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RESUMO 

 

  A presente monografia objetiva trazer à discussão as crescentes mudanças ocorridas na 

atuação do Judiciário e na forma da sociedade enxergar esse Poder, com foco no ativismo 

judicial, tema de muita polêmica entre os mais autorizados doutrinadores brasileiros. 

 Desta forma, o meio de pesquisa que será utilizado na monografia é o descritivo, onde 

serão abordados os aspectos controvertidos relacionados ao fenômeno do ativismo judicial, sua 

relação com os Poderes Executivo e Legislativo, como ele ocorre no sistema jurídico brasileiro 

e o que a doutrina entende, majoritariamente, sobre tal instituto. De modo a atingir tal 

compreensão, será feito um apanhado histórico, teórico e filosófico acerca das condições que 

possibilitaram a constitucionalização do Direito, por sua vez um acontecimento fundamental 

para a judicialização das questões políticas e sociais no Brasil, outro tema importante que irá 

permear o presente trabalho, chegando, por fim, ao conceito de ativismo.  

 

Palavras-chave: Ativismo Judicial. Judicialização. Poder Judiciário. 

Constitucionalização. Direito Constitucional. Constituição Federal de 1988.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

  This monograph aims to bring to discussion the increasing changes regarding the 

Judiciary form of operation, such as the way the society notes it, focusing on judicial activism 

which is a subject full of controversy among the most authoritative Brazilian Scholars.  

 Thus the means of research that will be used in the monograph is the descriptive, where 

will be discussed the controversial aspects related to judicial activism, it’s relation with the 

Executive and Legislative, how it occurs on Brazilian legal system and how the majority of the 

juridical doctrine understands it. In order to achieve such an understanding, a historical, 

theoretical and philosophical overview will be made regarding the conditions that allowed the 

constitutionalization of law, that consequently lead to the judicialization of political and social 

matters in Brazil, another important theme that will be present on this study.   

  

Keywords: Judicial Activism. Judicialization. Judiciary. Constitutionalization. 

Constitutional Law. Federal Constitution of 1988.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Consiste a presente monografia em trazer à discussão, precipuamente, conceitos que 

estão em destaque no Direito contemporâneo, e como eles estão permeando as relações 

jurídicas e influenciando a tomada de decisões. São eles: a constitucionalização, a 

judicialização e o ativismo judicial.  

A constitucionalização, ocorrida após o término da Segunda Guerra Mundial, 

transformou os antagonismos jurídicos e políticos em conflitos resolúveis em um espaço 

determinado pela primazia dos valores e normas de natureza constitucional. O Estado 

Constitucional de Direito, por sua vez uma nova forma de organização político-estatal que se 

apresenta como máxima tipificação do Estado Legislativo de Direito, consagrou a 

Constituição como a norma fundamental de todo o sistema jurídico. 

O cenário atual de significativas transformações na arquitetura jurídica estatal, a partir 

da assunção do papel normativo da Constituição, coincidiu com uma concreta expansão do 

Poder Judiciário, ilustrando sua maior participação no âmbito político e configurando um 

novo modo de pensar e de praticar o Direito. A ampliação da jurisdição e, igualmente, do 

discurso jurídico é atribuída à instituição do controle de constitucionalidade das leis, 

considerado como principal responsável pela ascensão do Judiciário como uma nova força 

política nas democracias contemporâneas. 

Luigi Ferrajoli1, grande estudioso do Direito Constitucional, classifica o momento 

constitucional em que os Estados ocidentais vivem como "constitucionalismo da terceira 

geração". É justamente a geração que transformou os direitos sociais em direitos 

fundamentais. "Se as constituições do século XIX, dos Estados liberais, eram um freio ao 

poder do Estado, as constituições atuais são um passo à frente. São textos que criam, além de 

limites para ao poder estatal, obrigações políticas em relação aos cidadãos", resumiu o jurista. 

A Constituição de 1988 foi essencial para marcar a redemocratização do país após um 

longo período de ditadura militar. Sua própria elaboração contou com a participação ativa da 

sociedade civil, e o resultado desse processo foi uma Constituição abrangente e analítica.  

                                                           
1 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão – Teoria do Garantismo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2002. 
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Ao associar uma Constituição com essas características a um amplo sistema de 

controle de constitucionalidade, tem-se o fenômeno da judicialização. Ele e o ativismo 

judicial são primos. Têm, portanto, similitudes, mas não possuem as mesmas origens, não 

sendo gerados, a rigor, pelas mesmas causas imediatas.  

A judicialização, no contexto brasileiro, é um fato, uma circunstância que decorre do 

modelo constitucional adotado, onde questões de larga repercussão política ou social 

passaram a ser decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não mais pelas instâncias políticas 

tradicionais, como o Congresso Nacional e o Poder Executivo. Tal conceito, que será melhor 

delineado ao longo do presente trabalho, sugere que tais questões tenham sua instância final 

nos tribunais, o que consequentemente acarreta em uma transferência de poder para o 

Judiciário.   

Por sua vez, o ativismo judicial expressa uma postura do intérprete, um modo proativo 

e expansivo de interpretar a Constituição, potencializando o sentido e alcance de suas normas. 

Trata-se de um mecanismo para contornar o processo político majoritário, característico dos 

Poderes Executivo e Legislativo, quando estes tenham se mostrado inertes, emperrados ou 

incapazes de produzir consenso. 

Para que seja possível adentrar no ponto nodal do trabalho, será feito um apanhado 

histórico, filosófico e teórico das condições que levaram à constitucionalização do Direito, à 

crescente transferência de poder ao Judiciário e a sua consequente ingerência sobre os demais 

Poderes, delineando a revolução profunda e silenciosa que tem ocorrido no Direito 

contemporâneo, que já não se assenta apenas em um modelo de regras e de subsunção, nem 

na tentativa de ocultar o papel criativo de juízes e tribunais. 

Com isso, a presente monografia tem o condão de provocar reflexão sobre essa postura 

ativa do Judiciário, principalmente com relação ao Supremo Tribunal Federal, avaliando 

como isso influencia a atuação dos outros Poderes, suas formas de ocorrência no sistema 

jurídico brasileiro e sua recepção pela doutrina.  
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CAPÍTULO 1 

A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO 

 

1.1 NOÇÕES PRELIMINARES 

 

Ao falar em constitucionalização do Direito, explora-se a ideia de um efeito expansivo 

das normas constitucionais, que se irradia por todo o sistema jurídico, de tal modo que os 

valores contemplados nos princípios e regras constitucionais passam a condicionar as demais 

normas do Direito infraconstitucional2.  

Alguns autores procuraram elaborar um catálogo de condições para a 

constitucionalização do Direito, de modo a ilustrá-la. É o caso de Ricardo Guastini3, que 

inclui, entre elas, a necessidade de uma Constituição: a) rígida; b) com garantia jurisdicional; 

c) com força vinculante; d) que possibilite uma interpretação extensiva; e) com aplicabilidade 

direta de suas normas; f) capaz de ditar a interpretação das leis, e; g) que possua influência 

sobre as relações políticas. 

Como era de se esperar, tal fenômeno repercute sobre a atuação dos três Poderes, do 

seguinte modo: no Poder Legislativo, há a limitação da discricionariedade na elaboração de 

leis; no Executivo, observa-se a imposição de deveres de atuação e a necessidade de buscar 

fundamentos de validade na Constituição para prática de seus atos; por fim, no âmbito do 

Judiciário, serve como parâmetro para o controle de constitucionalidade, além de condicionar 

a interpretação de todas as normas do nosso sistema4. 

O atual estágio de constitucionalização do Direito foi um desdobramento da 

aproximação do constitucionalismo com a democracia e da difusão da jurisdição 

constitucional. No entanto, esse fenômeno não se desenvolveu de forma simultânea e 

                                                           
2 Por “Direito infraconstitucional”, subentende-se o escalonamento verticalizado e hierárquico das normas, sendo 

a Constituição a norma de validade de todo sistema jurídico, graças ao princípio da unidade do ordenamento e da 

supremacia da Constituição. LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2012, p. 55. 

3 GUASTINI, Ricardo. La "constitucionalización" del ordenamiento jurídico: El caso italiano. IN: 

CARBONNEL, Miguel. Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Editorial Trotta, 2003, p. 50 e ss. 

4 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 

376-377. 
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homogênea nos sistemas jurídicos ao redor do mundo, ao passo que é necessário fazer um 

apanhado histórico, filosófico e teórico das condições que levaram a sua ocorrência. 

 

1.2 ORIGEM HISTÓRICA 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, e ao longo da segunda metade do século XX, a 

Europa vivenciou o processo de reconstitucionalização que definiu a influência desta matéria 

sobre as instituições contemporâneas. A aproximação das ideias de constitucionalismo e 

democracia produziu uma nova forma de organização política, chamada de Estado 

Constitucional de Direito, que será analisada em breve5. No Brasil, tal processo se iniciou 

com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (“CRFB/88”), que 

trouxe consigo uma nova interpretação constitucional, assim como a judicialização das 

questões sociais, que serão abordadas em um próximo momento6.  

A principal referência no desenvolvimento do novo Direito Constitucional7 na Europa 

foi a Lei Fundamental de Bonn8, sobretudo com a instalação do Tribunal Constitucional 

Federal, em 1951, na Alemanha. A partir daí, deu-se início a uma vasta produção teórica e 

jurisprudencial, responsável pela ascensão científica do Direito Constitucional 

Com o Tribunal Constitucional Federal, assentou-se a ideia de que os direitos 

fundamentais desempenham a função de instituir uma ordem objetiva de valores, além da sua 

dimensão subjetiva de proteção a situações individuais. Nas palavras do ilustre Gilmar 

Mendes:  

“É fácil ver que a ideia de um dever genérico de proteção fundado nos 

direitos fundamentais relativiza sobremaneira a separação entre a ordem 

                                                           
5 Estado de Direito expressa a ideia de supremacia da lei, submetendo a Administração Pública e os particulares 

à ordem jurídica. Consequentemente, no Estado Constitucional de Direito, temos a subordinação da lei à 

Constituição. BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 3ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2011, p. 265. Esse assunto será retomado no item 1.5 deste capítulo. 

6 A temática da interpretação constitucional será retomada no item 1.4.3 deste capítulo, e a da judicialização das 

questões sociais será tratada no capítulo 2. 

7 Neoconstitucionalismo, como é chamado, majoritariamente, na Espanha, América Latina e Itália.  

8 Também conhecida como a Constituição Alemã de 1949. 
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constitucional e a ordem legal, permitindo que se reconheça uma irradiação 

dos efeitos desses direitos sobre toda a ordem jurídica”.9  

Ou seja: o sistema jurídico deve proteger determinados direitos e valores não apenas 

pelo proveito individual, mas pelo interesse geral da sociedade na sua satisfação, de modo que 

tais normas constitucionais devem condicionar a interpretação de todos os ramos do Direito. 

Outra referência de peso consiste na Constituição Italiana de 1947 e na instalação da 

Corte Constitucional, em 1956. 

Na experiência italiana, o processo de constitucionalização do Direito foi mais tardio, 

consumando-se apenas nos anos 7010. Somente com o advento da Corte Constitucional, as 

normas constitucionais de direitos fundamentais passaram a ser aplicadas, sem intermediação 

do legislador.  

Em ambos os países, a constitucionalização do Direito se manifestou por meio de 

decisões de inconstitucionalidade e na reinterpretação das normas infraconstitucionais em 

vigor, com a consequente “descodificação” do Direito Civil, que será tratada adiante11.  

Já no caso brasileiro, o fenômeno da redemocratização, consolidado através da 

elaboração e promulgação da Constituição Federal de 1988 que, com sucesso, promoveu a 

travessia de um regime autoritário e intolerante12 para um Estado Democrático de Direito, 

levou o Direito Constitucional da indiferença ao centro do sistema jurídico.13   

 

1.3 ORIGEM FILOSÓFICA 

 

Já no âmbito filosófico, destaca-se o pós-positivismo, marcado pela confluência de 

duas grandes correntes de pensamento, quais sejam: o jusnaturalismo e o positivismo.  

                                                           
9 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos Fundamentais e o controle de constitucionalidade. 4ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012, p. 214. 

10 Ao longo da década de 70, a redemocratização e a reconstitucionalização de Portugal e Espanha também 

agregaram valor e volume ao debate sobre o Neoconstitucionalismo. 

11 A descodificação do Direito Civil será tratada no item 1.6.1 deste capítulo. 

12 Período da Ditadura Militar, compreendido entre os anos 1964 e 1985.  

13 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, 

p. 268. 
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Resumidamente, o jusnaturalismo tem como base a aproximação do Direito à razão; 

foi desenvolvido a partir do século XVI, sendo caracterizado como a filosofia natural do 

Direito, metafísico e anticientífico, e foi o propulsor de diversas revoluções liberais. No 

entanto, a ascensão do positivismo jurídico no final do século XIX empurrou-o para a margem 

da história. Esta corrente, por sua vez, equiparou o Direito à lei, afastando-o de discussões 

filosóficas e da ideia de moral.   

Com a derrota do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha, em meados do século 

XX, o Direito se dissociou dos preceitos basilares do positivismo jurídico, pois não 

correspondiam ao processo humanista e civilizatório pelo qual o mundo estava passando.  

Foi nesse contexto que surgiu o pós-positivismo, como uma “terceira opção” que 

mesclava as demandas por clareza e objetividade do positivismo, com a filosofia moral e 

política do jusnaturalismo, fazendo com que os valores morais compartilhados por 

determinada sociedade se transformassem em princípios, abrigados, por sua vez, na 

Constituição.14  

 

1.4 ORIGEM TEÓRICA 

 

Neste plano, conforme assinala o mestre Luís Roberto Barroso15, merecem destaque 

três grandes transformações concernentes à aplicação do Direito Constitucional: a) o 

reconhecimento de força normativa à Constituição; b) a expansão da jurisdição constitucional, 

e; c) o desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação constitucional.  

 

1.4.1 O reconhecimento de força normativa à Constituição 

 

Até meados do século XIX, vigorou, na Europa, a ideia de Constituição como 

documento essencialmente político, de modo que a concretização de seus preceitos era 

                                                           
14 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, 

p. 269-270. 

15 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, 

p. 284-289. 
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condicionada ao administrador. Importa salientar que ao Judiciário não se reconhecia 

qualquer papel relevante na realização do conteúdo da Constituição, à época.  

Com a reconstitucionalização que sobreveio à Segunda Guerra Mundial, esse quadro 

começou a ser alterado, inicialmente na Alemanha e com mais retardo na Itália, Portugal e 

Espanha, ao ser atribuída à norma constitucional o status de norma jurídica.  

O debate acerca dessa questão só chegou ao Brasil na década de 80, e enfrentou 

resistências, tendo em vista que o país padecia de autoritarismo e insinceridade 

constitucional16, sendo as mesmas vencidas com a promulgação da Constituição Federal de 

1988 e a produção doutrinária e jurisprudencial que a seguiu.  

 

1.4.2 A expansão da jurisdição constitucional 

 

Ao final da década de 40, a onda constitucional trouxe consigo novos modelos de 

Constituição, pautados no princípio da Supremacia da Constituição17. Consequentemente, 

inúmeros países europeus passaram a adotar seu modelo próprio de controle de 

constitucionalidade, associado à criação de Tribunais Constitucionais18. 

Já no Brasil, o controle de constitucionalidade existe no molde incidental desde 1891, 

com a primeira Constituição Republicana. No entanto, a ação direta de inconstitucionalidade 

(“ADI”), destinada ao controle por via principal, seja ele abstrato ou concentrado, só foi 

introduzida com a Emenda Constitucional (“EC”) nº 16, de 1965, e atribuía a legitimidade de 

sua proposição exclusivamente ao Procurador-Geral da República.  

