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O que chamamos democracia começa a assemelhar-se tristemente ao pano solene que 

cobre a urna onde já está apodrecendo o cadáver. Reinventemos, pois, a democracia 

antes que seja demasiado tarde. E que a universidade nos ajude. Quererá ela? Poderá 

ela? 

 

José Saramago 



 
 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

Para existência de um chamado Estado Democrático de Direito é necessário que haja a 

separação igualitária e independente entre os três poderes da República: Judiciário, 

Legislativo e Executivo. O constitucionalismo pós 1988, no Brasil, favoreceu um 

protagonismo do poder judiciário em detrimento dos demais poderes, importando-se a 

teoria norte americana de ativismo judicial. Essa teoria foi incorporada de forma 

diferente da sua origem, apresentando peculiaridades quando executada no Brasil. Dessa 

forma, por meio da breve análise de jurisprudência, o objetivo desta monografia é 

demonstrar que o ativismo judicial aplicado no Brasil representa sérios perigos para a 

tripartição dos poderes e, consequentemente, para democracia, uma vez que o judiciário 

se sobressai sobre estes, extrapolando os limites da sua esfera de competência.  

 

Palavras-chave: Estado Democrático de Direito. Tripartição dos poderes. Poder 

Judiciário. Poder Legislativo. Constitucionalismo. Ativismo judicial. Análise de caso. 

Supremo Tribunal Federal. Presunção de Inocencia. Mitigação. Aborto. 

Descriminalização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

For the existence of a Democratic State of Law there must be an equal and independent 

separation between the three powers of the Republic: Judiciary, Legislative and 

Executive. The post-1988 constitutionalism in Brazil favored a leading role of the 

judiciary to the detriment of other powers, importing the American theory of judicial 

activism. This theory was incorporated in a different way from its origin, presenting 

peculiarities when executed in Brazil. Thus, through the brief analysis of jurisprudence, 

the objective of this monography is to demonstrate that the judicial activism applied in 

Brazil has serious dangers for the tripartition of powers and, consequently, for 

democracy, once the judiciary stands out, extrapolating the limits of its sphere of 

competence. . 
 

 

Keywords: Democratic State of Law. Separation of power. Judiciary. Legislative. 

Constitutionalism. Judicial activism. Case study. Supreme Court of Brazil. Presumption 

of innocence. Mitigation. Abortion. Discrimination.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

No cenário jurídico contemporâneo, observa-se o exercício de um protagonismo pelo 

poder judiciário, em especial pelo Supremo Tribunal Federal que funciona como verdadeiro 

Tribunal Constitucional. É fato que o constitucionalismo pós 1988 contribuiu para que o 

judiciário se sobressaísse em relação aos demais poderes pela maior necessidade de 

interpretação da Constituição que nunca fora tão extensa e abstrata. Com isso, passou-se a 

incorporar no país a teoria norte americana do ativismo judicial, em uma tentativa de atribuir 

ao magistrado a competência para estreita definição da intenção do legislador.  

No entanto, a teoria do ativismo judicial aplicada ao Brasil trouxe uma série de 

questões. Inicialmente, nota-se que a constituição história do Brasil não é a mesma dos 

Estados Unidos, não sendo possível apossar-se de um instituto histórico de outro país, e 

aplicá-lo ao Brasil que não provém da mesma cultura jurídica.  

No Brasil, o atuar ativista do magistrado está ligado a um ato de vontade do juiz; na 

interpretação de determinada norma jurídica, o magistrado ativista leva em consideração as 

suas preferências e opções pessoais, ferindo a impessoalidade do cargo e da interpretação do 

direito.  

Sobretudo, a mais alarmante das questões refere-se à sobreposição do poder 

judiciário em detrimento dos demais poderes da República. Pela Constituição de 1988, os 

poderes da República são independentes e igualitários, cada um com sua esfera de atuação. O 

ativismo judicial vem interferindo na competência do poder legislativo, legislando, na prática, 

sem, contudo, ter competência ou legitimidade para isso. Lembremos, também, que o poder 

judiciário é o único dos poderes que não tem nenhum dos membros eleitos pelo povo, não 

cabendo a este resolver questões sociais como modificação/adequação da legislação. 

Assim, o objetivo deste trabalho é a análise do ativismo judicial e sua relação com a 

tripartição dos poderes da República passando-se pela Teoria do Estado e especificidades 

sobre os poderes (cap. 2), a análise do poder judiciário no Brasil e como o constitucionalismo 

influencia no seu modo de atuação (cap. 3), chegando, por fim, a uma breve análise de 

jurisprudência do STF para exemplificar casos em que o Tribunal atuou além de sua 

competência, interferindo na organização e competência dos demais poderes (cap.3).  

Ressalta-se que todo trabalho parte exclusivamente da análise analítico- descritiva do 

direito no estudo das teorias do Estado, da teoria constitucional e dos casos concretos aqui 

apresentados.  
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2. TEORIA DO ESTADO E A TRIPARTIÇÃO DOS PODERES 

 

2.1. NOTAS INTRODUTÓRIAS 

 

Primeiramente, antes de iniciar as discussões acerca do Estado e suas 

especificidades, cumpre expor alguns pontos que serão de grande ajuda para a compreensão 

do presente trabalho. Ainda que o Estado seja a mais complexa das construções sociais 

(ACQUAVIVA, 2010, p. 4), não seria prudente abordá-lo diretamente sem antes dar atenção à 

sociedade civil, dada a conexão entre ambos.  

O filósofo Aristóteles, em sua obra Política, considera o homem como zoon 

politikon, ou seja, um ser social e comunicativo por natureza. A forma de organização das 

Cidades (podendo também ser entendidas neste caso específico como Estado) seria, portanto, 

dada de forma natural, já que os homens precisam uns dos outros. Conforme o pensamento do 

filósofo, nenhum membro das cidades pode bastar-se a si mesmo (ARISTÓTELES, 2012, p. 

12). 

Já para outros autores, como Hobbes1 e Kant2, um estado primitivo/natural de 

sociedade, sem leis e normas de condutas definidas, dá origem ao Estado ou Sociedade Civil. 

Dessa forma, os indivíduos associam-se de modo a abrir mão de parte de sua liberdade 

individual em prol da instituição de um poder comum que dê garantias fundamentais a esses, 

como a paz, segurança e propriedade (BOBBIO, 1998, p. 1206).   

                                                            
1   Conforme Hobbes: “A única maneira de instituir um tal poder comum, capaz de defendê-los das invasões dos 

estrangeiros e das injúrias uns dos outros, garantindo-lhes assim uma segurança suficiente para que, mediante 

seu próprio labor e graças aos frutos da terra, possam alimentar-se e viver satisfeitos, é conferir toda sua força e 

poder a um homem, ou a uma assembleia de homens, que possa reduzir suas diversas vontades, por pluralidade 

de votos, a uma só vontade. O que equivale a dizer: designar um homem ou uma assembleia de homens como 

representante de suas pessoas, considerando-se e reconhecendo-se cada um como autor de todos os atos que 

aquele que representa sua pessoa praticar ou levar a praticar, em tudo o que disser respeito à paz e segurança 

comuns; todos submetendo assim suas vontades à vontade do representante, e suas decisões a sua decisão. Isto é 

mais do que consentimento, ou concórdia, é uma verdadeira unidade de todos eles, numa só e mesma pessoa, 

realizada por um pacto de cada homem com todos os homens, de um modo que é como se cada homem dissesse 

a cada homem: Cedo e transfiro meu direito de governar-me a mim mesmo a este homem, ou a esta assembleia 

de homens, com a condição de transferires a ele teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas 

ações. Feito isto, à multidão assim unida numa só pessoa se chama Estado, em latim civitas” (Leviatã, cap. XVII, 

p. 105-6). 
2 Para Kant: “[...] por melhor predispostos e acatadores da lei que pudessem ser os homens, ainda assim está 

assentado a priori na ideia racional de uma tal condição (aquela que não é jurídica) que antes de uma condição 

legal pública ser estabelecida, indivíduos humanos, povos e Estados jamais podem estar seguros contra a 

violência recíproca, uma vez que cada um detém seu próprio direito de fazer o que parece certo e bom para si e 

não depender da opinião alheia a respeito disso” (Metafísica dos costumes, p. 154). 
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Atualmente, de acordo com o definido por Norberto Bobbio em seu Dicionário de 

Política:  

 

[a] Sociedade civil é representada como o terreno dos conflitos econômicos, 

ideológicos, sociais e religiosos que o Estado tem a seu cargo resolver, intervindo 

como mediador ou suprimindo-os; como a base da qual partem as solicitações às 

quais o sistema político está chamado a responder; como o campo das várias formas 

de mobilização, de associação e de organização das forças sociais que impelem à 

conquista do poder político. (BOBBIO, 1998, p. 1210).  

 

Dessa forma, mostra-se o Estado como um mediador que possibilita que a vida em 

sociedade transcorra de forma segura. Apesar das diversas definições recebidas através dos 

tempos, o Estado pode denominar a mais complexa e perfeita das sociedades civis: a 

sociedade política (ACQUAVIVA, 2010, p. 14).  

Entretanto, é preciso lembrar que não há apenas um tipo de Estado e que este não 

está necessariamente em constante aperfeiçoamento ou evolução. Cada forma e denominação 

de Estado e/ou sociedade civil está diretamente ligada ao momento em que foi concebida e às 

particularidades e condições presentes neste referido momento. A definição de Estado, 

portanto, dá-se a partir da análise das relações entre o Estado e o complexo social (BOBBIO, 

1998, p. 401). 

Nessa linha de raciocínio, de acordo com Lenio Luiz Streck e José Luis Bolzan de 

Morais em sua obra Ciência Política e Teoria do Estado:  

 

De qualquer sorte, à revelia e com uma parte das teorias explicativas/justificadoras, 

é possível afirmar que o Estado é um fenômeno original e histórico de dominação. 

Cada momento histórico e o correspondente modo de produção (prevalecente) 

engendram um determinado tipo de Estado. Observe-se, assim, que o Estado 

moderno, em sua primeira versão (absolutista), nasce das necessidades do 

capitalismo ascendente, na (ultra)passagem do período medieval. Ou seja, o Estado 

não tem uma continuidade (evolutiva), que o levaria ao aperfeiçoamento; são as 

condições econômico-sociais que fazem emergir a forma de dominação apta a 

atender os interesses das classes hegemônicas. (STRECK; MORAIS, 2014, p. 20). 

 

Nota-se que para formação do Estado são tidos como influenciadores: o histórico, as 

condições e anseios sociais, além do modelo econômico adotado à época. Feita esta breve 

exposição acerca da íntima ligação entre sociedade civil e Estado pode-se dar prosseguimento 

ao trabalho.  

 

2.2. O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E A TRIPARTIÇÃO DOS PODERES 
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Antes da concepção do moderno Estado Democrático de Direito, surgiu o chamado 

Estado de Direito. Esta forma de organização manifestou-se, inicialmente, na Alemanha 

durante o século XIX e, posteriormente, tornou-se parte da doutrina francesa. (STRECK; 

MORAIS, 2014, p. 70).  

O Estado de Direito teve como premissa o uso do direito como instrumento para a 

efetividade da ordem estatal: tanto a favor do próprio estado, como a favor dos indivíduos, já 

que atuaria como uma forma de proteção contra práticas estatais abusivas; seria a “supremacia 

da lei sobre a autoridade pública”. (STRECK; MORAIS, 2014, p. 70).  

De acordo com a sistematização proposta por Norberto Bobbio em seu Dicionário de 

Política, haveria no Estado de Direito a seguinte estrutura: 

 

1) Estrutura formal do sistema jurídico, garantia das liberdades fundamentais com a 

aplicação da lei geral-abstrata por parte de juízes independentes. 

2) Estrutura material do sistema jurídico: liberdade de concorrência no mercado, 

reconhecida no comércio aos sujeitos da propriedade. 

3) Estrutura social do sistema jurídico: a questão social e as políticas reformistas de 

integração da classe trabalhadora. 

4) Estrutura política do sistema jurídico: separação e distribuição do poder. 

(BOBBIO, 1998, p. 401).  
 

Dessa forma, pode-se afirmar que a razão de ser de Estado de Direito “é 

precisamente a de influenciar a relação entre Estado e indivíduo, introduzindo, a favor do 

sujeito, alguma limitação ("jurídica") do poder soberano”. (COSTA; ZOLO, 2006, p. 69)3.   

O Estado de Direito teve duas fases principais antes de tornar-se Estado Democrático 

de Direito, são elas: Estado Liberal de Direito e o Estado Social de Direito. O primeiro, em 

oposição ao absolutismo e apoiado por uma burguesia em ascensão, propunha poderes estatais 

                                                            
3 A concepção de lei como vontade do soberano pode ser identificada tanto em Hobbes quanto em Rousseau, 

considerando-se as diferenciações quanto ao modo de conceber o soberano: para o primeiro, identifica-o como 

um homem, o segundo, com o povo, com a comunidade no seu todo (HESPANHA, 2005, p. 227). Assim, para 

Rousseau (1996, p. 38-39): “Se o Estado ou a Cidade não constituem senão uma pessoa moral, cuja vida consiste 

na união de seus membros, e se o mais importante de seus cuidados é o de sua própria conservação, torna-se-lhe 

necessária uma força universal e compulsiva para mover e dispor cada parte da maneira mais conveniente ao 

todo. Assim como a natureza dá a cada homem um poder absoluto sobre todos os seus membros, o pacto social 

dá ao corpo político um poder absoluto sobre todos os seus, e é esse mesmo poder que, dirigido pela vontade 

geral, recebe, como ficou dito, o nome de soberania. Mas, além da pessoa pública, temos de considerar as 

pessoas privadas que a compõem e cuja vida e liberdade são naturalmente independentes dela. Trata-se, pois, de 

distinguir entre os respectivos direitos dos cidadãos e do soberano, e os deveres que os primeiros devem cumprir 

na qualidade de súditos, e o direito natural de que devem gozar na qualidade de homens. No tocante a tudo 

quanto cada um aliena, pelo pacto social, de seu poder, de seus bens e de sua liberdade, convém-se que 

representa somente a parte de tudo aquilo cujo uso interessa à comunidade, mas é preciso convir também que só 

o soberano pode julgar desse interesse. Todos os serviços que um cidadão pode prestar ao Estado passam a ser 

um dever tão logo o soberano os solicite; mas o soberano, de sua parte, não pode onerar os súditos com nenhuma 

pena inútil à comunidade; não pode sequer desejá-lo, pois, sob a lei da razão, não menos que sob a da natureza, 

nada se faz sem causa”. 
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separados e ainda defendia ser função do Estado criar condições de possibilidade, através de 

instrumentos jurídicos, que “assegurassem o livre desenvolvimento das pretensões 

individuais, ao lado das restrições impostas à sua atuação positiva” (STRECK; MORAIS, 

2014, p. 73).  

