual solução se mostra mais adequada a realizar a vontade da 

constituição
91

.  

Barroso propõe ainda, que a interação entre os mais diversos atores e instituições 

influência nas decisões dos juízes e são capazes de provocar uma autocontenção através do 

fenômeno do diálogo constitucional, onde embora a corte constitucional seja a intérprete 

final da constituição, existem circunstâncias capazes de subverter ou atenuar essa atuação.  

São elas: a possibilidade de o legislativo superar a interpretação da corte, através de 

ato legislativo, como sabe-se o legislativo não se vincula a decisão do STF na sua função 

típica legislativa, sendo assim ele pode criar nova lei ou modificar através de emenda à 

constituição o sentido da proposição normativa e assim superar o entendimento dos 

juízes
92

. 

A segunda forma é através da devolução da matéria para o legislativo com prazo 

para sua deliberação, E por último, pode o STF chamar o legislativo a atuar, através do 

“apelo ao legislador”, esta foi a posição adotada pela corte nos julgamentos em sede de 

mandado de injunção, porém o legislativo acabava por não responder a esse apelo, e nesse 

sentido, a corte deliberou por ela mesma estabelecer a proposição legislativa para atender a 

omissão, fato que acabou  referendado pelo próprio legislador no advento da lei do 

mandado de injunção. 
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Portanto, fica evidenciado que a jurisdição constitucional, na sua atividade de 

intérprete da norma, busca os argumentos a fim de convencer a coletividade, e procura se 

impor quando a contrariedade à constituição seja a ponto de afrontar direitos fundamentais 

ou comprometer os pressupostos da democracia, além de atuar na omissão e nas lacunas do 

legislador ou administrador, ganhando um papel de destaque nesses casos, mas submetida a 

uma conformação das demais instituições.  

Cumpre ressaltar que, as decisões dos juízes não geram insegurança jurídica, devido 

à legitimidade do órgão que as profere, nesse caminho há de se reconhecer que o juiz não 

age de ofício para invalidar um ato normativo ou proferir uma decisão, ele age apenas 

quando é provocado e chamado a atuar ante aquela situação concreta. No processo de 

constitucionalização do direito, de acordo com Barroso, foram incorporadas diversas 

questões sociais como questões jurídica, passíveis de serem enfrentadas pelo judiciário
93

. 

Desse modo, a constituição chamou os juízes a atuar politicamente, sendo o 

representante argumentativo da sociedade, pois a democracia contemporânea é feita de 

votos, mas também de direitos e razões, quando os representantes da política majoritária 

não atuam, o judiciário adquire legitimidade democrática para agir, sendo que fazem 

fornecendo suas razões, através da qual irão legitimar suas decisões criativas, Barroso 

aponta que é uma legitimação discursiva
94

.  

Nessa capacidade de justificar, “os juízes constitucionais devem convencer o 

auditório ao qual ele se reporta”
95

, sendo que o auditório que o Supremo se submete é a 

sociedade como um todo, e ele precisa demonstrar que a sua decisão é a melhor solução 

aplicável ao caso concreto, utilizando das suas razões e argumentos. No voto de cada 

Ministro, deverá ser apresentada uma solução que, dentro de um certo limite, apresente a 

norma capaz de reger o caso, buscando conciliar com o direito posto, não abrindo espaço 

para atuação discricionária. 

Cabe aqui expor que o intérprete constitucional precisa se ater às circunstâncias 

econômicas, sociais de seu tempo e ainda ao sentimento social que se estabelece na 

sociedade e dentro desses limites atuar para resguardar a autoridade e a credibilidade da 
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jurisdição constitucional, nesse sentido faz uso dos papéis a ele conferidos na defesa dos 

pressupostos dos direitos fundamentais e do processo democrático.  

