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SÍNTESE 

 

Trata-se de monografia de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu da Escola da 

Magistratura do Rio de Janeiro, em que se analisa precipuamente o papel do STF no 

desenvolvimento do Direito, como sujeito ativo de mecanismos onde também participam 

o Poder Executivo, o Legislativo, a população em geral e a doutrina. A primeira parte do 

trabalho versa sobre a diferenciação entre ativismo e judicialização, os limites do 

Judiciário e a jurisprudência acerca do tema. Na segunda parte, temas como hermenêutica 

jurídica, subjetivismo e o papel do STF, como exemplo para o Judiciário, tomam forma. 

Na terceira parte, estudam-se temas relacionados ao diálogo entre os Poderes nas rodadas 

deliberativas, a correção executiva e a ratio essendi das Cortes Supremas. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo, sob a forma de monografia, versa sobre a atividade 

jurisdicional do Supremo Tribunal Federal como uma das peças da evolução do Direito. 

Procura-se demonstrar que o equilíbrio entre as forças dos três poderes não é estático e 

que, ainda que pareça haver uma invasão na competência de outro poder, ela é necessária 

e deve fazer parte da evolução natural de cada sociedade. 

Para alcançar o presente objetivo, serão estudadas as posições doutrinárias, 

jurisprudenciais e pelo viés do direito comparado. Com isso, irá se discutir o papel do 

STF no constitucionalismo moderno como uma mola propulsora do Direito a ponto de 

afastar a ideia de que o ativismo pode ser uma afronta a separação dos poderes. 

Direito e política estatal sempre andaram juntos, seja pela mão do Estado ou com 

o Direito emanando do povo. Para que exista o crescimento desse Estado de forma 

harmônica é preciso um forte sistema legal de freios e contrapesos. Entretanto, não é 

sempre que um governo espelha todas as necessidades de sua população e um dos Poderes 

verifica que há uma lacuna entre o Direito e a realidade.  A interpretação das leis pelo 

Poder Judiciário pode ancorar esses direitos na jurisprudência, ainda que não estejam 

expressamente inseridos nas leis. Eles já fazem parte da Constituição, da interpretação 

contra majoritária e da ideia do princípio do não retrocesso. Dentro desse tema, impõe-se 

certos questionamentos sobre se existem limites para a interpretação das leis e da 

Constituição, sé há a possibilidade de se construir barreiras legais para impor esses 

limites, se no direito comparado existe algum paralelo com o sistema de jurisdição 

constitucional utilizado no Brasil e qual é a real natureza do ativismo. 

Trata-se de tema discutido e difundido na jurisprudência, em artigos e livros. 

Entretanto, pouco se debateu quanto à necessidade de existir o ativismo, pois o foco dos 
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trabalhos se mostra amplamente no sentido contrário, com a defesa de que o Judiciário 

está, ao praticá-lo, extrapolando suas competências constitucionais.  

Inicia-se o primeiro capítulo do trabalho apresentando a evolução da presente 

proposição, após a Constituição Federal de 1988, pela doutrina e jurisprudência. Nele há 

uma análise sobre as diferenças entre ativismo e judicialização, as decisões da Corte 

Suprema americana que levaram a esses conceitos, visões filosóficas sobre o assunto e o 

sentido atual da separação dos poderes. 

O segundo capítulo destina-se a uma análise sobre a legitimidade democrática do 

Judiciário associada à questão de atribuições constitucionais e lacunas legais, pois o Poder 

Legislativo pode não ser tão preciso quanto deveria ser, ao criar a norma, o que, por sua 

vez, possibilita e demanda do Judiciário uma delimitação interpretativa do direito que a 

norma quer proteger. No presente capítulo, estuda-se ainda a autocontenção judicial e a 

visão internacional sobre o tema do poder das cortes supremas.  

No terceiro capítulo, são abordadas as respostas dos limites já estipulados frente 

a questões que o STF já julgou. O campo da hermenêutica jurídica constitucional também 

é visto como uma forma de se evitar subjetivismos e decisões casuísticas, impondo limites 

ao Judiciário como um todo. Nele são examinadas as defesas ligadas à força contra 

majoritária, estado de coisa inconstitucional e interpretação conforme a Constituição. 

Segue-se, no quarto capítulo, uma visão da necessidade do diálogo entre os três 

poderes e o fenômeno da mutação constitucional proveniente desse diálogo. Nele, tenta-

se desmitificar a ideia de que o STF tem sempre a última palavra nas questões 

constitucionais.  O presente capítulo ainda se destina a examinar a atividade legislativa 

atípica dentro do próprio Judiciário e a sua importância central dentro do processo de 

impeachment. O objetivo é demonstrar como esse diálogo revela as rodadas deliberativas 

entre os poderes, de forma que o equilíbrio entre eles nunca é alcançado em um só 
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determinado momento, mas sim dentro de um espaço de tempo, pois nenhum deles chega 

a ter uma última palavra sobre os temas deliberados. 

A pesquisa que se pretende realizar seguirá a metodologia bibliográfica, de 

natureza explicativa, comparada, histórica e qualitativa. A metodologia está amparada no 

estudo de casos, artigos, teses de doutorado, livros e jurisprudência, dentro e fora do 

direito brasileiro. A natureza explicativa está na apuração dos fatores que compõem o 

enunciado, com o foco na possibilidade de se encontrar limites no ativismo e quais são 

suas consequências. Ela é comparada, pelo estudo realizado com base na legislação, 

doutrina e jurisprudência estrangeira. Tem seu viés histórico na busca pela gênese do 

conceito de ativismo, pela comparação entre diferentes momentos históricos e pelas 

perspectivas para o futuro. Quanto à abordagem dos dados, ela é qualitativa, pois procura-

se descrever, decodificar e desenvolver as ideias estudadas, assim como a opinião de 

diversos autores. Tem-se como objetivo, o reconhecimento do fenômeno jurídico 

estudado com uma triangulação das diversas fontes capaz de ensejar uma nova direção ao 

tema. 
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1. DESEQUILÍBRIO E ORDEM 

 

Tem-se por objetivo no presente capítulo a análise sobre as origens e definição 

dos caminhos dos limites pelos quais passa o ativismo judicial. Ainda que seja uma 

realidade e já muito debatido, o ativismo tem contornos não tão explorados em todas as 

suas formas.   

Entre as questões a serem levantadas estão a de organização do Estado, 

democracia e desestabilização da ordem sem a presença do Judiciário, assim como a 

natureza desse Poder nessas ocasiões. Outra questão tratada é a diferença entre 

judicialização e ativismo, sendo que no presente capítulo ainda serão estudados exemplos 

de direitos que progrediram ao longo do tempo e se tornaram cada vez mais evidentes e 

importantes dentro do modelo de Estado escolhido a cada Constituição Federal. 

 

1.1.Origens e Impacto do Ativismo Judicial 

 

De acordo com Luís Roberto Barroso1, as origens do ativismo judicial estão 

ligadas à jurisprudência norte americana de natureza conservadora. Um dos casos mais 

emblemáticos dos Estados Unidos pré-Guerra Civil teve como base a segregação racial 

naquela época. A decisão final da Suprema Corte americana para esse caso é contrária ao 

cumprimento das leis sociais e dos direitos humanos mínimos, como hoje são entendidos. 

Ela trouxe muita repercussão e pode ser tida como uma das piores de todos os tempos, 

devido ao seu alto grau de racismo e falta de contato com a realidade fática do País.  

                                                           
1 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial E Legitimidade Democrática. Disponível 

em: <http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/synthesis/article/viewFile/7433/5388>. p.6. Acesso 

em: 04 abr. 2015. 
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 Trata-se do caso Dred Scott v. Sanford, 18572, o qual revolve sobre o não 

cumprimento das leis sociais. A importância desse caso está no poder do Judiciário 

questionar certos direitos e limites deles 

Ainda segundo Barroso, a mudança de paradigma começou só, então, a ser 

modificada pela interpelação do Presidente Roosevelt com a Corte Suprema, como se 

nota na mudança da orientação jurisprudencial no caso West Coast v. Parrish, 19373; tal 

situação só começou a se sedimentar a partir da década de 70 com questões ligadas à 

jurisprudência progressista em matéria de direitos fundamentais, acusados em processo 

criminal, direito de privacidade e de interrupção da gestação. 

A lição que se depreende das observações do referido autor é voltada para o 

crescimento de direitos seja no número de direitos elencados em novas leis ou na 

amplitude constitucional de proteção desses direitos.  Tal situação ainda está ligada à 

judicialização que se difere do ativismo, como se verá a seguir. 

Com o passar do século XX, as Supremas cortes de diversos países passaram a 

agir mais como protagonistas dos rumos do Direito local, por meio de decisões com largo 

alcance político, ou de análises de questões que envolvem a implementação de políticas 

públicas ou por escolhas morais em temas controvertidos na sociedade.  

                                                           
2 Dred Scott era um escravo que entrou com um processo para obter a sua liberdade e a de sua esposa. Já 

estavam vivendo no território de Winconsin, que era livre de escravidão e, baseado em precedentes, o caso 

não parecia que iria demorar os 11 anos que levou até a Suprema Corte. A decisão final foi a de que, mesmo 

escravos libertos não poderiam se tornar cidadãos americanos e, consequentemente não poderiam ter 

nenhuma proteção estatal. Tal decisão acirrou ainda mais os ânimos entre abolicionistas e os escravocratas. 

Outro ponto importante foi que na mesma sentença ficou decidido que o próprio Congresso não tinha poder 

para acabar com a escravidão em um dos territórios federais. Somente com as emendas constitucionais nr. 

13 e 14, de 1865 e 1868, respectivamente, esse entendimento foi revisto. A emenda 13 proibiu a escravidão 

e a de número 14, na sua seção 1, dispõe que todos os nascidos nos Estados Unidos ou naturalizados 

americanos são cidadãos estadunidenses. 
3 Parrish era uma empregada do Cascadian Hotel, parte do West Coast Hotel Company. Ela processou o 

hotel pela diferença entre o que recebeu e o salário mínimo feminino pela lei do estado de Washington. A 

importância do caso está na quebra do precedente (overturning) anterior e é um marco da justiça americana. 

Anteriormente, a Suprema Corte tendia para decisões liberais que não colocavam limites na liberdade 

contratual e a partir desse caso, uma nova postura, pró interesses individuais difusos, começou a ser vista. 
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 Barroso dá exemplos dessas decisões, como aquelas vindas do Canadá, em que a 

sua Suprema Corte julgou sobre a constitucionalidade de os Estados Unidos fazerem 

testes com mísseis em solo canadense. Outro exemplo citado é o da eleição presidencial 

norte americana do ano de 2000 no julgamento de Bush v. Gore para decidir quem tinha 

ganho as eleições, já que o sistema democrático americano não é direto, pois são eleitos 

representantes locais e esses votam, por distrito, no presidente. Já em Israel, sua Suprema 

Corte decidiu sobre a dimensão de seus atos internacionais, a exemplo da construção de 

um muro na fronteira com o território palestino frente ao disposto em sua Constituição.  

O citado autor também leciona4 que a Turquia, por sua corte suprema, tem 

desenvolvido um importante papel na divisão de religião e Estado, já que lá se encontram 

fortes grupos que pendem para o fundamentalismo islâmico. Grandes planos econômicos 

na Hungria e na Argentina tiveram sua validade decidida por suas supremas cortes. E 

também, na Coréia, houve a restituição do mandato de um presidente anteriormente 

destituído por impeachment. Segundo ele: “Todos estes casos ilustram a fluidez da 

fronteira entre política e justiça no mundo contemporâneo”5. 

 Mais do que demonstrar a fluidez entre os dois poderes, o ativismo nos dias de 

hoje demonstra uma ampliação dos exercícios de certos direitos já conquistados e, na 

medida em que as relações sociais entre as pessoas e as pessoas e o Estado se tornam mais 

complexas, há um maior escopo de direitos e consequências desses nas decisões judiciais.  

Essa realidade só vem a demonstrar um dos pontos centrais do direito diante de sua 

impossibilidade de estagnação, a “costura” de diferentes realidades em um tecido social 

que tem que se manter unido dentro da ordem pré-estabelecida no Estado por sua lei 

maior, a Constituição. Dentro dessa ideia, o Supremo Tribunal Federal, como guardião 

                                                           
4 Ibid., p.2 
5 Ibid., p.2 
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da lei máxima tem o dever de agir, quando é chamado em um caso concreto, após o 

reconhecimento de sua repercussão geral. Ao julgar com efeitos erga omnis, faz parte de 

seu trabalho reconhecer essas novas fronteiras dos direitos. 