Através do Estado Liberal, a burguesia, descontente com a detenção do poder 

político pelo monarca, legitimou-se como poder legal-racional, utilizando-se de uma 

Constituição como instrumento normativo. O chamado Estado Mínimo do Liberalismo ganha 

esta denominação, pois à autoridade pública cabia apenas cuidar da paz e segurança pública, 

não avançando os limites impostos pela liberdade individual (STRECK; MORAIS, 2014, p. 

42-51). 

Já o Estado Social de Direito, fomentado pela ineficiência do Estado Liberal (que 

falhou na tutela dos direitos coletivos e foi tornando-se cada vez mais intervencionista), 

propôs-se a corrigir o individualismo liberal por meio de garantias coletivas, ou seja, “com o 

Estado Social de Direito, projeta-se um modelo no qual o bem-estar e o desenvolvimento 

social pautam as ações do ente público”. (STRECK; MORAIS, 2014, p. 74). O chamado 

Estado de Bem – Estar Social (Welfare State) manteve o constitucionalismo e a separação de 

poderes trazidos pelo Estado Liberal e, além de tornar a economia questão de política pública 

na tentativa de reduzir os conflitos gerados pelo liberalismo, prezou também pelo regulamento 

de questões sociais, tais como: saúde, educação, condições de trabalho. (STRECK; MORAIS, 

2014, p. 60-64).  

Na tentativa de correção das falhas do Estado Social, que, apesar de seu caráter não 

conseguiu atender à aspiração democrática, surge enfim o Estado Democrático de Direito.   

Nesta nova fase, o objetivo é mais abrangente do que o pretendido pelo Estado 

Social: agora, além da tutela aos direitos coletivos/sociais, prezar-se-á pela participação 

pública nas questões políticas e na própria construção da sociedade. Fomenta-se a 

participação pública e cria-se a noção, por parte dos indivíduos, de responsabilidade, ou seja, 

estes tornam-se agentes modificadores do Estado. Como disposto por Lenio Luiz Streck e 

José Luis Bolzan de Morais:  

 

O Estado Democrático de Direito tem um conteúdo transformador da realidade, não 

se restringindo, como o Estado Social de Direito, a uma adaptação melhorada das 

condições sociais de existência. Assim, o seu conteúdo ultrapassa o aspecto material 

de concretização de uma vida digna ao homem e passa a agir simbolicamente como 

fomentador da participação pública no processo de construção e reconstrução de um 

projeto de sociedade, apropriando-se do caráter incerto da democracia para veicular 

uma perspectiva de futuro voltada à produção de uma nova sociedade, na qual a 
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questão da democracia contém e implica, necessariamente, a solução do problema 

das condições materiais de existência. (STRECK; MORAIS, 2014, p. 75). 

 

Apesar da dificuldade em conceituar democracia4-5, mostra-se que a sua legitimidade 

é fundada no poder do povo, sendo o poder em si não personificado. Isto é, é necessário que 

haja a participação pública e que a ideia de que o poder emana do povo seja consolidada, 

entretanto, um poder dito público não pode ser encarnado. O poder pertence ao povo e, ao 

mesmo tempo, não pertence a ninguém. Aquele que exerce o poder é dotado de 

representatividade: foi escolhido pelo povo, para governar para o povo e está a este 

submetido. Nas palavras de Claude Lefort:  

 

A legitimidade do poder funda-se sobre o povo; mas à imagem da soberania popular 

junta-se a de um lugar vazio, impossível de ser ocupado, de tal modo que os que 

exercem a autoridade pública não poderiam pretender apropriar-se dela. A 

democracia alia estes dois princípios aparentemente contraditórios: um, de que o 

poder emana do povo; outro, que esse poder não é de ninguém (LEFORT, 2011, p. 

92).  

 

Decorre do acima exposto o caráter revolucionário da democracia. Como há uma 

desincorporação do poder, a democracia é exercida de forma periódica e de modo que 

possibilite o reajuste por meio de uma disputa regrada (como exemplo, no caso do Brasil, os 

governantes são trocados, periodicamente, a cada quatro anos através das eleições). Deste 

modo, a democracia está em constante discussão, o que possibilita, como denominado por 

                                                            
4 Inicialmente, como afirma Bobbio (2000, p. 38): “É inegável que historicamente ‘democracia’ teve dois 

significados prevalecentes, ao menos na origem, conforme se ponha em maior evidência o conjunto das regras 

cuja observância é necessária para que o poder político seja efetivamente distribuído entre a maior parte dos 

cidadãos, as assim chamadas regras do jogo, ou o ideal em que um governo democrático deveria se inspirar, que 

é o da igualdade. À base dessa distinção costuma-se distinguir a democracia formal da substancial, ou, através de 

uma outra conhecida formulação, a democracia como governo do povo da democracia como governo para o 

povo. [...] Dos dois significados, é o primeiro que está historicamente ligado à formação do Estado liberal. No 

caso de se assumir o segundo, o problema das relações entre liberalismo e democracia torna-se muito complexo, 

tendo já dado lugar, e há motivos para crer que continuará a dar lugar, a debates inconclusivos”. E, como “teoria 

do Estado [...], o liberalismo é moderno, enquanto a democracia, como forma de governo, é antiga”. Por isso 

que, como uma das várias formas de governo que nos foi transmitida pelo pensamento político grego, e que, 

apesar do desenvolvimento da história, “o significado descritivo geral do termo não se alterou, embora se altere, 

conforme o tempo e as doutrinas, o seu significado valorativo, segundo o qual o governo do pode ser preferível 

ao governo de um ou de poucos e vice-versa.” É possível também relembrarmos tema afeto à liberdade, acerca 

da passagem da democracia dos antigos (democracia direta) para a democracia dos modernos (democracia 

representativa) (BOBBIO, 2000, p. 31) . 
5 De acordo com Norberto Bobbio (1998, p. 337) há alguns aspectos respeitados por todas as definições de 

Democracia, são eles: o Poder Legislativo composto de representantes eleitos pelo povo; a existência de órgão 

regionais de governo, também compostos por representantes eleitos; voto universal e igualitário que possibilite o 

livre convencimento do eleitor; exercício do princípio da maioria para tomadas de decisões, sendo que a maioria 

não deve limitar os direitos da minoria; os demais componentes do Estado devem confiar no órgão de Governo, 

que foi eleito pelo povo. 
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Lefort, a institucionalização do conflito e a permanente (re)invenção democrática. (LEFORT, 

1991, p. 32).  

É preciso ressaltar que a democracia não deve ser entendida de maneira utópica em 

que todos, de forma ideal, estarão de comum acordo e farão as mesmas escolhas. É justamente 

a divergência, a permanente discussão e o conflito que a dirigem para sua realização-; é 

justamente o conflito que fomenta a participação e a discussão popular, além de contribuir 

para a solidificação do entendimento de que o poder pertence ao povo.  (ROSANVALLON, 

2010, p. 74). 

Portanto, tem-se como princípios do Estado Democrático de Direito: a vinculação do 

Estado a uma Constituição; a organização democrática da sociedade; da presença de uma 

sistemática de direitos individuais e coletivos; justiça social com o objetivo de retificar as 

desigualdades; igualdade entre os indivíduos; divisão de Poderes e funções; legalidade; e a 

segurança jurídica. (STRECK; MORAIS, 2014, p. 76). 

O caráter assumido pelo constitucionalismo do Estado Democrático de Direito é de 

suma importância em aspectos materiais (recepção pelo texto de conteúdos de conceito moral, 

tais como os direitos fundamentais), estruturais e funcionais (no que diz respeito à discussão 

gerada em torno das disposições constitucionais: princípios e demais disposições abstratas) 

(STRECK, 2013, p. 114). 

E essa característica representa um ponto sensível na diferença entre o Estado 

Democrático de Direito e o Estado de Direito, uma vez que neste o constitucionalismo 

representa apenas uma teoria normativa, e não um instrumento apto a ensejar mudanças e 

desenvolvimento na teoria do direito em superação ao positivismo (STRECK, 2013, p. 114). 

 

2.3. A TRIPARTIÇÃO DOS PODERES E A DISTINÇÃO ENTRE OS PODERES DO 

ESTADO 

 

2.3.1 A Tripartição dos Poderes 

 

A tripartição dos poderes, ou separação dos poderes, já foi tema defendido por vários 

autores como forma de evitar o arbítrio dos governantes e/ou de controlar o poder político, 

dentre estes autores estão: Aristóteles e Locke6. Mas foi Montesquieu, no século XVIII, o 

                                                            
6 Aristóteles disserta sobre o tema em sua obra Política e Locke na obra Dois tratados pelo governo 
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responsável por amadurecê-la na clássica obra O Espírito das Leis, e será este o ponto de vista 

adotado neste trabalho.   

Montesquieu, através de sua teoria, abordou o funcionamento dos regimes políticos a 

partir de um ponto de vista liberal; sua obra analisou de forma crítica os regimes políticos 

anteriores (monarquia) e sua estrutura de poder, para que daí pudesse extrair características 

úteis que garantissem a estabilidade dos futuros regimes. (WEFFORT, 2006, p. 113). 

Pautado na busca pela estabilidade e moderação, Montesquieu, trabalha com a teoria 

da separação das funções do governo através da tripartição dos poderes. De acordo com a 

interpretação clássica desta doutrina, a cada poder (executivo, legislativo e judiciário) é 

atribuída uma função do governo (administrar, legislar e julgar). Os poderes seriam, portanto, 

equipotentes e independentes, de modo que nenhum se sobressaísse sobre os outros. 

(WEFFORT, 2006, p. 119). 

Com essa forma de equivalência entre os Poderes, o autor preza pela existência da 

possibilidade de que um poder possa contrariar o outro; a intenção não é representar um 

governo pautado pelo conflito e desentendimentos entre os poderes, mas sim uma espécie de 

moderação que seria capaz de controlar o poder do executivo, uma crítica direta ao modelo 

monarquista comum à época7 (WEFFORT, 2006, p. 120).   

Pode-se observar a influência desta doutrina na Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão8 e no art.2º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: “Art. 2º 

São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário”. 

Atualmente, observa-se que apesar da separação dos poderes (Art.2º, CRFB), existe 

uma interdependência entre estes. Isso permite que as três funções exerçam atividades que 

não são de sua natureza. Isso quer dizer que cada poder detém preponderância sobre o 

exercício de certa função, porém não detém exclusividade. O que faz da definição da 

separação dos Poderes na Constituição Federal, uma definição política. (CARVALHO 

FILHO, 2015, p. 59). 

                                                            
7 Para Montesquieu (1996, p. 26), o governo monárquico era uma forma essencialmente instável: “Os poderes 

intermediários subordinados e dependentes constituem a natureza do governo monárquico, isto é, daquele em 

que uma única pessoa governa por meio de leis fundamentais. Disse poderes intermediários, subordinados e 

dependentes: de fato, na monarquia, o príncipe é a fonte de todo poder político e civil. Essas leis fundamentais 

supõem necessariamente canais intermediários por onde flui o poder: pois, se não há, no Estado, senão a vontade 

momentânea e caprichosa de uma única pessoa, nada, e, consequentemente, nenhuma lei fundamental pode ser 

estável”. 
8 Art.16.º A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação dos 

poderes não tem Constituição (Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789). 
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Contudo, este exercício de funções atípicas pelos Poderes não ferem a Constituição 

Federal, até porque esta o autoriza de forma expressa. Continuam sendo independentes, tendo 

sua própria estrutura, e sendo subordinados apenas à Constituição Federal. (CARVALHO 

FILHO, 2015, p. 59). Como exemplo, na Constituição da República Federativa do Brasil é 

permitido que o Poder Executivo legisle em circunstâncias de relevância e urgência através 

das Medidas Provisórias (art. 62, CRFB); que o Legislativo julgue membros de todos os 

Poderes nos casos em que haja crime de responsabilidade (art. 52, I e II, CRFB); e que o 

Judiciário legisle no âmbito de sua organização interna (art. 96, I, a, CRFB) (ACQUAVIVA, 

2010, p. 64).  

Buscando uma adequação da teoria da tripartição dos Poderes aos dias atuais, pode-

se entender, além da interpretação clássica, que os Poderes se autolimitam; ou seja, as 

instituições podem entrar em conflito, assim como ocorre com a sociedade civil democrática. 

Assim, os conflitos da sociedade expressam-se também nas instituições políticas. O que, por 

consequência, traria estabilidade e moderação ao regime de governo vigente. (WEFFORT, 

2006, p.120). 

 

2.3.2. Distinções entre os Poderes do Estado 

 

Como anteriormente mencionado, os autores que trabalharam com a divisão dos 

poderes do Estado o fizeram de modo a defender que o acúmulo de funções seria uma 

característica de governos absolutistas/totalitários e, por isso, deveria ser evitado. A divisão 

ou especializações das funções seria uma contribuição para a garantia da democracia. 