Apresentado esse ponto, podemos relacioná-lo com a perspectiva de Hesse acerca 

da atuação da jurisdição constitucional a fim de garantir a eficácia da constituição, que se 

mostra de forma mais concreta quando consegue encaixar o sentido da proposição jurídica 

à realidade dominante no momento de sua aplicação, ou seja, o juiz através da 

argumentação garante a força normativa da constituição, ao aplicar à realidade social, 

econômica e política a vontade da constituição. 

 

3.3 DECISÕES DO SUPREMO COM VIÉS ATIVISTA 

O Supremo Tribunal Federal, ao longo dos últimos anos, devido a intensa 

judicialização das mais diversas questões se encontrou na situação de ter de aplicar as 

normas constitucionais aos casos concretos que se apresentavam, como se observou ao 

longo do trabalho, essa função passou a ser exercida de forma mais substancialista, visando 

garantir direitos fundamentais e a ordem democrática. 

Barroso em sua exposição aponta que quando o legislativo atua e cria a proposição 

normativa, o judiciário deve, via de regra respeitar a suas decisões e aplicá-las, e somente 

vir a invalidá-las nos caso de flagrante inconstitucionalidade ou afronta aos pressupostos, 

adotando assim a postura da autocontenção. Agora quando houver omissão ou lacunas o 

STF poderá assumir o papel do protagonismo
96

    

Com base nesse posicionamento é possível apontar julgamentos onde a corte foi 

chamada a atuar, e já existia posicionamento por parte dos representantes majoritários e 

esta acabou por manter a lei emanada da instância legislativa, como é o caso da ADI 

3510/2008 onde o STF confirmou a constitucionalidade da lei de biossegurança e permitiu 

a pesquisas com células tronco embrionárias nos termos da referida lei.  

Em outro caso de autocontenção da corte, podemos destacar a ADC 41/2017, que 

afirmou a constitucionalidade da lei 12.990/2014 que instituiu a reservas de 20% das vagas 

dos concursos públicos da administração direta para pessoas negras, referendando a política 

das ações afirmativas, agindo na conformidade do legislativo. 

Sendo assim, só é possível identificar que há atuação contramajoritária da corte 

constitucional quando há invalidação da lei ou ato normativo que foi submetido ao 

julgamento da corte e então esta teve de sobrepor a sua vontade em razão da defesa dos 
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pressupostos constitucionais. Essa atuação, como já mencionado, ela é a mais visível, mas 

não a mais frequente, pois no geral o índice de normas invalidadas por 

inconstitucionalidade é baixo sob a vigência da constituição atual
97

.  

Já em outro momento, quando há inércia ou omissão a atuação da jurisdição 

constitucional deve ser de agir, de forma concretizadora, alternando assim momentos de 

prudência e ousadia, nesse segundo momento, podemos apontar como decisões que se 

mostraram representativas, como a ADC n° 12 que resultou na posterior edição da Súmula 

Vinculante n°13, que vedou a prática do nepotismo em todos os poderes do Estado. 

Nessa ação o STF julgou constitucional uma resolução do CNJ que proibiu o 

emprego de cônjuges, companheiros e parentes de servidores nos tribunais, porém essa 

declaração foi feita de modo a ampliar a vedação a todos os órgãos da administração, em 

razão dos princípios da moralidade e da impessoalidade, consagrados no direito 

administrativo, e ainda realizou a edição da súmula para dar efeito “erga omnes” e 

vinculante a matéria, atendendo assim uma demanda social por probidade administrativa
98

. 

Ainda na linha de atuação representativa da corte, é possível apontar a proibição do 

financiamento de campanhas políticas pelas empresas privadas e a criação por iniciativa do 

STF de uma nova hipótese de perda do mandato parlamentar por infidelidade partidária, 

essas decisões foram demandas sociais desenvolvidas por ausência de reformas políticas, e 

que ocorreram por clamor popular advindo da crise de representatividade política e foram 

instituídas com fundamento na proteção da ordem democrática. 

O último papel desempenhado pelo STF é o de vanguarda iluminista, segundo a 

divisão de Barroso, dentro dessa atuação da corte constitucional, que em raros momentos e 

decisivos deve ser o agente da história a fim de atualizar o sentido da norma e a vontade da 

constituição através de suas decisões, realizando a mutação necessária
99

.  