Dentre as causas determinantes para a expansão jurisdicional, ocorrida 

verdadeiramente com a Constituição Federal de 1988, tem-se a ampliação da legitimidade 

para propositura da ação no controle concentrado, tornando-a acessível também para minorias 

                                                           
16 As Constituições anteriores à de 1988 eram essencialmente vagas, compostas, basicamente, por advertências 

do legislador, sem aplicabilidade direta e imediata. BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional 

Contemporâneo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 284-285. 

17 Inspirado na experiência norte-americana, que desde os primórdios condicionava a interpretação de todo o 

Direito à Constituição, sendo esta nação o berço do constitucionalismo escrito e do controle de 

constitucionalidade. 

18 Vide experiência alemã (1951) e italiana (1956) mencionadas anteriormente.  
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políticas e segmentos representativos19. Além disso, merece destaque, também, a ação 

declaratória de constitucionalidade (“ADC”) e a arguição de descumprimento de preceito 

fundamental (“ADPF”)20. 

No sistema constitucional brasileiro, o Supremo Tribunal Federal (“STF”) pode 

exercer o controle de constitucionalidade em ações de sua competência originária21, por via de 

recurso ordinário e extraordinário22, e em processos objetivos, através das ações diretas23. 

 A partir da criação desses novos mecanismos de controle, o número de ações ajuizadas 

cresceu consideravelmente, especialmente o de recursos extraordinários interpostos perante o 

STF. A fim de conter este aumento implausível, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 

45, de 2004, que dentre diversas modificações, principalmente relativas ao Poder Judiciário, 

criou a figura da repercussão geral como requisito de admissibilidade desse recurso24. 

 Vê-se, portanto, que a constitucionalização do Direito é obra precípua da jurisdição 

constitucional, que pode ser exercida, no Brasil, difusamente por todos os juízes e tribunais, e 

concentradamente pelo STF.25  

 

1.4.3 O desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação constitucional  

 

A sociedade é marcada pelo pluralismo de visões, valores e interesses, assim como 

demandas por justiça e promoção dos direitos fundamentais. Este conjunto vasto e 

heterogêneo de fatores, associado à consolidação do constitucionalismo democrático e à 

expansão da jurisdição constitucional, inevitavelmente provocou um grande impacto sobre a 

                                                           
19 Vide rol de legitimados ativos para propositura da ADI, presente no art. 103 da CRFB/88.  

20 A ADC foi introduzida pela Emenda Constitucional nº 03, de 1993, e é regulada pela Lei nº 9.868/1999. Já a 

ADPF surgiu com o advento da Lei nº 9.882/1999; antes disso, não era considerada um mecanismo 

autoaplicável.  

21 Art. 102, I da CRFB/88. 

22 Art. 102, II e III da CRFB/88. 

23 ADI/ADC (art. 102, I, “a”) e ADI por omissão (art. 103, §2º). Todos os dispositivos são da CRFB/88.  

24 A EC 45/2004 introduziu o §3º do art. 102 da CRFB/88, com a seguinte redação: “No recurso extraordinário o 

recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da 

lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 

dois terços de seus membros”. A matéria também é regulada pela Lei nº 11.418/2006. 

25 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, 

p. 285-287. 
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hermenêutica jurídica e a interpretação constitucional, afetando as premissas teóricas, 

filosóficas e ideológicas tradicionalmente empregadas. 

Apesar de tais influências, o sistema jurídico sempre terá um papel decisivo na 

interpretação constitucional, pois as possibilidades de sentido oferecidas pelas normas 

jurídicas e pelas diferentes categorias do Direito acabam por limitá-la.  

Nesta linha, destaca-se, também, o intérprete, pois a sua compreensão do mundo e do 

Direito indubitavelmente irá afetar a sua forma de interpretação, assim como o problema a ser 

resolvido, que pode ser caso de uma mera hermenêutica tradicional, com a aplicação de regras 

jurídicas, ou pode requerer a influência de filosofias morais e políticas, por exemplo.  

Diante disso, é possível concluir que a interpretação constitucional configura uma 

interação entre o sistema, o intérprete e o problema, envolvendo atribuições de significados 

que extrapolam os ditames escritos26.  

De  forma a concretizar a supremacia formal e axiológica da Constituição, diferentes 

técnicas e possibilidades interpretativas devem ser empregadas, tais como: a) o 

reconhecimento da revogação das normas infraconstitucionais anteriores à Constituição (ou à 

Emenda Constitucional), quando com ela incompatíveis; b) a declaração de 

inconstitucionalidade de normas infraconstitucionais posteriores à Constituição, quando com 

ela incompatíveis; c) a declaração da inconstitucionalidade por omissão, com a consequente 

convocação à atuação do legislador; d) a interpretação conforme a Constituição, que pode 

significar tanto a leitura da norma infraconstitucional da forma a melhor realizar os fins 

constitucionais previstos, quanto a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de 

texto, que consiste na exclusão de determinada interpretação possível da norma e na 

afirmação de outra, por sua vez compatível com a Constituição.  

Sobre a interpretação conforme a Constituição, ressalta Luís Roberto Barroso: 

“É possível e conveniente decompor didaticamente o processo de 

interpretação conforme a Constituição nos elementos seguintes: 1) Trata-se 

da escolha de uma interpretação da norma legal que a mantenha em harmonia 

com a Constituição, em meio a outra ou a outras possibilidades 

interpretativas que o preceito admita. 2) Tal interpretação busca encontrar um 

sentido possível para a norma, que não é o que mais evidentemente resulta da 

leitura de seu texto. 3) Além da eleição de uma linha de interpretação, 

procede-se à exclusão expressa de outra ou outras interpretações possíveis, 

que conduziriam a resultado contrastante com a Constituição. 4) Por via de 

                                                           
26 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, 

p. 311. 
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consequência, a interpretação conforme a Constituição não é mero preceito 

hermenêutico, mas, também, um mecanismo de controle pelo qual se declara 

ilegítima uma determinada leitura da norma legal”. 27  

 

1.5 O ESTADO CONSTITUCIONAL DE DIREITO  

 

Inicialmente, importa destacar que o Estado de Direito se consolida na Europa ao 

longo do século XIX, com a adoção ampla do modelo tornado universal pela Revolução 

Francesa: separação de Poderes e proteção dos direitos individuais.  

No Estado de Direito, há a ideia de supremacia da lei, com a submissão da 

Administração e dos particulares à ordem jurídica, assim como a aplicação e interpretação do 

Direito por juízes independentes. Aqui, o valor central consiste na eliminação da 

arbitrariedade na relação da Administração com os indivíduos, invertendo a relação entre 

Direito e poder que vigorava no Estado Absolutista.  

Ao longo da segunda metade do século XX, com o advento das Constituições 

normativas e como consequência lógica do conjunto de fatores explicados ao longo deste 

capítulo, surgiu uma nova formação estatal, totalizando três modelos diversos tanto 

institucional quanto cronologicamente, sendo eles: a) Estado Pré-moderno, anterior à 

consagração do princípio da legalidade28, caracterizado pelo pluralismo de fontes normativas 

e pela natureza jusnaturalista de sua fundamentação; b) Estado Legislativo de Direito, 

assentado no princípio da legalidade, cuja justificação passa a ser de natureza positivista, e; c) 

Estado Constitucional de Direito, desenvolvido após a Segunda Guerra Mundial, cuja 

característica central é a subordinação das leis à Constituição.29 

Neste último, a validade das leis já não depende apenas da sua forma de produção, mas 

também da efetiva compatibilidade de seu conteúdo com as normas constitucionais, sendo 

esta organização política fruto do processo de constitucionalização.  

 

                                                           
27 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 189. 

28 De acordo com o art. 5º, II da CRFB/88, “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 

em virtude de lei”. É possível extrair desse dispositivo que somente a lei pode criar direitos, deveres e vedações, 

sendo este princípio uma garantia constitucional que protege os indivíduos dos arbítrios cometidos pelo Estado e 

por outros indivíduos.  

29 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, 

p. 266. 
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1.6 A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO INFRACONSTITUCIONAL  

 

 

Assevera Luís Roberto Barroso, sobre a Carta Magna de 1988: 

“Por vício e por virtude, seu texto final expressa uma heterogênea mistura de 

interesses legítimos de trabalhadores, classes econômicas e categorias 

funcionais, cumulados com paternalismos, reservas de mercado e privilégios. 

A euforia constituinte – saudável e inevitável após tantos anos de exclusão da 

sociedade civil – levou a uma Carta que, mais do que analítica, é prolixa e 

corporativa”. 30  

De fato, a Constituição Brasileira é uma das maiores do mundo. Tal característica 

pode ser vista como fruto do momento político que o Brasil vivenciava à época de sua 

elaboração31.  

Dentre as diversas temáticas abordadas, há de se notar que todos os principais ramos 

do Direito infraconstitucional tiveram seus aspectos, sejam eles de maior ou menor 

relevância, tratados na Constituição.  

À título de exemplo: em relação à matéria trabalhista, a Magna Carta prevê os direitos 

e garantias fundamentais sobre os mais diversos temas, como salário mínimo, jornada de 

trabalho e aviso prévio, dentre outros, em seu artigo 7º; no âmbito do Direito Administrativo, 

tem-se o capítulo VII, dedicado à Administração Pública e seus pormenores, como concurso 

público, licitação, regime jurídico dos servidores, aposentadoria e afins. Assim se passa, 

também, com o Direito Civil, Penal, Financeiro, Tributário, Internacional e além.  

Embora o fenômeno da constitucionalização do Direito não deva ser confundido com a 

presença de tais normas na Constituição, é normal que haja uma sobreposição sobre estas 

temáticas.  

Com efeito, à medida que princípios e regras específicos de uma disciplina ascendem à 

Constituição, sua interação com as demais normas passa a ter um caráter subordinante32.  

                                                           
30 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, 

p. 384. 

31 Com o fim da Ditadura Militar, fazia-se necessário traduzir todos os direitos, garantias e proteções no texto 

constitucional, de modo a tentar “reparar”, no possível, os danos causados durante este período, além de evitá-los 

futuramente.  
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1.6.1 Influência no Direito Civil  

 

A relação entre o Direito Constitucional e o Direito Civil atravessou três fases 

distintas, que vão da indiferença ao convívio intenso, tendo como marco inicial a Revolução 

Francesa, que deu ao Direito Constitucional uma Constituição escrita, promulgada em 1791, e 

ao Direito Civil, o Código Napoleônico de 1804.  

Por não possuírem demasiada importância dentro do ponto que se pretende abordar, 

far-se-á uma breve análise das duas primeiras fases supramencionadas.  

Primeira fase: matérias apartadas. No início do constitucionalismo moderno, a 

Constituição, conforme já elucidado anteriormente, era vista como uma Carta Política, cujo 

papel era limitado a convocar a atuação dos Poderes Públicos, e sua concretização dependia 

da intermediação do legislador. Além disso, era destituída de força normativa própria, e não 

possuía aplicabilidade direta e imediata. Em contrapartida, o Código Civil era o documento 

jurídico que regia as relações entre particulares, realizando o ideal burguês de proteção da 

propriedade e da liberdade de contratar. Ainda, há de se destacar que o Direito Civil era tido 

como herdeiro do Direito Romano.  

Segunda fase: publicização do Direito privado. O Código Napoleônico e os modelos 

por ele inspirados baseavam-se na liberdade individual, igualdade formal entre as partes e 

garantia do direito de propriedade. No entanto, com o advento do Estado Social, o Direito 

Civil começou a superar o individualismo e autonomia de vontade exacerbados, de modo que 

o Estado começou a interferir na relação entre os particulares por meio da introdução de 

normas de ordem pública, como, por exemplo, a necessidade de função social em 

propriedades e contratos. 

Enfim, chega-se à terceira fase: a constitucionalização do Direito Civil, marcada pela 

passagem da Constituição para o centro do sistema jurídico. O conceituado Paulo Bonavides 

resumiu com excelência tal momento ao proferir a máxima “Ontem os Códigos; hoje as 

Constituições”33. Aqui, há o acolhimento de normas do Direito Civil pela Constituição que, 

por sua vez, passa a ditar a interpretação do Direito Civil, impondo um novo conjunto de 

                                                                                                                                                                                     
32 Trata-se da constitucionalização das fontes do Direito sobre determinada matéria. Há de se fazer a ressalva de 

que tal circunstância interfere nos limites de atuação do legislador, além da leitura constitucional empreendida 

pelo Judiciário em relação ao tema constitucionalizado.  

33 A frase em questão foi proferida por Paulo Bonavides ao receber a medalha Teixeira de Freitas, no Instituto 

dos Advogados Brasileiros, em 1998. 
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valores e princípios, como: a) a função social da propriedade e dos contratos; b) a proteção do 

consumidor, com o reconhecimento de sua vulnerabilidade; c) a igualdade entre os cônjuges; 

d) a igualdade entre os filhos; e) a boa-fé objetiva, dentre outros34. 

Por ser o Direito Civil o carro-chefe do Direito privado, a ocorrência de tal fenômeno 

deu início à superação da rígida dicotomia entre este e o Direito público, ficando mais 

evidente diante da “descodificação” do Direito Civil. À medida em que o Código Civil 

envelhecia, inúmeras leis específicas foram editadas, de modo que ele deixou de concentrar 

todos os ditames das relações privadas para dar origem a vários microssistemas autônomos, 

como o Código de Defesa do Consumidor, Lei de Locações, Lei de Direito Autoral, Estatuto 

da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei de Alimentos etc. 

Como todos esses microssistemas encontram seu fundamento de validade na 

Constituição, o Direito Civil começou a passar por um processo de despatrimonialização, 

promovido, principalmente, pela incorporação do princípio da dignidade da pessoa humana na 

nova dogmática jurídica35. Cabe ressaltar que tal fenômeno não foi afetado substancialmente 

pela promulgação do novo Código, vigente desde 2003. 

Sobre esse processo, elucida o Desembargador Julio César Finger: 

“O direito civil, de modo especial, ao expressar tal ordem de valores, tinha 

por norte a regulamentação da vida privada unicamente do ponto de vista do 

patrimônio do indivíduo. Os princípios constitucionais, em vez de apregoar 

tal conformação, têm por meta orientar a ordem jurídica para a realização de 

valores da pessoa humana como titular de interesses existenciais, para além 

dos meramente patrimoniais. O direito civil, de um direito-proprietário, passa 

a ser visto como uma regulação de interesses do homem que convive em 

sociedade, que deve ter um lugar apto a propiciar o seu desenvolvimento com 

dignidade. Fala-se, portanto, em uma despatrimonialização do direito civil, 

como consequência da sua constitucionalização”. 36  

 

Ainda, Luís Roberto Barroso: 

                                                           
34 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, 

p. 392. 

35 O princípio da dignidade da pessoa humana foi referência no processo de reconstrução dos direitos humanos 

que sucedeu ao término da Segunda Guerra Mundial, e passou a constar em documentos internacionais e 

Constituições democráticas, como a Constituição Federal de 1988 – onde aparece como um dos fundamentos da 

República, no art. 1º, III. Tal princípio impõe limites positivos de atuação ao Estado, que deve proceder ao 

atendimento das necessidades vitais básicas, como direito à educação, saúde e acesso à justiça. LENZA, Pedro. 

Direito Constitucional Esquematizado. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 55. 