 

   1.2 – Judicialização e Ativismo 

 

 Sempre que se fala em ativismo, tem-se o pensamento de que ele está ligado `a 

ideia de judicialização. Entretanto, ainda que possam ter pontos de contato, as duas têm 

diferenças naturais. Para Barroso:  

Judicialização significa que algumas questões de larga repercussão política ou 

social estão sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas 

instâncias políticas tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder Executivo 

(...) 

Como intuitivo, a judicialização envolve uma transferência de poder para 

juízes e tribunais, com alterações significativas na linguagem, na 

argumentação e no modo de participação da sociedade6 

 Barroso cita como o primeiro exemplo de judicialização a redemocratização do 

país, com seu ponto máximo na promulgação da Constituição de 1988. Para ele, nas 

últimas décadas, o Judiciário passou a ser um verdadeiro poder político ao deixar de ser 

visto como um departamento especializado. Essa evolução se mostra evidente na 

possibilidade de confronto com os outros poderes quando o poder judiciário julga a partir 

da Constituição e da legislação infraconstitucional. 

 Ele ainda lembra que, com a nova Constituição, diversas matérias, as quais não 

estavam presentes nas Constituições anteriores, foram adicionadas e ampliaram a gama 

                                                           
6 Ibid., p.3 
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de assuntos tratados na Constituição. Ele também cita que esse aumento de direitos está 

presente nas Constituições de Portugal de 1976 e da Espanha de 1978.  

 A Constituição de 1988 se difere das demais dos outros países e da ideia principal 

de uma Lei Maior, tanto pela história do país dentro do contexto latino americano, quanto 

pelo momento específico histórico em que foi redigida. Assim como o ocorreu no Brasil, 

Portugal e Espanha também tiveram ditaduras concomitantes com a brasileira, durante 

certo período e, depois da liberdade democrática, é normal ter ideias e ideais de se 

constituir direitos que assegurem esse sentimento nas Constituições. Tudo aquilo que 

mais se quis durante a época da ditadura e está ligado ao poder estatal tem, então, a 

possibilidade de ingressar no ramo dos direitos constitucionalmente protegidos. 

Entretanto, ainda assim, a Constituição de 1988 foi muito além dos direitos fundamentais 

e organização do Estado. 

A partir de toda a ampliação de temas tratados na Constituição Brasileira, Barroso 

conclui7 que: “constitucionalizar uma matéria significa transformar Política em Direito”. 

Ele dá exemplos dessa transformação ao falar no acesso constitucionalmente garantido 

ao ensino fundamental e que a partir dessa garantia, há a possibilidade de se exigi-la 

perante o Judiciário, o que, por sua vez, leva ao ativismo, pois a partir do julgamento da 

causa, podem ser debatidas (e não julgadas) políticas públicas.  

O artigo 103 da Constituição Federal8 corrobora o que já foi dito por ampliar os 

legitimados a propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de 

constitucionalidade. O número de pessoas aptas a propositura dessas ações e, 

consequentemente à tentativa de proteção direta da Constituição denotam a sua 

                                                           
7 Ibid., p.4 
8 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, de 08 de outubro de 1988. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 15 abr. 

2015 
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importância e uma maior participação democrática. Assim, dentro desse cenário, quase 

qualquer questão política ou moralmente relevante pode ser alçada ao Supremo Tribunal 

Federal. 

Segundo Barroso9: “a judicialização não é um exercício deliberado de vontade 

política”, mas sim uma circunstância decorrente do modelo constitucional adotado. O 

Judiciário age porque tem que agir, por ter sido provocado a partir desses direitos 

consagrados na Constituição. Entretanto, para ele10: “o ativismo judicial é uma atitude, a 

escolha de um modo específico e proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu 

sentido e alcance”. 

O ativismo está ligado a uma participação mais concreta, forte e pontual do 

Judiciário nas questões mais importantes e básicas constitucionais que nos remetem aos 

direitos considerados mais fundamentais, tais com: dignidade, liberdade, educação, 

trabalho, respeito e saúde.  Em certos casos, as fronteiras entre os poderes se confundem 

e não há como o Judiciário não intervir na administração pública. Um exemplo de tal 

situação se encontra nas questões relacionadas à saúde, como a distribuição de 

medicamentos extremamente caros para soropositivos e naquelas que envolvem 

operações, geralmente em crianças, que, por sua complexidade, ainda que o Ministério 

Público Estadual defenda a sua possibilidade via SUS, elas têm maior chance de êxito no 

exterior e à custa do Estado. Nesse ponto sempre se encontram os questionamentos dos 

limites do Judiciário, da defesa da Administração pública com base na reserva do possível 

e da decisão que pode levar em conta a ideia do custo de se salvar uma vida frente ao que 

poderia ser feito com o mesmo valor em relação a saúde de muitos.   

                                                           
9 Ibid., p.6 
10 Ibid., p .6 



19 
 

Barroso defende que a postura ativista tem, portanto, diversas origens: 

(i) a aplicação direta da Constituição a situações não expressamente 

contempladas em seu texto e independentemente de manifestação do legislador 

ordinário; (ii) a declaração de inconstitucionalidade de atos normativos 

emanados do legislador, com base em critérios menos rígidos que os de patente 

e ostensiva violação da Constituição; (iii) a imposição de condutas ou de 

abstenções ao Poder Público, notadamente em matéria de políticas públicas.11 

 Dessa forma, pelo exposto, a judicialização e o ativismo judicial não têm o 

mesmo foco e o mesmo ponto de partida. Adicionalmente, as conclusões a que se chega 

sobre as origens do ativismo e da sua ligação com as políticas públicas servem como uma 

base de estudos desse fenômeno jurídico, mas elas não param por aí. Uma postura ativa 

do tribunal máximo de todos os países, como já foi visto no presente estudo, engloba 

também direitos humanos e fundamentais que vão além das políticas públicas e dizem 

respeito aos princípios protegidos pela Constituição e que deveriam ser usados pelos 

governos de cada país. 

 

1.3 – O Encontro dos Poderes na Constituição Federal e no Sistema Infra Legal  

 

 A natureza de qualquer Constituição é servir de base de direitos e assim, de 

evolução para toda uma sociedade. A partir dos erros do passado e do momento em que 

a assembleia constituinte se reúne, é formado o perfil de uma Constituição. Nas palavras 

de Luís Roberto Barroso: 

A Constituição é processo civilizatório. Ela tem por finalidade conservar as 

conquistas incorporadas ao patrimônio da humanidade e avançar na direção de 

valores e bens jurídicos socialmente desejáveis e ainda não alcançados. Como 

qualquer ramo do Direito, o direito constitucional tem possibilidades e limites. 

Mais do que em outros domínios, nele se expressa a tensão entre norma e 

realidade social12. 

                                                           
11 Ibid, p.6 
12 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, 

p. 45. 
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 Da tensão que Barroso propõe, existe um diálogo entre as diversas fontes do 

direito, que compreendem não só a lei, a doutrina e jurisprudência. Em uma visão maior, 

ela também compreende o Poder Legislativo e o Executivo. O Legislativo como o 

primeiro encontro entre o que a Constituição pretende ser, ao servir de direção para um 

povo, e como são traduzidos os anseios da população frente às dificuldades apresentadas 

para a manutenção da ordem, direito e crescimento do país. O Poder executivo como 

aquele que aplica as leis, ao viabilizar dentro de sua estrutura interna, o orçamento 

completo para a manutenção e desenvolvimento dessas atividades necessárias à aplicação 

do Direito. 

 Como exemplos dessas atividades tem-se: a manutenção das Unidades de Polícia 

Pacificadora; o aparelhamento da polícia, com armamento, viaturas, delegacias 

informatizadas, celas dignas para os presos, tanto nas delegacias, quanto nas 

penitenciárias e a boa formação   desses profissionais. Já nesse exemplo, que envolve 

orçamento e políticas públicas, pode-se verificar a interligação entre os três poderes. 

Dentro do estudo mais simples do direito, o legislativo cria a norma, o executivo cria os 

meios viabilizadores para o seu cumprimento e o judiciário interpreta a norma. Se em 

algum desses momentos, houver um descompasso entre a atividade esperada de cada 

poder e a que é efetivamente entregue, existirá um desequilíbrio capaz de afetar todo o 

sistema.  

Os casos ligados ao direito penal e processual penal são verdadeiras fontes de 

análise do desequilíbrio que pode surgir entre as atividades dos três poderes, em especial 

entre a norma construída pelo Legislativo e pela efetividade do direito que o Judiciário 

tende a encontrar. Dessa forma, há a possibilidade de se verificar o ativismo do judiciário, 

na medida em que são encontradas novas formas de interpretação do direito, capazes de, 
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por exemplo, salvaguardar o direito pleiteado. A título de demonstração tem-se a seguinte 

decisão do Superior Tribunal de Justiça: 

O prazo para interposição de recurso ordinário em habeas corpus, a teor do 

art. 30 da Lei 8.038/90, é de cinco dias; ... evidentemente fora do prazo legal.  

Todavia, a remansada jurisprudência desta Corte inclina-se no sentido de 

conhecer do recurso ordinário em habeas corpus interposto 

intempestivamente como habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, 

privilegiando a ampla defesa e a fungibilidade recursal. 

Assim, conheço do recurso como writ substitutivo
13. 

O trecho citado, ainda que não possa ser visto expressamente como ativismo 

judicial, denota a possibilidade de recebimento do recurso errado como um segundo 

habeas corpus substitutivo, o que revela uma interpretação fora da literalidade da lei. 

Outro exemplo é o relativo a natureza do rol das hipóteses tratadas nos incisos do 

artigo 581 do Código de Processo Penal. Neste exemplo, resta demonstrado um 

desequilíbrio entre as decisões do Judiciário e entre o Legislativo e o Judiciário. Existe a 

dúvida sobre a taxatividade do rol, com um consenso sobre a ideia de que o rol é taxativo 

na vertical e exemplificativo na horizontal. Entretanto, mesmo assim, há divergência na 

jurisprudência, entre uma posição mais positivista e uma visão geral do direito, como se 

nota a seguir: 

Desde logo, não conheço do recurso interposto, eis que não encontra previsão 

legal de interposição no rol sabidamente taxativo do art. 581 do Código de 

Processo Penal. Vejamos a jurisprudência desta Corte: RECURSO EM 

SENTIDO ESTRITO - PRISÃO TEMPORÁRIA - FALTA DE PREVISÃO 

LEGAL. Inexiste previsão legal para a interposição de recurso em sentido 

estrito contra decisão que denega o pedido de decretação da prisão temporária 

dos agentes. (Rec em Sentido Estrito nº 1.0045.04.007745-0/001 - Relator(a): 

Des.(a) Jane Silva - Data de Julgamento:04/10/2005) 

(...) 

Revogação de prisão temporária - Interposição de Recurso em Sentido Estrito 

- Ausência de previsão legal - Hipótese não abrangida no art. 581 do CPP - 

Recurso não conhecido. (Rec em Sentido Estrito nº 1.0000.00.324317-7/000 - 

Relator(a): Des.(a) Mercêdo Moreira - Data de Julgamento: 26/08/2003)14 

                                                           
13 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RHC 17088/SP. Relator: Ministro Arnaldo Esteves Lima. 

Julgamento em 12/04/2005. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/ 

mediado/?componente=ATC&sequencial=1724589&num_registro=200401840026&data=20050701&tip

o=91&formato=PDF>. Acesso em: 04 abr. 2015. 
14 BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Sexta Câmara Criminal. Recurso em sentido estrito n. 

1.0027.12.016538-9/001. Relatora: Des. Márcia Milanez. Julgamento em 26/08/2003. Disponível em: 

<http://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/pesquisaNumeroCNJEspelhoAcordao.do;jsessionid=1AA11B88

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/%20mediado/?componente=ATC&sequencial=1724589&num_registro=200401840026&data=20050701&tipo=91&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/%20mediado/?componente=ATC&sequencial=1724589&num_registro=200401840026&data=20050701&tipo=91&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/%20mediado/?componente=ATC&sequencial=1724589&num_registro=200401840026&data=20050701&tipo=91&formato=PDF
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 A decisão acima demonstra uma visão mais positivista dos Tribunais, na medida 

em que ela é puramente legal, ou seja, se existe previsão legal expressa do recurso no 

rol do artigo 581 do CPP, o recurso é aceito, do contrário, não cabe interpretação de 

nenhum tipo para estender o rol ao tipo de recurso interposto. 

Já o próprio STJ tem um posicionamento conflitante sobre a aplicação da analogia 

na interpretação da extensão do rol taxativo do artigo 581 do Código de processo Penal: 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO 

ESTRITO. ROL TAXATIVO. APLICAÇÃO EXTENSIVA. ADMISSÃO. 

ANALOGIA. INVIABILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA. 

INDEFERIMENTO.  

(...) 

1. As hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito, trazidas no art. 

581 do Código de Processo Penal e em legislação especial, são exaustivas, 

admitindo a interpretação extensiva, mas não a analógica. 