Aqui pode-se destacar principalmente duas decisões do STF, a primeira é a ADPF 

54/DF julgada em 2012, que permitiu a antecipação terapêutica do parto em caso de feto 

anencéfalo e a ADPF 132 que reconheceu as uniões homoafetivas como entidades 

familiares e estendeu-lhes o mesmo regime jurídico das uniões heteroafetivas. Em ambos 

os casos a conduta do tribunal se deu no sentido de proteção a direitos fundamentais. 

Na primeira a decisão se deu no sentido de destipificar a conduta de interromper a 

gravidez de gestante em caso de feto anencéfalo, que era considerado crime de aborto, neste 
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julgamento dois ministros entenderam que não era papel do STF agir como legislador 

positivo e que o caso apresentado deveria ser regulado pelo legislativo. Porém estes foram 

votos vencidos, os demais ministros decidiram por efetivar o direito, uma vez que se tratava 

de direitos fundamentais relativos a dignidade da pessoa humana, a vida e saúde da 

gestante.  

E que em função da impossibilidade científica de vida do feto, o seu direito 

fundamental, e a sua dignidade não devia se sobrepor ao da mulher, ante a ponderação 

necessária em casos de conflito entre estes direitos. Foi então dada interpretação conforme 

a constituição para descriminalizar o aborto nesses casos, em razão da omissão legislativa e 

do direito fundamental à liberdade reprodutiva da mulher. 

A segunda decisão, acerca da extensão do regime jurídico das uniões heteroafetivas 

as uniões homoafetivas, representa um dos maiores exemplos de ativismo praticado pelo 

STF, em que pese a omissão legislativa evidente e a postura do legislador de não regular a 

matéria ante a evidente controvérsia social, o judiciário decidiu que deveria resguardar a 

proteção constitucional da família e reconhecer a situação de fato existente. 

A corte adotou uma postura consensual, decidindo por unanimidade, contra a 

discriminação e o preconceito, se baseou em direitos fundamentais como a dignidade da 

pessoa humana, liberdade, igualdade, pluralismo, e proteção da família, todos 

fundamentados nos argumentos dos votos. 

Alguns votos merecem ser destacados, como o do Ministro Fux que salientou a 

necessidade de defesa dos direitos fundamentais e das minorias é dever da corte, ainda que 

atue de forma contramajoritaria, devem impor a ação do poder público
100

.  Ele ainda 

prescreve que o Estado não deve apenas se abster de violar os direitos, mas também deve 

atuar positivamente na sua proteção. 

O Ministro Gilmar Mendes argumentou no sentido de que o STF não poderia deixar 

de atuar no caso em tela, pois isto seria um agravamento no quadro de proteção das 

minorias, ele aponta ainda que o não reconhecimento seria equivalente a discriminação e 

portanto algo intolerável no atual modelo constitucional, e defendeu a atitude ativista 

dizendo que a proteção cabia ao Estado, como o poder legislativo não atuou, caberia a corte 

a atuação
101

. 
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Por fim, destaca-se o voto do Ministro Marco Aurélio no sentido de que os direitos 

fundamentais positivados não teriam utilidade se fossem interpretados de acordo com a 

opinião pública majoritária.   

Nesse sentido, o julgamento da ADPF 132 se destaca como sendo um importante 

marco para o ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal, onde a corte teve que se 

afirmar enquanto órgão máximo de proteção dos direitos das minorias frente as maiorias, 

que sem o seu posicionamento proativo deixaria a essa grande parcela da população sem o 

direito reconhecido. 

Podemos concluir que com base nesses julgamentos que o Supremo tende a buscar 

uma posição de autocontenção deixando a atuação do legislativo ser a primeira a se 

manifestar, mas que ante a sua omissão e as lacunas normativa, sendo o STF provocado e 

chamado a atuar, este na defesa dos direitos fundamentais e na proteção das minorias, deve 

buscar a posição ativista e promover a representação da sociedade e a fim de garantir a 

manutenção da força normativa da constituição, que será resguardada por esse fundamento. 