36 FINGER, Julio César. Constituição e Direito Privado. p. 94-95. IN: LENZA, Pedro. Direito Constitucional 

Esquematizado. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 55. 
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“(...) o princípio promove uma despatrimonialização e uma repersonalização 

do direito civil, com ênfase em valores existenciais e do espírito, bem como 

no reconhecimento e desenvolvimento dos direitos da personalidade, tanto 

em sua dimensão física como psíquica”. 37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, 

p. 394. 
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CAPÍTULO 2 

A CONSTITUCIONALIZAÇÃO E JUDICIALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES SOCIAIS E 

POLÍTICAS  

 

 A constitucionalização, conforme exposto no capítulo anterior, consiste na difusão da 

Lei Maior pelo ordenamento, e se dá por via da jurisdição constitucional. Esta, por sua vez, 

abrange: a) a aplicação direta da Constituição a determinadas questões; b) a declaração de 

inconstitucionalidade de normas com ela incompatíveis, e; c) a interpretação conforme a 

Constituição, para atribuição de sentido às normas jurídicas em geral. 

Como consequência desse amplo exercício de jurisdição constitucional, e do advento 

da Constituição Federal de 1988, aumentou significativamente a demanda por justiça na 

sociedade brasileira, graças a redescoberta da cidadania e a conscientização das pessoas em 

relação aos próprios direitos. Além disso, o fato do texto constitucional ter criado novos 

direitos, introduzido novas ações e ampliado a legitimação ativa para tutela de interesses, 

mediante representação ou substituição processual, contribuiu para o desenvolvimento de uma 

natureza política, onde juízes e tribunais passaram a desempenhar papel importante no 

imaginário coletivo.  

 Merece destaque, também, a ascensão institucional do Poder Judiciário nos últimos 

anos. Uma vez recuperadas as liberdades democráticas e as garantias da magistratura, juízes e 

tribunais deixaram de ser um departamento técnico especializado e passaram a desempenhar 

um papel político, dividindo espaço com o Executivo e Legislativo. 

  Em razão da constitucionalização – e do exercício amplo de jurisdição constitucional 

por ela acarretado –, do aumento da demanda por justiça e da ascensão institucional do 

Judiciário, verificou-se no Brasil uma expressiva judicialização das questões sociais e 

políticas, que passaram a ter nos tribunais sua instância decisória final. 

Por judicialização subentende-se que algumas questões de larga repercussão política 

e/ou social estão sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não mais pelas instâncias 

políticas tradicionais, quais sejam: o Congresso Nacional e o Poder Executivo — em cujo 

âmbito se encontram o Presidente da República, seus Ministérios e a Administração Pública 

em geral. Consequentemente, ela acarreta uma transferência de poder para juízes e tribunais, 

com alterações significativas na linguagem, argumentação e no modo de participação da 

sociedade. 
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 Nas palavras do renomado Luís Roberto Barroso: 

“O papel do Judiciário e, especialmente, das cortes constitucionais e 

supremos tribunais deve ser resguardar o processo democrático e promover 

os valores constitucionais, superando o déficit de legitimidade dos demais 

Poderes, quando seja o caso; sem, contudo, desqualificar sua própria atuação, 

exercendo preferências políticas de modo voluntarista em lugar de realizar os 

princípios constitucionais. (...) cabe ao tribunal constitucional funcionar 

como garantidor da estabilidade institucional, arbitrando conflitos entre 

Poderes ou entre estes e a sociedade civil. Estes os seus grandes papéis: 

resguardar os valores fundamentais e os procedimentos democráticos, assim 

como assegurar a estabilidade institucional”.38 

  No Brasil, a produção de estudos acerca do ponto de equilíbrio entre supremacia da 

Constituição, interpretação constitucional pelo Judiciário e processo político majoritário é 

bem recente. Adiante, serão feitas algumas considerações importantes sobre essas diretrizes. 

 

2.1 DISTINÇÃO ENTRE DIREITO E POLÍTICA 

 

Com relação à separação entre Direito e política, alguns parâmetros podem ser 

traçados. Na política, vigoram a soberania popular, o princípio majoritário e o domínio da 

vontade; no Direito, vigora o primado da lei (the rule of law39), o respeito aos direitos 

fundamentais e o domínio da razão.  

No plano de sua criação não há como o Direito ser separado da política, na medida em 

que é produto do processo constituinte ou do processo legislativo, isto é, da vontade das 

maiorias, de modo que em um Estado de Direito a Constituição e as leis legitimam e limitam 

o poder político.  

Já no plano de sua aplicação a separação é possível, através de mecanismos destinados 

a evitar a ingerência do poder político sobre a atuação judicial, como, por exemplo, a 

limitação ao legislador de editar leis retroativas destinadas a atingir situações concretas.  

O principal elemento na interface entre Direito e política é a Constituição. Cabe a ela 

transformar o poder constituinte originário em poder constituído, sujeito à legalidade jurídica 

                                                           
38 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, 

p. 414-415. 

39 “A regra da lei”, em tradução livre. Este princípio é o sustentáculo do Estado democrático de Direito, e 

implica na observância de um processo justo e legalmente regulado de julgamento dos cidadãos, com 

proeminência das leis e igualdade de acesso aos tribunais, possuindo fortes relações com o princípio da 

legalidade. 
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e a rule of law, além de instituir os Poderes do Estado, distribuindo-lhes competências 

diversas.  

Tanto o Executivo quanto o Legislativo recebem atribuições essencialmente políticas: 

ao Legislativo toca, precipuamente, a criação do direito positivo; já o Executivo, no sistema 

presidencialista brasileiro, concentra as funções de chefe de Estado e chefe de governo, 

conduzindo a política externa e interna. Ambos os Poderes são o espaço do processo político 

majoritário, feito de campanhas eleitorais, debate público e escolhas discricionárias, no qual o 

título principal de acesso é o voto.  

Com relação ao Poder Judiciário, são reservadas atribuições tidas como 

fundamentalmente técnicas. Ao contrário do chefe de Estado e dos parlamentares, seus 

membros não são eleitos. Como regra geral, juízes ingressam na carreira no primeiro grau de 

jurisdição por meio de concurso público; o acesso aos tribunais de segundo grau se dá por via 

de promoção, conduzida pelo órgão de cúpula do próprio tribunal40. No tocante aos Tribunais 

Superiores, a investidura de seus membros sofre maior influência política, mas, ainda assim, 

está sujeita à parâmetros constitucionais41. 

A atribuição típica do Poder Judiciário consiste na aplicação do Direito a situações em 

que tenha surgido um litígio entre as partes e, ao decidir a controvérsia, o juiz faz prevalecer, 

no caso concreto, a solução abstratamente prevista em lei, desempenhando uma função 

técnica de conhecimento, e não uma atividade criativa suscetível de influências políticas.  

 Em outras palavras: os juízes não inventam o Direito do nada; seu papel é o de aplicar 

normas que foram positivadas pelo constituinte ou legislador. Ainda quando for necessário o 

desenvolvimento de uma função criativa do Direito para o caso concreto, deverão fazê-lo à 

luz dos valores constitucionais previstos, de modo que seu trabalho não inclui escolhas livres 

e arbitrárias, e encontra limitações na vontade majoritária e nos valores compartilhados por 

determinada comunidade. 

                                                           
40 Exceção: quinto constitucional, onde há a participação do chefe do Executivo na designação de advogados e 

membros do Ministério Público para o tribunal, vide art. 94 da CRFB/88.  

41 Nos tribunais superiores, como o Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior 

do Trabalho e Superior Tribunal Militar, a indicação de seus ministros é feita pelo Presidente da República, com 

aprovação do Senado Federal (exceto no caso do TSE). Ainda assim, existem restrições constitucionais, tais 

como exigências de notório saber jurídico e reputação ilibada, idade e origem funcional, que variam de acordo 

com o caso, vide artigos 101, 104, 119, 111-A e 123, todos da CRFB/88. BARROSO, Luís Roberto. Curso de 

Direito Constitucional Contemporâneo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 417. 
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 Nesta linha, vale destacar o pensamento de dois grandes autores que se tornaram 

emblemáticos para demarcar o papel das Cortes Constitucionais.  

 O primeiro, Ronald Dworkin, usou a expressão “fórum de princípios”. Para ele, em 

uma sociedade democrática, algumas questões decisivas devem ser tratadas como questões de 

princípios, e não como meramente de poder político e vontade majoritária. É o caso das que 

envolvem direitos fundamentais, como: igualdade racial, igualdade de gênero, orientação 

sexual, direitos reprodutivos, direito do acusado ao devido processo legal, dentre outras.  

“A fiscalização judicial assegura que as questões mais fundamentais de 

moralidade política serão apresentadas e debatidas como questões de 

princípio, e não apenas de poder político. Essa é uma transformação que não 

poderá jamais ser integralmente bem-sucedida apenas no âmbito do 

Legislativo”. 42  

 Já o segundo, John Rawls, explorou a ideia de “razão pública”. A seu ver, em uma 

democracia pluralista, a razão pública consiste na justificação das decisões políticas sobre 

questões constitucionais essenciais e sobre questões de justiça básica, como os direitos 

fundamentais, valendo-se de argumentos que pessoas com formação política e moral diversa 

podem acatar, excluindo, portanto, o emprego de doutrinas de caráter religioso ou ideológico.   

“A razão pública se aplica também, e de forma especial, ao Judiciário e, 

acima de tudo, à Suprema Corte, onde haja uma democracia constitucional 

com controle de constitucionalidade. Isso porque os Ministros têm que 

explicar e justificar suas decisões, baseadas na sua compreensão da 

Constituição e das leis e precedentes relevantes. Como os atos do Legislativo 

e do Executivo não precisam ser justificados dessa forma, o papel especial da 

Corte a torna um caso exemplar de razão pública”. 43 

 É possível constatar que o Direito é distinto da política, mas não é isolado dela, tendo 

em vista que suas órbitas se cruzam em determinados momentos: a justiça e segurança 

jurídica que movem o Direito, com a soberania popular e a legitimidade democrática que 

devem conduzir a política.     

 

 

                                                           
42 DWORKIN, Ronald. A matter of principle. 1985, p. 69-71. IN: BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito 

Constitucional Contemporâneo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 420. 

43 RAWLS, John. Political liberalism. 1996, p. 212 e ss. IN: BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito 

Constitucional Contemporâneo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 420. 
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2.2 PRETENSÃO DE AUTONOMIA DO JUDICIÁRIO EM RELAÇÃO À 

POLÍTICA  

 

Quando órgãos judiciais resolvem disputas entre particulares, decretando um divórcio 

ou o despejo de um imóvel, por exemplo, não há polêmica sobre a legitimidade do poder 

exercido, pois a Constituição confere competência a eles para solucionar litígios em geral, tais 

quais os mencionados.  

Todavia, a questão ganha complexidade quando o Judiciário atua em disputas que 

envolvem a validade de atos estatais ou nas quais outros órgãos de Poder sejam parte; é o que 

ocorre quando declara inconstitucional a cobrança de um tributo ou suspende a execução de 

uma obra pública por questões ambientais. Nesses casos, juízes e tribunais sobrepõem sua 

vontade à de agentes públicos de outros Poderes, eleitos ou nomeados para aqueles fins 

específicos.44 

 Para blindar a atuação judicial da influência imprópria da política, a cultura jurídica 

tradicional sempre se utilizou de dois instrumentos: a independência do Judiciário em relação 

aos órgãos propriamente políticos de governo e a vinculação ao Direito, pela qual juízes e 

tribunais têm sua atuação determinada pela Constituição e pelas leis. O conhecimento 

convencional ensina que órgãos judiciais não exercem vontade própria, e sim concretizam a 

vontade política majoritária manifestada pelo constituinte ou legislador, de modo que a 

atividade de interpretar e aplicar normas jurídicas é regida por um conjunto de princípios, 

regras, convenções, conceitos e práticas que dão especificidade à dogmática jurídica.  

Em todos os países que emergiram de um regime autoritário, como foi o caso do 

Brasil, um dos tópicos essenciais para a reconstrução do Estado de Direito é a organização de 

um Judiciário que esteja protegido de pressões políticas e que possa interpretar e aplicar a lei 

com isenção, baseado em técnicas e princípios aceitos pela comunidade jurídica, conforme 

esclarecido acima. Vale destacar: independência e imparcialidade como condição para um 

governo de leis, e não de homens; de leis, e não de juízes45.  

                                                           
44 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, 

p. 418. 

45 Registre-se a observação de Dieter Grimm, ex-juiz da Corte Constitucional alemã: “A garantia constitucional 

de independência judicial protege os juízes da política, mas não protege o sistema constitucional e a sociedade de 

juízes que, por razões distintas da pressão política direta, estão dispostos a desobedecer ou distorcer a lei”. IN: 

BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 

419. 
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Para tanto, a Constituição brasileira confere garantias ao Judiciário, que assumem 

papel importante no cenário da tripartição de Poderes, pois asseguram a independência desse 

órgão, que poderá decidir livremente sem se abalar com qualquer tipo de pressão que possa 

vir dos outros Poderes.  

O autor José Afonso da Silva46 divide tais garantias em: a) institucionais, por sua vez 

subdivididas em garantias de autonomia orgânico-administrativa e autonomia financeira, e; b) 

funcionais, como a vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios, além das 

vedações constitucionais.  

 

2.2.1 Garantias institucionais do Judiciário 

 

A garantia de autonomia orgânico-administrativa47 manifesta-se na estruturação e 

funcionamento dos órgãos, na medida em que se atribui aos tribunais a competência para: a) 

eleger seus órgãos diretivos, sem qualquer participação dos Poderes Executivo e Legislativo; 

b) elaborar seu regimento interno, e; c) organizar a estrutura administrativa interna de modo 

geral, como a concessão de férias, licença, dentre outras atribuições.  

Já a garantia de autonomia financeira48 consiste na elaboração, por parte dos tribunais, 

de suas propostas orçamentárias, dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais 

Poderes na lei de diretrizes orçamentárias. 

A Constituição, em seu artigo 99, §§ 1º e 2º, prevê regra para o encaminhamento das 

propostas orçamentárias. Tal procedimento será de competência dos Presidentes do STF e dos 

Tribunais Superiores, no âmbito da União, e dos Presidentes dos Tribunais de Justiça, no 

âmbito dos Estados, Distrito Federal e Territórios, sempre mediante aprovação dos 

respectivos tribunais.  

A EC nº 45/2004 estabeleceu, ainda, que se esses órgãos não encaminharem as 

respectivas propostas dentro do prazo estipulado na lei própria de diretrizes, o Poder 

                                                           
46 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2005, 

p.502. 

47 Art. 96 da CRFB/88. LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, 

p. 706. 

48 Vide artigos 98, §2º; 99; 165 e 168, todos da CRFB/88. LENZA, Pedro. Direito Constitucional 

Esquematizado. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 707. 
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Executivo considerará os valores aprovados na lei orçamentaria vigente. No entanto, se as 

mesmas forem encaminhadas em desacordo com os limites estipulados no parágrafo 1º 

supracitado, caberá também ao Executivo proceder aos ajustes necessários para fins de 

consolidação da proposta orçamentária anual. 

Cabe destacar que durante a execução orçamentária do exercício não poderá haver a 

realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos 

na lei de diretrizes, exceto se previamente autorizadas.  

Dentro da ideia de fortalecimento da autonomia financeira do Judiciário, fixou-se que 

as custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às 

atividades específicas da Justiça, conforme disposto no artigo 98, §2º da CRFB/88.  

 

2.2.2 Garantias funcionais do Judiciário 

 

As garantias funcionais do Judiciário podem ser divididas em dois grupos: o primeiro 

engloba as que promovem a independência dos órgãos judiciários, como vitaliciedade, 

inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios; o segundo abarca a imparcialidade desses 

órgãos, por meio de vedações previstas na Constituição.  