(STRECK; MORAIS, 2014, p. 174). 

No sistema normativo brasileiro, a tripartição foi consagrada no art.2º da CRFB e 

sistematizada no Título IV do mesmo diploma legal. Há de se notar que, apesar da distinção 

de funções, todos os Poderes devem preservar as liberdades públicas. O Poder Legislativo não 

poderá agir em desacordo com os direitos e garantias fundamentais, da mesma forma que o 

Executivo deve preservar as liberdades públicas e o Judiciário respeitar os direitos humanos. 

(BULOS, 2017, p. 1090). 

O primeiro Poder a ser tratado será o Poder Legislativo. Sua tarefa primordial é 

legislar, mas também pode, de forma atípica, administrar ou julgar em ocasiões específicas 

previstas na Constituição Federal.  
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O Legislativo, em âmbito federal, art. 44, caput, CRFB, é exercido pelo Congresso 

Nacional composto por duas casas legislativas: Senado Federal, composto de representantes 

dos estados-membros e do Distrito Federal, e Câmara dos Deputados, composta de 

representantes do povo. O bicameralismo é o modelo adotado pelo Brasil; de acordo com a 

perspectiva majoritária, os pontos positivos do bicameralismo são: a elaboração de leis mais 

racionais (já que a atividade legislativa desdobrar-se-á de forma maior) e a maior valorização 

das regiões do território nacional, já que uma das casas legislativas é a representação do povo, 

enquanto a outra é a representação das unidades federadas. A lei, portanto, para ser aprovada 

precisa passar pelas duas Casas do Congresso, que raramente funcionam separadamente. 

Inexistindo predomínio de uma das Casas sobre a outra. (BULOS, 2017, p. 1092). 

As atribuições do Congresso Nacional são: exercício das atividades legislativas com 

fundamento no processo legislativo referido nos art. 61 a 69, CRFB, e leis de competência 

federal (da União), art. 48, CRFB; deliberar sobre seu regimento interno, art. 49, CRFB; 

atividade fiscalizatória como julgamento de contas (arts. 49, X, 71 e 72, CRFB) e comissões 

parlamentares de inquérito (art. 58, §3º, CRFB); atividade de julgamento nos casos de crime 

de responsabilidade, arts. 51, I, 52, I e II, e 86, CRFB; e atividades constituintes de segundo 

grau no caso de expedição de emendas, art. 60, CRFB. (BULOS, 2017, p. 1093-1094). 

Já o Poder Executivo é o responsável pela função administrativa do Estado. Em 

âmbito federal, é exercido pelo Presidente da República e auxiliado pelos Ministros de 

Estado. Art. 76 CRFB. Como já mencionado, além do exercício da administração, também 

pode exercer de forma atípica a função de julgar no contencioso administrativo e de legislar 

através das medidas provisórias. (BULOS, 2017, p. 1259). 

A forma de regime presidencialista foi adotada no Brasil em 1891 e mantém-se até 

hoje. O Presidente é eleito pelo povo mediante voto secreto, direto e universal e conta com 

um vice-presidente, isto é, espécie auxiliar do presidente e substituto caso haja vacância da 

presidência; vale ressaltar que o vice-presidente não é eleito de forma individual, elege-se o 

vice-presidente automaticamente se o candidato à presidência com ele registrado vencer as 

eleições. (BULOS, 2017, p. 1264). 

 Ao Presidente da República cabe a função de chefe de estado e chefe de governo. As 

funções de chefe de estado estão dispostas no art. 84, VII, VIII, XIX da CRFB:  

  

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 

[...](...) 

VII - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes 

diplomáticos; 
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VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do 

Congresso Nacional; 

[...](...) 

XIX - declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso 

Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões 

legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a mobilização 

nacional; 

 

Como chefe de governo, incumbe ao Presidente: a administração de negócios órgãos 

internos do Estado Federal, a participação no processo legislativo, além da chefia das forças 

armadas, ou seja, exercer a direção das atividades do Exército, Marinha e Aeronáutica. Todas 

as funções como chefe de governo estão dispostas no art. 84, incisos I a VI; IX a XVIII; XX a 

XXVII, CRFB. (BULOS, 2017, p. 1260). 

Poderá concorrer à presidência o brasileiro(a) que atender aos requisitos elencados 

pela CRFB: ser brasileiro nato (art. 12, §3º, I); encontrar-se em pleno gozo dos direitos 

políticos (art. 14, §3º, II); ter idade mínima de 35 anos (art. 14, §3º, VI, a); ser elegível (art. 

14, §§ 4º e 7º); e possuir filiação partidária (art. 14, §3º, V).  (BULOS, 2017, p. 1263). 

Ao último dos Poderes, o Poder Judiciário, cabe, fazendo uso de sua autonomia, 

independência e imparcialidade (de acordo com o texto constitucional), administrar a justiça e 

proteção da Constituição através da obediência e cumprimento desta9 (BULOS, 2017, p. 

1294).  Como exposto por Uadi Lammêgo Bulos:  

 

O Judiciário, nos moldes do Texto de 1988, é um poder autônomo, de enorme 

significado no panorama constitucional das liberdades públicas. Sua independência e 

imparcialidade, asseguradas constitucionalmente, são uma garantia dos cidadãos, 

porque ao Judiciário incumbe consolidar princípios supremos e direitos 

fundamentais, imprescindíveis à certeza e segurança das relações jurídicas (Idem, 

ibidem, 1294).  

 

A função típica do Judiciário é julgar, exercer a jurisdição, mas também pode exercer 

funções atípicas como legislar sobre seu regimento interno. As funções e forma de 

organização do Judiciário estão dispostas no Capítulo III da CRFB.  

Nenhum dos membros o Poder Judiciário é eleito, seu ingresso à magistratura dá-se 

através de concurso público (juiz de 1º grau) e a partir daí, serão realizadas promoções e 

nomeações para que o juiz alcance um grau superior (desembargadores e ministros). Os 

princípios constitucionais- estatutários da magistratura estão dispostos no art. 93, incisos I ao 

XV, CRFB. (BULOS, 2017, p. 1297). 

                                                            
9 As disposições acerca do Poder Judiciário encontram-se nos arts. 92 a 126 da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988. 
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Feitas essas exposições iniciais sobre o Poder Judiciário, o tema será melhor 

explorado e trabalhado no próximo capítulo.   

 

 

3. PODER JUDICIÁRIO E JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL 

 

3.1. NOTAS INTRODUTÓRIAS  

 

Inicialmente, cabe esclarecer que toda a análise feita neste trabalho levará em conta o 

Poder Judiciário brasileiro de modo universal e, em especial, o Supremo Tribunal Federal 

brasileiro, razão pela qual este órgão estará sempre em destaque.  

Como já demonstrado no Capítulo anterior, junto ao nascimento do Estado 

Democrático de Direito, surge a ideia de que o poder emana do povo e é por este exercido. No 

Brasil, como lembra Lenio Luiz Streck (2013, p. 38), os principais atores deste projeto de 

Estado Democrático de Direito surgiram no decorrer do processo constituinte de 1986/1988. 

Em consequência disso, a CRFB de 1988 revalorizou o direito de modo que este, 

agora não mais como mero guia de ordenação estatal, passa a assumir posição de agente 

transformador da sociedade. Tanto é que, devido à abstração do texto constitucional, até hoje 

estes princípios idealizados pelo constituinte de 1986/1988 não foram integralmente 

efetivados (STRECK, 2013, p. 38). 

Das consequências trazidas por este constitucionalismo moderno, tem-se o 

entendimento de que o direito público, por tornar-se a tradução dos anseios sociais, seria 

dotado de maior legitimidade e, consequentemente, carrega consigo uma maior noção de 

justiça e igualdade. Nas palavras de Luiz Werneck Vianna, “o direito público passaria a 

internalizar uma concepção do justo, em uma efetiva ruptura com a arquitetura do Estado de 

Direito kelseniano” (VIANNA, 1997, p. 25). 

Assim, da introdução da concepção de justiça ao texto constitucional, há o 

surgimento de uma legislação de caráter simbólico, ou seja, que estabelece metas e possuiu 

natureza prospectiva; a legislação passa a conter princípios que ainda deveriam vir a ser 

consolidados, isto é, princípios que garantiriam sua eficácia com o decorrer o tempo, na 

medida em que forem se concretizando (VIANNA, 1997, p. 26).   

Na mesma linha de raciocínio, o entendimento de Lenio Streck: 
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Sendo a Constituição brasileira, pois, uma Constituição social, dirigente e 

compromissória – conforme o conceito que a tradição (autêntica) nos legou -, é 

absolutamente possível afirmar que o seu conteúdo está voltado/dirigido para o 

resgate das promessas (incumpridas) da modernidade (“promessas” entendidas como 

“direitos insculpidos em textos jurídicos produzidos democraticamente”) (STRECK, 

2013, p. 39). 

 

Em razão dessa prospecção, os direitos fundamentais e sociais exigiriam meios para 

sua implantação, através dos quais atingiriam a eficácia (VIANNA, 1997, p. 25). Portanto, 

essa mudança do texto constitucional afeta, além da própria aplicação da Constituição, a 

postura do Poder Judiciário. Daí a justificativa especial para a construção do presente capítulo 

de forma autônoma. 

A necessidade de implementação destes direitos constituciona(lizados)is legitima a 

desneutralização do Judiciário; isto é, o Poder Judiciário, antes visto como imparcial, agora 

atua de modo a efetivar os preceitos constitucionais, exercendo sua função para além de 

apenas distinguir entre o certo e o errado (VIANNA, 1997, p. 26). 

Logo, é notável que o constitucionalismo moderno, pautado em um Estado 

Democrático de Direito (de forma universal), contribui para o aumento da tendência de 

intervenção por parte do Poder Judiciário, legitimado pela necessidade de efetivação dos 

preceitos constitucionais (VIANNA, 1997, p. 31).  

Dessa nova tendência, advêm questões acerca da nova postura assumida pelo 

Judiciário e processos como o ativismo judicial e a judicialização da política; assuntos que 

serão estudados com mais atenção no decorrer do presente capítulo.  

 

3.2. JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL E CONSTITUCIONALISMO 

 

3.2.1. Jurisdição Constitucional Pós 1945 e Pós 1988 

 

O fim da Segunda Guerra Mundial representou um rearranjo das ordens política, 

jurídica e social. A tragédia deixada pela Guerra, e a necessidade de rompimento com todo o 

aparato legislativo que a legitimou, intensificou a preocupação acerca dos direitos 

fundamentais e fomentou a discussão em torno da jurisdição constitucional (ABBOUD, 2016, 

p. 104).  

O fim deste período tornou claro que para que seja alcançada a legitimidade jurídica 

(especialmente, a constitucional) não é necessário apenas que determinada norma jurídica 

respeite um processo legislativo, pois, por esta ótica, todos os atos cometidos pela Alemanha 
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Nazista encontrar-se-iam legitimados pelo ordenamento jurídico. Passou-se então a ser 

desenvolvida a ideia de jurisdição constitucional para desconstruir a noção de que a criação 

do direito consiste apenas à submissão a um regular processo legislativo (ABBOUD, 2016, p. 

104). 

Dessa forma, o passou a ser adotado conceito de uma Constituição carregada de 

princípios aptos a irradiar por todo ordenamento, de modo que as disposições do ordenamento 

fossem passíveis de um controle de constitucionalidade que extravasasse os aspectos 

puramente formais, trazendo, além da ideia de supremacia da Constituição (apta, inclusive, a 

limitar o próprio Governo), um controle mais cuidadoso de constitucionalidade (ABBOUD, 

2016, p. 104).  

Importante ressaltar que tal evolução do pensamento jurídico não se manifestou no 

Brasil na recém-nascida Constituição de 1946, apesar de o pós-guerra ter reverberado no país. 

Tal Carta Constitucional foi elaborada almejando a redemocratização, uma vez que Getúlio 

Vargas acabara de ser deposto, sem apresentar grandes avanços no que tange ao controle de 

constitucionalidade (STRECK, 2013, p. 118).   

Assim, somente no processo constituinte de 1986-1988, um novo período de 

redemocratização para o Brasil, que acabara de sair de um regime autoritário militar, os 

debates acerca do constitucionalismo desenvolvido no pós-guerra, refletiram no processo 

constitucional brasileiro (STRECK, 2013, p. 524). 

O constitucionalismo pós 1988 representou grande avanço para a doutrina jurídica do 

país, trazendo como princípios o Estado Democrático de Direito, a Tripartição dos Poderes, 

além de um extensivo rol de direitos fundamentais, direitos sociais e ações constitucionais 

como instrumentos de controle do poder do próprio Estado (STRECK, 2013, p. 524). 

A Constituição de 1988 sofreu críticas no que concerne à sua estrutura, extensão e 

consequente falta de efetividade de seus princípios por ser demasiadamente utópica para a 

situação do país à época. Contudo, não se pode deixar de reconhecer o avanço trazido ao 

ordenamento jurídico pela modernização e o impulso na fomentação dos estudos e doutrinas 

constitucionais que seriam necessários para acompanhar e contribuir na interpretação e 

aplicação da nova Carta Constitucional (STRECK, 2013, p. 525). 

Passadas essas observações históricas, as implicâncias do ideal de constitucionalismo 

e da jurisdição constitucional serão melhores analisadas nos próximos itens.  

 

3.2.2. Constitucionalismo e Jurisdição constitucional 
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O constitucionalismo surge como um movimento histórico-político cuja finalidade é 

servir de instrumento para conter e racionalizar o poder estatal, estabelecendo os limites 

dentro dos quais o Estado pode agir e assegurando a proteção dos direitos fundamentais, tendo 

em vista a manutenção do Estado Democrático de Direito (ABBOUD, 2016, p. 47). 