 

3.4 CRÍTICAS AO ATIVISMO DO SUPREMO 

A posição ora defendida no presente trabalho, não se encontra livre das mais 

diversas críticas, que se insurgem das mais variadas camadas da população. A principal 

delas se funda na necessidade de que mudanças venham da instância política própria, ou 

seja, do legislativo, e que o judiciário não é o órgão adequado a responder essas 

demandas
102

. Ou seja, o judiciário ao exercer o papel representativo apresentado por 

Barroso, está invadindo a competência do legislativo. 

Desse modo se apresentaram problemas de legitimidade democrática, pela ausência 

de voto popular, e isto representaria um risco democrático, é uma crítica fundada no desafio 

contramajoritario, onde a corte constitucional pode invalidar atos emanados dos demais 

poderes mesmo sem ter sido eleita pelo povo, nesse ponto deve-se resgatar a ideia de que a 

atuação contramajoritária se dá e se justifica pela defesa dos pressupostos dos direitos 

fundamentais e da ordem democrática, sendo uma forma de garantir que a maioria não 

possa oprimir os direitos das minorias. 

Porém, nesse viés de argumentação, alguns autores entendem que na defesa dos 

pressupostos constitucionais, é possível que a corte constitucional possa exercer qualquer 
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tipo de atuação e que nunca poderia ser atingida pela crítica democrática, nesse sentido 

nunca estaria errada, pois quando atua na defesa dos direitos está exercendo o papel 

contramajoritário, quando atua na omissão legislativa está agindo no papel representativo e 

quando promove avanços civilizatórios está agindo no papel iluminista
103

.   

Barroso argumenta que quando o STF atua em razão de um papel quando deveria 

estar buscando outro a atuação não é legítima, não podendo o modelo atual ser 

caracterizado pela supremacia do judiciário, “o Supremo Tribunal Federal tem a 

prerrogativa de ser o intérprete final do direito, nos casos a ele submetidos, mas não é o 

dono da constituição
104

”. 

No que toca ainda, o papel representativo, as críticas se reportam a necessidade de 

haver omissão ou vácuo de poder para que o STF possa atuar representativamente, é 

preciso que as situações sejam concretas e que se verifique a presença das condições. 

Somente uma demanda social evidente seria capaz de justificar o ativismo e a atuação 

enquanto legislador negativo. 

Ademais, afirma-se que o papel de representante argumentativo é eventual e 

subsidiário, sendo o órgão de representação popular o legislativo, e que só é razoável atuar 

em casos de falhas graves, pois o modelo de legitimação pelo voto importa que qualquer 

justificativa pode ser usada para implementar a reforma que o judiciário se propõe, posto 

que a constituição analítica que o estado brasileiro possui e ainda devido ao grande número 

de legitimados a propor ações constitucionais, permite que qualquer demanda seja capaz de 

gerar um litígio constitucional
105

.  

Outra crítica que merece destaque é quanto a violação do princípio da separação dos 

poderes, a atuação proativa dos juízes impõe riscos a limitação dos poderes e interfere na 

função legislativa
106

. Essa crítica não prospera em face da legitimidade da jurisdição 

constitucional advir da própria constituição, e do poder constituinte originário, e ainda 

porque as decisões do STF são vinculantes apenas para a administração e os demais 

tribunais, ela não vincula o legislativo na sua função típica de legislar, e ainda não vincula a 

própria corte, que se entender que as circunstâncias fáticas são outras, ela pode alterar o 

entendimento e firmar nova jurisprudência. 
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Por fim, há uma crítica sobre a qual Barroso concorda, acerca do volume de 

processos que tramitam no tribunal e os impede de prestar uma melhor jurisdição. Como 

visto, a atuação da corte não se restringe a prestar jurisdição constitucional, o tribunal 

também presta jurisdição ordinária, e funciona como corte recursal de última instância, 

dessa forma há multiplicidade de processos para deliberação
107

.  