Prevista no artigo 95, I da CRFB/88, a vitaliciedade49 significa dizer que o Magistrado 

só perderá o cargo por sentença judicial transitada em julgado, sendo-lhe asseguradas todas as 

garantias inerentes ao processo jurisdicional50. Em primeiro grau de jurisdição, ela só será 

adquirida após dois anos de efetivo exercício do cargo, desde que superado o estágio 

probatório. Todos os membros dos tribunais têm a garantia da vitaliciedade, independente da 

forma de acesso51. 

                                                           
49 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 708. 

50 Ao contrário dos Magistrados, os demais servidores públicos são estáveis, e esta condição só é adquirida após 

três anos de efetivo exercício do cargo. Uma vez estável, o servidor público só perderá o cargo: a) em virtude de 

sentença judicial transitada em julgado; b) mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla 

defesa, ou; c) mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, 

assegurada a ampla defesa. Artigos 41 e 247 da CRFB/88. 

51 Mesmo que um advogado ou membro do Ministério Público integre a carreira da Magistratura através do 

quinto constitucional, por exemplo, no exato momento da posse adquirirá vitaliciedade, não havendo 

necessidade de passar por qualquer estágio probatório. Artigo 94 da CRFB/88. 
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Dentre as exceções da vitaliciedade, tem-se: a) Ministros do STF, que serão julgados 

pelo Senado Federal em caso de crime de responsabilidade, conforme artigo 52, II da 

CFRB/88, e; b) Conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, que também poderão ser 

julgados pelo Senado por crime de responsabilidade, conforme o mencionado artigo. 

Pela regra da inamovibilidade52, contida no artigo 95, II da CRFB/88, garante-se ao 

juiz a impossibilidade de remoção, sem seu consentimento, de uma comarca para outra, ou até 

mesmo sede, cargo, tribunal, câmara ou grau de jurisdição. Tal regra não é absoluta, pois o 

artigo 93, VIII estabelece que o Magistrado poderá ser removido por interesse público, 

fundando-se tal decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho 

Nacional de Justiça, assegurada a ampla defesa53. 

Por fim, o subsídio dos Magistrados54, que é sua forma de remuneração e está previsto 

no artigo 95, III da CFRB/88, não poderá ser reduzido, garantindo-se, assim, o livre exercício 

das atribuições jurisdicionais55. Há de destacar que o subsídio, como forma de remuneração, 

está sujeito à tributação (artigos 150, II; 153, III e 153, §2º, I da CRFB/88), devendo ser 

fixado em parcela única (artigos 37, X e XI e 39, §4º) e obedecer ao escalonamento do artigo 

93, V.56 

Com relação à garantia de imparcialidade dos órgãos judiciários57, aos Magistrados 

foram impostos alguns impedimentos constitucionais que visam dar maior segurança para os 

litigantes. Tais vedações, delineadas nos incisos do parágrafo único do artigo 95, impõe um 

rol taxativo, conforme transcrito abaixo.  

    (...) 

    Parágrafo único. Aos juízes é vedado: 

I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma 

de magistério;  

                                                           
52 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 709. 

53 Essas diretrizes foram estipuladas pela EC nº 45/2004. Antes da sua implementação, o quórum era de 2/3 e 

não era fixada tal competência ao CNJ.  

54 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 710. 

55 Não é uma garantia exclusiva dos Magistrados, pois também se aplica aos servidores públicos e aos membros 

do Ministério Público.  

56 A matéria é mais aprofundada na EC nº 41/2003 e na EC nº 47/2007, mas por não ser o foco do presente 

trabalho não serão feitas maiores considerações.  

57 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 711. 
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II - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo;  

III - dedicar-se à atividade político-partidária;  

IV - receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de 

pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções 

previstas em lei; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

V - exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de 

decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou 

exoneração (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).58 

 

2.3 A REFORMA DO JUDICIÁRIO 

 

Para resguardar a harmonia com os outros Poderes, o Judiciário está sujeito ao sistema 

de checks and balances59 e, desde a Emenda Constitucional nº 45 de 2004, ao controle 

administrativo, financeiro e disciplinar do Conselho Nacional de Justiça (“CNJ”). Devido a 

sua incontestável importância ao tema em comento, far-se-á uma análise dessa Emenda 

Constitucional e da consequente criação do CNJ.  

Em 17 de novembro de 2004, após treze anos de tramitação, finalmente foi aprovada a 

Emenda Constitucional nº 45, também conhecida como a Reforma do Poder Judiciário. À 

época, a prestação de serviço pelo Judiciário não atendia aos anseios da população, tendo em 

vista a demora no julgamento de processos, entraves burocráticos, falta de recursos 

financeiros e afins. Para sanar tais problemas, principalmente com foco na celeridade 

processual, foi editada a EC nº 45/2004 que causou mudanças bastante relevantes na atuação 

desse Poder. Dentre as principais, destacam-se:  

a) A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 

duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação 

(art. 5º, LXXVIII, e art. 7º da EC nº 45/2004); 

b) A possibilidade de se criar varas especializadas para a solução das questões 

agrárias. Nessa linha de especialização em prol da efetividade, sugeriu-se 

                                                           
58 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Artigo 95, parágrafo único. IN: Vade 

Mecum Saraiva, 5ª ed. 2015, p.37.  

59 Sistema de “freios e contrapesos”, proposto por Montesquieu no livro “O Espírito das Leis”. Em suma, é a 

essência do mecanismo de separação de Poderes, onde um Poder do Estado está apto a conter os abusos do outro. 

Já a ideia de contrapeso reside no fato de que cada Poder possui funções típicas e atípicas, relativas a outro 

Poder, tornando-os harmônicos e evitando o excesso de autoridade de um sobre os demais.  
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também varas especializadas para as áreas do consumidor, ambiental, coletiva 

etc. (art. 126, caput); 

c) A constitucionalização dos Tratados e Convenções Internacionais sobre 

Direitos Humanos, desde que aprovados pelo quórum qualificado das Emendas 

Constitucionais (art. 5º, §3º); 

d) A federalização de crimes contra Direitos Humanos, por exemplo, tortura e 

homicídio praticados por grupos de extermínio, mediante incidente suscitado 

pelo Procurador-Geral da República no Superior Tribunal de Justiça (“STJ”), 

objetivando o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Busca-se, 

acima de tudo, adequar o funcionamento do Judiciário brasileiro ao sistema de 

proteção internacional dos Direitos Humanos (art. 109, V-A e §5º); 

e)  Previsão do controle externo da Magistratura por meio do Conselho Nacional 

de Justiça, como a criação de ouvidorias para o recebimento de reclamações 

(artigos 52, II; 92, I-A, e §1º; 102, I, "r"; 103-B, e art. 5º da EC nº 45/2004); 

f) A ampliação de algumas regras mínimas a serem observadas na elaboração do 

Estatuto da Magistratura, todas no sentido de se dar maior produtividade e 

transparência à prestação jurisdicional, na busca da efetividade do processo, 

destacando-se: (i) a previsão da exigência de três anos de atividade jurídica 

para o bacharel em Direito como requisito para o ingresso na carreira da 

Magistratura; (ii) aferição do merecimento para a promoção conforme o 

desempenho, levando-se em conta critérios objetivos de produtividade; (iii) 

maior garantia ao Magistrado para recusar a promoção por antiguidade 

somente pelo voto fundamentado de dois terços de seus membros, conforme 

procedimento próprio e assegurada a ampla defesa; (iv) impossibilidade de 

promoção do Magistrado que, injustificadamente, retiver autos em seu poder 

além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido 

despacho ou decisão; (v) previsão de cursos oficiais de preparação, 

aperfeiçoamento e promoção de Magistrados, constituindo etapa obrigatória do 

processo de vitaliciamento; (vi) o ato de remoção, disponibilidade e 

aposentadoria do Magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por 

voto da maioria absoluta (e não mais dois terços) do respectivo tribunal ou do 

Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa; (vii) previsão de 

serem as decisões administrativas dos tribunais tomadas em sessão pública; 

(viii) o fim das férias coletivas do Poder Judiciário, tornando a atividade 
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jurisdicional ininterrupta; (ix) a previsão de número de juízes compatíveis com 

a população; (x) a distribuição imediata dos processos em todos os graus de 

jurisdição (art. 93); 

g) Ampliação da garantia de imparcialidade dos órgãos jurisdicionais pelas 

seguintes proibições: (i) vedação aos juízes de receber, a qualquer título ou 

pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou 

privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei; (ii) instituição da 

denominada quarentena, proibindo membros da Magistratura de exercer a 

advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastaram, por aposentadoria ou 

exoneração, pelo prazo de três anos (art. 95, § único, IV e V; e 128, §6º); 

h) Previsão de que as custas e os emolumentos sejam destinados exclusivamente 

ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça, 

fortalecendo-a, portanto (art. 98, §2º); 

i) Regulação do procedimento de encaminhamento da proposta orçamentária do 

Judiciário e solução em caso de inércia. Proibição de realização de despesas ou 

a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de 

diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a 

abertura de créditos suplementares ou especiais (art. 99, §§ 3º, 4º e 5º); 

j) A extinção dos Tribunais de Alçada, passando os seus membros a integrar os 

Tribunais de Justiça dos respectivos Estados e uniformizando, assim, a nossa 

Justiça (art. 4º da EC nº 45/2004); 

k) A ampliação da competência do STF para o julgamento de recurso 

extraordinário quando se julgar válida lei local contestada em face de lei 

federal. Muito se questionou sobre essa previsão. Observa-se que ela está 

correta, já que, quando se questiona a aplicação de lei, acima de tudo, há um 

conflito de constitucionalidade, pois é a Constituição que fixa as regras sobre 

competência legislativa federativa. Por outro lado, quando se questiona a 

validade de ato de governo local em face de lei federal, acima de tudo, estamos 

diante de questão de legalidade a ser enfrentada pelo STJ, como mantido na 

Reforma (artigos 102, III, "d", e 105, III, "b"); 

l) A criação do requisito da repercussão geral das questões constitucionais 

discutidas no caso para o conhecimento do recurso extraordinário. Essa 

importante regra vai evitar que o STF julgue brigas particulares de vizinhos, 
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como algumas discussões sobre "assassinato" de papagaio ou "furto de 

galinha", já examinadas pela mais alta Corte (art. 102, §3º); 

m) A adequação da Constituição, no tocante ao controle de constitucionalidade, ao 

entendimento jurisprudencial já pacificado no STF, constitucionalizando o 

efeito dúplice ou ambivalente da ação direta de inconstitucionalidade (ADI) e 

ação declaratória de constitucionalidade (ADC) como o seu efeito vinculante. 

Ampliação da legitimação para agir. Agora os legitimados da ADC são 

também da ADI (e não mais somente os quatro que figuravam no art. 103, § 4º, 

revogado). Apenas para se adequar ao entendimento do STF e à regra do art. 

2º, IV e V, da Lei 9.868/99, fixou-se, expressamente, a legitimação da Câmara 

Legislativa e do Governador do Distrito Federal para a propositura de ADI, e, 

agora, ADC (artigos 102, §2º; 103, IV e V; revogação do § 4º do art. 103, e art. 

9º da EC nº 45/2004); 

n) Criação da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A e art. 8º da EC nº 45/2004); 

o) A aprovação da nomeação de Ministro do STJ pelo quórum de maioria 

absoluta dos membros do Senado Federal, equiparando-se ao de aprovação 

para a sabatina dos Ministros do STF, e não mais maioria simples ou relativa 

como era antes da Reforma (art. 104, § único); 

p) A EC nº 45/2004 entrou em vigor na data de sua publicação, em 31 de 

dezembro de 2004, e foi promulgada em 8 de dezembro de 2004 (art. 10 da EC 

nº 45/2004).60 

Algumas das mudanças relacionadas acima já foram abordadas ao longo do trabalho, 

mas há uma que merece destaque e análise mais profunda; trata-se da criação do Conselho 

Nacional de Justiça, instituído a partir do artigo 5º da EC nº 45/2004.61  

O CNJ é composto por quinze membros, com mandato de dois anos e admitida uma 

recondução. Dos quinze membros, nove pertencem à Magistratura, dois ao Ministério 

Público, dois advogados e dois cidadãos. Ou seja: nove pertencem ao Judiciário, quatro às 

funções essenciais da justiça e dois à sociedade, conforme preceitua o artigo 103-B da 

CRFB/88. 

                                                           
60 Os artigos que não pertencem à EC nº 45/2004 são da CRFB/88. LENZA, Pedro. Direito Constitucional 

Esquematizado. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 693-697. 

61 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 786-795. 
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Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 61, de 2009, foram realizados 

alguns aperfeiçoamentos ao CNJ, como, por exemplo, a modificação do inciso I do referido 

artigo 103-B, deixando claro que o CNJ não é composto por um Ministro do STF, e sim pelo 

Ministro Presidente deste Supremo Tribunal. Tal correção visa prestigiar a agilidade na 

prestação jurisdicional tão almejada pela Reforma do Judiciário, pois evita que se o indicado 

para o CNJ não for o Presidente do STF, dois Ministros fiquem ausentes da distribuição de 

processos, o que estabeleceria a complicada situação de apenas nove efetivos Ministros 

julgadores no Supremo Tribunal Federal. 

Com isso, o Presidente do STF é transformado em membro nato do CNJ, não tendo 

que ser sabatinado pelo Senado Federal. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 103-B, 

apenas os demais membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da República, 

depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.  

Ainda, a EC nº 61/2009 estabeleceu, nos termos do artigo 103-B, §1º, que o Conselho 

será presidido pelo Presidente do STF e, nas suas ausências e impedimentos, pelo Vice-

Presidente também do Supremo Tribunal, deixando a presidência sempre atrelada ao órgão de 

cúpula do Judiciário, mantendo-se, assim, o caráter institucional da direção do CNJ.  

Outro ponto coerente da EC nº 61/2009 foi a supressão da restrição de idade para a 

composição do CNJ que, na redação original trazida pela EC nº 45/2004, estabelecia a idade 

mínima de 35 (trinta e cinco) anos e máxima de 66 (sessenta e seis) anos. Agora, não há mais 

qualquer restrição, exceto, obviamente, as estabelecidas para a ocupação originária de cada 

cargo. Essa modificação tem por objetivo se adequar ao fato de ser o Presidente do STF 

também Presidente do CNJ, pois é possível que ele ocupe a presidência do Supremo com mais 

de sessenta e seis anos, o que, pela redação original, o impossibilitaria de também presidir o 

Conselho.  

Em diversos momentos, o Supremo se pronunciou pela impossibilidade da instituição 

de controle externo da Magistratura em âmbito estadual, sob pena de se configurar afronta à 

cláusula pétrea da separação de Poderes, da qual são corolários o autogoverno dos tribunais e 

a sua autonomia orgânico-administrativa e financeira. 

Em 2003 o STF pacificou tal entendimento ao editar a Súmula 649, com o seguinte 

teor: “é inconstitucional a criação, por Constituição estadual, de órgão de controle 
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administrativo do Poder Judiciário do qual participem representantes de outros Poderes ou 

entidades”. 62 

Portanto, é possível observar que o STF repudia não só a interferência de outros 

Poderes ou entidades no controle do Judiciário, como, também, qualquer atividade externa 

que atente contra a garantia de autogoverno dos tribunais e a sua autonomia orgânico-

administrativa e financeira que, segundo fixado pela Suprema Corte, por serem corolários do 

princípio da separação de Poderes, por sua vez cláusula pétrea constante do artigo 60, §4º, III 

da Carta Magna, não são passíveis de abolição por proposta de Emenda Constitucional.  