Em um Estado Constitucional, a Constituição é considerada como instrumento que 

serve de garantia e amparo à própria sociedade. Nela estão inscritas a organização e limitação 

de todos os Poderes do Estado, inclusive da administração pública, bem como os direitos 

fundamentais e a posição e função do cidadão na ordem democrática estatal. (ABBOUD, 

2016, p. 48-49). 

Em razão disso, muitas vezes os textos constitucionais são rígidos e inflexíveis. 

Dessa forma, a limitação ao arbítrio do governo passa a ter maior eficácia e os direitos e 

garantias dos cidadãos são mais bem protegidos, não podendo ser facilmente modificados por 

qualquer um dos poderes da República (STRECK, 2013, p. 112). 

Além disso, a legitimidade do texto constitucional decorre do modo como este foi 

elaborado. A vontade do povo, o soberano em um Estado Democrático de Direito, traduz-se 

na realização da Assembleia Constituinte. Assim, a anuência racional do povo em relação ao 

processo constituinte torna-se lei escrita, remetendo ao modelo jusnaturalista de contrato 

social (STRECK, 2013, p. 112).  

O constitucionalismo passou por diversas fases10, consolidando-se como movimento 

jurídico, político e cultural apenas no século XVIII devido à forte influência do entendimento, 

à época, do individualismo e liberalismo que ressaltaram a importância de se criar 

instrumentos para contenção do poder estatal. Atualmente, vive-se a fase do 

Constitucionalismo Contemporâneo11, ou, a depender da perspectiva teórica admitida, do 

chamado neoconstitucionalismo12, marcada, principalmente, pela existência de constituições 

extensas, assim como a CRFB de 1988 (BULOS, 2017, p. 71-76). 

                                                            
10 Para mais informações a obra Manual de direito constitucional de Uadi Lammêgo Bulos; Capítulo 2- 

Constitucionalismo 
11 Expressão utilizada por Lenio Streck, e que advém como perspectiva teórica principalmente desenvolvida 

como antipositivista, considerada principalmente a análise do chamado positivismo de interpretação. Para 

aprofundar, v. STRECK: 
12  Para Camargo e Tavares  (2009, p. 356) , a expressão foi pela primeira vez utilizada por Pozzolo, em 1997, 

em Congresso em Buenos Aires. Utilizando o termo neoconstitucionalismo, dentre outros autores (e também em 

diversas outras obras): Miguel Carbonell  (2009), Paolo Comanducci (2002; 2010), Luis Prieto Sanchís  (2009c) 

, Santiago Sastre Ariza (2001), Luís Roberto Barroso  (2009b) , Möller  (2011), Moreira  (2008), Oliveira  (2009, 

p. 244). 
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Apenas a título de exemplificação, para Moreira (2009, p. 414), o 

neoconstitucionalismo trata-se de uma “teoria adequada às democracias ocidentais”, o que lhe 

proporciona escapar das discussões acerca do universalismo vs. multiculturalismo. Já nas 

palavras de Garcia: 

 

Mas, estamos tratando de neo-constitucionalismo, uma fase de renovação em que os 

direitos humanos se encontram em situação de total prioridade, exatamente a 

justificativa desse longo enfoque do Estado (soberano) para chegarmos, com 

Agamben, à convicção da exigência, hoje, de 'um estado de exceção permanente' e a 

uma indagação sobre os direitos do homem. [...] O Direito contemporâneo passa, 

assim, pelo fio da navalha de uma renovação incontornável: uma nova onda do 

Constitucionalismo - movimento, processo, dinâmica - por uma visão 

constitucionalizada do Direito." Por fim, para Figueroa (2009, p. 147), trata-se de 

uma “teoria ou conjunto de teorias que proporcionaram uma cobertura justeórica 

conceitual e/ou normativa à constitucionalização do Direito em termos normalmente 

não positivistas. (GARCIA, 2009, p. 188-189). 

 

As constituições contemporâneas contêm em seu texto uma série de princípios que 

traduzem valores morais em direitos fundamentais. Esta tendência, contrária ao positivismo, 

colabora para a indeterminação do texto constitucional; assim, a existência da falta de 

especificidade na aplicação da lei, contribui para expansão do desenvolvimento do 

pensamento científico e ainda favorece a criação de aparatos e instrumentos que atuem na 

aplicação efetiva dos direitos fundamentais (MAIA, 2009, p. 10). 

Alguns autores tratam esse neoconstitucionalismo como certo movimento13, que teve 

seu início, está em desenvolvimento e forte ascensão. Assim, muitas das suas características 

(ou requisitos de identificação) encontram-se circulando em torno (ou até dela derivam) da 

ideia de “constitucionalização do ordenamento jurídico14”. Assim, tem sido comum no âmbito 

acadêmico a admissão das lições de Guastini (2001, p. 153) acerca de tal ideia: trata-se de um 

processo de transformação do ordenamento jurídico; ao final de tal processo, ele estaria 

“impregnado” pelas normas constitucionais, caracterizando-se por uma “Constitución 

extremadamente invasora, entrometida, capaz de condicionar tanto la legislación como la 

jurisprudencia y el estilo doctrinal, la acción de los actores políticos así como las relaciones 

sociales”; não se trata, portanto, de um conceito verdadeiro/falso, mas sim, de uma questão de 

grau (mais ou menos constitucionalizado).  

                                                            
13 Conforme as palavras de Barroso (2009b, p. 52) sobre este movimento: “Sabe-se que veio depois e que tem a 

pretensão de ser novo. Mas ainda não se sabe bem o que é. Tudo é ainda incerto. Pode ser avanço. Pode ser uma 

volta ao passado. Pode ser apenas um movimento circular, uma dessas guinadas de 360 graus.” 
14 Para um aprofundamento quanto à análise do fenômeno da constitucionalização em alguns países, tais como: 

Reino Unido, EUA, Alemanha, Itália, França e Brasil, v: Barroso (2009b, p. 61 e ss). 
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E para fazer jus à diferenciação em graus, Guastini (2001, p. 153) propõe uma lista 

(composta por sete itens), não completa/permanente, apenas um ponto de partida para a 

identificação de um ordenamento completamente impregnado pelas normas constitucionais: 

uma Constituição rígida; a garantia jurisdicional da Constituição; a força vinculante da 

Constituição; a “sobreintepretação” da Constituição; a aplicação direta das normas 

constitucionais; a interpretação conforme as leis; e a influência da Constituição sobre as 

relações políticas15-16. 

Assim, na seara do que proposto por Guastini, também temos Möller (2011, p. 30) 

afirmando que, se estamos diante de diferentes graus de constitucionalização e peculiaridades 

de diversos sistemas jurídicos, tal diversidade conduzirá à elaboração de não unânimes 

características e/ou requisitos necessários para a adequação de determinada hipótese ao 

movimento em análise.  

                                                            
15 Para Souza Neto e Sarmento (2012, p. 176), em perspectiva semelhante: “a) reconhecimento da força 

normativa dos princípios jurídicos e valorização da sua importância no processo de aplicação do Direito; b) 

rejeição ao formalismo e recurso mais frequente a métodos ou “estilos” mais abertos de raciocínio jurídico: 

ponderação, tópica, teorias da argumentação etc.; c) constitucionalização do Direito, com a irradiação das 

normas e valores constitucionais, sobretudo os relacionados aos direitos fundamentais, para todos os ramos do 

ordenamento; d) reaproximação entre o Direito e a Moral; e e) judicialização da política e das relações sociais, 

com um significativo deslocamento de poder da esfera do Legislativo e do Executivo para o Poder Judiciário.” Já 

para Camargo e Tavares (2009, p. 358), tais autores acrescentam duas características: “a positivação de um[a] 

pauta moral através de um extenso rol de direitos fundamentais [fincado em Alexy]”; “o caráter controvertido, 

vago e pluralista dessa mesma pauta.” Ferrajoli  (2009, p. 14) , por sua vez, ao tratar da transformação do Estado 

legislativo de Direito (Estado de Direito, nos moldes dito acima) para o Estado Constitucional, analisa três 

alterações estruturais: (i) quanto à natureza e estrutura do direito, (ii) quanto à natureza da ciência jurídica, e (iii) 

quanto à jurisdição. Relembremos as lições de Sanchís  (2009b, p. 132) , citadas no início do capítulo: “más 

principios que reglas; más ponderación que subsunción; omnipresencia de la Constitución en todas las áreas 

jurídicas y en todo los conflictos mínimamente relevantes, en lugar de espacios exentos en favor de la opción 

legislativa o reglamentaria; omnipotencia judicial en lugar de autonomía del legislador ordinario; y por último, 

coexistencia de una constelación plural de valores, a veces tendencialmente contradictorios, en lugar de 

homogeneidad ideológica en torno a un puñado de principios coherentes entre sí y en torno sobre todo, a las 

sucesivas opciones legislativas.” Para Reis  (2009, p. 541-542) , são características do neoconstitucionalismo: 

"(a) a atenção dedicada à análise das relações entre valores, princípios e regras; (b) uma reaproximação entre 

Ética e Direito; (c) a preocupação com a eficácia, legitimação e efetividade das normas constitucionais, em geral, 

e dos direitos fundamentais, em particular, com o desenvolvimento de uma verdadeira Teoria dos Direitos 

Fundamentais, edificada sobre o grande alicerce da dignidade da pessoa humana; (d) a percepção da chamada 

eficácia horizontal dos direitos fundamentais, isto é, a sua irradiação de efeitos também no âmbito das relações 

privadas; (e) o fenômeno da constitucionalização do Direito; (f) a revalorização do raciocínio tópico na 

hermenêutica jurídica, enfatizando as peculiaridades e circunstâncias de cada caso concreto específico; (g) o 

desenvolvimento da Teoria da Argumentação, como instrumental para a legitimação das decisões jurídicas, 

especialmente nos chamados 'casos difíceis'; (h) o destacado papel da jurisdição constitucional no sistema 

jurídico." 
16 A respeito da lista, esclarece Guastini  (2001, p. 154): “Deseo también señalar que las condiciones 1 y 2 son 

condiciones necesarias de constitucionalización, en el sentido de que la constitucionalización no es ni siquiera 

concebible en su ausencia. Por el contrario, cada una de las condiciones restantes, de la 3 a la 7, es una 

condición suficiente de un grado distinto de constitucionalización. Por otra parte, […] algunas de estas 

condiciones – especialmente las condiciones 3, 4 y 5 – están vinculadas entre sí de modo muy estrecho, tanto 

que se puede decir que, en cierta medida, en el proceso de constitucionalización ‘todo se va cumpliendo’.” 
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O Constitucionalismo Contemporâneo, portanto, reflete na constitucionalização do 

direito através de dois aspectos: por um viés material, a constitucionalização do direito é 

influenciada pela adesão de normas de caráter moral no ordenamento jurídico, tais como os 

direitos fundamentais; já por um viés operacional, tem-se a adesão dos princípios 

constitucionais que se propagam no ordenamento jurídico e na aplicação deste. Em razão da 

constitucionalização do direito há uma demanda maior por uma Justiça Constitucional, que 

acaba por deslocar a atenção do Poder Legislativo para o Poder Judiciário (STRECK, 2013, p. 

114). Em virtude disso, a jurisdição constitucional surge com o escopo de instrumentalizar o 

constitucionalismo, isto é, tornar efetiva a limitação dos Poderes do Estado, assegurando a 

proteção dos direitos fundamentais e conferindo segurança jurídica na aplicação e 

interpretação das normas constitucionais (ABBOUD, 2016, p. 110).  

Neste raciocínio, de acordo com Georges Abboud, as quatro funções primordiais da 

jurisdição constitucional são:  

 

- Limitar o Poder Público – último ponto em que ocorre o controle dos atos do Poder 

Executivo;  

- Garantir a existência das minorias e assegurar a proteção dos direitos fundamentais 

previstos no texto constitucional e nos tratados internacionais que o Brasil seja 

signatário; 

- Corrigir os equívocos e omissões do Poder Legislativo, função que a jurisdição 

constitucional adquiriu em virtude do recrudescimento das decisões manipulativas e 

aditivas; 

- Conferir, em termos dogmáticos, coerência e garantir a preservação da própria 

autonomia do Direito, mais precisamente, da própria Constituição Federal, pela 

jurisprudência advinda da jurisdição constitucional, desde que consistentemente 

fundamentada (ABBOUD, 2016, p. 110).  

 

Tendo em vista a complexidade assumida na constitucionalização do direito, surge a 

demanda por criação de Tribunais Constitucionais, por meio dos quais seria possível dar 

efetivo exercício à jurisdição constitucional. Assim, a partir dessa demanda por uma Justiça 

Constitucional, constata-se o início do protagonismo do Poder Judiciário e seu exclusivo 

exercício de controle constitucional sobre os demais Poderes do Estado (STRECK, 2013, p. 

115-117).  

Essa nova relação estabelecida entre os Poderes e suas influências no Estado 

Democrático de Direito serão analisadas posteriormente.  

 

3.3. FUNÇÃO E LIMITES DO PODER JUDICIÁRIO – O SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL BRASILEIRO  
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3.3.1. Função e Limites do Poder Judiciário 

 

Como anteriormente já mencionado, a análise do judiciário feita neste trabalho terá 

enfoque no Supremo Tribunal Federal do Brasil. Portanto, os dados apresentados farão 

referência a este órgão.  

A organização, constituição e demais especificidades do Poder Judiciário estão 

dispostas nos artigos 92 a 126 da CRFB/88. Cabe a este Poder decidir conflitos de interesses 

substituindo a vontade das partes por meio da aplicação da lei nos casos concretos, cumprindo 

sua função típica: a função jurisdicional (BULOS, 2017, p. 1295). 

Convém ressaltar que o Judiciário também exerce funções atípicas, tais como: 

legislar e administrar em casos específicos e dispostos em rol taxativo (BULOS, 2017, p. 

1295). No entanto, tais funções já foram brevemente apontadas no Capítulo I deste trabalho e, 

como não constituem o objeto da pesquisa, não merecem maior atenção neste momento.  