(...) 

 3. O recorrente não indicou, dentre as hipóteses previstas no art. 581 do 

Código de Processo Penal ou em leis especiais, qual aquela que, a seu 

entender, abrangeria, por interpretação, o caso concreto.  

Ausente, nesse aspecto, a delimitação da controvérsia, incide a  

Súmula 284/STF. 

4. Recurso especial não conhecido.15 

 As decisões anteriores dos tribunais superiores brasileiros demonstram tentativas 

de se evitar o desequilíbrio tratado anteriormente entre o que se espera da norma, sua 

máxima efetividade e o papel dos poderes envolvidos. Esse desequilíbrio, associado a 

ordem e progresso remetem o presente estudo ao positivismo criador do lema: Ordem e 

Progresso, presente na bandeira nacional. Positivismo este, já no passado, devido ao neo 

constitucionalismo e ao ativismo.  

                                                           
A893D30F5092EBA4EFE0FDB5.juri_node1?numeroRegistro=1&totalLinhas=1&linhasPorPagina=10&

numeroUnico=1.0027.12.016538-9%2F001&pesquisaNumeroCNJ=Pesquisar>. Acesso em: 05 abr. 2015. 
15 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp 1078175/RO. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. 

Julgamento em 16/04/2013. Disponível em <https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipo 

PesquisaNumeroRegistro&termo=200801650480&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea

>. Acesso em: 05 abr. 2015. 
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Portanto, nos capítulos seguintes será mais desenvolvida a ideia de que quando o 

Supremo Tribunal Federal age de forma a caracterizar o chamado ativismo judicial, o que 

ocorre, na realidade, é o diálogo entre as diferentes frentes do direito tratadas 

anteriormente. Dessas necessidades surge uma resposta do Judiciário, que, com base na 

Constituição Federal, procura interpretar as leis de forma a garantir a máxima efetividade 

à lei maior sem, com isso, perder de vista os diversos princípios norteadores que guardam 

esses direitos. 

 

1.4 – Judicialização e ativismo na filosofia jurídica  

 

Os protestos populares vistos anualmente em diversas partes do mundo, oriundos 

de crises de representatividade democrática, já foram estudados dentro do universo da 

filosofia jurídica. Nesses estudos, o Judiciário foi visto de diversas formas, a partir de sua 

inserção na sociedade e sua relação com os outros poderes. Para os que defendem uma 

autocontenção plena, o Poder Judiciário não pode agir como se legislador fosse, ele é o 

defensor de pressupostos democráticos, mas não pode regulamentar um assunto pendente 

de regulamentação. Para quem defende o poder da interpretação, na ausência de 

normatividade expressa, o juiz deve usar os princípios constitucionais, como o princípio 

da razoabilidade. Para os que ligam o exercício do poder jurisdicional à democracia, deve 

existir um respeito pelos direitos fundamentais e às leis e ele servirá como uma limitação 

dos poderes dos governantes. Todas essas três ideias encontram um ponto em comum na 

questão de representatividade, a qual, por sua vez, se liga a discussão sobre legitimidade 

e legitimação.  
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Dentro desse pensamento, de forma resumida, a legitimidade democrática e a 

participação da sociedade podem ser vistas da seguinte forma: 

O povo, no plano jurídico, continua sendo soberano e, no plano político, para 

suas decisões, tem à sua disposição no Parlamento uma instituição provida 

constitucionalmente de todos os poderes desejáveis, visto sob um prisma 

democrático. Por isso coloca-se a questão de se a participação dos cidadãos na 

vida política pode ter ainda hoje uma verdadeira função, por mais que já não a 

tenha no presente momento.16 

O trecho citado é um exemplo de confiança plena em todo o processo democrático 

e nos políticos eleitos, na medida em que solidifica a legitimidade democrática do Poder 

Executivo em contraposição aos limites do poder Judiciário. A soberania do povo e, 

consequentemente, a do Estado, só é exercida por aqueles eleitos para representar a 

sociedade.  

O problema dessa trilha ideológica está na crise de representação democrática. 

Desde a forma, o estudo dessa seção passa por pelas questões de como são escolhidos os 

candidatos, quem será eleito e em que momento as pessoas passam a não enxergar nas 

pessoas eleitas, a correlação entre as promessas de campanha e a realidade fática em que 

vivem.  

O que pode parecer um questionamento abstrato, já foi uma peça chave na 

instauração de ditaduras, tanto nos anos 60 na América Latina, quanto na criação do 

partido nazista e sua chegada ao poder em 1933. A História tem momentos que se repetem 

em círculos, pois, de um lado, existe a prosperidade e a aceitação do desrespeito de certos 

direitos e, do outro, a recessão e a quebra com os padrões de comportamento.  O que 

nasce como descontentamento popular pode se desenvolver para uma revolução popular. 

Assim foi em Cuba com sua revolução em 1959 contra o regime do general Fulgêncio 

Batista e mais recentemente, na Bolívia. 

                                                           
16 HABERMAS, Jürgen. Participação Política, in CARDOSO, F. H. & MARTINS, C. E., “Política e 

Sociedade”. São Paulo-SP. Nacional. 1983, p. 386 



25 
 

No caso da Bolívia, o então presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, foi 

compelido a renunciar após doze meses do início de seu segundo mandato, em 2003. Em 

seu lugar assumiu seu vice, Carlos Diego Mesa Gisbert, que governou o país até 2005, 

quando também renunciou após pressão política e social. Nesse momento, de grave crise 

institucional da história boliviana, assumiu Eduardo Rodríguez Veltzé, então presidente 

da Corte Suprema de Justiça, eleito pelo Congresso para assumir a presidência após a 

demissão de Hormando Vaca Díez, presidentes do Senado e Mario Cossío, presidente da 

Câmara de Deputados. Ele ficou no cargo seis meses, pois segundo a Constituição 

Boliviana, nesses casos, o novo presidente fica encarregado de organizar novas eleições 

em até 150 dias. Nessa época, Evo Morales já era deputado e desejava uma nova 

assembleia constituinte17, o que só viria a se concretizar em 2007. Nas eleições para novo 

presidente, Evo Morales foi eleito e tomou posse em janeiro de 2006, onde continua até 

os dias de hoje.  

De acordo com o jornal El País em matéria publicada em 18 de outubro de 200318, 

a renúncia de Lozada teve como uma de suas principais causas o debate em torno da 

venda do gás natural boliviano e sua passagem por portos chilenos. Entretanto, quanto às 

revoltas sociais, que levaram à sua renúncia, e ao gás natural, nas palavras do próprio 

Lozada foi criado: “un cuadro de sedición que con el pretexto de la venta de gas violó la 

decencia de la democracia y utilizó esa bandera para rehusar el diálogo y buscar mi 

renuncia19”. Em pouco mais de um ano após sua saída do poder, O Congresso Boliviano 

                                                           
17 BBC. Disponível em: <http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4079000/4079344.stm>. 

Acesso em: 02 nov. 2015. 
18 El Pais. Disponível em: 

<http://internacional.elpais.com/internacional/2003/10/17/actualidad/1066341612_850215.html.> Acesso 

em: 02 nov. 2015. 
19 Ibid. 
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ainda autorizou a abertura de um processo de responsabilização do ex presidente na 

Suprema Corte daquele país.  

O que se pode notar com a história recente da Bolívia é que, em pouco mais de 4 

anos, 4 presidentes e uma reforma constitucional em 2007, as revoltas populares cessaram 

com uma mudança completa de eixo político, legal e econômico, o que denota o alto nível 

de crise de representação democrática. 

Sob o ponto de vista legal, não se pode ter um sistema jurídico à mercê de crises 

políticas e ele deve ser forte o bastante para salvaguardar os princípios constitucionais e 

os direitos de todos. O Poder Executivo, por si só, não se basta nesses momentos 

históricos de crise de identidade.   

 

1.5 - Modelos de Controle de Constitucionalidade 

 

Quando se fala em judicialização e em ativismo, tem-se que ter em mente os 

modelos de controle de constitucionalidade estabelecidos em diversos países e sistemas 

jurídicos. 

O sistema brasileiro de controle de constitucionalidade engloba dois sistemas que 

funcionam de forma complementar. Do controle difuso norte americano existe a 

possibilidade de qualquer juiz ou tribunal deixar de aplicar uma norma, caso verifique 

que ela é inconstitucional, diante do caso concreto. Do controle europeu, tem-se a 

possibilidade de propositura de uma ação direta junto ao STF.  
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 Dentre os casos de ação direta, já houve a ADI 3.510/DF, a qual tratou do art. 5º 

da Lei de Biossegurança, ao permitir as pesquisas com células-tronco embrionárias. Para 

se chegar a essa permissão, a interpretação do STF se deu por vários caminhos:   

O termo "ciência", enquanto atividade individual, faz parte do catálogo dos 

direitos fundamentais da pessoa humana (inciso IX do art. 5º da CF). Liberdade 

de expressão que se afigura como clássico direito constitucional-civil ou 

genuíno direito de personalidade. Por isso que exigente do máximo de proteção 

jurídica, até como signo de vida coletiva civilizada.20 

No trecho acima já é possível se verificar o enquadramento de uma das questões 

principais, o papel da ciência, como um direito fundamental, para que, logo a seguir, essa 

ideia possa ser ligada ao de desenvolvimento da saúde, outro direito constitucional, pelo 

desenvolvimento científico: 

A regra de que "O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento 

científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas" (art. 218, caput) é de logo 

complementada com o preceito (§ 1º do mesmo art. 218) que autoriza a edição 

de normas como a constante do art. 5º da Lei de Biossegurança. A 

compatibilização da liberdade de expressão científica com os deveres estatais 

de propulsão das ciências que sirvam à melhoria das condições de vida para 

todos os indivíduos.21 

Para validar ainda mais a decisão tomada na ADI, o STF aceitou a participação de 

diversas entidades interessadas no tema, conforme o trecho a seguir demonstra: 

Prossigo para anotar que admiti no processo ... Conectas Direitos Humanos; 

Centro De Direito Humanos - CDH; Movimento Em Prol Da Vida - Movitae; 

Instituto De Bioética, Direitos Humanos E Gênero - Anis, Além Da 

Confederação Nacional Dos Bispos Do Brasil - CNBB. Entidades de saliente 

representatividade social e por isso mesmo postadas como subjetivação dos 

princípios constitucionais do pluralismo genericamente cultural.22 

A participação desses grupos fortaleceu ainda mais a discussão sobre o tema e a 

ideia do judiciário como o lugar final onde são discutidas e debatidas as questões legais 

de maior relevância. A possibilidade de inclusão do amicus curiae na mais alta corte do 

                                                           
20 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 3.510/DF. Relator min. Ayres Britto. p.7. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=611723>. Acesso em: 05 jun. 

2015. 
21 Ibid., p.7 
22 Ibid., p.12 
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país integra a discussão à sociedade e constitui um importante elemento do controle de 

constitucionalidade na medida em que nunca se pode esquecer que as normas são sempre 

voltadas para uma sociedade. Tal prova desse ponto é que além da abertura para o debate 

por esses grupos, no presente caso ainda foi realizada uma audiência pública, mecanismo 

constitucional que revela o poder democrático dentro do judiciário.  

 Outros exemplos de decisões impactantes incluem a declaração de 

constitucionalidade da resolução nº 7 de 2005 do CNJ, na ADC 12, para vedar o 

nepotismo no âmbito do Poder Judiciário. Posteriormente, tamanha a importância da 

discussão travada nessa ADC, foi editada o enunciado da súmula vinculante nº 13: 

A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 

por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de 

servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou 

assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, 

ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a 

Constituição Federal.23 

 Na ADC 12 chegou-se à discussão de violação à separação dos poderes, uma das 

principais questões que aparecem quando se fala em ativismo judicial. Ela foi negada pelo 

STF com base nos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade: 

Improcedência das alegações de desrespeito ao princípio da separação dos 

Poderes e ao princípio federativo. O CNJ não é órgão estranho ao Poder 

Judiciário (art. 92, CF) e não está a submeter esse Poder à autoridade de 

nenhum dos outros dois ... , o art. 125 da Lei Magna defere aos Estados a 

competência de organizar a sua própria Justiça, mas não é menos certo que 

esse mesmo art. 125, caput, junge essa organização aos princípios 

"estabelecidos" por ela, Carta Maior, neles incluídos os constantes do art. 37, 

cabeça.24 

                                                           
23 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Enunciado da súmula vinculante 13. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=13.NUME.%20E%20S.FLSV.&

base=baseSumulasVinculantes>. Acesso em: 05 jun. 2015. 
24 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADC 12. Relator Min. Carlos Britto. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=606840>. p. 2. Acesso em: 05 jun. 