Barroso acredita que para superar esse problema, o STF necessita de mudanças 

institucionais, que inclui não admitir mais recursos do que possa julgar em um ano, pois a 

presença de muitos processos gera votos sem o adequado preparo e com pouco tempo para 

a reflexão, que faz com que sejam muitos pedidos de vista e que transforma a corte em um 

tribunal de decisões monocráticas
108

.  

Existem ainda muitas visões que reprovam a atuação dos juízes de forma mais 

concretista, mas conforme exposto o essa atuação não é capaz de enfraquecer a força 

normativa da constituição, pois ainda teremos presentes os pressupostos de manutenção, ou 

seja, uma norma constitucional soberana, a sobrevivência do estado e forças capazes de 

oprimi-la disposta a mantê-la.  

Cabe destacar que a crise de representatividade que se instalou no Brasil deu lugar a 

um poder judiciário com atuação relevante, onde a sociedade, por rejeição as instância 

políticas, devido ao alto índice de corrupção ligado a ela, fez com que o Supremo Tribunal 

Federal interpretasse esse sentimento se destacando no cenário brasileiro por suas decisões 

de enfrentamento
109

, daí podemos apontar a maior preocupação com o ativismo da corte.  
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CONCLUSÃO 

 Após a explanação de todos os pontos a que se propôs o trabalho, e a fim de 

responder o objetivo a que este se propôs, pode-se concluir que a constituição brasileira 

ainda possui força normativa, com base no que Hesse estabelece com sendo necessário para 

sua manutenção, ou seja, a superioridade da norma constitucional, a sobrevivência do 

Estado nos momentos de crise institucional e a manutenção frente às forças capazes de 

violá-la. 

 Com base nesses pressupostos, que garantem a força ativa, observou-se que a 

constituição de 1988 está no ápice do ordenamento jurídico brasileiro, servindo de 

fundamento de validade para as demais normas, o que promoveu o fenômeno da 

constitucionalização do direito, onde todo o ordenamento deve ser interpretado à luz da 

constituição.  

 Este fenômeno é garantido pela jurisdição constitucional que atua na aplicação e 

interpretação da constituição, a fim de garantir a observância dos direitos fundamentais e da 

ordem democrática do Estado que estão positivados na lei fundamental. O 

constitucionalismo do pós-guerra pretendeu conferir essa tarefa a um Tribunal 

Constitucional para que não sofresse mais as barbáries que acometeram os países nesse 

período, e, portanto delegou um papel de destaque ao poder judiciário. 

 Com essa função delegada judiciário, o Supremo Tribunal Federal se estabeleceu e 

se expandiu, saindo de uma postura conservadora de autocontenção, para uma postura 

concretista, mais garantidor dos direitos, essa mudança de postura foi associada ainda a um 

período de intensa judicialização das mais diversas questões, que delegou aos juízes a 

função de decidir demandas sociais não satisfeitas pelo processo político democrático. 

 Ao se manifestar sobre essas demandas, que não poderia deixar de ser atendidas, 

devido ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, os juízes passaram a uma 

maior representatividade na sociedade, e deu início ao chamado ativismo judicial 

 Os juízes ao interpretar a constituição de forma mais proativa, utilizaram-se de 

diversos parâmetros devido a vagueza do texto e a presença de conceitos jurídicos 

indeterminados, com o objetivo de afastar a subjetividade do texto e assegurar os 

pressupostos constitucionais dos direitos fundamentais e ordem democrática, para a teoria 

sustentada por Hesse, a interpretação constitucional se faz relevante para concretizar o 

sentido da proposição normativa dentro das condições reais dominantes no Estado, e a 

mutação constitucional deve ser exercida, mas mantendo intactos os fundamentos que dão 

identidade a constituição.  
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 Desse modo, a relação da mutação constitucional, na visão de Hesse, com o 

ativismo judicial é de que aquele pode ser realizado a fim de manter a força ativa da 

constituição, mas que os pressupostos de identidade devem ser mantidos, e o núcleo 

tangente da constituição que deve ser preservado são os direitos fundamentais e a 

democracia, portanto a defesa desses pressupostos justifica a atuação do judiciário. 