Como poder dotado de autonomia financeira e administrativa, independente e 

imparcial, de acordo com o texto constitucional, cabe ao Judiciário julgar em prol da 

efetivação dos direitos fundamentais e dos princípios previstos na Carta Magna. Para isso, ao 

Judiciário são dadas uma série de garantias que permitem a esse Poder exercer sua função 

com obediência ao texto legal, sem interferências e sem ceder às pressões externas (BULOS, 

2017, p. 1294). 

Dentre estas garantias estão as garantias constitucionais institucionais e as garantias 

constitucionais funcionais. As primeiras dizem respeito ao exercício das funções do Judiciário 

independentemente dos outros Poderes da República; são elas: autonomia orgânico-

administrativa (art. 96, I a III CRFB), que preza pela competência privativa dos órgãos 

jurisdicionais; e autonomia administrativa, financeira e orçamentária (art. 99, CRFB), que 

permite ao Poder Judiciário a elaboração de suas próprias propostas orçamentárias (BULOS, 

2017, p. 1301-1305). 

É preciso ressaltar que as garantias constitucionais institucionais apresentam tamanha 

importância no ordenamento jurídico que, de acordo com o art. 85, II, da CRFB, seu 

desrespeito constitui crime de responsabilidade (BULOS, 2017, p. 1301).  

Já as garantias constitucionais funcionais asseguram aos membros do Judiciário o 

exercício de suas funções de forma imparcial e independente. Dispostas no art. 95 da CRFB 

de 1988, dividem-se em duas categorias: as garantias funcionais de liberdade e garantias 

funcionais de imparcialidade (BULOS, 2017, p. 1306).  
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As garantias funcionais de liberdade (art. 95, I a III, CRFB) são: a vitaliciedade, 

inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. Conferem ao magistrado autonomia para 

exercer a formação de seu juízo de valor sem sucumbir a interesses externos ou de terceiros, 

submetendo-se apenas à interpretação do texto constitucional (BULOS, 2017, p. 1307).  

No que diz respeito às garantias funcionais de imparcialidade (art. 95, parágrafo 

único, CRFB), estas estão associadas aos limites impostos ao Poder Judiciário, são vedações 

que contribuem para preservação imparcialidade do magistrado. É proibido ao magistrado: o 

exercício de outro cargo ou função (salvo magistério), receber custas ou participação em 

processo, dedicar-se à atividade político-partidária, receber auxílios ou contribuições de 

fontes estranhas da que o remunera (salvo exceções em lei), exercer advocacia em juízo ou 

tribunal do qual se afastou não respeitando o intervalo mínimo de três anos do afastamento 

(BULOS, 2017, p. 1308-1309). 

Dá análise das disposições constitucionais até agora abordadas, depreende-se que o 

Poder Judiciário é dotado de um vasto aparato pra efetivação de sua imparcialidade e 

autonomia. Garantias como vitaliciedade e irredutibilidade dos subsídios, e vedações como 

não permissão para receber custas processuais ou dedicar-se à atividade político-partidária 

(art. 95. CRFB), contribuem para que o Poder Judiciário não sofra nenhum tipo de pressão 

externa, podendo elaborar decisões de forma tranquila, devendo respeitar somente ao disposto 

na legislação.  

Essas garantias atribuídas ao Judiciário também contribuem para a desneutralização 

deste Poder, como abordado no início deste capítulo.  De um lado, estão os direitos 

fundamentais, trazidos pelo constitucionalismo democrático, com caráter prospectivo, 

principiológico e que necessitam de uma interpretação mais criativa por parte do judiciário 

para serem efetivados (VIANNA, 1997, p. 27). De outro lado, está o magistrado no exercício 

de sua função, buscando completar o sentido da norma aberta e vaga (BARROSO, 2009, p. 

312). 

Nessa linha de raciocínio, Werneck Vianna ao citar a teoria de M. Cappelletti:  

 

Como é de observação consensual na bibliografia, um dos impactos da legislação 

“welfareana” sobre a ordem jurídica foi de fazê-la incorporar a vagueza e a 

imprecisão das normas de sentido promocional prospectivo, afetando a neutralidade 

do Judiciário e ampliando a criatividade do juiz no ato da interpretação. No 

conhecido argumento de M. Cappelletti: “É manifesto o caráter acentuadamente 

criativo da atividade judiciária de interpretação e de autuação da legislação e dos 

direitos sociais. 

[...] 

Mas, obviamente, nessas novas áreas abertas, à atividade dos juízes haverá, em 

regra, espaço para mais elevado grau de discricionariedade e, assim, de criatividade, 
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pela simples razão de que quanto mais vaga a lei e mais imprecisos os elementos do 

direito, mais amplo se torna também o espaço deixado à discricionariedade nas 

decisões judiciárias” (VIANNA, 1997, p. 27). 

 

Assim, as garantias e limites impostos ao Judiciário mostram-se essenciais para que o 

exercício da função jurisdicional não seja prejudicado, uma vez que a existência de uma 

justiça constitucional tem se mostrado de grande importância para manutenção do Estado 

Democrático de Direito (STRECK, 2013, p. 115). 

Entretanto, a necessidade de uma Justiça Constitucional, exercida exclusivamente 

pelo Poder Judiciário, e a previsão de uma gama de garantias destinadas a este Poder, não 

permitem que o Judiciário haja de acordo com sua livre e espontânea vontade. O Estado 

Democrático de Direito não admite nenhuma forma de discricionariedade, deve o Judiciário 

sempre estar vinculado ao Direito, obedecendo-o e sendo coerente a este (STRECK, 2013, p. 

117). 

Os desdobramentos da aplicação de garantias e limites, bem como o exercício desta 

nova postura assumida pelo Judiciário serão abordados futuramente neste trabalho.  

 

3.3.2. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro  

 

A criação de um Supremo Tribunal Federal no Brasil baseou-se no modelo da 

Suprema Corte dos Estados Unidos, tendo sua primeira formulação ainda no Brasil Imperial. 

Com o decorrer dos anos, o STF brasileiro sofreu mudanças e adaptações até chegar ao que se 

conhece hoje (BULOS, 2017, p. 1328). Todas as disposições acerca do STF encontram-se na 

CRFB nos artigos 101 a 103-B.  

Possuidor do título de Guardião da Constituição (art. 102, caput, CRFB), compete ao 

STF: a fiscalização de todo aparato legislativo do Estado; emitir o irrecorrível veredito nos 

casos submetidos a sua análise; atuar em prol da manutenção do Estado Democrático de 

Direito e da separação de Poderes, e atuar de modo que as liberdades públicas e direitos 

fundamentais sejam preservados diante da atuação do Estado (BULOS, 2017, p. 1325). Ou 

seja, exerce poderes atribuídos a um Tribunal Constitucional (ABBOUD, 2016, p. 146). 

As competências do STF foram enumeradas taxativamente no texto constitucional, 

de modo que nenhum dos Poderes poderá intervir para modificá-las (BULOS, 2017, p. 1331). 

Quanto à posição do STF diante da Constituição Federal, o Ministro Celso de Mello na Adin 

2.105-MC: 
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A autoridade hierárquico-normativa da Constituição da República impõe-se a todos 

os Poderes do Estado. Nenhuma razão- nem mesmo o princípio do autogoverno da 

magistratura- pode justificar o desrespeito à Constituição. Ninguém tem o direito de 

subordinar o texto constitucional à conveniência dos interesses de grupos, de 

corporações ou de classes, pois o desprezo pela Constituição faz instaurar um 

perigoso estado de insegurança jurídica, além de subverter, de modo inaceitável, os 

parâmetros que devem reger a atuação legítima das autoridades constituídas (STF, 

Adin 2.105-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 28-4-2000). 

 

Fica claro que a criação do STF teve como fundamento a concepção de um órgão que 

atuasse como defensor da Constituição Federal, garantindo a supremacia desta frente a 

qualquer situação que possa enfraquecê-la ou desrespeitá-la (BULOS, 2017, p. 1326).  

O STF é composto por onze Ministros, escolhidos entre cidadãos com mais de trinta 

e cinco e menos de sessenta anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada (Art. 

101, caput, CRFB). Cabe ressaltar que o próprio STF na Pet. 4.666/DF, em 2009, já asseverou 

que não é competência do Tribunal definir no que consiste o “notável saber jurídico” disposto 

no texto constitucional:  

 

Não compete ao Supremo Tribunal Federal analisar requisito que, nos termos da 

Carta Política de 1988, é de atribuição privativa do Presidente da República e do 

Senado Federal, sob pena de violação ao princípio constitucional de Separação de 

Poderes (STF - Pet. 4.666, DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 29-9-2009). 

 

Isto porque compete ao Presidente da República a livre nomeação de Ministros 

(desde que os candidatos sejam graduados em Direito) que, posteriormente, deverão ser 

sabatinados pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal (Art. 101, parágrafo único, 

CRFB).  

O exercício de atribuições de um Tribunal Constitucional pelo STF é bastante 

controverso. A Constituição Federal é o diploma legal de maior importância no Estado 

Democrático, a ela vinculam-se todos os outros ordenamentos jurídicos, bem como a própria 

organização do Estado e dos Poderes que o compõem.  

Como visto, cabe ao STF a última palavra em relação aos conflitos constitucionais. 

Contudo, o STF nada mais é do que um órgão do Poder Judiciário. Além disso, a forma de 

ingresso no Tribunal é demasiadamente restritiva, os Ministros ingressam no Tribunal apenas 

por meio da nomeação dada pelo Chefe do Executivo (ABBOUD, 2016, p. 147). 

Diante disso, soa estranho que um Estado que preze pela existência de três Poderes 

harmônicos e independentes entre si (art. 2º, CRFB), tenha todos os conflitos constitucionais 

solucionados por um órgão exclusivo do Poder Judiciário, composto exclusivamente por 

indicações feitas pelo Poder Executivo (ABBOUD, 2016, p. 147). A solução de conflitos 
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constitucionais é de demasiada importância para ser realizada apenas por um dos Poderes, já 

que a interpretação resultante do conflito vinculará todos os outros Poderes do Estado. Dessa 

forma, a falta de representatividade dos outros Poderes na composição de um Tribunal que 

exerce função de Tribunal Constitucional, pode apresentar séria ofensa à independência dos 

Poderes da República (ABBOUD, 2016, p. 147).  

A análise da influência dessa controvérsia em torno das funções atribuídas 

exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal será feita posteriormente a partir do exame da 

alguns casos concretos.  

 

3.4. ATIVISMO JUDICIAL E JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA  

 

Como já mencionado, a Constituição Federal de 1988, com seu caráter prospectivo e 

principiológico, dá abertura ao protagonismo do Poder Judiciário. Em vista disso, o fenômeno 

da judicialização da política apresenta-se quando ocorre essa mudança da discussão de um 

conflito, que originariamente pertenceria ao Poder Executivo ou Legislativo, para esfera do 

Poder Judiciário, que se utiliza da revisão judicial (controle de constitucionalidade) para 

revisar atos dos outros Poderes (NUNES JUNIOR, 2016, p. 34).  

A expressão “judicialização da política” foi usada pela primeira vez na Itália17 

alertando para uma tendência global de agravamento das relações entre o direito e a política 

devido ao aumento do uso das técnicas de controle constitucional. Se vista por um viés mais 

sociológico, constata-se que a judicialização da política representa um aumento da atuação do 

direito na vida social, ou seja, a busca de solução de conflitos de qualquer natureza pelos 

Tribunais (NUNES JUNIOR, 2016, p. 21-34).  

Isto implica em dizer que na judicialização há uma expansão tanto da área de atuação 

do magistrado, baseada na constitucionalização de direitos, quanto do uso de técnicas e 

procedimentos tipicamente judiciais com o escopo de solucionar conflitos políticos de outras 

áreas (NUNES JUNIOR, 2016, p. 21-34). Portanto, pode-se entender como os dois principais 

componentes do conceito de judicialização da política:  

 

i) presença de um novo ativismo judicial, com o surgimento de novas questões aptas 

a serem dirimidas pelos juízes e tribunais; ii) interesse dos políticos e 

administradores em adotar métodos e procedimentos típicos do processo judicial e 

parâmetros jurisprudenciais – ditados pelo Judiciário – nas suas deliberações 

(NUNES JUNIOR, 2016, p. 22) 

                                                            
17 Vallinder, Tobjörn.(Org). 1994. A judicialização da política: um fenômeno mundial. Revista Internacional de 

Ciência Política. 
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É por isso que podemos perceber que a importância política do Poder Judiciário 

passa a crescer diante dos inúmeros temas polêmicos e relevantes que passaram a receber 

atenção e decisão da jurisdição (especialmente pelas cortes constitucionais). E, também, 

podemos reconhecer que esse grau de influência/intervenção dependerá do nível de 

concretização dos direitos estabelecidos constitucionalmente, o que, em âmbito brasileiro, se 

demonstra um fenômeno propenso a tornar-se de alto impacto e digno de atenção (STRECK, 

2009, p. 340): 

 

Dito de outro modo, parece evidente que, como consequência disso, o grau de 

intervenção da justiça constitucional dependerá do nível de concretização dos 

direitos estabelecidos na Constituição. Ou seja, o nível das demandas 

inexoravelmente comandará a intensidade da tensão entre legislação e jurisdição. De 

todo modo, concordo com a tese de que a defesa de um certo grau de 

intervencionismo da justiça constitucional - que venho sustentando sem a menor 

ilusão de que existam apenas 'bons ativismos e bons ativistas' - implica o risco, e 

esta aguda crítica é feita por Gilberto Bercovici, da ocorrência de decisões judiciais 

emanadas, principalmente pelo Supremo Tribunal Federal, contra a Constituição, 

com o consequentemente esvaziamento de seus valores substanciais, o que 

representa - aí sim - usurpação de poderes. Sem tirar razão da percuciente 

observação de Bercovici, entendo que o Tribunal Constitucional (no caso, o STF) 

sempre faz política. E isso é inexorável. O que ocorre é que, em países de 

modernidade tardia como o Brasil, na inércia/omissão dos poderes Legislativo e 

Executivo (mormente no âmbito do direito à saúde, função social da propriedade, 

direito ao ensino fundamental, além de controle de constitucionalidade de 

privatizações irresponsáveis, que contrariam frontalmente o núcleo político-

essencial da Constituição), não se pode abrir mão da intervenção da justiça 

constitucional na busca da concretização dos direitos constitucionais de várias 

dimensões. (STRECK, 2009, p. 340)  

 

O deslocamento do centro das atenções, ou, uma crescente diminuição com o 

aumento do outro polo, pode ser percebido no sentido do legislativo para o judiciário 

(STRECK, 2014a, p. 64; SARMENTO, 2009, p. 273). Assim, enquanto tínhamos no Estado 

Liberal, o poder legislativo como centro (o que não é proibido é permitido, direitos 

negativos), no Estado Social ocorre o deslocamento para o Executivo (realização de políticas 

públicas e intervenção na economia), e no Estado Democrático de Direito, diante da 

constitucionalização e concretização dos direitos fundamentais, desloca-se novamente, só que 

para o Judiciário (STRECK, 2014a, p. 65). Conforme palavras de Sarmento e Souza Neto 

(2012, p. 178):  

 

Esse fenômeno se potencializou com a expansão da jurisdição constitucional que 

vem ocorrendo em praticamente todo o mundo, após a Segunda Guerra. No novo 

quadro, de poder quase “nulo”, mera “boca que pronuncia as palavras da lei”, como 

lhe chamara Montesquieu, o Poder Judiciário se viu alçado a uma posição muito 
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mais importante no desenho institucional do Estado contemporâneo. (SARMENTO; 

SOUZA NETO, 2012, p. 178). 