2015. 
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 Ainda pode ser citado o exemplo da ADPF 130, com o pedido de suspensão dos 

dispositivos da Lei de Imprensa incompatíveis com a CRFB/88. Já no campo das ações 

individuais, outro importante caso foi o da desnecessidade do uso de algemas se o preso 

não oferece perigo e que levou à edição da súmula vinculante nº11: 

Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de 

fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou 

de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de 

responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de 

nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da 

responsabilidade civil do estado.25 

É importante ainda salientar que não só nas formas diretas de controle de 

constitucionalidade, o STF se manifesta dentro de suas atribuições constitucionais. Como 

exemplo, tem-se o mandado de injunção. Nos de número 670, 708 e 712, o STF decidiu, 

por maioria, que a lei 7.783/99 deve ser aplicada aos servidores públicos, enquanto não 

houver uma lei especifica para eles. Esse é um exemplo de que, em alguns casos, o STF 

vem mudando seu comportamento para se tornar mais presente e para dar eficácia às suas 

decisões.  

Mesmo com a questão da separação dos poderes, o STF, ao decidir dessa forma, 

saiu de seu comportamento habitual de proferir sentenças em mandados de injunção que 

não provocavam resultados no mundo prático. Isso porque, mesmo de acordo com seu 

glossário jurídico26, a consequência desse instrumento de controle de normatização só 

tem como consequência informar o Legislativo de que ele está em mora, em relação à 

criação da lei. Nesse momento, aqueles que são contra o ativismo começam a perceber a 

necessidade de se impor limites às decisões do Judiciário. 

                                                           
25 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Enunciado da súmula vinculante 11. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaSumulaVinculante&pagina=sumul

a_001_033>. Acesso em: 05 jun. 2015. 

26 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Glossário jurídico. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/glossario/verVerbete.asp?letra=M&id=188>. Acesso em: 29 jun. 2015. 
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2. LIMITES E QUESTÕES CORRELATAS 

 

Nesse capítulo são discutidos limites e barreiras estabelecidos entre os Poderes, 

assim como questões tratadas habitualmente sobre o tema, com um enfoque de pesquisa 

sobre suas raízes, de forma a dialogar com a época que essas ideias eram aplicadas e, 

hoje, de forma a traçar um panorama sobre o Direito e o papel do Judiciário no tempo. 

A ausência de um posicionamento mais forte do Judiciário no Brasil durante parte 

do século XX, assim como sua falta de força, por si só, levam à constatação de que um 

Judiciário que não se apresenta nas principais discussões jurídicas do país é um poder 

enfraquecido e que não tem a habilidade de proteger a democracia e o livre exercício da 

cidadania. 

Questões internacionais que giram em torno do ativismo também são tratadas 

dentro dos seus aspectos constitucionais e supraconstitucionais, de forma a dar uma visão 

ampla sobre o tema e, até um certo ponto, sobre como o direito pode funcionar em blocos, 

como o da União Europeia.    

 

2.1 Democracia e Poder Judiciário 

 

 Em situações que o Poder Legislativo se retrai e não cobre as demandas sociais 

mais importantes, há um distanciamento de consequente descontentamento entre a 

sociedade e os Poderes Legislativo e Executivo. Com isso, cria-se uma imagem distorcida 

do judiciário, na qual ele passa a ser o destino final de todos os problemas que não 

conseguiram ser solucionados até então. 
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Do aprofundamento desse questionamento surge a questão de legitimidade 

democrática do Poder Judiciário. Essa ideia visa estabelecer uma distância entre o poder 

exercido pelos juízes e sua aplicação em projetos ou atribuições constitucionalmente 

garantidas à Administração Pública. Deve-se, contudo, lembrar que esse poder é do 

Estado e não dos juízes, com seu fundamento normativo na CRFB, com atribuições 

específicas do Judiciário e do STF.  

Não existe uma vontade política exercida pelos magistrados. Sua atuação não é 

ilimitada, pois deve seguir as disposições na Constituição e na legislação 

infraconstitucional. A aplicação dessas normas é uma consequência da vontade do povo, 

na medida em que, ela sedimenta na vida cotidiana os direitos positivados pelo Poder 

Constituinte e pelo legislador. Morgado lembra que no exercício da interpretação das 

lacunas legislativas e como coparticipantes do processo de criação do Direito, os 

magistrados devem se impor limites, “na medida em que lhes cabe atribuir sentido a 

expressões vagas, fluidas e indeterminadas, como dignidade da pessoa humana, direito 

de privacidade ou boa-fé objetiva”27. 

 Os mais variados temas entram nessa discussão: saneamento básico, direito à 

moradia, distribuição de remédios essenciais para a manutenção da vida, tratamentos 

médicos especiais, internação em hospitais públicos, estado das vias públicas e muitos 

outros.  

 Aliada a essa situação, tem-se uma proliferação de leis federais demasiadamente 

grande e que não revelam uma contribuição real do Legislativo com os temas mais 

                                                           
27 MORGADO, Cíntia. A NOVA FACE DE SEPARAÇÃO DE PODERES – CAPACIDADES 

INSITTUCIONAIS, VINCULAÇÃO DOS PODERES E CONSTITUCIONALISMO COOPERATIVO. 

Revista de Direito, Volume 66 da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: 

<http://download.rj.gov.br/documentos/10112/1170287/DLFE-58413.pdf/REVISTA6664.pdf>. Acesso 

em: 15 mai. 2015. 
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importantes e que devem ser debatidos, tal como a reforma do Código de Processo Penal, 

PLS - projeto de lei do SENADO, Nº 156 de 200928 e PL 8045/2010 na Câmara dos 

Deputados, sem movimentação desde 201129.  Em contrapartida, existe um grande 

número de leis sem repercussão alguma na vida dos brasileiros, tais como as de número 

13.082 até 13.086, 13.098 até 13.101, 13.108, 13.117 até 13.120, 13.122, 13.131 e 

13.13630. Todas elas instituíram alguma data comemorativa, como o dia nacional da 

poesia e foram promulgadas em 2015. 

 Com o retrocesso da economia e os problemas já habituais nas vidas de muitas 

pessoas, torna-se natural que a população queira mudanças e, enquanto elas não ocorrem, 

retornem a procurar o Judiciário como uma espécie de tábua da salvação. 

 Em uma análise histórica, a partir do crescimento do movimento nazista nos anos 

20 e dos movimentos extremistas de direita na Europa, desde o final do século passado, 

a conclusão que se chega é que um Poder Legislativo ou um Parlamento enfraquecido 

leva o povo à uma carga de confiança pesada em algum outro poder, seja o Judiciário ou 

em um novo Poder Executivo de direita. Essa esperança mal dirigida acaba por dar uma 

maior extensão de alcance para quem detém esse voto de confiança do povo, em especial 

para o governante.  

Não se faz necessário ir muito longe própria história do Brasil para que se 

verifique que a ascensão militar no golpe de 1964 teve um forte apoio da classe média em 

                                                           
28 BRASIL. Senado Federal. PLS 156/2009. Disponível em: 

 <http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=90645>. Acesso em: 29 jun. 

2015. 
29 BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 8.045/2010. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=490263>. Acesso em: 29 

jun. 2015. 
30 BRASIL. Congresso Nacional. Leis de 2015. Disponível em:  

<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/_leis2015.htm>. Acesso em: 29 jun. 

2015. 
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seu início31. Na grande maioria dos momentos históricos de brusca mudança entre 

democracia e autoritarismo, a fonte dessas mudanças estava na recessão ou na ideia de 

que o futuro poderia ser ainda pior porque as instituições do Estado não pareciam mais 

poder dar uma resposta forte e precisa aos problemas enfrentados. 

A criação de um Estado, de leis, regulamentos e do próprio Poder Judiciário têm, 

em sua natureza, uma ligação com esses problemas.  A sua função principal está na 

manutenção do tecido social, de forma a fazer com que a sociedade se mantenha unida e 

com um propósito único de melhorar as suas vidas e a do País junto. Nesse ponto, é 

preponderante o papel das políticas públicas de um lado e do outro de um Legislativo 

mais presente. 

Conforme o professor Álvaro Filipe Oxley da Rocha dissertou: 

O caminho foi aberto por autores como Lerner e Lasswell (1951), que 

prescrevem a profissionalização das Ciências Sociais na esfera de governo. 

Surge, a partir desse trabalho, o ramo das policy sciences, advogando a noção 

do “gerenciamento público”, inicialmente nos Estados Unidos e, a seguir, na 

Europa Ocidental. Estabelecem-se relações de causalidade entre as ações 

(políticas) públicas e os efeitos destas sobre o tecido social; a partir disso, a 

avaliação de políticas públicas torna-se tema de alto relevo nos estudos de 

administração pública.
32

 

 

  

 Ainda no tema de políticas públicas e na intervenção do judiciário, o professor 

corrobora o que foi proposto anteriormente para colocar o Judiciário como, ao mesmo 

tempo, uma barreira para políticas públicas desastrosas e um campo de discussão sobre 

essas decisões: 

 
Além disso, como destacam Werneck Vianna e Burgos (2005, p. 777-843), o 

papel democratizante – ou “civilizatório”, a nosso ver – do Judiciário produz 

um efeito tanto de “muro de lamentações” quanto de “uma efetiva arena para 

o exercício da democracia”, (....) A possibilidade de o Judiciário contrariar os 

                                                           
31 CASTRO, Celso. Fatos e Imagens: artigos ilustrados de fatos e conjunturas do Brasil. O golpe de 1964 

e a instauração do regime militar. Disponível em: <https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/ 

Golpe1964>. Acesso em: 28 jun. 15. 
32 ROCHA, Álvaro Filipe Oxley da. Judiciário E Políticas Públicas: A Concretização Dos Direitos 

Fundamentais-Sociais. Revista da SJRJ, Rio de Janeiro, n. 27, p. 21, 2010. Disponível em: 

<http://www4.jfrj.jus.br/seer/index.php/revista_sjrj/article/viewFile/118/120> Acesso em: 28 jun. 15. 
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interesses governamentais pode resultar em aperfeiçoamentos nas políticas 

públicas, tanto em termos econômicos quanto em termos da durabilidade 

dessas políticas. 33 

 

 Portanto, mesmo diante do conceito de falta de legitimidade democrática do 

Judiciário nas questões em que ele intervém nas políticas públicas, há a necessidade de 

defesa do tecido social.  

 A crise de representatividade envolve o Executivo e o Legislativo. A sociedade 

não consegue visualizar a proteção dos seus direitos ou mesmo o crescimento na 

positivação deles. A diminuição do PIB na economia e a taxa de desemprego também não 

ajudam o cenário político. Cresce então a procura pelo Judiciário, como última barreira 

protetiva e a necessidade de se regular o nível de autocontenção judicial.  

 

2.2 Autocontenção Judicial 

 

Em lados diametralmente opostos tem-se duas visões da atuação jurídica: a 

autocontenção judicial como força motora que impõe limites à atuação do Judiciário e, 

do outro lado, o ativismo. 

A autocontenção restringe o espaço de incidência da Constituição em favor das 

instâncias tipicamente políticas. Em contrapartida, a interpretação dada ao texto 

constitucional procuraria extrair o máximo de suas potencialidades, sem que houvesse 

uma criatividade judiciária se contrapondo à legislativa. Tem-se então dois momentos da 

história brasileira caraterizados nessas ideias. Em um primeiro momento, durante a 

ditadura até a promulgação da Constituição de 1988, esses limites vieram a possibilitar 

os atos institucionais que acabaram se tornando leis máximas ao revogar liberdades 

                                                           
33 Ibid., p.29 



35 
 

individuais e coletivas, já dispondo em seu artigo 1º que a Constituição ficou mantida 

com as modificações ali inseridas. As mudanças estipuladas no AI-5, de maior 

repercussão antidemocrática, dispõem no sentido de concentração exacerbada de poder 

nas mãos do Executivo. Entre elas estão os seus artigos 2º, 3º, 4º e 10, os quais se 

transcreve a seguir seus trechos mais significativos: 

Art. 2º § 1º - Decretado o recesso parlamentar, o Poder Executivo 

correspondente fica autorizado a legislar em todas as matérias e exercer as 

atribuições previstas nas Constituições ou na Lei Orgânica dos Municípios. 

Art. 3º - O Presidente da República, no interesse nacional, poderá decretar a 

intervenção nos Estados e Municípios, sem as limitações previstas na 

Constituição. 

Art. 4º - No interesse de preservar a Revolução, o Presidente da República, 

ouvido o Conselho de Segurança Nacional, e sem as limitações previstas na 

Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo 

prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. 