Para o jurista Ives Gandra da Silva Martins:  

“(...) mais do que uma questão de inconstitucionalidade – a meu ver, fere o 

§4º, inciso III, do artigo 60, todo o artigo 103-B da EC n. 45 no que concerne 

à participação de outros polos – trata-se de questão de incompatibilidade, esta 

transposição de um modelo de controle parlamentar para um país de perfil 

presidencial. É tornar um Poder Técnico, como é o Judiciário, em poder 

controlado politicamente, ou seja, sujeito a interpretações próprias de opções 

e oportunidades políticas, mais do que de soluções exclusivamente 

técnicas”.63 

Em 2004, foi ajuizada a ADI 3.367 pela Associação dos Magistrados Brasileiros 

(“AMB”), questionando a constitucionalidade do CNJ por afronta ao princípio da separação 

de Poderes (artigo 2º da CRFB/88) e ao pacto federativo (artigos 18, 25 e 125), além de vício 

formal. No ano seguinte o STF, por unanimidade, afastou o vício formal de 

inconstitucionalidade e, no mérito, julgou totalmente improcedente a ação, considerando 

constitucional o Conselho Nacional de Justiça, de modo que o mesmo foi instalado em 14 de 

junho de 2005, com a solenidade de posse de seus quinze integrantes.64 

Ainda nessa linha de discussão constitucional acerca do CNJ, importa destacar estas 

características: a) o CNJ integra o Judiciário (artigo 92, I-A), e, com isso, afasta a ideia de 

controle externo; b) em sua composição, os integrantes da Magistratura superam a maioria 

absoluta (dos quinze membros, totalizam nove – artigo 103-B, I a IX); c) há a possibilidade de 

revisão das decisões do CNJ pelo STF, fato este que será explicado adiante (artigo 102, I, 

“r”).  

                                                           
62 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula 649. IN: Vade Mecum Saraiva, 5ª ed. 2015, p. 2060. 

63 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 791. 

64 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 791. 
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Conforme delineado no artigo 103-B, §4º, compete ao Conselho o controle da atuação 

administrativa e financeira do Poder Judiciário, além do cumprimento dos deveres funcionais 

dos juízes. Assim, pode-se afirmar que o CNJ busca contribuir para que a prestação 

jurisdicional seja efetiva, zelando, nos termos do artigo 37 da Constituição, pela observância 

dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.  

Observa-se, portanto, que o CNJ não exerce função jurisdicional, sendo os seus atos 

passíveis de revisão pelo Supremo Tribunal Federal, conforme orientação firmada no 

julgamento da ADI 3.367, transcrita abaixo.  

“Poder Judiciário. Conselho Nacional de Justiça. Órgão de natureza 

exclusivamente administrativa. Atribuições de controle da atividade 

administrativa, financeira e disciplinar da magistratura. Competência 

relativa apenas aos órgãos e juízes situados, hierarquicamente, abaixo do 

STF. Preeminência deste, como órgão máximo do Poder Judiciário, sobre 

o Conselho, cujos atos e decisões estão sujeitos a seu controle 

jurisdicional. Inteligência dos arts. 102, caput, inc. I, letra r, e 103-B, §4º, da 

CF. O Conselho Nacional de Justiça não tem nenhuma competência 

sobre o STF e seus ministros, sendo esse o órgão máximo do Poder 

Judiciário nacional, a que aquele está sujeito”. 65 (grifei) 

  

Dessa forma, o STF, além de ser órgão de cúpula jurisdicional e nacional do Judiciário 

brasileiro, a partir da EC nº 45/2004, passou a se apresentar também como órgão de cúpula 

administrativa, financeira e de controle do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, já 

que, nos termos do artigo 102, I, “r”, todas as decisões do CNJ podem ser revistas pelo 

Supremo.  

Por fim, cabe ressaltar que o CNJ não tem controle da função jurisdicional do 

Judiciário, tendo em vista que a competência deste Conselho se restringe ao âmbito 

administrativo, não podendo, portanto, adentrar na análise dos atos jurisdicionais, nem rever o 

conteúdo da decisão judicial. Para tanto, a parte deve se valer dos meios processuais 

estabelecidos pelo sistema recursal.  

 

                                                           
65 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 3367. Distrito Federal. Ministro Relator: Cezar Peluso. Data de 

julgamento: 13.04.2005. Tribunal Pleno. Data de publicação: DJ 17.03.2006. Republicação: DJ 22.09.2006. 

Disponível em: 

<http://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/STF/IT/ADI_3367_DF_1279062479737.pdf?Signature=%2BsLxCMd

NjNYlUmcmEE9RrLPQvLI%3D&Expires=1457470270&AWSAccessKeyId=AKIAIPM2XEMZACAXCMBA

&response-content-type=application/pdf&x-amz-meta-md5-hash=9eab65dc900b55add9867185f85c2896> 

Acesso em: 08/03/2016.  

http://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/STF/IT/ADI_3367_DF_1279062479737.pdf?Signature=%2BsLxCMdNjNYlUmcmEE9RrLPQvLI%3D&Expires=1457470270&AWSAccessKeyId=AKIAIPM2XEMZACAXCMBA&response-content-type=application/pdf&x-amz-meta-md5-hash=9eab65dc900b55add9867185f85c2896
http://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/STF/IT/ADI_3367_DF_1279062479737.pdf?Signature=%2BsLxCMdNjNYlUmcmEE9RrLPQvLI%3D&Expires=1457470270&AWSAccessKeyId=AKIAIPM2XEMZACAXCMBA&response-content-type=application/pdf&x-amz-meta-md5-hash=9eab65dc900b55add9867185f85c2896
http://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/STF/IT/ADI_3367_DF_1279062479737.pdf?Signature=%2BsLxCMdNjNYlUmcmEE9RrLPQvLI%3D&Expires=1457470270&AWSAccessKeyId=AKIAIPM2XEMZACAXCMBA&response-content-type=application/pdf&x-amz-meta-md5-hash=9eab65dc900b55add9867185f85c2896
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2.4 INFLUÊNCIAS POLÍTICAS EM UM JULGAMENTO  

 

A Constituição se utiliza de diversas cláusulas abertas, que incluem conceitos jurídicos 

indeterminados, como calamidade pública, relevância e urgência ou crime político. Apesar de 

transmissores de uma ideia inicial de sentido, precisam ser integrados à luz dos elementos do 

caso concreto para alcançar sua plenitude.  

Tal fenômeno se repete com maior intensidade quando se trata de princípios 

constitucionais, com sua intensa carga axiológica, como dignidade da pessoa humana, 

moralidade administrativa ou solidariedade social; aqui, também será difícil estabelecer 

sentidos claros e unívocos, pois na interpretação de normas cuja linguagem é aberta e elástica, 

o Direito perde muito da sua objetividade e abre espaço para valorações do intérprete.  

Além da ambiguidade de linguagem, que envolve a determinação semântica de sentido 

da norma, ocorre o chamado desacordo moral razoável, onde pessoas bem-intencionadas e 

esclarecidas pensam de maneira radicalmente contrária, em relação a múltiplas matérias.  

Esse desacordo se revela em questões controvertidas tanto no Brasil quanto no mundo, 

como, por exemplo, interrupção de gestação, pesquisa com células-tronco embrionárias, 

eutanásia, dentre outros. Nessas matérias, como regra geral, o papel do Direito e do Estado 

deve ser o de assegurar que cada pessoa possa viver sua autonomia da vontade e suas crenças. 

Por ser a Constituição um documento dialético e compromissório, eventualmente seus 

valores e interesses distintos entram em rota de colisão. Essas colisões podem se dar entre 

princípios constitucionalmente previstos, como a tensão entre desenvolvimento nacional e 

proteção ao meio ambiente; também entre os direitos fundamentais, como a liberdade de 

expressão e o direito à privacidade; ou, por fim, entre direitos fundamentais e certos 

princípios constitucionais, como é o caso da liberdade individual, de um lado, e a segurança 

pública e persecução penal, de outro.66 

Em todos esses exemplos, à vista do princípio da unidade da Constituição, não pode o 

intérprete escolher arbitrariamente um dos lados, já que não há hierarquia entre as normas 

constitucionais; portanto, ele precisará demonstrar, por meio de argumentos e à luz dos 

                                                           
66 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, 

p. 423. 
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elementos do caso concreto, valendo-se da ponderação e proporcionalidade, qual solução 

realiza de forma mais adequada a “vontade” constitucional naquela situação específica.  

A ambiguidade de linguagem, o desacordo moral e as colisões normativas aqui 

mencionadas integram a categoria dos casos difíceis (hard cases, como é chamado na 

doutrina norte-americana). Essa nomenclatura se dá pelo fato de consistirem em situações 

onde não existe uma solução pronta no ordenamento jurídico e, por não ser possível o mero 

enquadramento do fato à norma, ela precisa ser construída argumentativamente.  

Ora, se a solução não está integralmente na norma, e se cabe ao juiz a sua fixação, 

caberá a ele, também, recorrer a elementos externos ao Direito posto, em busca do justo e do 

legítimo, para sanar a questão. Ou seja: sua atuação terá de se valer da filosofia moral e 

política, pois a simples leitura constitucional não será o bastante. 

Uma vez estabelecida essa ideia, é possível verificar que diferentes juízes adotam 

diferentes métodos de interpretação, e até os mesmos juízes nem sempre adotam os mesmos 

métodos. Aqui, surge uma nova variável: a decisão baseada não no princípio, mas no fim, no 

resultado almejado. A partir desse pensamento é viável abrir uma discussão acerca do 

pragmatismo jurídico, uma das principais correntes filosóficas do Direito contemporâneo, 

cuja indagação central é “como os juízes devem decidir? ”.  

Sobre essa corrente, Cass Sunstein, referência no Direito Constitucional americano, 

identifica quatro abordagens: perfeccionismo, majoritarianismo, minimalismo e 

fundamentalismo. O perfeccionismo, adotado por muitos juristas progressistas, quer fazer da 

Constituição “o melhor que ela possa ser”; o majoritarianismo pretende diminuir o papel da 

Suprema Corte e favorecer o processo político democrático, cujo centro de gravidade estaria 

no Legislativo; o minimalismo é cético acerca de teorias interpretativas e acredita em decisões 

menos abrangentes, focadas no caso concreto e não em proposições amplas; por fim, o 

fundamentalismo procura interpretar a Constituição dando-lhe o sentido que tinha quando foi 

ratificada.67 

 Ainda sobre o tema, as considerações do Doutor Alexandre Garrido da Silva: 

“Frequentemente, os juízes tendem a fazer um uso estratégico dos modelos 

anteriormente descritos tendo em vista fins previamente escolhidos, ou seja, 
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optam pragmaticamente pelo modelo mais adequado para a resolução do 

problema enfrentado no caso concreto”.68   

 No modelo idealizado, o Direito é imune às influências da política, por força de 

institutos como a independência do Judiciário, manifestada através das garantias institucionais 

e funcionais explicadas no item 2.2, e a vinculação do juiz ao sistema jurídico. Não é 

verossímil dizer que o Direito é um sistema de regras e princípios harmônicos, onde um juiz 

parcial e apolítico colhe as soluções adequadas para os problemas, livre de influências 

externas; esta é uma fantasia do formalismo jurídico. Já o realismo jurídico proclama que 

decisões judiciais refletem as preferências pessoais dos juízes, enquanto a teoria crítica 

acredita serem elas essencialmente políticas. 

 O modelo real, por sua vez, tem uma dose razoável de cada uma dessas visões 

extremistas. O Direito pode e deve ter uma vigorosa pretensão de autonomia em relação à 

política, o que é essencial para a subsistência do Estado de Direito e para a confiança nas 

instituições judiciais. No entanto, a realidade revela que tal autonomia será sempre relativa, 

tendo em vista que decisões judiciais, frequentemente, refletem fatores extrajurídicos, como 

valores pessoais e ideológicos do juiz.  

 Há, de fato, quem sustente ser mais fácil saber um voto ou uma decisão pelo nome do 

juiz do que pela tese jurídica aplicável. Essa visão cética acarreta duas consequências 

negativas: a deslegitimação da função judicial e a ideia de juízes como deuses. No entanto, é 

preciso ter em mente, também, dois contrapontos: o de que juízes verdadeiramente 

vocacionados têm como motivação principal a valoração imparcial e adequada dos direitos 

vigentes, e que o Direito sempre desempenhará uma função limitadora das preferências 

pessoais do julgador (por exemplo: o desejo de punir determinada conduta não é capaz de 

superar a ocorrência da prescrição).69 

 De fato, os valores pessoais e ideológicos dos juízes acabam por influenciar, em certos 

casos de maneira decisiva, o resultado dos julgamentos. À título de exemplo, pode-se 

mencionar a apreciação da constitucionalidade das pesquisas com células-tronco 

                                                           
68 SILVA, Alexandre Garrido da. Minimalismo, democracia e expertise: o Supremo Tribunal Federal diante de 

questões políticas e científicas complexas. Revista de Direito do Estado 12:107, p.139. IN: BARROSO, Luís 

Roberto. Constituição, democracia e supremacia judicial: Direito e política no Brasil contemporâneo. ARTIGO 

disponível em: <http://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art20100204-04.pdf> Acesso em: 10/03/2016. 
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embrionárias, suscitada na ADI 3.510, onde a posição contrária à lei que as autorizava foi 

liderada por um Ministro ligado historicamente ao pensamento católico, sendo certo que a 

Igreja se opõe às investigações científicas dessa natureza.70 

 Ainda, no Brasil, de forma geral nos Tribunais Superiores e de forma específica no 

STF, vê-se que a origem profissional do Ministro imprime características perceptíveis na sua 

atuação judicial. Ministros que vêm da Magistratura, Ministério Público, advocacia privada 

ou pública tendem a refletir, no exercício da jurisdição, a influência de suas experiências 

passadas. Por exemplo: Ministros que têm sua origem no Ministério Público costumam ter 

uma visão mais rígida em matéria de Direito Penal do que os que vêm da advocacia privada.  

 Dentre os fatores extrajurídicos que são passiveis de influenciar a decisão de um órgão 

colegiado, destaca-se a singularidade brasileira da deliberação em sessão pública. Na maioria 

dos países, o processo de discussão e decisão é interno, em conferência reservada, na qual 

participam apenas ministros ou juízes. O modelo brasileiro de votação pública acaba por gerar 

um padrão agregativo em vez de deliberativo, sendo a decisão produto da soma de votos 

individuais, e não da construção de pronunciamentos consensuais. Entretanto, ressalta-se que 

um colegiado nunca será resultado dessa mera soma individual, tendo em vista que não é 

incomum um Ministro curvar-se à posição da maioria, quando vê seu ponto derrotado por 

outros argumentos. Além disso, também podem influenciar o resultado o relator sorteado, a 

ordem de votação efetivamente seguida ou até mesmo um pedido de vista. 

 Antes do encerramento do presente tópico e, consequentemente, do capítulo, há de ser 

feita uma última consideração acerca das influências sobre um julgador ou julgamento.  

 Como todo poder político em um Estado democrático, o poder de juízes e tribunais é 

representativo, de modo que a legitimidade democrática do Judiciário, sobretudo quando 

interpreta a Constituição, está associada à sua capacidade de corresponder ao sentimento 

social.  

 A autoridade para fazer valer a Constituição, como qualquer autoridade que não se 

utilize da força, depende da confiança dos cidadãos. Se os tribunais interpretarem a 

Constituição em termos que divirjam significativamente do sentimento social, a sociedade 

                                                           
70 O nome do Ministro em questão é Carlos Alberto Menezes Direito, falecido em setembro de 2009. 



42 

 

encontrará mecanismos para transmitir suas objeções e, dentro do limite, resistir ao 

cumprimento da decisão.  