 

É especificamente em decorrência dessa garantia jurisdicional de proteção aos 

comandos constitucionais que surge o fenômeno de protagonismo do Poder Judiciário, 

altamente crescente em países como o Brasil. Situação esta que afasta necessariamente a ideia 

do judicial self-restraint (OLIVEIRA, 2009, p. 245), passando a ter, sob a influência do 

neoconstitucionalismo uma ‘forme impregnação judicialista’ (CARBONELL, 2009, p. 12; 

MAIA, 2009). Nas palavras de Sanchís (2009c, p. 132), uma omnipotência judicial: 

 

Pero, en la medida en que la Constitución ofrece orientaciones en las más 

heterogéneas esferas y en la medida en que esas esferas están confiadas a la 

garantía judicial, el legislador pierde lógicamente autonomía. No es cierto, in 

siquiera en el neoconstitucionalismo, que la ley sea una mera ejecución del texto 

constitucional, pero sí es cierto que éste 'impregna' cualquier materia de regulación 

legal, y entonces la solución que dicha regulación ofrezca nunca se verá por 

completo exenta de la evaluación judicial a la luz de la Constitución.  (SANCHÍS, 

2009c, p. 132). 

 

Diante, então, desta constitucionalização, “En pocas palabras, el resultado puede 

resumirse así: una Constitución transformadora que pretende condicionar de modo 

importante las decisiones de la mayoría pero cuyo protagonismo fundamental no 

corresponde al legislador, sino a los jueces."  (SANCHÍS, 2009c, p. 127)  

 

O grande protagonista das teorias neoconstitucionalistas é o juiz. O Direito é 

analisado sobretudo a partir de uma perspectiva interna, daquele que participa dos 

processos que envolvem a sua interpretação e aplicação, relegando-se a um segundo 

plano a perspectiva externa, do observador. Esta obsessão pelo Poder Judiciário leva 

a uma certa desconsideração do papel desempenhado por outras instituições, como o 

Poder Legislativo, na interpretação constitucional. O juiz é concebido como o 

guardião das promessas civilizatórias dos textos constitucionais, o que expõe o 

neoconstitucionalismo a várias críticas [...] como de que seria elitista e refratário ao 

autogoverno popular.  (SARMENTO, 2009, p. 277)  

 

Também não há como se negar que, desde a primária análise do fenômeno da 

constitucionalização os diversos institutos criados ou reforçados sob essa nova perspectiva 

advêm da ideia de certa desconfiança quanto ao Poder Legislativo (SANCHÍS, 2009c, p. 125). 

A expansão/fortalecimento da jurisdição vem proporcionando inúmeros debates sobre 

diversos temas, dentre eles, a divergência entre substancialistas e procedimentalistas18, a 

                                                            
18 Em síntese, os substancialistas valorizam o conteúdo material das constituições, colocando o direito com 

poderes para buscar a concretização dos valores axiológicos das Constituições. Já os procedimentalistas, 

valorizam o caráter instrumental da constituição, cabendo ao direito, garantindo a efetividade das garantias nelas 

dispostas, sem adentrar ao substancialismo da questão. Para tanto conferir o debate, v. Streck (2014a, p. 54 e ss). 
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relação entre a jurisdição e a democracia, o ativismo judicial e a judicialização da política, 

dentre outros19.  

Por fim, esse fenômeno de fortalecimento da jurisdição a partir da impossibilidade de 

retorno ao paradigma liberal, proporciona Böckenförde (1991, p. 189 apud HABERMAS, 

1997a, p. 309), ao analisar a jurisprudência do TCF alemão, enxergar uma nova situação 

jurisdicional: 

 

E aí "jurisdictio" tem o sentido pré-moderno de um poder apoiado num direito 

suprapositivo atribuído ao governante político em sua qualidade de senhor supremo 

do tribunal, precedendo, pois, a disjunção feita no Estado de direito entre 

normatização e aplicação do direito: "A luz da eficácia jurídicoobjetiva dos direitos 

fundamentais chega-se - do ponto de vista tipológico - a uma aproximação entre a 

formação parlamentar do direito e a que se dá através do tribunal constitucional. A 

primeira é rebaixada, passando do nível originário da normatização para o da 

concretização, ao passo que a última é elevada, passando da aplicação interpretativa 

do direito para a da concretização criadora do direito”. Desta maneira, a antiga 

diferença qualitativa entre legislação e jurisprudência desaparece. Ambas formam 

direito no modo da concretização e, ao mesmo tempo, concorrem nisso. Nesta 

relação de concorrência, o legislador dá o primeiro lance, porém o tribunal 

constitucional detém a primazia. A questão envolvida aí é a da legitimação 

democrática do tribunal constitucional'.  (HABERMAS, 1997a, p. 309) 

 

Assim, diante de um texto constitucional que prevê uma gama de direitos 

fundamentais a serem realizados combinado à inércia dos Poderes Legislativo e Executivo, a 

justiça constitucional apresenta-se como alternativa viável para efetivação dos direitos 

(STRECK, 2016, p. 123).  

Essa tensão e desentendimento entre os Poderes mostra-se problemática no que se 

refere à legitimação do Poder Judiciário, uma vez que este é o único dos Poderes no qual 

nenhum de seus membros é eleito pelo povo e sobre ele recai a palavra final na solução de 

conflitos constitucionais (STRECK, 2016, p. 123).  

Dentro da problemática trazida pela judicialização da política, surge o chamado 

ativismo jurídico. Também fundamental para compreensão do protagonismo do Poder 

Judiciário, o ativismo relaciona-se com a criatividade usada em demasia e o distanciamento 

do julgamento do magistrado do próprio direito, isto é, a decisão judicial se afasta das normas 

legais e adota novas condutas não previstas na legislação (NUNES JUNIOR, 2016, p. 35). 

                                                                                                                                                                                          
Pelos procedimentalistas, podemos encontrar: Habermas, Garapon, Ely, Rogério Gesta Leal. Pelos 

substancialistas: Laurence Tribe, Ackerman, M.J. Perry, H. H. Wellington, Cappelletti, Dworkin, Paulo 

Bonavides, Dalmo Dallari, Fabio Comparato, Celso Antônio Bandeira de Mello, Ingo Sarlet, Lenio Streck, 

dentre outros. 
19 Sobre o debate v. Streck  (2014d, p. 90 e ss) 
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Nota-se que, apesar de ambos os fenômenos se manifestarem em uma jurisdição 

constitucional de um Estado Democrático de Direito, são fenômenos distintos. De acordo com 

Lenio Streck:  

 

Um juiz pratica ativismo quando decide a partir de argumentos de política, de moral, 

enfim, quando o direito é substituído pelas convicções pessoais de cada magistrado 

(ou de um conjunto de magistrados); já a judicialização da política é um fenômeno 

que exsurge a partir da relação entre os poderes do Estado (pensemos, aqui, no 

deslocamento do pólo de tensão dos poderes Executivo e Legislativo em direção da 

justiça constitucional) (STRECK, 2011, p. 589).    

 

Portanto, o ativismo judicial está mais ligado ao comportamento do magistrado, aos 

fundamentos utilizados por este na formulação de sua decisão, diferentemente da 

judicialização que se manifesta na própria relação entre os Poderes do Estado.  

Como o objeto de estudo do presente trabalho centraliza-se no que diz respeito ao 

ativismo judicial, é finda aqui a discussão sobre a judicialização da política e as questões 

acerca do ativismo serão melhores exploradas no próximo tópico.  

 

3.4.1. Ativismo Judicial  

 

As discussões iniciais sobre o ativismo judicial surgiram nos Estados Unidos tendo 

em vista o protagonismo dos juízes, tribunais e, principalmente da Suprema Corte americana. 

Um dos motivos do porquê esta discussão iniciou-se no país, pode ser vinculado às suas 

especificidades histórico-políticas  

A Constituição americana, promulgada em 1787, possui apenas sete artigos e vinte e 

sete emendas. A presença do mesmo texto constitucional por tantos anos revela, no mínimo, 

que houve/há um grande exercício de interpretação para que o conteúdo do texto continue 

vigente. Isto é, há de se reconhecer que a sociedade americana, assim como a ordem global, 

passou por diversas mudanças desde o fim do século XVII até os dias atuais; e, 

consequentemente à mudança da sociedade, há a mudança do sistema normativo adotado por 

esta (TASSINARI, 2012, p. 90). 

Dessa forma, constata-se que há uma inclinação dada pela própria legislação 

constitucional norte-americana para que o magistrado atue de forma ativista. Assim, a 

jurisdição americana, em diferentes períodos, desdobrou-se de modo a interpretar e 

reinterpretar o texto constitucional fazendo com que este conseguisse acompanhasse o 

desenvolvimento do país (TASSINARI, 2012, p. 92). 



36 
 

 
 

O Brasil, por sua vez, possuidor de uma extensa Constituição e introduzido nas 

questões relativas à jurisdição constitucional apenas após a promulgação da Carta Magna de 

1988, importou o conceito norte-americano de ativismo judicial não se atentando para o 

contexto diferenciado dos dois países; isto porque no Brasil o conceito de ativismo judicial 

vem ligado a um ato de vontade do julgador, não é uma experiência própria do país 

(TASSINARI, 2012, p. 92). 

Apesar da divergência e da discussão acerca da incorporação da expressão e sua 

semântica, o foco do presente trabalho é a análise prática do ativismo judicial no Brasil. Logo, 

as questões que envolvam essa adoção do conceito de ativismo judicial não serão 

aprofundadas.  

Para que o ativismo judicial no Brasil seja compreendido, é necessário ter em mente 

dois aspectos: a Constituição de 1988 com caráter prospectivo e analítico e os mecanismos de 

controle de constitucionalidade. O primeiro aspecto contribui para o surgimento do ativismo 

na medida em que o caráter aberto e principiológico das normas constitucionais exige um 

maior exercício de interpretação das normas pelo magistrado. Já o segundo aspecto contribui 

ao permitir que o Poder Judiciário, nesse caso o STF, a promova o controle de 

constitucionalidade, mesmo que este signifique exercer interferência nos demais Poderes da 

República (FERREIRA, 2014, p. 65-66).  

  A existência destes aspectos atrai cada vez mais um protagonismo para o Poder 

Judiciário que se sobressai em relação aos demais poderes da República, confrontando 

diretamente a previsão constitucional acerca da igualdade e independência entre os Poderes 

(FERREIRA, 2014, p. 68). 

Como já visto, a Constituição de 1988 coloca o STF em posição de Tribunal 

Constitucional devido à sua competência para realizar o controle de constitucionalidade. 

Contudo, essa posição destoa do conceito destoa do conceito de Tribunal Constitucional, já 

que o STF integra o Poder Judiciário, não é um órgão a parte dos três Poderes com 

competências exclusivas, é formado por ministros não eleitos, que representam apenas o 

Poder Judiciário e dotados de garantias para o exercício imparcial de sua função (ABBOUD, 

2016, p. 146).  

Assim, o ativismo trata-se de um problema exclusivamente jurídico, pois está 

associado à conduta do magistrado/órgão judicial perante a interpretação dos atos normativos. 

A interpretação, por sua vez, nada mais é do que um ato de vontade que depende do como a 
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análise do problema é feita, não existindo apenas uma forma de interpretação sobre 

determinado objeto (TASSINARI, 2012, p. 44). 

No exercício da função de Tribunal Constitucional, o STF é legitimado e contido 

pela própria Constituição Federal, atuando como definidor do sentido das normas 

constitucionais. Não é possível dizer que a interpretação do julgador diverge completamente 

do sentido do texto constitucional, mas não se pode deixar de reconhecer que, no exercício de 

sua função, o julgador possui uma certa liberdade valorativa na sua interpretação (GARCIA, 

2008, p. 213).  

Portanto, em um Estado de Direito, tendo em vista a importância assumida pela Carta 

Magna, mostra-se necessária a existência de mecanismos para interpretação das normas 

constitucionais que garantam a supremacia e efetividade da Constituição. Entretanto, a 

legitimidade democrática não admite a interpretação constitucional fundada em valores 

pessoais ou atos de vontade (GARCIA, 2008, p. 217). 