Art. 10 - Fica suspensa a garantia de habeas corpus, nos casos de crimes 

políticos, contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a 

economia popular.34 

Essas mudanças levaram aos piores anos do governo ditatorial e foram cruciais 

para o conteúdo mais protetivo dos direitos individuais, humanos e sociais da 

Constituição de 1988.  O artigo 10 do AI-5, citado acima, tirou uma garantia positivada 

no direito pátrio em 1832, no Código de Processo Criminal, lei de 29 de novembro de 

1832, em seu artigo 340. Nessa fase estão demonstrados os limites do alcance do 

Judiciário, que, segundo Morgado, caracterizam a autocontenção e são elencados da 

seguinte forma: 

(i) evitam aplicar diretamente a Constituição a situações que não estejam no 

seu âmbito de incidência expressa, aguardando o pronunciamento do legislador 

ordinário; (ii) utilizam critérios rígidos e conservadores para a declaração de 

inconstitucionalidade de leis e atos normativos; e (iii) abstêm-se de interferir 

na definição das políticas públicas. Até o advento da Constituição de 1988, 

essa era a inequívoca linha de atuação do Judiciário no Brasil. 35 

                                                           
34 BRASIL. Presidência da República. AI-5.  

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-05-68.htm>. Acesso em: 29 jun. 2015. 
35 MORGADO, op. cit. Acesso em: 15 mai. 2015. 
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A conclusão a que se pode chegar é que a autocontenção pode servir como um 

limite completo e sem ressalvas, de forma que o Judiciário não faria nenhum ato que 

pudesse levar à discussão de suas competências constitucionais. Em contrapartida, a 

efetividade de certos direitos constitucionais ficaria à espera da criação de normas pelo 

Legislativo e o controle de atos de outros poderes seria mínimo. 

 

2.3 – O Ativismo visto globalmente 

 

 O fenômeno do ativismo não existe somente no Brasil e nos EUA. Presente em 

muitos países cujo Direito tem origem nos sistemas criados na Europa Ocidental, 

baseados na civil law, ele já foi tratado por muitos autores dentro e fora do país.  

 De acordo com Rogério Gesta Leal, a partir de sua análise de Alexander Bickel, a 

Corte Suprema americana é a que causa mais desvios na democracia e nas instituições 

americanas. Para Bickel: 

O judicial review tem gerado um déficit democrático em face de: (a) seu caráter 

contramajoritário, pois não foi eleito pela comunidade, violando o pressuposto 

de representação política; (b) ter se tornado uma fonte significativa de 

enfraquecimento de processo democrático, uma vez que pode imprimir no 

Poder Legislativo certo acomodamento em produzir normas constitucionais 

que serão corrigidas pela Suprema Corte.36 

  A questão da legitimidade democrática, que será tratada posteriormente, já 

aparece como uma tentativa de se limitar os poderes do Judiciário, quase como se não 

houvesse atribuição dele para julgar uma norma inconstitucional, tendo-se em vista que 

quem cria as normas teve os votos do povo e nelas representam os anseios da população, 

o que, na realidade, nem sempre ocorre.  

                                                           
36 BICKEL, Alexander. The Least Dangerous Branch. The Supreme Court at the Bar of Politics. London. 

Oxford University Press, 1986 apud LEAL, Rogério Gesta. As responsabilidades políticas do ativismo 

judicial. In: LEAL, Rogério Gesta e Mônica Clarissa Hennig (Organizadores). Ativismo Judicial e déficits 

democráticos. Lumen Iuris. 2011. p.14 
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Há também uma noção de acomodamento que não aparece sempre na doutrina. 

Tal acomodamento não pode ser entendido como algo cientifico ou, nesse sentido, como 

empírico, pois ele existe nas duas situações, seja quando o Judiciário nada faz e reconhece 

a competência dos outros Poderes ou quando uma decisão pode ser encarada como 

ativista. Dentro desse tema, de inércia do poder público, encontra-se a questão do estado 

de coisas inconstitucional, a qual será tratada posteriormente em maiores detalhes. 

 O autor ainda lembra as pesquisas feitas nos anos 90 por Maria Teresa Sadek37 e 

Luiz Werneck Vianna38, que tiveram como resultado, respectivamente no início e no final 

da década, um crescimento na opinião dos juízes sobre a falta de neutralidade do 

Judiciário e que eles teriam a capacidade de influenciar na mudança social39.  

Nos estudos sobre a influência das decisões dos Tribunais Superiores na vida das 

pessoas, o autor cita a pesquisa feita na revista Análise justiça, para então chegar à 

seguinte conclusão: 

(a) Do total de decisões envolvendo tributos, o STF adotou posição que 

aumentou os impostos em 60% das vezes, enquanto que no STJ as decisões 

reduziram impostos em cerca de 70% dos casos; (...); (c) em situações nas quais 

o Governo tinha algum interesse para defender a lide, o STF apoiou a tese do 

Governo em cerca de 62% dos casos, enquanto que no STJ as teses 

governamentais vingaram somente em 32% dos casos; (d) nos casos 

envolvendo direitos e garantias individuais, em cerca de 68% dos casos eles 

foram ampliados pelo STF. Enquanto que este percentual subiu para 78% dos 

casos decididos pelo STJ.40 

 É inegável, portanto, que as decisões dos Tribunais têm repercussão política e 

também podem ser influenciadas por ela. A diferença entre os resultados, que podem ser 

entendidos como pró cidadão ou pró governo, também são grandes. Existe ainda um outro 

                                                           
37 SADEK, Maria Teresa. A Crise Do Judiciário Vista pelos Juízes: Resultados de Uma Pesquisa 

Quantitativa. Disponível em: <http://books.scielo.org/id/4w63s/pdf/sadek-9788579820328-03.pdf>. 

Acesso em: 16 mar. 2016 
38 VIANNA, Luiz Werneck; CARVALHO, Maria Alice Rezende; MELO, Manuel Palacios Cunha; 

BURGOS, Marcelo Baumann. Corpo e Alma da Magistratura Brasileira. Rio de Janeiro: Revan, 1997. E 

também no Projeto Diagnóstico da Justiça. Rio de Janeiro: AMB/IUPERJ, 1997. 
39 LEAL. op. cit., p.17. 
40 Ibid., p.18. 

http://books.scielo.org/id/4w63s/pdf/sadek-9788579820328-03.pdf
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dado da pesquisa capaz de chamar atenção, o da ampliação dos direitos e garantias 

fundamentais pelo STF e STJ. Essa ampliação só é possível quando o Legislativo não 

cumpre completamente o seu papel e deixa para o Judiciário as questões mais recentes e 

complexas. No Judiciário, elas têm que ser interpretadas conforme a Constituição e a 

legislação infraconstitucional e não conforme uma norma específica que não atende a 

todos os grupos da população.  Pode-se também concluir, nesse ponto, que a norma não 

tem como abarcar todas as situações da vida cotidiana, mas tal como já foi dito, o 

acomodamento do Legislativo e do poder público, em geral, também pode levar à uma 

falta de produção legislativa e à uma crença maior no Judiciário como solucionador de 

problemas da vida cotidiana. 

 Ainda que Leal tenha um pensamento direcionado para a necessidade de limites 

no ativismo, ele conclui de maneira a reconhecer a inexorável presença de um 

posicionamento crescente e mais contundente nas decisões do STF e assim sintetiza a 

presente realidade jurídica: 

É fundamental que se tenha a consciência de que esta situação de aparente 

tensão entre legitimidade jurisdicional, legislativa e executiva não se apresenta 

como patológica ou passível de ser extirpada ou evitada, eis que, mais do que 

tendência cíclica contemporânea, é fato inexorável atinente à complexidade 

das relações sociais hodiernas, cujo equilíbrio – permanentemente ameaçado 

por contingências e circunstâncias incontroláveis – precisa a todo tempo ser 

equalizado.41 

 O Ativismo é uma realidade contra a qual não adianta lutar, pois essa luta seria 

um retrocesso em relação aos direitos fundamentais, garantias individuais e coletivas, 

temas mais protegidos dentro das decisões encaradas como parte desse fenômeno 

jurídico. 

 Para Gaetano Azaritti, dentro do contexto normativo e cultural europeu, existem 

algumas razões complexas para um cenário propício para o ativismo. Entre elas, estão a 

                                                           
41 Ibid., p. 22 
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fraqueza ou a lerdeza normativa do mundo político; a ambígua evolução dos sistemas de 

vários níveis de tutela dos direitos fundamentais; a consequência de um indevido 

alargamento do espaço conceitual do sistema das fontes de direito e a imprecisão da 

fórmula da tradição comum constitucional42. Os pontos citados também existem na 

realidade brasileira e denotam uma crise de representatividade e hermenêutica que 

ultrapassam as fronteiras da Brasil e da América Latina. 

 A questão de intervenção judiciária também pode ultrapassar as fronteiras 

territoriais de um pais quando ele se submete à jurisdição internacional. O caso C-

176/0343 tratou da competência do Tribunal de Justiça da União Europeia em assuntos 

penais no tocante à proteção do Meio ambiente. O Tratado sobre o funcionamento da 

União Europeia44 prevê em seu artigo 191, ex artigo 174 da TCE/TUE, a proteção do 

meio ambiente, incluindo a saúde das pessoas e a melhoria da qualidade do ambiente, 

sempre no sentido de cooperação dos países membros, sem a influência direta na 

jurisdição interna de cada país e na sua soberania, tanto que há a previsão expressa de que 

essa cooperação não poderá prejudicar “a capacidade dos Estados-Membros para 

negociar nas instancias internacionais e celebrar acordos internacionais”.  No artigo 47 

TUE também não há a transferência de poder para a Corte internacional a não ser em 

competências da própria Comunidade Europeia. Nesse sentido e com base no artigo 175 

TCE,  atual 192, o Tribunal decidiu que ainda que as regras penais e de processo penal 

                                                           
42 AZZARITI, Gaetano. Verso um governo dei giudici? Il ruolo dei giudici comunitari nella costruzione 

dell’Europa politica.  In: LEAL, Rogério Gesta e Hennig, Mônica Clarissa (Organizadores). op. cit., p. 41. 

Tradução livre do italiano para o português para demonstrar pontos de contato entre a realidade jurídica 

europeia e a brasileira no tratamento do tema de ativismo. 
43 UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça (Grande Câmara). Caso C-176/03. Julgamento em 13/09/2005. 

Disponível em: <http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/arrets/03c176_en.pdf>. Acesso em: 31 mai. 2016.   
44 UNIÃO EUROPEIA. Jornal Oficial da União Europeia. Tratado da União Europeia e Tratado sobre o 

funcionamento da União Europeia. Disponível em:  

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2008:115:FULL&from=PT>. Acesso 

em 31 mai. 2016. 
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não sejam de competência da Comunidade,  isso não impede sua legislatura em relação a 

medidas criminais para assegurar a obediência à legislação que a rege45.  

 Para Álvaro A. S. Bravo, a ação da Comunidade em matéria penal só pode se 

basear em uma competência implícita estampada em uma base jurídica específica. Ela só 

é possível quando a Comissão Europeia46 apreciar o descumprimento mais gravosos 

contra os objetivos da Comunidade. Somente então, quando as medidas penais se 

mostrarem necessárias, elas poderão incluir a definição do tipo penal e os seus elementos, 

além da natureza e intensidade das sanções penais47.   

O entendimento exposto não comporta, entretanto, uma força cogente à decisão. 

Como desdobramento do caso, o governo francês encomendou um estudo48 em que, na 

sua conclusão, reconhece que “esta forma de federalismo judicial pode contribuir para o 

progresso da integração europeia, mas sem que isso leve a um governo de juízes49”. Tem-

se, portanto, uma consciência da necessidade de se ter um judiciário com um enfoque 

mais amplo, sem que isso signifique diretamente um maior poder do Judiciário. 

 Jean-Pierre Puissochet50 assim diferenciou o primeiro pilar do terceiro pilar51: 

                                                           
45 UNIÃO EUROPEIA. Sentença do Tribunal de Justiça (Grande Câmara) de 13/09/2005. Caso C-176/03. 

Parágrafo 48. Disponível em: 

 <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?isOldUri=true&uri=CELEX:62003CJ0176>. 

Acesso em: 31 mai. 2016. 
46 A Comissão Europeia é um órgão executivo que age na defesa dos interesses da União Europeia. O 

Conselho é o órgão que toma as decisões, mas só por unanimidade. O parlamento Europeu tem uma função 

consultiva. O Tribunal de Justiça tem um controle limitado sobre atos legais e um papel fiscalizatório. 