 Portanto, é possível estabelecer uma correlação entre Judiciário e opinião pública, e 

afirmar que quando há desencontro de posições, o Judiciário tende a se alinhar ao sentimento 

social.  Neste ponto, são cabíveis três exemplos de decisões do Supremo Tribunal Federal que 

representaram revisão de entendimentos anteriores que não correspondiam às demandas 

sociais: (i) a limitação das hipóteses de foro por prerrogativa de função – cancelamento da 

Súmula 394; (ii) a proibição do nepotismo, conduta que por longo tempo foi social e 

juridicamente aceita, e; (iii) a imposição de fidelidade partidária, penalizando o “troca-troca” 

de partidos após as eleições.71 

 Todavia, há de se destacar uma importante sutileza: embora deva ser transparente e 

prestar contas à sociedade, não pode o Judiciário ser escravo da opinião pública, já que muitas 

vezes a decisão correta e justa não é a mais popular; é neste momento que juízes e tribunais 

não devem hesitar em adotar uma postura contramajoritária.  

 Para ilustrar tal entendimento, Luís Roberto Barroso: 

“A sintonia com a opinião pública envolve diversas nuances. Por vezes, 

grupos de pressão bem situados são capazes de induzir ou falsear a real 

vontade popular. De parte isso, a opinião pública, manipulada ou não, sofre 

variações, por vezes abruptas, em curto espaço de tempo. Será preciso, assim, 

distinguir, com as dificuldades previsíveis, entre clamor público, paixões do 

momento e opinião sedimentada”.72 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
71 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, 

p. 440. Os exemplos em comento serão aprofundados no item 3.1 do próximo capítulo.  

72 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, 
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CAPÍTULO 3 

O ATIVISMO JUDICIAL 

 

 

O plano da justificação política lida, substancialmente, com a questão da separação de 

Poderes e da legitimação democrática das decisões judiciais, e é neste âmbito que se procuram 

resolver as tensões entre processo político majoritário e a interpretação constitucional. Essas 

tensões são instauradas tanto quando o Judiciário invalida atos dos outros Poderes, como 

quando atua na ausência de manifestação expressa do legislador. 

Nesse contexto nasce a ideia de ativismo judicial, que está associada a uma 

participação mais ampla e intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins 

constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação dos outros dois Poderes.  

Segundo a autora Lilian Márcia Balmant Emerique73, a expansão do Poder Judiciário é 

um fenômeno que aconteceu em larga escala no final do século passado e despertou o interesse 

das ciências sociais sobre o papel desse Poder, uma vez que ocupa, de forma crescente, um 

lugar estratégico no controle dos demais Poderes, principalmente do Executivo. À visão da 

aludida jurista, os fatores contribuintes para esse crescimento são: 1) a expansão da democracia 

como condição necessária; 2) a separação dos Poderes como modelo de estruturação funcional 

do Estado; 3) a existência de direitos políticos formalmente reconhecidos; 4) o uso dos 

tribunais pelos grupos de interesse, além do uso dos tribunais pela oposição e; 5) a ineficácia 

das instituições majoritárias. 

 Neste sentido nota-se, ainda segundo a autora, a intensa pressão e mobilização política 

da sociedade, provocando a expansão do poder dos tribunais ou daquilo que se designa como 

ativismo judicial. Tal fenômeno tende a ocorrer em países que adotam o sistema da Common 

Law, onde é mais favorecido em face das práticas de criação jurisprudencial do Direito e da 

influência política do juiz; já nos países de sistema continental, os novos textos constitucionais, 

quando incorporam princípios, estabelecem Estados Democráticos de Direito, edificam 

objetivos e fundamentos do Estado e acabam por assegurar o espaço necessário para 

interpretações construtivistas por parte de jurisdição constitucional. 

                                                           
73 Revista OAB/RJ Rio de Janeiro, v. 26, número 2. Jul./dez. 2010, p. 53-80. 
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Barroso74 diferenciou ativismo judicial de judicialização. Para ele, a judicialização 

representa, em grande parte, a transferência de poder político para o Judiciário, 

principalmente para o Supremo Tribunal Federal. Já o ativismo, ao contrário da 

judicialização, não é fato, e sim atitude. Acontece quando há um déficit de outros Poderes e o 

Judiciário aplica princípios a situações não previstas em leis.  

“Diante de novas necessidades, onde a lei não se mostra suficiente, ou diante de 

necessidades que forjam uma determinada interpretação do texto de lei, é o momento em que 

o esforço do intérprete faz-se sentir. Tem-se como ativismo judicial, portanto, a energia 

emanada dos tribunais no processo da criação do Direito (MIARELLI; ROGÉRIO, 2012, p. 

16) ”. 

A postura ativista se manifesta por meio de diferentes condutas, que incluem: (i) a 

aplicação direta da Constituição a situações não expressamente contempladas em seu texto e 

independentemente de manifestação do legislador ordinário; (ii) a declaração de 

inconstitucionalidade de atos normativos emanados do legislador, com base em critérios 

menos rígidos que os de patente e ostensiva violação da Constituição, e; (iii) a imposição de 

condutas ou de abstenções ao Poder Público, notadamente em matéria de políticas públicas.75 

Em contrapartida, o oposto do ativismo seria a autocontenção judicial, conduta pela 

qual o Judiciário procura reduzir ao mínimo sua interferência nas ações dos outros Poderes. 

Nesta linha, juízes e tribunais: (i) evitam aplicar diretamente a Constituição a situações que 

não estejam em seu âmbito de incidência expressa, aguardando o pronunciamento do 

legislador ordinário; (ii) utilizam critérios rígidos e conservadores para a declaração de 

inconstitucionalidade de leis e atos normativos, e; (iii) abstêm-se de interferir na definição das 

políticas públicas. Ressalta-se que até o advento da Constituição de 1988, essa era a 

inequívoca linha de atuação de juízes e tribunais no Brasil.76 

A principal diferença metodológica entre as duas posições é que, em princípio, o 

ativismo judicial procura extrair o máximo das potencialidades do texto constitucional, sem 

invadir o campo da criação livre do Direito. A autocontenção, por sua vez, restringe o espaço 
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75 Tais condutas serão mais aprofundadas no item 3.1 deste capitulo.  
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de incidência da Constituição em favor do legislador ordinário. Todavia, ativistas e não 

ativistas não contestam a denominada supremacia judicial, cuja ideia recai no reconhecimento 

de que deve caber ao Judiciário a última palavra acerca da interpretação da Constituição e das 

leis.  

O binômio ativismo-autocontenção judicial está presente na maior parte dos países que 

adotam o modelo de Supremas Cortes ou Tribunais Constitucionais com competência para 

exercer o controle de constitucionalidade de leis e atos do Poder Público. Sobre o tema, 

dispõe Luís Roberto Barroso:  

“Ativismo e contenção judicial desenvolvem uma trajetória pendular nos 

diferentes países democráticos. Há situações em que o processo político 

majoritário fica emperrado pela obstrução de forças políticas minoritárias, 

mas influentes, ou por vicissitudes históricas da tramitação legislativa. De 

outras vezes, direitos fundamentais de um grupo politicamente menos 

expressivo podem ser sufocados.  

Nesses cenários, somente o Judiciário e, mais especificamente, o tribunal 

constitucional pode fazer avançar o processo político e social, ao menos com 

a urgência esperável. Ao revés, quando o processo político majoritário está 

funcionando com representatividade e legitimidade, com debate público 

amplo, juízes e tribunais deverão ser menos pró-ativos”.77  

As origens do ativismo judicial remontam à experiência norte-americana. A atuação 

proativa da Suprema Corte, no início da experiência constitucional americana, foi uma 

bandeira levantada pelo pensamento conservador, onde se encontrou apoio para a política da 

segregação racial e para a invalidação das leis sociais em geral. 

A situação se inverteu completamente a partir da década de 50, quando a Suprema 

Corte, sob a presidência do juiz Earl Warren, produziu jurisprudência progressista em matéria 

de direitos fundamentais, declarando inconstitucional a política de segregação racial nas 

escolas públicas (Brown vs. Board of Education, 1954) e invalidando lei estadual que 

incriminava o uso de pílula anticoncepcional, reconhecendo um direito implícito à 

privacidade (Griswold vs. Connecticut, 1965), além de vários outros julgados que 

objetivavam a inclusão de afrodescendentes, presos e mulheres.78 Pela primeira vez na 

história dos Estados Unidos, deu-se razão para que os progressistas encarassem o Judiciário 

como aliado ao invés de inimigo, o que nunca foi um problema para os conservadores, que 

sempre sustentaram a ideia da supremacia do Judiciário.  

                                                           
77 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, 

p. 310. 

78 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, 

p. 412. 
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Desde já, portanto, há de se registrar que o fenômeno do ativismo judicial não é 

peculiaridade brasileira.  

Com o final da Segunda Guerra Mundial verificou-se, na maior parte dos países 

ocidentais, um avanço da justiça constitucional sobre o espaço da política majoritária, feita no 

âmbito do Legislativo e do Executivo, cujo combustível é o voto popular, conforme já 

delineado no capítulo anterior. Em diferentes partes do mundo, Cortes Constitucionais e 

Supremas Cortes destacaram-se como protagonistas de decisões envolvendo questões de largo 

alcance político, como implementação de políticas públicas e escolhas morais em temas 

controvertidos na sociedade.  

Ao decidir uma lide, o Judiciário está apenas desempenhando seu papel típico. Ora, se 

uma norma constitucional permite que dela se deduza uma pretensão, subjetiva ou objetiva, ao 

juiz cabe dela conhecer, decidindo a matéria. Em contrapartida, a ideia de ativismo judicial 

remete a uma atitude, à escolha de um modo específico e proativo de interpretar a 

Constituição, expandindo o seu sentido e alcance. Normalmente, ele se instala em situações 

de retração do Poder Legislativo, onde o afastamento entre a classe política e a sociedade civil 

impede que as demandas sociais sejam atendidas de maneira efetiva. 

A seguir, serão tecidas algumas considerações acerca da ocorrência deste fenômeno no 

Brasil, sua relação com os demais Poderes e as objeções feitas a seu respeito. 

 

3.1 OCORRÊNCIA NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO 

 

É possível constatar que o Judiciário tem exibido, no Brasil, uma postura claramente 

ativista. Não é difícil ilustrar essa tese; para tanto, utilizar-se-ão os exemplos fornecidos 

acima, que serão aqui esmiuçados. São eles, novamente: (i) a aplicação direta da Constituição 

a situações não expressamente contempladas em seu texto e independentemente de 

manifestação do legislador ordinário; (ii) a declaração de inconstitucionalidade de atos 

normativos emanados do legislador, com base em critérios menos rígidos que os de patente e 

ostensiva violação da Constituição, e; (iii) a imposição de condutas ou de abstenções ao Poder 

Público, notadamente em matéria de políticas públicas. 
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Com relação à aplicação direta da Constituição independentemente de manifestação do 

legislador ordinário, destaca-se o julgamento da ADC nº 12. Nesta ocasião, o Supremo 

Tribunal Federal declarou constitucional a Resolução nº 07, de 2005, do Conselho Nacional 

de Justiça, que vedava a prática do nepotismo – isto é, a contratação, para o exercício de 

cargos em comissão ou função gratificada, de parentes até o terceiro grau de membros do 

Poder Judiciário – independentemente da existência de lei especifica nesse sentido. Sustentou-

se que a vedação já decorreria diretamente de princípios expressos na Constituição, como o da 

moralidade e impessoalidade, presentes no artigo 37.79 

Ainda neste item, outro exemplo cabível é o julgamento da questão da infidelidade 

partidária, para fins de perda ou vacância do mandato, com base nos mandados de segurança 

de números 26.602/DF (relator Ministro Eros Grau); 26.603/DF (rel. Min. Celso de Mello); e 

26.604/DF (rel. Min. Cármen Lúcia), julgados conjuntamente nas sessões dos dias 03 e 04 de 

outubro de 2007. Decidiu o STF, chancelando entendimento do Tribunal Superior Eleitoral 

(“TSE”), que os partidos políticos e as coligações partidárias têm o direito de preservar a vaga 

obtida pelo sistema eleitoral proporcional, se, não ocorrendo razão legitima que o justifique, 

registrar-se ou o cancelamento de filiação partidária ou a transferência para legenda diversa, 

do candidato eleito por outro partido. Conforme entendimento firmado no Informativo nº 482 

do STF, de 11 de outubro de 2007: “Asseverou-se que o direito reclamado pelos partidos 

políticos afetados pela infidelidade partidária não surgiria da resposta que o TSE dera à 

Consulta 1.398/DF, mas representaria emanação direta da própria Constituição que a 

esse direito conferiu realidade e deu suporte legitimador, notadamente em face dos 

fundamentos e dos princípios estruturantes em que se apoia o Estado Democrático de Direito 

(CF, art. 1º, I, II e V)”.80 (grifei). 

Sobre a declaração de inconstitucionalidade com base em critérios menos rígidos que 

os de ostensiva violação à Constituição, merece destaque a ADI 3.685, que almejava a 

declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º da EC nº 52, de 2006, que impunha a 

aplicação imediata da nova regra sobre coligações partidárias (extinção da verticalização). Em 

10 de agosto de 2006, o STF declarou a inconstitucionalidade da aplicação das novas regras à 

                                                           
79 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADC 12. Distrito Federal. Ministro Relator: Carlos Ayres Britto. Data de 

julgamento: 20.08.2008. Tribunal Pleno. Disponível em: 

<http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14719157/acao-declaratoria-de-constitucionalidade-adc-12-df> 

Acesso em: 17/03/2016. 

80 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Informativo nº 482. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo482.htm> Acesso em: 17/03/2016. 

http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14719157/acao-declaratoria-de-constitucionalidade-adc-12-df
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48 

 

próxima eleição que seria realizada, sob o argumento de violação ao princípio da 

anterioridade da lei eleitoral, presente no artigo 16 da CRFB/88.81 Há de se falar, também, na 

ADI 1.354, com a consequente declaração de inconstitucionalidade de normas legais que 

estabeleciam a cláusula de barreira, isto é, limitações ao funcionamento parlamentar de 

partidos políticos que não preenchessem requisitos mínimos de desempenho eleitoral. Com 

isso, foram considerados inconstitucionais os seguintes dispositivos da Lei 9.096/95: artigo 

13; a expressão “obedecendo aos seguintes critérios” do artigo 41, e seus incisos I e II; artigo 

48; a expressão “que atenda ao disposto no art. 13” constante no artigo 49; eliminação das 

limitações temporais dos artigos 56 e 57; e a expressão “no art. 13” constante no inciso II do 

artigo 57.82 

Quanto ao último aspecto, de intervenção judicial no domínio das políticas públicas, 

um exemplo que se tornou corriqueiro é a condenação do Estado ao fornecimento de 

medicamentos ou aparelhos terapêuticos, ainda que não estejam incluídos nas listagens do 

Sistema Único de Saúde. O Supremo chegou a realizar uma audiência pública sobre o tema, 

em maio de 2009, na qual se confirmou a complexidade das questões técnicas envolvidas e as 

possíveis implicações sistêmicas das decisões tomadas em casos individuais. Em decisão de 

2010, o STF confirmou a orientação dominante na jurisprudência, no sentido de se atribuir a 

todos os entes federativos a responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos e 

terapias de eficácia reconhecida no país.83 

 

3.2 RELAÇÃO COM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO 

 

São amplos os espaços de interseção e fricção entre o Judiciário e o Executivo e 

Legislativo, o que potencializa a necessidade de se demarcar o âmbito de atuação legítima de 

                                                           
81 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 3685. Distrito Federal. Ministra Relatora: Ellen Gracie. Data de 

julgamento: 10.08.2006. Tribunal Pleno. Disponível em: <http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/761335/acao-

direta-de-inconstitucionalidade-adi-3685-df> Acesso em: 17/03/2016. 