Como baliza à discricionariedade é necessário que o ativismo seja pautado 

exclusivamente sobre o respeito às normas constitucionais, sendo apenas um instrumento de 

aplicação da Constituição, e não exercício de valoração de normas por parte do magistrado. 

Ademais, por ser o magistrado dotado de diversas garantias, como anteriormente já 

mencionado, é possível o livre exercício da função sem ceder a pressões sociais, cabendo ser 

preservada única e exclusivamente a defesa da Constituição (GARCIA, 2008, p. 215).  

No próximo capítulo serão analisadas decisões do Supremo Tribunal Federal 

brasileiro e o ativismo judicial na prática para melhor exemplificar as questões até então 

trazidas no presente trabalho. 
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4. ATIVISMO JUDICIAL NO BRASIL ATRAVÉS DA ANÁLISE DE CASOS 

 

4.1. NOTAS INTRODUTÓRIAS  

 

Conforme já demonstrado no capítulo anterior, o ativismo judicial é um conceito 

importado, mais conhecido por sua aplicação no direito norte-americano, no qual a atividade 

jurisdicional, devido ao modelo constitucional e à sistemática adotada no país, historicamente, 

assume posições ativistas (TASSINARI, 2012, p. 53).  

No Brasil, o ativismo judicial aplica-se de forma divergente do conceito norte-

americano: o ativismo judicial aparece ligado a um ato de vontade do julgador, como uma 

postura de interferência do judiciário nas competências dos demais poderes da República, 

ameaçando o preceito de igualdade entre estes (TASSINARI, 2012, p. 93). 

Cabe ressaltar ainda que a CRFB do 1988 teve grande influência sobre esta 

modificação no atuar no poder judiciário, conforme esposado também no capítulo anterior, 

sobre a análise da chamada garantia jurisdicional desse novo modelo de Constituição. O 

caráter principiológico e a vinculação moral das normas constitucionais, além da inserção de 

um grande rol de direitos fundamentais, fomentaram a busca de novas formas de atuação do 

judiciário para que este poder pudesse auxiliar na efetividade dos novos preceitos 

constitucionais (BULOS, 2016, p. 501).  

Feitas essas considerações, passar-se-á à análise crítica de alguns julgados do 

Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro com o escopo de analisar se a atuação do tribunal 

foi pertinente à sua competência ou se excedeu os limites de sua função, afetando diretamente 

a competência dos demais poderes.   

O primeiro caso diz respeito ao Habeas Corpus 126.292/SP que mitigou o chamado 

princípio da presunção de inocência do processo penal, permitindo o cumprimento de pena 

após o julgamento em segunda instância. Já o segundo caso, Habeas Corpus 124.306/RJ, 

refere-se à descriminalização do aborto quando realizado no primeiro trimestre da gestação, 

declarando a não recepção dos artigos 124 a 126 do Código Penal pela CRFB de 1988.  
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4.2. ANÁLISE DE CASOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

4.2.1. Caso I – Habeas Corpus 126.292/SP  

 

Em 17/02/2016, o Supremo Tribunal Federal julgou o Habeas Corpus (HC) 126.292, 

que foi impetrado contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que havia negado a 

concessão de liberdade ao então réu do caso que havia sido condenado à pena de cinco anos e 

quatro meses de reclusão por ter praticado o crime de roubo majorado (Artigo 157, §2º, 

incisos I e II do Código Penal)20 (STF, 2016, p. 2). 

A defesa da parte ré interpôs recurso de apelação por discordar da decisão, tendo sido 

negado provimento ao recurso pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que expediu 

mandado de prisão para o condenado. Assim, foi impetrado HC no STJ que o negou, levando 

o caso ao STF (STF, 2016, p. 2). 

O HC 126.292 foi decidido por sete votos a favor, quatro contrários e ficou 

conhecido por mitigar o princípio da presunção de inocência.21 Para melhor entender o porquê 

da importância desse julgamento, cabe expor brevemente do que se trata este princípio e o 

histórico da posição do STF em relação à matéria.  

O princípio da presunção de inocência, consagrado pela CRFB no art. 5º, LVII, 

dispõe que ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença 

penal condenatória. Assim, o condenado tem direito a esgotar todos os graus recursais antes 

de dar início ao cumprimento da pena (BRASIL, 1988).  

A atuação deste princípio está vinculada a diferentes dimensões. Inicialmente, no que 

tange à dimensão do tratamento, a presunção de inocência tem o escopo de evitar que o réu no 

processo penal não sofra rotulações morais, ou seja, diminuído socialmente, sendo 

considerado inocente até ser efetivamente condenado no fim do processo (NICOLITT, 2016, 

p. 154).  

Uma segunda dimensão do princípio está presente na forma de julgamento, uma vez 

que incumbe à parte acusatória o ônus probatório, devendo ser capaz de comprovar a culpa do 

                                                            
20Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou 

depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez 

anos, e multa. [...] § 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade [...]I – (revogado pela Lei nº 13.654, de 

2018) II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; 
21 No julgamento foi relator o Min. Teori Zavascki, autor do voto vencedor, no sentido de permitir a execução 

provisória da sentença, foi acompanhado pelos Ministros: Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz 

Fux, Roberto Barroso e Edson Fachin. Votaram de forma contrária, sendo vencidos os Ministros: Rosa Weber, 

Marco Aurélio, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski (STF, 2016, p. 103). 
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réu e devendo o julgador decidir pela condenação apenas se as provas forem suficientes e 

satisfatórias para tanto; se a acusação não conseguir comprovar claramente a existência do ato 

e a culpa do réu, deve o magistrado absolvê-lo em razão da existência de dúvida quanto ao 

ocorrido. Além disso, como última dimensão de aplicação do princípio da presunção de 

inocência há a regra de garantia, isto é, a culpa do réu deve ser comprovada legalmente, não 

sendo aceita a produção de provas ilícitas (NICOLITT, 2016, p. 154-157). 

Até o ano de 2009, o STF entendia que era permitida a execução provisória da 

sentença, ou seja, o condenado poderia ir para prisão, mesmo ainda estando pendentes a 

apreciação de Recurso Especial (REsp) e Recurso Extraordinário (RE). Isto em razão da 

disposição do art. 637 do Código de Processo Penal22 atribuir expressamente a tais recursos 

somente o efeito devolutivo, não atribuindo o efeito suspensivo (STRECK, 2016b, p.2). 

No ano de 2009, o STF mudou seu posicionamento23 procurando adequar tal 

disposição ao texto constitucional (art. 5º, LVII e LXI) que preza pela execução da sentença 

apenas após o trânsito em julgado da decisão condenatória, ou seja, esgotadas todas as fontes 

de recurso às quais o condenado tem acesso, esta seria a positivação do princípio da 

presunção de inocência (BRASIL, 1988).  

  Essa mudança de posicionamento acarretou na modificação dada pela Lei nº 

12.403, de 2011 ao art. 283, do Código de Processo Penal24, adequando a legislação ordinária 

às disposições constitucionais, oferecendo maior segurança jurídica ao ordenamento. O art. 

283, assim como o inciso LVII do art. 5º da CRFB, dispõe que ninguém poderá dar início à 

execução de sentença, sem que esta ainda não tenha transitado em julgado (BRASIL, 1941).  

Contudo, em fevereiro de 2016, o Tribunal mudou sua posição novamente e passou a 

reconhecer a possibilidade do cumprimento provisório de sentença penal condenatória 

confirmada por tribunal de 2ª instância, não sendo mais necessário esgotar os recursos aos 

quais o condenado tem direito para que seja dado início ao cumprimento da pena de prisão 

(STF, 2016). Isso se deu, portanto, a partir do julgamento do HC 126.292. 

Para justificar esta mudança, o Tribunal alegou que, apesar de o art. 637 do Código 

de Processo Penal atribuir apenas o efeito devolutivo ao RE e ao REsp, o Código de Processo 

                                                            
22 Art. 637.  O recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, e uma vez arrazoados pelo recorrido os autos do 

traslado, os originais baixarão à primeira instância, para a execução da sentença. 
23  No Habeas Corpus nº 84.078-7/Minas Gerais, de 05/02/2009, o STF entendeu pela inconstitucionalidade da 

execução antecipada da pena, em razão da incompatibilidade com o princípio da presunção de inocência (art. 5º, 

LVII, CRFB) e com o princípio da dignidade humana (art. 1º, III, CRFB) (STF, 2009, p. 1).      
24 Art. 283.  Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da 

autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da 

investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. 
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Civil de 2015 trouxe uma inovação ao ordenamento jurídico em seus arts. 995 e 102725, por 

atribuir aos referidos recursos os efeitos devolutivo e suspensivo (BRASIL, 2015). Assim, em 

regra, caberia a execução provisória da pena, em razão de o Código de Processo Civil de 2015 

ter, em tese, revogado o disposto no art. 283 do Código de Processo Penal, sem ferir, contudo, 

a CRFB (STF, 2016).   

Portanto, observa-se que para firmar a mudança de posicionamento, o STF utilizou-

se de uma questão processual, deixando de levar em consideração o fato de o princípio da 

presunção de inocência ser uma garantia constitucional, não analisando a questão material. O 

tribunal não logrou em comprovar a inadequação jurídica de seu posicionamento anterior, que 

foi tomado integralmente com base na análise constitucional do preceito envolvido 

(STRECK, 2016b, p. 2).  

Ademais, em verdade, a inovação trazida pelo Código de Processo Penal de 2015 diz 

respeito apenas a criação de um procedimento específico: uma simples petição, que tem a 

capacidade de atribuir efeito suspensivo ao RE e ao REsp, divergindo do que vigorava 

anteriormente (Enunciados 634 e 635 do STF26) (STRECK, 2016b, p. 4).  

Outra questão pertinente ao caso é que há diferenças a serem respeitadas entre o 

processo civil e o processo penal. No processo civil, tutela-se direitos referentes à 

propriedade, por isso cabe o cumprimento antecipado da pena, dada a facilidade de restituição 

de recursos monetários caso a sentença condenatória não seja confirmada. Já no processo 

penal, não se pode restituir a liberdade de um indivíduo que deu início ao cumprimento 

antecipado da pena, sendo necessária a existência do trânsito em julgado para confirmar a 

condenação (KLEE, 2016, p. 18). 

No julgamento do HC 196.292, o tribunal fez a leitura de uma garantia 

constitucional, através das legislações ordinárias (Código de Processo Civil e Código de 

Processo Penal); o que, na prática, atribuiu ao legislador ordinário a competência para 

definição do significado de trânsito em julgado (STRECK, 2016b, p. 6).  

                                                            
25 Art. 995.  Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em 

sentido diverso. 

Parágrafo único.  A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata 

produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a 

probabilidade de provimento do recurso. 

Art. 1.027.  Serão julgados em recurso ordinário: 

I - pelo Supremo Tribunal Federal, os mandados de segurança, os habeas data e os mandados de injunção 

decididos em única instância pelos tribunais superiores, quando denegatória a decisão; 
26 Enunciado 634. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito 

suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem. 

Enunciado 635. Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso 

extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade. 
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O art. 283, do Código de Processo Penal, revogado pelo Código de Processo Civil, 

de acordo com a decisão do STF, foi feito aos moldes da disposição do art. 5º, LVII. Da 

CRFB pelo legislador e introduzido à legislação em 2011 em razão do entendimento então 

assumido pelo tribunal. Não pode, dessa forma, o judiciário interferir na semântica e 

aplicação da CRFB, destituindo o legislador do seu papel originário para o qual foi 

democraticamente eleito para exercer (STRECK, 2016b, p. 6).  

Os ministros defenderam a tese de que a presunção de inocência, por ser um 

princípio, não pode ter aplicabilidade absoluta, enfraquecendo-se a medida que o trâmite 

processual avança. É defendido que após a condenação em segunda instância, as questões de 

direito já teriam sido exauridas, sendo os recursos posteriores cabíveis apenas para análise de 

questões processuais (KLEE, 2016, p. 15). 

Como já abordado, a redação do art. 5º, inciso LVII que estipula a necessidade de 

existência do trânsito em julgado para condenação é clara e objetiva, não sendo passível de 

dúvidas ou de mitigação. A busca pela efetividade da lei penal a qualquer custo através da 

condenação e restrição da liberdade dos acusados não cabe em um Estado Democrático de 

Direito. Ao poder judiciário não é permitida à desatenção às normas, tampouco o 

atropelamento de garantias constitucionais em nome de uma falsa efetividade penal (KLEE, 

2016, p. 19). 

Posto isso, resta nítido que o STF no julgamento do HC 126.292/SP mitigou o 

princípio constitucional da presunção de inocência sem, contudo, realizar uma análise 

propriamente constitucional do tema, baseando-se apenas em frágeis disposições da legislação 

ordinária. O poder judiciário, neste caso, atuou além de sua competência, interferindo na 

esfera do poder legislativo, alterando o sentido de norma constitucional (KLEE, 2016, p. 38).  

 

4.2.2. Caso II – Habeas Corpus 124.306/RJ 

 

Em 29/11/2016, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal julgou, pela maioria 

dos votos27 no HC 124.306/RJ, que a interrupção da gravidez até o terceiro mês de gestação 

não pode ser considerada crime, divergindo dos artigos 124 a 126 do Código Penal28 que 

                                                            
27 O caso foi julgado pela Primeira Turma do STF, o Min. Luís Roberto Barroso foi autor do voto que levanta a 

questão da descriminalização do aborto, tendo sido acompanhado pelos Ministros: Rosa Weber e Edson Fachin. 

Os Ministros Marco Aurélio de Mello e Luiz Fux detiveram-se à questão dos preenchimento ou não dos 

requisitos da prisão preventiva. 
28 Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento 

Art. 124 - Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho provoque: 

Pena - detenção, de um a três anos. 
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criminalizam tanto o aborto provocado pela própria gestante, quanto o aborto provocado por 

terceiros, sendo tais artigos considerados como não recepcionados pela CRFB de 1988 (STF, 

2016).  