BRAVO, Álvaro A. Sanchez. Reconocimiento de la capacidade de la Union Europea para estabelecer um 

marco penal de protección del médio ambiente. In. LEAL, Rogério Gesta e Mônica Clarissa Hennig 

(organizadores). op. cit., p. 139. 
47 BRAVO. Ibid., p.140. 
48 FRANÇA. Assembleia nacional francesa. Rapport d'information sur les conséquences de l’arret de la 

Cour de justice du 13 septembre 2005, sur les compétences pénales de la Communauté européenne (COM 

(2005) 583 final / n° E 3022). Disponível em: <http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/europe/rap-

info/i2829.pdf>. Acesso em: 01 jun. 2016. 
49 Ibid., p. 23 
50 Jean-Pierre Puissochet, juiz da Corte de Justiça das Comunidades Européias, em 2006. 
51 Os dois pilares são expressões usadas no direito dentro da Comunidade Europeia, tem bases no Tratado 

da União Europeia e tratam das questões entre a União, soberania e legislação interna. 
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O "primeiro pilar" é caracterizado geralmente pelo método comunitário, em 

que a Comissão Europeia tem o monopólio da iniciativa e o Conselho decidirá 

por maioria qualificada, conjuntamente com o Parlamento Europeu, tudo sob 

o controle do Tribunal de Justiça. O "terceiro pilar" baseia-se, no entanto, sobre 

o modelo intergovernamental, onde o direito de iniciativa é partilhado entre a 

Comissão e os Estados Membros, onde o Parlamento Europeu é apenas 

consultado, em que o controle do Tribunal de Justiça é limitado e o Conselho, 

em regra, decide por unanimidade.52 

 Essa diferenciação se faz necessária para a compreensão dos mecanismos 

decisórios da União Europeia e indicam uma possibilidade de construção legal pelo 

Tribunal Europeu, dentro de suas competências legais, como no já citado artigo 175 do 

TCE.  

 Sobre o alcance da decisão, o juiz Puissochet assim explanou: 

A decisão significa que a Comunidade Europeia pode, para a proteção do meio 

ambiente, exigir que os Estados-Membros prevejam sanções penais. Segundo 

o Tribunal, apenas a ameaça de sanções penais pode efetivamente atingir o 

objetivo de proteção ambiental. Isso ocorre, porque a realização deste objetivo 

exige que a pena deva ter natureza criminal (...). Em outras palavras, a 

necessidade do uso da lei criminal, como meio necessário, importa, por si só, 

na própria competência comunitária.53 

 Portanto, no uso de suas atribuições e na realização dos objetivos insculpidos no 

TUE, há a possibilidade de uma construção supralegal que deve levar os países membros 

a acompanhar as normas criadas.  

Já na Inglaterra, outro estudo foi realizado54 e três conclusões merecem ser 

ressaltadas:  

(a) a partir do julgamento do caso Pupino55, existe o princípio de que a lei 

nacional deve ser interpretada em conformidade com a lei Europeia em áreas 

de cooperação policial e judicial56; (b) a consequência do reconhecimento do 

julgado poderia aumentar a jurisdição do Tribunal, pois o entendimento na 

época era de que o Tribunal só tinha jurisdição quando os países membros 

                                                           
52 FRANÇA. Senado Federal. Réunion de la délégation pour l'Union européenne du mercredi 22 février 

2006. Disponível em: <http://www.senat.fr/europe/r22022006_1.html>. Acesso em: 01 jun. 2016. 
53 Ibid. 
54 INGLATERRA. Parlamento Inglês. The Criminal Law Competence of the European Community. 

Disponível em: <http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldselect/ldeucom/227/227.pdf>. 

Acesso em: 01 jun. 2016. 
55 UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça (Grande Câmara). Caso C-105/03 – Pupino. Disponível em 

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-105/03> e 

<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5e05b2f77165346baa5468e98e089d674

.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTahb0?text=&docid=59363&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=

&occ=first&part=1&cid=754884>.  Acesso em: 01 jun. 2016. 
56 Ibid., parágrafo 143. 
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assim declaravam a partir do artigo 35 TUE57, (c) a Law Society considerou 

que a ampliação do papel do Tribunal poderia facilitar a consistência, claridade 

e certeza legal, enquanto ela e a Law Society of Scotland enxergaram a 

importância do papel da Comissão como guardiã dos Tratados, assim como 

sua habilidade de iniciar os procedimentos com o Estado que falhasse no 

cumprimento de suas obrigações58. 

 Assim sendo, as reações foram as mais diversas e várias com o apoio de uma 

construção de um direito supraconstitucional com a participação dos países membros em 

busca da construção de uma verdadeira comunidade europeia.  

 Em todas as questões e casos tratados no decorrer desse trecho do trabalho, o que 

se procurou demonstrar foram as várias dimensões do Ativismo pela visão de três autores, 

assim como algumas de suas peculiaridades, a exemplo do último caso com a 

possibilidade de intervenção simultânea em vários países e algumas razões que levam à 

preocupação da doutrina, como na primeira parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 Ibid., parágrafo 144. 
58 Ibid., parágrafo 145. 
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3 – RESPOSTAS AOS LIMITES 

 No presente capítulo discute-se os limites do ativismo, suas bases e o porquê esses 

limites são necessários e quando eles são. Geralmente impostos pelo próprio 

entendimento das Cortes Supremas, ainda existem bases constitucionais ou de integração 

constitucional que servem como barreiras para o avanço da intervenção do Judiciário nos 

outros poderes. 

 Serão apresentados temas como força contramajoritária, estado de coisas 

inconstitucional, hermenêutica na teoria da fundamentação e exemplos de julgados do 

STF para exemplificar as bases que levam ao ativismo e que também fazem parte das 

possibilidades de autocontenção pelo próprio Judiciário. 

 

3.1 – Força contramajoritária 

 

A força contramajoritária é a postura defensiva das Cortes Supremas, em especial 

na defesa dos direitos fundamentais. Contra o desejo de uma aparente maioria no 

Legislativo, que pode não representar os desejos reais da maioria da população, cabe ao 

Tribunal a proteção dos direitos das minorias, tal como uma última barreira de contenção 

dessas violações. Baseada em princípios constitucionais aplicados caso a caso e, de forma 

geral, naqueles em que se deve impedir a violação ao retrocesso, cabe ao seu exercício, a 

garantia de igualdade, não discriminação e de unidade na interpretação constitucional na 

realização desses direitos, de forma prática para aqueles que procuram o Judiciário. 

Para Alexy, o legislador não pode ter o poder de retroceder no tempo para diminuir 

a gama de direitos de uma parcela da população, porque assim suas convicções pessoais 
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lhe demandam ou por se achar em uma posição em que ele simplesmente pode assim 

fazê-lo. Pelas suas palavras: “como ninguém conhece o legislador futuro e também as 

circunstâncias sob as quais ele agirá, ninguém pode ter certeza de que ele não utilizará 

(...) aquelas liberdades e competências de forma desfavorável aos indivíduos”59. Dessa 

forma, o dever imperativo de guarda da Constituição impõe às Cortes Supremas esse 

dever de impedir a validade de novas leis criadas em prejuízo de uma parcela de pessoas.  

Daniel Sarmento, ainda sobre as bases desse fenômeno jurídico, dita: 

[...] sob o enfoque do constitucionalismo contemporâneo em sua dimensão 

pós-positivista, tem-se na atualidade o conceito de constituição aberta, 

interagindo com os direitos fundamentais e apresentando, em assinalada 

novidade a reforçar a atuação da democracia participativa e republicana, 

enorme repercussão na vida e na expressão política da cidadania. Já se vão 

longe, felizmente, os tempos em que os preceitos constitucionais eram 

considerados meramente programáticos, sempre dependentes, para sua 

aplicação concreta, de regulamentação pelo legislador ordinário, com isso se 

exigindo condição que, na prática, muitas vezes os transformava em figuras de 

ficção.
 60

 

Dessa forma, além da dicção constitucional de proteção dos direitos, ainda existe 

um papel exercido pelo constitucionalismo contemporâneo na democracia e na vida diária 

das pessoas, o que leva a uma participação cada vez maior do STF nas decisões ligadas 

diretamente à vida concreta das pessoas. 

Por outro lado, existe a questão de legitimidade democrática, a qual Barroso situa 

da seguinte forma: 

A possibilidade de um órgão não eletivo como o Supremo Tribunal Federal 

sobrepor-se a uma decisão do Presidente da República – sufragado por mais de 

40 milhões de votos – ou do Congresso – cujos 513 membros foram escolhidos 

                                                           
59 ALEXY, Robert. Teoria dos Direito Fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 449. Apud Vinci, 

Luciana Vieira Dallaqua e Júnior, Wilson José Vinci. A função contramajoritária dos direitos fundamentais. 

Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-abr-27/mp-debate-funcao-contramajoritaria-direitos-

fundamentais>. Acesso em: 16 mar. 2016. 
60 SARMANETO, Daniel. O papel contramajoritário do STF. Palestrante: Prof. Daniel Sarmento 

Debatedor: Des. Luiz Fernando de Carvalho. Moderadora: Desª Leila Mariano. Disponível em: 

<http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1186860/man-debat-des-luiz-fernando-ribeiro-carvalho.pdf>. 

Acesso em: 16 mar. 2016 

http://www.conjur.com.br/2015-abr-27/mp-debate-funcao-contramajoritaria-direitos-fundamentais
http://www.conjur.com.br/2015-abr-27/mp-debate-funcao-contramajoritaria-direitos-fundamentais
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1186860/man-debat-des-luiz-fernando-ribeiro-carvalho.pdf
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pela vontade popular – é identificada na teoria constitucional como dificuldade 

contramajoritária.
 61

 

A dificuldade contramajoritária é, então, um argumento usado por aqueles que são 

contrários a esse fenômeno com o argumento de que o Judiciário não tem 

representatividade democrática para decidir sobre os atos do Legislativo. Na defesa de 

sua aplicação existe a justificativa legal do artigo 102, I, a da CRFB62 e a principiológica, 

já tratada, que se revela na proteção de valores e direitos fundamentais.  

Ainda assim, devem existir limites e para Barroso: 

[...] quando não estejam em jogo os direitos fundamentais ou os procedimentos 

democráticos, os juízes e tribunais devem acatar as escolhas legitimas feitas 

pelo legislador, assim como ser deferentes com o exercício razoável da 

discricionariedade pelo administrador, abstendo-se de sobrepor-lhes uma 

valoração política. Isto deve ser feito não só por razões ligadas à legitimidade 

democrática, como também em atenção às capacidades institucionais dos 

órgãos judiciários.
63

  

Dessa forma, as limitações da atuação do Judiciário estão ligadas à sua 

autocontenção em questões que não tratam de direitos fundamentais e onde o Poder em 

questão não atuou de forma contrária à lei. 

O autor dá também como exemplo desses limites, o caso da Chevron64, em que se 

chegou à conclusão de que o Judiciário só deve intervir na Administração pública, nos 

                                                           
61 BARROSO, Luiz Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. op. cit., p.10. 
62 BRASIL. Constituição Federal. Assembleia Constituinte. Artigo 102 Compete ao Supremo Tribunal 

Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: 

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória 

de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal.  

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 16 mar. 

2016. 
63 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo.  op. cit., p. 447. 
64 Ibid., p. 447. Chevron USA Inc. vs. National Resources Defense Council Inc. (467 U.S. 837, 1984). 

Disponível em: <https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/467/837>. Acesso em: 18 mar. 2016. 

Desde de 1803, a partir do caso Marbury v. Madison, a Suprema Corte reconhece a possibilidade de judicial 

review, de revisão dos atos dos outros poderes frente a inconstitucionalidade deles. Entretanto, no caso da 

Chevron, um dos mais citados na doutrina americana, alguns limites foram definidos. No caso em questão, 

o Congresso Americano fez uma emenda ao ato de ar limpo (Clean Air Act) em 1977, realizado pela agência 

de proteção ambiental federal (EPA – Enviromental Protection Agency) para que os Estados que não 

tivessem conseguido alcançar um nível de poluição abaixo do programado pudessem ter um programa 

próprio de permissões de funcionamento para as empresas, com o objetivo de controlar os maiores 

emissores de poluição, assim como os novos poluidores. Já em 1981, a EPA tratou do tema de uma forma 

que as fábricas que já existiam pudessem adquirir novos equipamentos sem a observação das regras 

anteriores, desde que o total de emissão de gases poluidores da fábrica não aumentasse. Em resposta, um 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/467/837
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casos de ambiguidade ou delegação legislativa para agências reguladoras, quando ela 

tiver agido contra legem. 

Os limites da atuação do STF nesse tema também estão nos limites hermenêuticos 

e da teoria da fundamentação que devem se pautar suas decisões e, consequentemente, a 

de todos os Tribunais do país. A interpretação do julgador não pode ser aberta o bastante 

a ponto de que subjetivismos individuais sejam incorporados às sentenças. Nesse ponto, 

a ponderação entre valores e princípios, que será tratada posteriormente, exerce um papel 

fundamental na construção jurisprudencial e no fortalecimento de barreiras que devem 

impedir a intervenção exacerbada do Judiciário nos outros poderes. 