Adiante, passou a se analisar os papéis exercidos pelo Supremo Tribunal Federal na 

defesa dos pressupostos constitucionais e para assegurar a ordem constitucional, conforme 

aponta Barroso, a corte após sua expansão passou a atuar enquanto jurisdição constitucional 

assumindo os papéis contramajoritário, representativo e iluminista, sendo o primeiro a 

capacidade de invalidar atos do legislativo e do executivo na defesa da constituição, o 

segundo papel o STF exerce ao satisfazer as demandas sociais que os outros poderes não 

atenderam e o último papel é exercido em momentos de necessidade de avanços 

civilizatórios a fim de promovê-los. 

No desempenho desses papéis os juízes constitucionais devem utilizar o voto e os 

argumentos para convencer a sociedade de que sua decisão é a melhor solução para o caso 

concreto e ainda deve relacioná-la com o direito posto para não deixar margem de 

entendimento acerca de uma atuação discricionária por parte do intérprete. 

O voto transforma o STF no representante argumentativo da sociedade, este deve 

pretender convencer a todos, pois a platéia a qual se submete o supremo, é a sociedade 

como um todo, caso seu argumento não atenda esse auditório irá gerar descredibilidade e 

ausência de autoridade nas decisões, assim perderá sua legitimidade democrática. 

 Cumpre ainda destacar as decisões proferidas pelo Supremo em sua atuação, ao 

longo da vigência da constituição de 1988, poucas vezes atuou de forma contramajoritária, 

nas decisões destacadas acompanhou a vontade do legislador e manteve a 

constitucionalidade das leis, sua atuação de forma mais ativista se deu na inércia e omissão 

do legislativo ao reconhecer direitos das minorias e promovendo reformas políticas 

necessárias, onde já havia manifestação da população acerca da necessidade. 

 Por fim, cuidou-se de apontar que o ativismo do Supremo não é uma realidade livre 

de críticas e de desacordos, que para muitos o judiciário deveria manter a autocontenção ao 

invés do ativismo, e deixar o poder decisório para as instâncias majoritárias, devido a 

ausência de representação popular por parte dos juízes.   

 A atividade de interpretação da constituição, segundo Barroso, deve alternar 

momentos de prudência e ousadia a fim de que não se torne uma supremacia do judiciário, 

mas alguns avanços são bem vindos, outros são criticáveis, muitas vezes a intenção é 
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louvável, mas realiza pelo órgão que não detém a primazia de atuação, vem a ser contestada 

e gera insegurança jurídica e institucional. 

 Porém o judiciário tem servido bem a população e podemos observar que em alguns 

casos, a própria instância legislativa prefere que as mudanças sejam promovidas pelos 

juízes. Posto que são questões com alto grau de desacordo moral na sociedade, o legislativo 

enfrenta dificuldade de promover algumas mudanças porque exerce mandato, e pretende se 

reeleger, ao enfrentar questões moralmente controvertidas em defesa da minoria corre o 

risco de sofrer a desaprovação da parcela a qual este representa.  

Desse modo é preferível que o Supremo que possui garantias, vitaliciedade, por 

exemplo, promova as mudanças e atue assim na defesa das minorias, porque por mais que 

isso possa causar um desgaste, não irá sofrer politicamente com a decisão.  

Conclui então que a força normativa da constituição, que é a garantia de sua 

permanência, não é enfraquecida pelo ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal, pois 

doutro modo já estaríamos sob uma nova ordem constitucional, visto que os poderes ainda 

pretendem mantê-la e ela está demonstrando sua força nas situações de emergência, quando 

o Supremo toma uma decisão capaz de enfraquecê-la e ela subsiste, está evidenciando sua 

força ativa. 
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