Antes de dar continuidade, cabe ressaltar que não é a intenção da presente análise 

adentrar em questões que possam influenciar no entendimento do direito fundamental à vida, 

quando esta de fato tem início e a relação entre os direitos da gestante e os direitos do feto. 

Cabe aqui apenas a análise científica do direito, considerando se a decisão do tribunal é 

pertinente ao atual ordenamento jurídico brasileiro.  

No caso em análise, os réus do processo eram proprietários e atuantes em uma clínica 

clandestina de aborto no estado do Rio de Janeiro. Foram presos em flagrante por, com o 

consentimento da gestante, terem executado um aborto, sendo acusados da prática dos crimes 

de aborto e formação de quadrilha, artigos 12629 e 28830 do Código Penal, respectivamente 

(STF, 2016, p. 2).  

Aos réus foi concedida a liberdade provisória pela Justiça Estadual do Rio de 

Janeiro, tendo sido tal decisão recorrida pelo Ministério Público Estadual. A Quarta Câmara 

Criminal Do Tribunal de Justiça do Estado deu provimento ao recurso, expedindo mandado 

de prisão contra os réus. Impetrado habeas corpus pela defesa doa réus. O Superior Tribunal 

de Justiça negou provimento por entender que a prisão foi legal e constituída de forma 

fundamentada, ensejando nova impetração de habeas corpus pelos réus, levando o caso ao 

Supremo Tribunal Federal (SOUTO, 2017, p. 36).  

A decisão da primeira turma do tribunal foi justificada levando-se em consideração o 

entendimento de que vários direitos fundamentais das mulheres gestantes são afetados pela 

criminalização da interrupção voluntária da gravidez até o terceiro mês de gestação, dentre 

eles: a igualdade de gênero, a integridade física e psíquica da mulher e os direitos 

reprodutivos. Assim, a prisão preventiva foi desconstituída em razão da inconstitucionalidade 

do tipo penal que a fundamentou (SOUTO, 2017, p. 39).  
                                                                                                                                                                                          
 
29 Aborto provocado por terceiro 

Art. 125 - Provocar aborto, sem o consentimento da gestante: 

Pena - reclusão, de três a dez anos. 

Art. 126 - Provocar aborto com o consentimento da gestante: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos. 

Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior de quatorze anos, ou é alienada ou 

debil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. 
30 Art. 126 - Provocar aborto com o consentimento da gestante: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos. 

Art. 288.  Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:  

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.     
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O STF, portanto, argumentou, com base no voto vencedor do Min. Barroso, dispondo 

sobre direito comparado. Realizou um contraponto do Código Penal de 1940 com os direitos 

fundamentais da CRFB de 1988, além de ter levado em consideração as condições do feto 

que, devido ao momento da gestação, ainda não poderia ser considerado como dotado de 

sentimentos e racionalidade (TEIXEIRA, NEDEL, 2018, p. 17).  

A questão é que o STF argumentou sobre a inconstitucionalidade de determinada 

previsão legal, sendo que tal problema nem sequer foi suscitado no caso. Como já 

mencionado, o STJ há havia negado a concessão de habeas corpus tendo julgado pela 

legalidade deste. Com o caso no STF, a única competência do órgão era de ater ao pedido, 

qual seja, a concessão ou não do habeas corpus. O tribunal analisou a questão da 

inconstitucionalidade e consequente descriminalização de forma voluntária (SOUTO, 2017, p. 

39). 

No julgamento foi utilizada a proporcionalidade como critério para a tomada da 

decisão, ponderando-se o direito à vida, tutelado pelos artigos 124 a 126 do Código Penal, em 

contrapartida dos direitos fundamentais da gestante, como mulher31. Contudo, observa-se que 

as normas do Código Penal são regras, isto é, ou são aplicadas ou não, ou há o exercício da 

conduta nelas tipificadas, ou não; já os direitos fundamentais são considerados como 

princípios que têm o poder de irradiar sobre todo o ordenamento jurídico, questão esta já 

explanada no início deste trabalho. Dessa forma, não se mostra equivalente que uma regra de 

proporcionalidade seja aplicada a matérias substancialmente desproporcionais (uma regra 

versus um princípio), não há a possibilidade de ponderação se os objetos são de natureza tão 

diversa (STRECK, 2016a, p. 2).  

Ademais, ao descriminalizar o aborto realizado até o primeiro trimestre da gestação, 

o STF criou uma nova excludente de ilicitude não prevista no Código Penal, que admite como 

exclusão apenas o aborto quando há risco de vida da gestante e o aborto quando a gravidez é 

decorrente de um estupro. O judiciário nitidamente interveio na esfera do poder legislativo, 

atuando além de sua função e competência, inovando no ordenamento jurídico através de 

simples interpretações do tema (SOUTO, 2017, p. 41). 

No caso estavam em jogo de um lado, o direito à vida e, de outro, o direito à 

liberdade. Ambos são de suma importância para a sociedade como um todo, envolvem 

questões morais, filosóficas, éticas e com isso a discussão ganha grande complexidade. Não é 

razoável que a opinião de um tribunal valha como solução para a discussão ou que poder 

                                                            
31 O Min. Luís Roberto Barroso foi autor do voto vencedor, acompanhado pelos Ministros Rosa Weber e Edson 

Fachin. 
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judiciário assuma para si questões políticas que, em tese, envolveriam uma maior mobilização 

da sociedade (STRECK, 2016a, p. 1). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como visto, a teoria da tripartição dos poderes, que ficou mais conhecida pala 

abordagem de Montesquieu, almeja a busca pelo equilíbrio: a cada poder (executivo, 

legislativo e judiciário) é atribuída uma função do governo (administrar, legislar e julgar). Os 

poderes seriam, portanto, equipotentes e independentes, de modo que nenhum se sobressaísse 

sobre os outros. Assim, preza-se pela existência da possibilidade de que um poder possa 

contrariar o outro; a intenção não é representar um governo pautado pelo conflito e 

desentendimentos entre os poderes, mas sim uma espécie de moderação (WEFFORT, 2006, p. 

119-120).   

Em consonância com o equilíbrio trazido por esta teoria, temos as instituições das 

democracias; com o surgimento do Estado Democrático de Direito, fomenta-se a participação 

pública e cria-se a noção, por parte dos indivíduos, de responsabilidade, ou seja, estes tornam-

se agentes modificadores do Estado (STRECK; MORAIS, 2014, p. 75).  

Dessa forma, a democracia legitima-se através do poder do povo, sendo o poder em 

si não personificado. Isto é, é necessário que haja a participação pública e que a ideia de que o 

poder emana do povo seja consolidada, entretanto, um poder dito público não pode ser 

encarnado. O poder pertence ao povo e, ao mesmo tempo, não pertence a ninguém. Aquele 

que exerce o poder é dotado de representatividade: foi escolhido pelo povo, para governar 

para o povo e está a este submetido (LEFORT, 2011, p. 92). 

No Brasil, os principais atores deste projeto de Estado Democrático de Direito 

surgiram no decorrer do processo constituinte de 1986/1988. Em consequência disso, a CRFB 

de 1988 revalorizou o direito de modo que este, agora não mais como mero guia de ordenação 

estatal, passa a assumir posição de agente transformador da sociedade. Tanto é que, devido à 

abstração do texto constitucional, até hoje estes princípios idealizados pelo constituinte de 

1986/1988 não foram integralmente efetivados (STRECK, 2013, p. 38). 

Das consequências trazidas por este constitucionalismo moderno, tem-se o 

entendimento de que o direito público, por tornar-se a tradução dos anseios sociais, seria 

dotado de maior legitimidade e, consequentemente, carrega consigo uma maior noção de 

justiça e igualdade. Assim, surge uma legislação de caráter simbólico, ou seja, que estabelece 
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metas e possuiu natureza prospectiva; a legislação passa a conter princípios que ainda 

deveriam vir a ser consolidados, isto é, princípios que garantiriam sua eficácia com o decorrer 

o tempo, a medida em que forem se concretizando (VIANNA, 1997, p. 26).   

A Constituição Federal de 1988, com seu caráter prospectivo e principiológico, traz 

uma garantia jurisdicional de proteção aos comandos constitucionais, o que dá abertura ao 

protagonismo do Poder Judiciário, que passa a crescer diante dos inúmeros temas polêmicos e 

relevantes que passaram a receber atenção e decisão da jurisdição (especialmente pelas cortes 

constitucionais) (STRECK, 2009, p. 340).  

Assim, diante de um texto constitucional que prevê uma gama de direitos 

fundamentais a serem realizados combinado à inércia dos Poderes Legislativo e Executivo, a 

justiça constitucional apresenta-se como alternativa viável para efetivação dos direitos. 

Contudo, essa tensão e desentendimento entre os Poderes mostra-se problemática no que se 

refere à legitimação do Poder Judiciário, uma vez que este é o único dos Poderes no qual 

nenhum de seus membros é eleito pelo povo e sobre ele recai a palavra final na solução de 

conflitos constitucionais (STRECK, 2016, p. 123).  

Surge desse impasse o chamado ativismo jurídico, que se relaciona com a 

criatividade usada em demasia e o distanciamento do julgamento do magistrado do próprio 

direito, isto é, a decisão judicial se afasta das normas legais e adota novas condutas não 

previstas na legislação (NUNES JUNIOR, 2016, p. 35). Assim, o ativismo trata-se de um 

problema exclusivamente jurídico, pois está associado à conduta do magistrado/órgão judicial 

perante a interpretação dos atos normativos, que nada mais é, por sua vez, do que um ato de 

vontade que depende do como a análise do problema é feita, não existindo apenas uma forma 

de interpretação sobre determinado objeto (TASSINARI, 2012, p. 44). 

O Supremo Tribunal Federal Brasileiro tem atuado como verdadeiro Tribunal 

Constitucional, e, em alguns julgados, o órgão se posicionou de forma a exceder sua 

competência e os limites de sua função, afetando diretamente a competência dos demais 

poderes, tais como nos julgamentos do HC 126.292/SP e do HC 124.306/RJ.  

No HC 126.292/SP o STF mitigou princípio da presunção de inocência, consagrado 

pela CRFB no art. 5º, LVII, que dispõe que ninguém poderá ser considerado culpado até o 

trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Assim, o condenado tem direito a esgotar 

todos os graus recursais antes de dar início ao cumprimento da pena (BRASIL, 1988).  

Contrariando a própria jurisprudência, e para justificar tal posicionamento, o tribunal 

utilizou-se de uma questão processual, deixando de levar em consideração o fato de o 



47 
 

 
 

princípio da presunção de inocência ser uma garantia constitucional, não analisando a questão 

material e, dessa forma, não logrando em comprovar a inadequação jurídica de seu 

posicionamento anterior (STRECK, 2016, p. 2).  

Ademais, em flagrante desrespeito à diferença ente processo civil e processo penal 

(um tutela propriedade e o outro liberdade), o tribunal fez a leitura de uma garantia 

constitucional, através das legislações ordinárias (Código de Processo Civil e Código de 

Processo Penal); o que, na prática, atribuiu ao legislador ordinário a competência para 

definição do significado de trânsito em julgado (KLEE, 2016, p. 18; STRECK, 2016, p. 6).  

A redação do art. 5º, inciso LVII que estipula a necessidade de existência do trânsito 

em julgado para condenação é clara e objetiva, não sendo passível de dúvidas ou de 

mitigação. A busca pela efetividade da lei penal a qualquer custo através da condenação e 

restrição da liberdade dos acusados não cabe em um Estado Democrático de Direito. Ao poder 

judiciário não é permitida à desatenção às normas, tampouco o atropelamento de garantias 

constitucionais em nome de uma falsa efetividade penal (KLEE, 2016, p. 19). 

Já no caso do HC 124.306/RJ, o STF descriminalizou o aborto quando realizado até 

o terceiro mês de gestação, de modo a revogar os artigos 124 a 126 do Código Penal.  No 

julgamento, que era apenas para dar ou não provimento a um habeas corpus, o tribunal 

analisou a questão da inconstitucionalidade e consequente descriminalização de forma 

voluntária, sendo que tais questões sequer tinham sido problematizadas pelas partes (SOUTO, 

2017, p. 39). 

Como justificativa para a decisão utilizada a proporcionalidade, ponderando-se o 

direito à vida, tutelado pelos artigos 124 a 126 do Código Penal, em contrapartida dos direitos 

fundamentais da gestante, como mulher. Contudo, a proporcionalidade foi aplicada a matérias 

substancialmente desproporcionais: de um lado, uma regra proveniente do código penal, de 

outro um princípio constitucional. Ou seja, houve a ponderação de objetos de natureza muito 

diversa e desigual (STRECK, 2016, p. 2).  

Ademais, ao descriminalizar o aborto realizado até o primeiro trimestre da gestação, 

o STF criou uma nova excludente de ilicitude não prevista no Código Penal. O judiciário 

nitidamente interveio na esfera do poder legislativo, atuando além de sua função e 

competência, inovando no ordenamento jurídico através de simples interpretações do tema 

(SOUTO, 2017, p. 41). 

Por todo exposto, constata-se o quão prejudicial a atuação ativista do judiciário pode 

ser para a tripartição dos poderes e, consequentemente, para o Estado Democrático de Direito. 
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O judiciário não é órgão legitimado  para legislar, muito menos quando a discussão das leis 

ganha grande complexidade, por envolverem questões morais, éticas e filosóficas. Não é 

razoável que a opinião de um tribunal (lembre-se: único dos poderes sem nenhum 

representante eleito pelo povo) valha como solução, ou que poder judiciário assuma para si 

questões políticas que, em tese, envolveriam uma maior mobilização da sociedade e o efetivo 

exercício de poder pelo povo (STRECK, 2016, p. 1).  
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