 

 

 

 

                                                           
grupo de proteção ambiental (NRDC – The National Resources Defense Council) ingressou em juízo contra 

a nova interpretação da EPA. A decisão da justiça federal foi contrária a EPA e a Chevron, como parte 

interessada e afetada pela decisão, recorreu. A base central da decisão se deu em dois passos: o primeiro, 

no reconhecimento de se a vontade do Congresso foi explicita quanto ao tema tratado, se a resposta for 

positiva, a sua vontade é a que deve ser constitucionalmente observada; já no segundo, se a disposição do 

Congresso, que deu origem ao ato da agência reguladora em discussão, for ambíguo ou silente, o Tribunal 

não deve impor a sua vontade, mas sim verificar se o ato está inserido nos objetivos do programa e da 

agência. Conforme um trecho do voto do juiz John Paul Stevens: "The power of an administrative agency 

to administer a congressionally created . . . program necessarily requires the formulation of policy and the 

making of rules to fill any gap left, implicitly or explicitly, by Congress.". Dessa forma, qualquer dúvida 

na formulação de politicas públicas ou regras, por meio das agências reguladoras deve ser revista pelo 

Legislativo. Pensamento que na doutrina americana pode ser visto como Administrative deference 

(deferência administrativa) ou também pode ser citado na jurisprudência como Chevron deference 

(deferência Chevron), tal como nos casos de United States v. Mead Corp., 533 U.S. 218, 226 (2001), em 

que ela não foi aplicada e Chevron U.S.A., Inc. v. Echazabal, (536 U.S. 73 (2002)), com sua aplicação.  

De forma similar, o Direito inglês tem no caso Associated Provincial Picture Houses, Limited v. 

Wednesbury Corporation, a possibilidade de intervenção do Judiciário em um ato administrativo. Para 

tanto, a Corte erigiu um princípio em três partes, em que primeiramente deve ser levado em conta se a 

autoridade pública deixou de agir no cumprimento do seu dever; se ela agiu além dos seus poderes e 

atribuições ou se a decisão tomada pela autoridade é contrária à razoabilidade dela esperada.  Corte de 

apelações da Inglaterra. Disponível em: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/1947/1.html>. 

Acesso em: 18 mar. 2016. 
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3.2 – Estado de Coisas Inconstitucional 

 

Em recente palestra realizada na Emerj65, o professor Carlos Alexandre de 

Azevedo Campos discorreu sobre o tema estado de coisas inconstitucional com grande 

propriedade sobre o tema. 

 A expressão foi criada pela Suprema Corte Colombiana e apareceu na sua primeira 

vez em 1997, em um caso em que dois professores locais alegaram que os Municípios a 

que estavam ligados, teriam falhado ao não os inscrever no sistema previdenciário federal. 

A partir da análise do caso, a Corte Constitucional da Colômbia identificou três fatores 

preponderantes: os direitos pleiteados pelas partes, na realidade, atingiam mais de 84% 

dos professores da Colômbia; o problema tinha origem sistêmica na política de recursos 

de saúde nacional e havia violação a direitos fundamentais. Com isso, o Tribunal decidiu 

que qualquer decisão dentro do âmbito municipal não cumpriria o real objetivo do Direito 

em tela, pois não apenas não atingiria o nível nacional e todos os professores, como 

também não mudaria o sistema previdenciário, fonte de toda problemática dentro de uma 

política nacional.  

 Como a inconstitucionalidade estava dentro do sistema e não poderia ser resolvida 

somente dentro do Poder Judiciário, o Tribunal colombiano decidiu que a resposta estava 

na reformulação de políticas públicas dentro de um prazo razoável.  

 Outros exemplos de declaração de estado de coisas inconstitucional foram tratados 

na palestra supracitada, ainda que nem sempre com essa expressão. Entre eles estão casos 

                                                           
65 CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Palestra proferida no auditório Des. Paulo Roberto Leite, 53ª 

Reunião do Fórum permanente de Direito Constitucional. Rio de Janeiro – RJ, em 25/11/2015.  

Disponível em: <http://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/eventosgravados/2015/estado-de-coisas-

inconstitucional/estado-de-coisas-inconstitucional.html>. Acesso em: 10 jan. 2016. 

http://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/eventosgravados/2015/estado-de-coisas-inconstitucional/estado-de-coisas-inconstitucional.html
http://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/eventosgravados/2015/estado-de-coisas-inconstitucional/estado-de-coisas-inconstitucional.html
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que trataram da falta de políticas públicas na defesa dos defensores dos direitos humanos; 

a falta de concurso público para notários e a ausência de resposta da Caixa de Previdência 

a milhares de pedidos de aposentadoria. Além deles, dois outros casos merecem atenção 

especial e o segundo deles, acerca do sistema prisional colombiano, será tratado de forma 

mais detalha, pois, como será visto, ele tem ligações com o ordenamento jurídico pátrio. 

 O deslocamento interno urbano causado pelas Farc é o primeiro dos dois exemplos 

especiais. A situação peculiar de violência urbana, com uma guerrilha armada na 

Colômbia pode parecer com a de muitas cidades no Brasil, mas ela é concentrada em uma 

área territorial muito menor e já produziu mais de 5 milhões de vítimas em sua história, 

sendo 600 mil só de mortos pela guerra66. Além disso, o impacto desses deslocamentos 

já foi de tal monta, que por meio de um estudo do Human Right Watch67 foi constatado 

que mais de 4,8 milhões de colombianos já haviam sido deslocados de suas moradias. Por 

ser um dos temas centrais do país, o governo colombiano e a guerrilha chegaram a fechar 

um acordo em 2013 que englobava indenização a essas vítimas do deslocamento68.  

 Antes mesmo de todos os relatórios e possíveis acordos, em 2004, por meio da 

Sentencia T-025-0469, a Corte Suprema daquele país verificou no tema, que essa situação 

levava as pessoas a largar seus empregos, suas famílias e casas; que o problema atingia 

um número maior de pessoas do que os 1.150 núcleos familiares70 originariamente 

                                                           
66 Conforme reportagem da AFP publicada em 28/09/2012 na Carta Capital. Disponível em: 

<http://www.cartacapital.com.br/internacional/conflito-armado-da-colombia-deixou-mais-de-cinco-

milhoes-de-vitimas>. Acesso em: 15 jan. 2016. 
67 HUMAN RIGHTS WATCH. The risk of returning home – Violence and threats against displaced people 

reclaiming land in Colombia. Disponível em: <https://www.hrw.org/report/2013/09/17/risk-returning-

home/violence-and-threats-against-displaced-people-reclaiming-land>. Acesso em: 15 jan. 2016. 
68 CARTA CAPITAL. Matéria publicada em 26 de maio de 2013. Disponível em: 

<http://www.cartacapital.com.br/internacional/governo-da-colombia-e-farc-fecham-acordo-sobre-

questao-agraria-9914.html>.  Acesso em: 15 jan. 2016. 
69 COLÔMBIA. Corte Suprema de Justiça. Sentença T-025/04. Disponível em: 

<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm>. Acesso em: 15 jan. 2016. 
70 Ibid., p.10 

http://www.cartacapital.com.br/internacional/conflito-armado-da-colombia-deixou-mais-de-cinco-milhoes-de-vitimas
http://www.cartacapital.com.br/internacional/conflito-armado-da-colombia-deixou-mais-de-cinco-milhoes-de-vitimas
http://www.cartacapital.com.br/internacional/governo-da-colombia-e-farc-fecham-acordo-sobre-questao-agraria-9914.html
http://www.cartacapital.com.br/internacional/governo-da-colombia-e-farc-fecham-acordo-sobre-questao-agraria-9914.html
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm
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analisados nas ações de tutela71; que o tema era ignorado pela sociedade em geral e que 

existiam falhas estruturais a serem organizadas pelo Poder Público. Assim, ela decidiu 

manter sua jurisdição constitucional72 e tomar uma série de medidas a partir do que 

considerou necessário para suplantar a vulnerabilidade massiva da população atingida73 

para informar diversos órgãos nacionais sobre as medidas que deveriam ser tomadas. 

 Dois pontos devem ser chamados atenção nesse caso: a importância das ações de 

tutela como instrumentos constitucionais que possibilitam a busca de direitos por todos e 

a Lei 387 de 1997.  

 As ações de tutela têm no artigo 1º do Decreto 2.591, o seu objetivo de forma 

clara. Nele, todas as pessoas têm o direito de, em um processo de tramite prioritário, 

requerer o respeito imediato de seus direitos constitucionais fundamentais quando estes 

foram violados pela ação ou omissão de autoridades públicas ou por particulares74. A 

combinação dos seus artigos 2º e 4º ainda reiteram as responsabilidades das autoridades 

públicas e particulares, além de reconhecer que mesmo os direitos fundamentais não 

consignados expressamente na Constituição da Colômbia podem vir a ser reconhecidos 

                                                           
71 As ações de tutela foram positivadas no Direito colombiano a partir do Decreto número 2591 de 1991. 

Disponível em: <http://www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/DECRETO%202591.php>. Acesso em: 16 

jan. 2016. 
72 Conforme artigo 27 do Decreto 2591 de 1991 in verbis: el juez establecerá los demás efectos del fallo 

para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o 

eliminadas las causas de la amenaza. E ainda conforme jurisprudência da Corte Constitucional, presente no 

item 4 do Auto 050/04, in verbis: “... el juez de tutela conserva la competencia para dictar órdenes que 

aseguren que el derecho sea plenamente restablecido o las causas de la amenaza sean eliminadas ...”. 

Colômbia. Corte Suprema de Justiça. Sentença T-025-04. op. cit., p. 144/145. Acesso em: 16 jan. 2016. 
73 Conforme item 10.1 da Sentença T025-04, das ordens para a superação do estado de coisas 

inconstitucional. Ibid. Acesso em: 16 jan. 2016. p. 102. 
74 Tradução resumida a partir do trecho: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, 

en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe 

a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que 

éstos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en 

los casos que señale este Decreto. Todos los días y horas son hábiles para interponer la acción de tutela. 

Presidência da República. Colômbia. Decreto número 2591 de 1991. Disponível em: 

<http://www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/DECRETO%202591.php>. Acesso em: 16 jan. 2016. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/DECRETO%202591.php
http://www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/DECRETO%202591.php
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nessa ação75. Com isso, tem-se não só um instrumento de ação constitucional como a 

possibilidade de alargamento dos direitos fundamentais, como uma base para a declaração 

do estado de coisas inconstitucional. 

 O segundo ponto importante na discussão do caso foi uma das bases legais usadas 

na decisão da Corte Colombiana e diz respeito à Lei 387 de 199776. A Lei trata dos que 

são forçados a sair de suas casas ou de atividades econômicas habituais porque sua vida 

ou integridade física estão em risco, como consequência de casos ligados a conflito 

armado interno ou a violações em massa dos direitos humanos77.  

 Diversas observações podem ser feitas em relação à base de obrigações já criada 

por essa lei. Vários artigos são preponderantes para essa análise e o seu conteúdo não será 

aqui reproduzido para que não haja um distanciamento do foco central e porque os artigos 

podem ser encontrados no endereço citado na nota de rodapé de número 47. Alguns 

pontos serão esclarecidos no que tange mudanças legislativas ou observações externas ao 

texto legal da Lei. 

 O próprio título que abre a Lei 387 de 1997, assim como o próprio artigo 3º dispõe 

sobre a responsabilidade do Estado; os artigos 4º, 5º e 6º, em sua redação original78, tratam 

                                                           
75 Conforme expresso no art. 2º do Decreto 2591: Artículo 2º. Derechos protegidos por la tutela. La acción 

de tutela garantiza los derechos constitucionales fundamentales. Cuando una decisión de tutela se refiere a 

un derecho no señalado expresamente por la Constitución como fundamental, pero cuya naturaleza permita 

su tutela para casos concretos, la Corte Constitucional le dará prelación en la revisión a esta decisión. Ibid. 
76 COLÔMBIA. Congresso Nacional. Lei 387 de 1997. Disponível em: 

<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=340>. Acesso em: 16 jan. 2016. 
77 Conforme seu artigo primeiro dita: Del desplazado. Es desplazado toda persona que se ha visto forzada 

a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas 

habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se 

encuentran directamente amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto 

armado interno; disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los 

Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de 

las situaciones anteriores que puedan alterar drásticamente el orden público. Ibid. Acesso em: 16 jan. 2016. 
78 Os artigos foram derrogados pelo Decreto 0790 de 2012, também por força da Lei 1448 de 2011, com 

uma mudança na organização administrativa quanto aos órgãos que detém a incumbência de tratar das 

vítimas.  