82 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 1354. Distrito Federal. Ministro Relator: Marco Aurélio. Data de 

julgamento: 18.12.2006. Tribunal Pleno. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=416152> Acesso em: 17/03/2016. 

83 À título de exemplo, o STJ já havia pacificado tal entendimento em relação a inúmeras doenças específicas, 

como “desenvolvimento mental retardado” (STJ, DJU 7.10.2002, RMS 13.452/MG, Rel. Min. Garcia Vieira) e 

“esclerose lateral amiotrófica” (STJ, DJU 4.09.2000, RMS 11.183/PR, Rel. Min. José Delgado). BARROSO, 

Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 308. 
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cada um. Como intuitivo, não existem fronteiras fixas e rígidas, havendo uma dinâmica 

própria e pendular nessas interações.  

Uma das grandes questões subjacentes à legitimação democrática do Poder Judiciário 

é a denominada dificuldade contramajoritária. Os membros do Legislativo e o chefe do Poder 

Executivo são agentes públicos eleitos, investidos em seus cargos pelo batismo da vontade 

popular. O mesmo não se passa com os membros do Judiciário, cuja investidura se dá, como 

regra geral, por critérios essencialmente técnicos, sem eleição popular, vide item 2.1 do 

presente trabalho. A atividade criativa do Judiciário e, sobretudo, sua competência para 

invalidar atos dos outros Poderes, podem ser confrontadas com o argumento de falta de justo 

título democrático. Desse modo, onde estaria o fundamento para o Judiciário sobrepor sua 

vontade à dos agentes eleitos dos outros Poderes? 

Luís Roberto Barroso, com a resposta: 

“(...) na confluência de ideias que produzem o constitucionalismo 

democrático. Nesse modelo, a Constituição deve desempenhar dois grandes 

papéis. Um deles é assegurar as regras do jogo democrático, propiciando a 

participação política ampla e o governo da maioria. Mas a democracia não se 

resume ao princípio majoritário. Se houver oito católicos e dois muçulmanos 

em uma sala, não poderá o primeiro grupo deliberar jogar o segundo pela 

janela, pelo simples fato de estar em maior número. Aí está o segundo grande 

papel de uma Constituição: proteger valores e direitos fundamentais, mesmo 

que contra a vontade circunstancial de quem tem mais votos”.84  

Em sentido amplo, a jurisdição constitucional envolve a intepretação e aplicação da 

Lei Maior, tendo como uma de suas principais expressões o controle de constitucionalidade 

das leis e atos normativos. No Brasil, essa possibilidade vem desde a primeira Constituição 

Republicana, com controle incidental e difuso, tendo sido ampliada após a Emenda 

Constitucional nº 16, de 1965, com o controle principal e concentrado, conforme já elucidado 

no item 1.4.2.   

A existência de fundamento normativo expresso adiou o debate no país acerca da 

legitimidade do desempenho, pela Corte Constitucional, desse papel contramajoritário, de 

modo que foram impostas duas grandes linhas de justificação doutrinária. A primeira, mais 

tradicional, assenta raízes na soberania popular e na separação de Poderes: a Constituição, 

como expressão maior da vontade do povo, deve prevalecer sobre as leis, por sua vez 

manifestações das maiorias parlamentares. Cabe assim ao Judiciário, no desempenho de sua 
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função de aplicar o Direito, afirmar tal supremacia, negando validade à lei inconstitucional. A 

segunda, que lida com a realidade mais complexa da interpretação jurídica contemporânea, 

procura legitimar o desempenho do controle de constitucionalidade em outro fundamento: a 

preservação das condições essenciais de funcionamento do Estado Democrático, cabendo ao 

juiz constitucional assegurar determinados valores substantivos e a observância dos 

procedimentos adequados de participação e deliberação.  

Aqui, mais uma vez, há de ser suscitada a questão do controle das políticas públicas 

que envolve, igualmente, a demarcação do limite adequado entre matéria constitucional e 

matéria a ser submetida ao processo político majoritário. Por um lado, a Constituição protege 

os direitos fundamentais e determina a adoção de políticas públicas aptas a realizá-los. Por 

outro, atribui as decisões sobre o investimento de recursos e as opções políticas a serem 

perseguidas a cada tempo aos Poderes Executivo e Legislativo.  

 Cabe ao Legislativo a função de elaborar e aprovar projetos de leis, principalmente no 

que concerne à efetivação dos direitos sociais. Ao Executivo, cabe a instituição das políticas 

públicas que visam garantir aos cidadãos esses direitos, abrigados na Carta Magna. No 

entanto, atualmente, verifica-se que ambos os Poderes têm falhado em suas atribuições, 

gerando uma crise de legitimidade que, por sua vez, é um convite para a ingerência do 

Judiciário sobre essas questões.  

Neste passo, ao mesmo tempo em que o Judiciário está atendendo às demandas da 

sociedade que não puderam ser satisfeitas pelos demais Poderes, tal conduta acaba por revelar 

as dificuldades e falhas dos mesmos.  

 Partindo dessa premissa, dissertam os autores Airton Ribeiro da Silva e Fabrício Pinto 

Weiblen: 

“Uma vez não efetivados os direitos fundamentais consagrados na Carta 

Política pelos poderes ditos legitimados, quais sejam, Executivo e 

Legislativo, cabe ao Judiciário intervir, a fim de concretizar os ditames 

esculpidos na Constituição Federal, através de prestações positivas. Assim, 

ao dispor sobre as prestações estatais, o Judiciário apenas determina a 

realização prática da norma constitucional, não permitindo que ela se torne 

mera diretriz abstrata e inaplicável, ato para o qual é competente, uma vez 

que, no Estado de Direito, o Estado soberano deve submeter-se à própria 

justiça que institui. Noutras palavras, não é papel do Judiciário criar novas 

medidas referentes à direitos sociais, o que consistiria em violação ao 

princípio da separação dos Poderes, mas sim trazer uma real efetividade às 

políticas públicas já existentes, de modo a não permitir que um apego 

excessivo a formalidades acabe por obstar a concretização das metas 

principais do Estado Democrático de Direito”. (2007, p. 52) 
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 Outro exemplo da atuação com ativismo judicial foi a empregada à efetivação de 

direitos sociais, verificada no julgado da 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro85 na Apelação nº 0004137-84.2007.8.19.0063, julgada em 19/11/2008, contra 

sentença prolatada em sede de Ação Civil Pública:  

 “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ARTS. 6º E 205, CF. 

Lei 8069/90 e Lei 9394/96. CONDENAÇÃO DO ESTADO A PROVER AS 

ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS DA COMARCA DE TRÊS RIOS DO 

NÚMERO DE PROFESSORES CONCURSADOS NECESSÁRIOS A 

REGULAR PRESTAÇÃO DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE DE O 

PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR QUE A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA DÊ EFETIVIDADE A DIREITO CONSTITUCIONALMENTE 

GARANTIDO, REGULAMENTADO POR NORMA 

INFRACONSTITUCIONAL. HIPÓTESE QUE NÃO SE CONFUNDE COM 

MERAS DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS NÃO AFETAS AO 

CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO, NÃO EXISTINDO 

DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR. PRINCÍPIOS DA 

INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DO ATIVISMO JUDICIAL. 

OBRIGAÇÃO DE ATUAR QUE INDEPENDE DE PREVISÃO 

ORÇAMENTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.  

 Como se depreende, os ilustres Desembargadores fizeram uso do ativismo judicial, 

considerando que o Poder Judiciário, nesta hipótese, determinou que a administração pública 

desse efetividade à direito constitucionalmente garantido, o direito social à educação, 

notadamente intervindo de forma ativa ante à omissão do Estado em matéria de política 

pública.  

 A Suprema Corte, sobre a questão da intervenção do Poder Judiciário em tema de 

políticas públicas, na ADPF 45/DF86, de lavra do Relator Ministro Celso de Mello, claramente 

referendou o ativismo judicial quando verificada grave omissão na implementação de direitos 

sociais: 

“(...) o Supremo, devido à dimensão política outorgada a essa Corte, não pode 

demitir-se do gravíssimo encargo de tornar efetivos os direitos econômicos, 

sociais e culturais – que se identificam, enquanto direitos de segunda geração, 

com as liberdades positivas, reais ou concretas (...), sob pena de o Poder 

Público, por violação positiva ou negativa da constituição, comprometer de 

modo inaceitável, a integridade da própria ordem constitucional".  

 Aduziu também o Ministro Relator, na mesma ADPF, que: 

"(...) justificar-se-á, como procedimento já enfatizado – e até mesmo por razões 

fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do 
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Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição 

lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado (...)".  

 Deste modo, vê-se que a decisão do Supremo foi motivada por inaceitável inércia 

governamental no adimplemento de direito social, que se situava em flagrante omissão 

inconstitucional, revelando, desta forma, uma atuação proativa do Judiciário, ou seja, 

verdadeira ocorrência do ativismo judicial em matéria de política pública. 

 

3.3 OBJEÇÕES À CRESCENTE INTERVENÇÃO JUDICIAL 

 

De acordo com Luís Roberto Barroso87, três objeções centrais podem ser opostas à 

ocorrência do ativismo judicial no Brasil. Nenhuma delas infirma a importância de tal 

atuação, mas todas merecem séria consideração. As críticas se concentram nos riscos para a 

legitimidade democrática, na politização indevida da Justiça e nos limites da capacidade 

institucional do Judiciário. 

 

3.3.1 Riscos para a legitimidade democrática 

 

Os membros do Poder Judiciário não são agentes públicos eleitos. Embora não tenham 

o batismo da vontade popular, magistrados e tribunais desempenham, inegavelmente, um 

poder político, inclusive o de invalidar atos dos outros dois Poderes. A possibilidade de um 

órgão não eletivo como o Supremo Tribunal Federal sobrepor-se a uma decisão do Presidente 

da República — sufragado por mais de 40 milhões de votos — ou do Congresso — cujos 513 

membros foram escolhidos pela vontade popular — é identificada na teoria constitucional 

como dificuldade contramajoritária, conforme o já esclarecido item 3.2   

A maior parte dos Estados Democráticos reserva uma parcela de poder político para 

ser exercida por agentes públicos que não são recrutados pela via eleitoral, e cuja atuação é de 

natureza predominantemente técnica e imparcial. De acordo com o conhecimento tradicional, 
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Magistrados não têm vontade política própria: ao aplicarem a Constituição e as leis, estão 

concretizando decisões que foram tomadas pelo constituinte ou pelo legislador, isto é, pelos 

representantes do povo. Essa afirmação, que reverencia a lógica da separação de Poderes, 

deve ser aceita com temperamentos, tendo em vista que juízes e tribunais não desempenham 

uma atividade puramente mecânica. Na medida em que lhes cabe atribuir sentido a expressões 

vagas, fluidas e indeterminadas, como dignidade da pessoa humana, direito à privacidade ou 

boa-fé objetiva, tornam-se, em muitas situações, co-participantes do processo de criação do 

Direito. 

Portanto, cabe ressaltar que a jurisdição constitucional bem exercida é antes uma 

garantia para a democracia do que um risco. Impõe-se, todavia, uma observação. A 

importância da Constituição — e do Judiciário, como seu intérprete maior — não pode 

suprimir, por evidente, a política, o governo da maioria, nem o papel do Legislativo. 

Observados os valores e fins constitucionais, cabe à lei, votada pelo parlamento e sancionada 

pelo Presidente, fazer as escolhas entre as diferentes visões alternativas que caracterizam as 

sociedades pluralistas. Por essa razão, o Supremo Tribunal Federal deve ser deferente para 

com as deliberações do Congresso. Com exceção do que seja essencial para preservar a 

democracia e os direitos fundamentais, os protagonistas da vida política devem ser os que têm 

votos. Juízes e tribunais não podem presumir demais de si próprios, impondo suas escolhas, 

preferências e vontade. Só devem atuar, portanto, quando sejam capazes de fundamentar 

racionalmente suas decisões, com base na Constituição. 

 

3.3.2 Politização indevida da Justiça 

 

Pode-se afirmar que não subsiste no mundo contemporâneo a crença na ideia liberal-

positivista de objetividade plena do ordenamento e de neutralidade absoluta do intérprete. 

Direito não é política, e não é correto submeter a noção do que é correto e justo à vontade de 

quem detém o poder. Em uma cultura pós-positivista, o Direito se aproxima da ética, 

tornando-se instrumento da legitimidade, justiça e realização da dignidade da pessoa humana. 

Poucas críticas são mais desqualificantes para uma decisão judicial do que a acusação de que 

a mesma é política, e não jurídica. Não é possível ignorar, porém, que a linha divisória entre 

Direito e política, que existe inegavelmente, nem sempre é nítida e certamente não é fixa. 
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Tal ambiguidade impõe a qualificação do que se entende por política. Direito se 

aproxima desse conceito no sentido de que (i) sua criação é produto da vontade da maioria, 

que se manifesta na Constituição e nas leis; (ii) sua aplicação não é dissociada da realidade 

política, dos efeitos que produz no meio social e dos sentimentos e expectativas dos cidadãos; 

(iii) juízes não são seres sem memória e sem desejos, libertos do próprio inconsciente e de 

qualquer ideologia e, conseqüentemente, sua subjetividade há de interferir com os juízos de 

valor que formula.  

A Constituição faz a interface entre o universo político e o jurídico, em um esforço 

para submeter o poder às categorias que mobilizam o Direito, como a justiça, a segurança e o 

bem-estar social. Sua interpretação, portanto, sempre terá uma dimensão política, ainda que 

balizada pelas possibilidades e limites oferecidos pelo ordenamento vigente. 

Em contrapartida, o Direito se afasta da política no sentido de admitir escolhas livres, 

tendenciosas ou partidarizadas. O banqueiro que doou para o partido do governo não pode ter 

um regime jurídico diferente do que aquele que não doou; a liberdade de expressão de quem 

pensa de acordo com a maioria não pode ser protegida de modo mais intenso do que a de 

quem esteja com a minoria. Em rigor, uma decisão judicial jamais será política no sentido de 

livre escolha, de discricionariedade plena. Mesmo nas situações que, em tese, comportam 

mais de uma solução plausível, o juiz deverá buscar a que seja mais correta, mais justa, à luz 

dos elementos do caso concreto. O dever de motivação, mediante o emprego de argumentação 

racional e persuasiva, é um traço distintivo relevante da função jurisdicional e dá a ela uma 

específica legitimação.  

Quando se debateu a criação do primeiro Tribunal Constitucional na Europa, Hans 

Kelsen e Carl Schmitt travaram um célebre e acirrado debate teórico acerca de quem deveria 

ser o guardião da Constituição. Contrário à existência da jurisdição constitucional, Schmitt 

afirmou que a pretensão de judicialização da política iria se perverter em politização da 

justiça. No geral, sua profecia não se realizou, e a fórmula fundada no controle judicial de 

constitucionalidade se espalhou pelo mundo com grande sucesso. Naturalmente, as 

advertências feitas ao longo do presente trabalho hão de ser levadas em conta com seriedade, 

para que não se crie um modelo juriscêntrico e elitista, conduzido por juízes filósofos. 

Nessa linha, cabe reavivar que o juiz: (i) só deve agir em nome da Constituição e das 

leis, e não por vontade política própria; (ii) deve ser deferente para com as decisões razoáveis 
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tomadas pelo legislador, respeitando a presunção de validade das leis; (iii) não deve perder de 

vista que, embora não eleito, o poder que exerce é representativo (i.e, emana do povo e em 

seu nome deve ser exercido), razão pela qual sua atuação deve estar em sintonia com o 

sentimento social, na medida do possível. Aqui, porém, há de se destacar a opinião pública, 

vide item 2.4: juízes não podem ser populistas e, em certos casos, terão de atuar de modo 

contramajoritário. A conservação e a promoção dos direitos fundamentais, mesmo contra a 

vontade das maiorias políticas, é uma condição de funcionamento do constitucionalismo 

democrático. Logo, a intervenção do Judiciário, nesses casos, sanando uma omissão 

legislativa ou invalidando uma lei inconstitucional, dá-se a favor – e não contra – a 

democracia. 

 

3.3.3 Limitações à capacidade institucional do Judiciário 

 

A maior parte dos Estados Democráticos do mundo se organiza em um modelo de 

separação de Poderes. As funções estatais de legislar, administrar e julgar são atribuídas a 

órgãos distintos, especializados e independentes. Nada obstante, Legislativo, Executivo e 

Judiciário exercem um controle recíproco sobre as atividades de cada um, de modo a impedir 

o surgimento de instâncias hegemônicas, capazes de oferecer riscos para a democracia e para 

os direitos fundamentais. Note-se que os três Poderes interpretam a Constituição e sua atuação 

deve respeitar os valores e promover os fins nela previstos. No arranjo institucional em vigor, 

em caso de divergência na interpretação das normas constitucionais ou legais, a palavra final é 

do Judiciário. Essa primazia não significa, porém, que toda e qualquer matéria deva ser 

decidida em um tribunal. Nem muito menos legitima a arrogância judicial. 

A doutrina constitucional contemporânea tem explorado duas idéias que merecem 

registro: a de capacidades institucionais e a de efeitos sistêmicos88. Capacidade institucional 

envolve a determinação de qual Poder está mais habilitado a produzir a melhor decisão em 

certa matéria. Temas envolvendo aspectos técnicos ou científicos de grande complexidade 

podem não ter no juiz de Direito o árbitro mais qualificado, seja por falta de informação ou 

                                                           
88 SUNSTEIN, Cass; e VERMEULLE, Adrian. Intepretation and institutions, Public Law and Legal Theory 

Working Paper No. 28, 2002. IN: BARROSO, Luís Roberto. Ano do STF: Judicialização, ativismo e 

legitimidade democrática. ARTIGO disponível em: <http://www.conjur.com.br/2008-dez-

22/judicializacao_ativismo_legitimidade_democratica?pagina=7> Acesso em: 20/03/2016. 

http://www.conjur.com.br/2008-dez-22/judicializacao_ativismo_legitimidade_democratica?pagina=7
http://www.conjur.com.br/2008-dez-22/judicializacao_ativismo_legitimidade_democratica?pagina=7
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conhecimento específico. Formalmente, os membros do Poder Judiciário sempre conservarão 

a sua competência para o pronunciamento definitivo, mas em situações como as descritas, eles 

deveriam prestigiar as manifestações do Legislativo ou do Executivo, cedendo o caso aos 

juízos discricionários dotados de razoabilidade.  

Também o risco de efeitos sistêmicos imprevisíveis e indesejados pode recomendar, 

em certos casos, uma posição de cautela e deferência por parte do Judiciário. O juiz, por 

vocação e treinamento, é presumidamente apto a realizar a justiça do caso concreto. No 

entanto, ele nem sempre dispõe das informações, do tempo e até mesmo do conhecimento 

para avaliar o impacto de determinadas decisões, proferidas em processos individuais, sobre a 

realidade de um segmento econômico ou sobre a prestação de um serviço público. Um 

exemplo emblemático nessa matéria tem sido o setor de saúde, onde diversas decisões em 

matéria de medicamentos e terapias estão provocando uma desorganização da atividade 

administrativa e comprometendo a alocação dos escassos recursos públicos. Denota-se, 

portanto, que o Judiciário quase sempre pode, mas nem sempre deve interferir, fazendo-se 

mister uma avaliação criteriosa da própria capacidade institucional. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto no presente estudo, pode-se aferir que o novo Direito Constitucional, 

também conhecido por Neoconstitucionalismo, identifica, em linhas gerais, o 

constitucionalismo democrático do pós-guerra, desenvolvido em uma cultura filosófica pós-

positivista, marcado pela força normativa da Constituição, pela expansão da jurisdição 

constitucional e por uma nova hermenêutica jurídica de interpretação.  

A consequente constitucionalização do Direito, na acepção aqui explorada, identifica o 

efeito expansivo das normas constitucionais, cujas regras e princípios se irradiam por todo o 

sistema jurídico, além da vinda para a Constituição de normas de diversos ramos do Direito 

infraconstitucional. Dela resulta a aplicabilidade direta e imediata da Constituição, a 

inconstitucionalidade das normas incompatíveis com a Lei Maior e, sobretudo, a interpretação 

das normas infraconstitucionais conforme a Constituição, circunstância que lhes irá conformar 

o sentido e alcance. Na linha esposada no presente trabalho, trata-se de um fenômeno 

tendencialmente positivo, compatível com o Estado Democrático de Direito e com o maior 

potencial de realização dos direitos fundamentais.  

No entanto, constitucionalizar uma matéria significa retirá-la da política cotidiana, do 

debate legislativo, o que dificulta o governo da maioria, que não pode se manifestar através do 

processo legislativo ordinário – que exige maioria simples ou, no máximo, absoluta – 

precisando alcançar, com frequência, o quórum qualificado das Emendas Constitucionais, 

presente no artigo 60, §2º da CRFB/88.  

Como a Carta Magna brasileira já padece de constitucionalização excessiva, não se deve 

alargar além do limite razoável a constitucionalização por via interpretativa, sob pena de se 

embaraçar, pelo excesso de rigidez, o governo da maioria, componente importante em um 

Estado Democrático. Deste modo, não deve passar despercebido o fato de que a 

constitucionalização exacerbada, sobretudo pela via interpretativa do ativismo judicial, pode 

trazer consequências negativas, sendo elas o esvaziamento do poder das maiorias, pelo 

engessamento da legislação ordinária, e o decisionismo judicial, potencializado pelo texto 

aberto e vago das normas constitucionais.  



58 

 

De outra parte, é indispensável que juízes e tribunais adotem certo rigor dogmático e 

assumam o ônus argumentativo da aplicação de regras que contenham conceitos jurídicos 

indeterminados. O uso abusivo da discricionariedade judicial na solução de casos difíceis pode 

ser extremamente problemático para a tutela de valores como segurança e justiça, além de 

poder comprometer a legitimidade democrática da função judicial. Os parâmetros da atuação 

judicial, mesmo quando colhidos fora do sistema estritamente normativo, devem corresponder 

ao sentimento social. 

Neste ponto, cabe uma valiosa observação. A opinião pública, como expressão do 

sentimento social, apesar de ser essencial em uma sociedade democrática, não deve ser tomada 

como parâmetro maior em todos os casos, conforme já alertado no presente estudo. Embora 

deva o Judiciário ser transparente e prestar contas à sociedade, não pode o mesmo ser escravo 

da opinião pública, devendo adotar uma postura contramajoritária quando a decisão mais 

correta e justa não for a mais popularmente aceita.   

Adiante, foi possível constatar que a judicialização e o ativismo são traços marcantes 

na paisagem jurídica brasileira dos últimos anos e, embora próximos, são fenômenos 

distintos. A judicialização decorre do modelo de Constituição analítica e do sistema de 

controle de constitucionalidade abrangente adotados no Brasil, permitindo que discussões de 

largo alcance político e moral sejam trazidas sob a forma de ações judiciais. Já o ativismo 

judicial expressa uma postura do intérprete, um modo proativo e expansivo de interpretar a 

Constituição, potencializando o sentido e alcance de suas normas para ir além do legislador 

ordinário; trata-se de um mecanismo para contornar o processo político majoritário quando 

ele tenha se mostrado inerte, emperrado ou incapaz de produzir consenso.  

Os riscos da judicialização e, sobretudo, do ativismo envolvem a legitimidade 

democrática, a politização da justiça e a falta de capacidade institucional do Judiciário para 

decidir determinadas matérias. 

Com relação aos riscos para a legitimidade democrática, em razão de não serem os 

membros do Poder Judiciário eleitos, eles se atenuam na medida em que juízes e tribunais se 

atém à aplicação da Constituição e das leis. É certo que diante de cláusulas constitucionais 

abertas, vagas ou fluidas, como dignidade da pessoa humana, eficiência ou impacto 

ambiental, o poder criativo do intérprete judicial se expande a um nível quase normativo. 

Porém, havendo manifestação do legislador, ou seja, existindo lei válida votada pelo 
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Congresso concretizando uma norma constitucional ou dispondo sobre matéria de sua 

competência, deve o juiz acatá-la e aplicá-la. Aqui, impende reforçar a ideia de que, uma vez 

respeitadas as regras constitucionais, o Legislativo está livre para fazer as escolhas que lhe 

pareçam melhores e mais consistentes com os anseios da população que o elegeu. O 

reconhecimento de que juízes e tribunais podem atuar criativamente em determinadas 

situações não serve como autorização para a sobreposição ao legislador, a menos que este 

tenha incorrido em inconstitucionalidade. Vale dizer, portanto: havendo lei válida a respeito, 

ela deve prevalecer, pois a preferência da lei concretiza os princípios da separação de Poderes, 

segurança jurídica e isonomia. 

Sobre os riscos da politização da Justiça, estes não podem ser totalmente eliminados. 

A Constituição é o documento que transforma o poder constituinte em poder constituído, isto 

é, política em Direito. Essa interface entre os dois mundos dá à interpretação constitucional 

uma inexorável dimensão política. Nada obstante isso, ela constitui uma tarefa jurídica. 

Sujeita-se, assim, aos cânones de racionalidade, objetividade e motivação das decisões 

judiciais, devendo reverência à dogmática jurídica, aos princípios de interpretação e aos 

precedentes. Uma Corte Constitucional não deve ser cega ou indiferente às conseqüências 

políticas de suas decisões, inclusive para impedir resultados injustos ou danosos ao bem 

comum e aos direitos fundamentais, mas somente pode agir dentro das possibilidades e dos 

limites abertos pelo ordenamento jurídico. 

No tocante à capacidade institucional e aos efeitos sistêmicos, o Judiciário deverá 

verificar se, em relação à matéria tratada, um outro Poder, órgão ou entidade não teria melhor 

qualificação para decidir. Por exemplo: o traçado de uma estrada, a ocorrência ou não de 

concentração econômica ou as medidas de segurança para transporte de gás são questões que 

envolvem conhecimento específico e discricionariedade técnica. Em matérias como essas, em 

regra, a posição do Judiciário deverá ser a de deferência para com as valorações feitas pela 

instância especializada, desde que possuam razoabilidade e tenham observado o procedimento 

adequado. Naturalmente, se houver um direito fundamental sendo vulnerado ou clara afronta 

a alguma outra norma constitucional, o quadro se modifica. Há de se ter em mente que 

deferência não significa abdicação de competência. 

Neste ponto, vale suscitar a discussão referente ao controle judicial de políticas 

públicas, uma vez que tais matérias são, historicamente e antologicamente, objeto de escolhas 

discricionárias do Poder Executivo. A hipótese de exercício do controle judicial das políticas 
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públicas não soluciona os impasses existentes, porque perdurarão tensões quanto ao momento 

em que o controle deverá ser exercido e à extensão em cada caso.  Além disso, sustenta-se que 

o Judiciário não possui aparato técnico para identificar prioridades na implementação de 

políticas sociais e econômicas, devendo rever os atos dos outros Poderes, e não os substituir, 

tendo em vista que eventuais decisões equivocadas estariam imunes a uma revisão pelos outros 

Poderes, resultando na possibilidade de controle político do próprio Judiciário. 

Alguns autores, capitaneados pela jurista Lilian Márcia Balmant Emerique89, 

acreditam estar o papel do Poder Judiciário em crise, conforme reflexos observados na 

imagem veiculada pela imprensa e pela opinião pública. 

Para ilustrar tal visão, torna-se imprescindível citar a polêmica decisão tomada pelo 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus (“HC”) nº 126292, em fevereiro 

deste ano90.  

Ao ter o seu regular processamento negado por maioria de votos, o Plenário do STF 

entendeu que a possibilidade de início da execução da pena condenatória após a confirmação 

da sentença em segundo grau não ofende o princípio constitucional da presunção da 

inocência. Para o relator do caso, o Ministro Teori Zavascki, a manutenção da sentença penal 

pela segunda instância encerra a análise de fatos e provas que assentaram a culpa do 

condenado, o que autoriza o início da execução da pena. A decisão em comento indica 

mudança no entendimento da Corte, que desde 2009, no julgamento do HC nº 84078, 

condicionava a execução da pena ao trânsito em julgado da condenação, mas ressalvava a 

possibilidade de prisão preventiva.  

Zavascki entende que, até que seja prolatada a sentença penal, confirmada em segundo 

grau, deve-se presumir a inocência do réu. Mas, após esse momento, exaure-se o princípio da 

não culpabilidade, até porque os recursos cabíveis da decisão de segundo grau, ao STJ ou 

STF, não se prestam a discutir fatos e provas, mas apenas matéria de direito. “Ressalvada a 

estreita via da revisão criminal, é no âmbito das instâncias ordinárias que se exaure a 

possibilidade de exame dos fatos e das provas, e, sob esse aspecto, a própria fixação da 

responsabilidade criminal do acusado”, afirmou. A Ministra Rosa Weber e os Ministros 

                                                           
89 Revista OAB/RJ Rio de Janeiro, v. 26, número 2. Jul./dez. 2010. p. 57. 
90 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ARTIGO disponível em: 

<http://stf.jusbrasil.com.br/noticias/305977377/pena-pode-ser-cumprida-apos-decisao-de-segunda-instancia-

decide-stf> Acesso em: 20/03/2016. 

http://stf.jusbrasil.com.br/noticias/305977377/pena-pode-ser-cumprida-apos-decisao-de-segunda-instancia-decide-stf
http://stf.jusbrasil.com.br/noticias/305977377/pena-pode-ser-cumprida-apos-decisao-de-segunda-instancia-decide-stf
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Marco Aurélio, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, Presidente da Corte, ficaram 

vencidos; eles votaram pela manutenção da jurisprudência do Tribunal que exige o trânsito 

em julgado para cumprimento de pena e concediam o Habeas Corpus. 

Em suma, é possível concluir que o ativismo judicial pode funcionar como uma 

resposta efetiva e positiva à inércia dos outros Poderes. Entretanto, ressalta-se que o 

Magistrado não pode legitimar suas decisões pura e simplesmente com base no ativismo 

judicial, sob pena de adentrar a função do administrador, fato este que, além de beirar a 

arbitrariedade, fere o princípio da separação de Poderes insculpido no artigo 2º da CRFB/88. 

Com isso, tal instituto deve sempre ser utilizado como meio de concretização dos direitos 

fundamentais constitucionalmente previstos.  

Por fim, faz-se um apelo para que não se deixe a expansão do Judiciário desviar a 

atenção da real disfunção que aflige a democracia brasileira: a crise de representatividade, 

legitimidade e funcionalidade do Poder Legislativo. O Brasil carece de reforma política, e 

essa não pode ser feita por juízes. 
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