COLÔMBIA. Presidência da República. Decreto 0790 de 20 de abril 2012. Disponível em: 

<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47115#5>. Acesso em: 16 jan. 2016.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=340
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47115#5


51 
 

de um sistema nacional para atender as necessidades dessas pessoas, sendo que o art. 6º 

especificamente contém a participação de Ministérios, Conselhos e das Defensorias 

locais; o seu art. 7º também dispõe sobre comitês municipais, distritais e departamentais 

e seu capítulo dois traz como temática um plano nacional a ser elaborado para a resolução 

do problema, com participação inclusive do Governo Federal, pelo disposto no artigo 

1779.  

 Mesmo após a sentença T-025/04 de junho de 2004, a Lei 187 passou por outros 

questionamentos quanto à sua constitucionalidade, sendo que o artigo 2º foi considerado 

constitucional80 a partir de uma interpretação conforme a Constituição, o parágrafo do 

artigo 15 foi declarado parcialmente inconstitucional com redução de texto e o do artigo 

18 foi declarado totalmente inconstitucional81.  

 O que o contexto e a jurisprudências locais quanto ao caso demonstram é que a 

situação de desalojamento compulsório pela guerrilha interna foi tratada como um 

problema sistêmico da Colômbia durante mais de 10 anos; que tanto antes, como depois 

da decisão da Sentença T-025/04, a qual dispõe sobre a declaração de estado de coisa 

inconstitucional, o Congresso local tratou do tema com a Lei 387 de 1997 e outras leis e 

regulamentos, assim como a Corte Constitucional retornou ao tema em outros julgados. 

                                                           
COLÔMBIA. Congresso Nacional.  A Lei 1.448 trata da reparação e assistência das vítimas de conflitos 

armados internos. 

 Disponível em: <http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1448_2011.html>. Acesso em: 

16 jan. 2016. 
79 Posteriormente regulamentado pelo Decreto Nacional 2562 de 2001 que trata dos serviços educacionais 

a serem prestados aos deslocados. COLÔMBIA. Presidência da República. Disponível em: 

<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5229&iu=0#1>. Acesso em: 16 jan. 

2016. 
80 COLÔMBIA. Corte Suprema de Justiça. SENTENCIA C-029/09. Disponível em: 

<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36627#0>. Acesso em: 16 jan. 16 
81 De acordo com o Direito colombiano as declarações são de exequibilidade e de inexequibilidade para a 

constitucionalidade ou inconstitucionalidade, respectivamente, dos artigos. O julgado suprimiu as 

expressões "máximo" e "excepcionalmente por otros tres (3) más"do parágrafo do artigo 15 da Lei 387/1997 

e suprimiu todo o parágrafo do seu artigo 18. COLÔMBIA. Corte Suprema de Justiça. Sentença C-278/07. 

Disponível em: <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25924#2>. Acesso em: 

16 jan. 2016. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1448_2011.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5229&iu=0#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36627#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25924#2
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Dessa forma, a declaração feita quase sete anos após a edição da lei citada, foi uma 

inovação no Direito local, mas não nos debates jurídicos sobre o tema, pois eles já 

contavam com um histórico de participação dos outros poderes. Quando a Corte decidiu 

ordenar o Congresso e a Presidência acerca da necessidade de planos de ação efetivos, a 

legislação local e a jurisprudência já haviam tratado do tema de forma a dar bases 

concretas legais para essa tentativa de coordenação de esforços.  

 Conclui-se, portanto, que durante um prazo histórico de quinze anos, da Lei 387 

de 1997 até o Decreto Nacional 790 de 2012, houve uma construção dialógica entre os 

três poderes. Ela é necessária para casos de grande vulto, por envolver milhares ou até 

milhões de pessoas em todo o pais e também já demonstra a existência e a importância 

do diálogo entre os três poderes para o estabelecimento da ordem verdadeiramente 

democrática a partir do respeito aos direitos fundamentais reconhecidos internamente e 

internacionalmente. Tema esse que será tratado no próximo capítulo. 

 O segundo dos dois casos, que diz respeito ao sistema prisional, está presente na 

sentença T-153/9882. O caso, de 1998, trata dos estabelecimentos prisionais da Colômbia, 

do estado em que os presos estavam vivendo, da indignidade, da impossibilidade de 

ressocialização dentro desse cenário de abandono institucional e do impacto dessas vidas 

nas famílias. Segundo o julgado: “Dada la imprevisión y el desgreño que han reinado en 

materia de infraestructura carcelaria, la sobrepoblación ha conducido a que los reclusos 

ni siquiera puedan gozar de las más mínimas condiciones para llevar una vida digna en la 

prisión83”. 

                                                           
82 COLÔMBIA. Corte Suprema de Justiça. Sentença T-153/98. Disponível em: 

<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/t-153-98.htm>. Acesso em: 14 jan. 2016. 
83 Ibid., p. 1. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/t-153-98.htm
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 Na sentença também pode se encontrar a definição e alcance do tema, o qual se 

caracteriza por uma situação em que o Tribunal identifica, no caso concreto, direitos 

difusos e coletivos além daqueles inicialmente tratados nas instâncias inferiores. Dessa 

forma, acaba-se visualizando uma questão sistêmica que engloba diversos poderes. Nas 

palavras do Tribunal: 

Esta Corporación ha hecho uso de la figura del estado de cosas inconstitucional 

con el fin de buscar remedio a situaciones de vulneración de los derechos 

fundamentales que tengan un carácter general - en tanto que afectan a multitud 

de personas -, y cuyas causas sean de naturaleza estructural - es decir que, por 

lo regular, no se originan de manera exclusiva en la autoridad demandada y, 

por lo tanto, su solución exige la acción mancomunada de distintas entidades.84  

 O caso apresentou os mesmos pontos específicos vistos anteriormente e que 

caracterizam o tema e ainda assim é tido como um exemplo negativo de fracasso. Por 

meio da comprovação, com pesquisas locais históricas85 que indicavam a superlotação e 

das condições indignas constadas localmente86, o Tribunal decidiu que se tratava de um 

problema sistêmico, de todos, e que, portanto, deveria envolver o Congresso e o Poder 

Executivo na realização de novas políticas públicas. Na parte dispositiva da sentença, 

pode-se verificar que onze obrigações foram estipuladas e direcionadas para o Presidente 

da República, Governadores de estados, Congresso Nacional, INPEC87, Ministério da 

Justiça e outros. As obrigações de número 10 e 1188 são inimagináveis para aqueles que 

                                                           
84 Ibid., p. 2. 
85 De acordo com a Oficina de Planeación del INPEC. Ibid., p. 40. 
86 Conforme as constatações das inspeções ordenadas pelo Tribunal: “las condiciones de reclusión en las 

dos cárceles citadas son absolutamente infrahumanas, indignas de una persona humana, cualquiera sea su 

condición personal. Las condiciones de albergue de los internos son motivo de vergüenza para un Estado 

que proclama su respeto por los derechos de las personas y su compromiso con los marginados.” Ibid. p.39. 
87 O Inpec é o Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario da Colômbia e tem o objetivo de contribuir na 

formulação da política criminal, penitenciária e carcerária do país, além de executar as duas últimas em 

coordenação com as autoridades competentes, sempre com foco nos direitos humanos. Ele está diretamente 

ligado ao Ministério do Interior e da Justiça e tem personalidade jurídica, autonomia administrativa e 

patrimonial independentes.  

COLÔMBIA. INPEC. Disponível em: 

<http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/ResenaHistorica/Naturaleza%20jur%EDdi

ca e http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/Organizacion/Funciones.>  

Acesso em: 14 jan. 2016. 
88 Décimo.- ORDENAR a los gobernadores y alcaldes, y a los presidentes de las Asambleas 

Departamentales y de los Concejos Distritales y Municipales que tomen las medidas necesarias para 

cumplir con su obligación de crear y mantener centros de reclusión propios. 

http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/ResenaHistorica/Naturaleza%20jur%EDdica
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/ResenaHistorica/Naturaleza%20jur%EDdica
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/Organizacion/Funciones
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são contrários ao ativismo judicial, pois envolvem ordens diretas a outros poderes, ainda 

que com uma margem de execução a cargo desses mesmos poderes. 

 O caso é tido como um exemplo de insucesso na história jurisprudencial recente 

da Colômbia. Todas as medidas estipuladas deveriam ser acompanhadas de um 

monitoramento que não foi feito e levou com que o cumprimento delas não fosse 

alcançado. Além disso, é de se esperar que, em uma situação como as projetadas por 

decisões que confirmam a existência de um estado de coisas inconstitucional, haja a 

cooperação de todos os poderes, pois o Judiciário sozinho não tem força própria para o 

cumprimento de medidas que revolvem sobre todo o sistema político, legislativo e 

orçamentário. 

 Ainda em 2012, o tema era discutido pela Corte Suprema na Acción de tutela 

Radicado 5872989. Nessa ação, proposta pela defensoria pública local, a corte identificou 

mudanças geradas pela sentença T-153 de 1998, como o aumento de 41% das vagas do 

sistema penitenciário90 e medidas junto ao setor privado com o objetivo de ressocialização 

do preso91. Entretanto, no item 1.4 da medida92, o tema de estado de coisas 

inconstitucional é novamente debatido para que, ao final, na defesa dos direitos 

fundamentais dos presos, fosse aberto um novo prazo para que o Ministério da Justiça e 

                                                           
Undécimo.- ORDENAR al Presidente de la República, como suprema autoridad administrativa, y al 

Ministro de Justicia y del Derecho que, mientras se ejecutan las obras carcelarias ordenadas en esta 

sentencia, tomen las medidas necesarias para garantizar el orden público y el respeto de los derechos 

fundamentales de los internos en los establecimientos de reclusión del país. Ibid., p. 85. 
89 COLÔMBIA. Corte Suprema de Justiça. Ação de tutela 58.729/2012. Disponível em: 

<www.camara.gov.co/portal2011/gestor-documental/doc_download/1734-tutela-58729-2012-03-27>. 

Acesso em: 15 jan. 2016. 
90 Conforme trecho da decisão citada na nota de rodapé nr.45: “... se continuó con la estrategia de expansión 

de cupos penitenciarios impulsada a partir de la sentencia T-153 de 1998; resultado de esa política, señala, 

lo constituye la entrega de diez (10) centros penitenciarios que generan 22.703 cupos, para un incremento 

del 41% sobre el total del sistema”. Ibid., p. 10. 
91 Da mesma forma: “Por lo anterior, señala el Ministerio, se ha acudido a una serie de estrategias, entre las 

que se destaca el concesionar el manejo de los centros penitenciarios para que el mismo quede a cargo del 

sector privado, así como una serie de convenios -con el Sena, Coldeportes, Bienestar Familiar, entre otros-

, a fin de lograr cumplir, de forma sostenible, con el fin resocializador de la pena.”. Ibid., p. 10. 
92 Ibid., p. 15/17. 

http://www.camara.gov.co/portal2011/gestor-documental/doc_download/1734-tutela-58729-2012-03-27
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o INPEC definissem um plano de trabalho dentro de um mês para novos planos de 

remodelação do conjunto penitenciário de Armenia nos próximos dois anos ou sua 

ampliação nos próximos três anos93.  

 Outro ponto que merece ser destacado é a decisão no sentido de que cabe ao 

Congresso, nas futuras reformas legislativas, prever legalmente a origem dos recursos que 

irão financiar essas reformas94. Mais uma vez tem-se a chamada do legislativo para a 

participação na proteção de direitos básicos e da dignidade da pessoa humana. A 

importância dos trechos das resoluções citados está na imagem da arquitetura que deve 

ser feita em torno do tema, assim como de sua magnitude, por tentar envolver a sociedade 

como um todo, dos três poderes até a sociedade civil, com a participação de particulares 

no processo de ressocialização por meio de entidades privadas. 

 O que se viu no exemplo tratado e nas suas falhas foi uma falta de união e 

comunicação entre todas as partes envolvidas, mas também uma falta de accountability95 

do Judiciário, ao não manter sua jurisdição jurisdicional de sua decisão.   

 Outros exemplos similares, de constatação de estado de coisas inconstitucional, 

ainda que sem a utilização dessa nomenclatura ou de sua sigla, “ECI”, ocorreram na 

história de outros países. Na Argentina, em 2006, foi julgado o caso intitulado 

                                                           
93 Tradução pessoal a partir do trecho: “... la orden de protección para que en el plazo improrrogable de un 

(1) mes el MINISTERIO DE JUSTICIA y el INPEC, de conformidad con sus competencias, definan un 

plan de trabajo a fin de que, en el plazo perentorio de dos (años), en caso de remodelaciones o ampliaciones, 

o de tres (3), si se trata de obra nueva, amplíen el cupo penitenciario de la Penitenciaria de Armenia ...”. 

Ibid., p.33. 
94 Conforme pode-se verificar no trecho: “EXHORTAR al Ministerio de Justicia y el Poder Legislativo, 

por medio de las Presidencias del Senado y Cámara, a fin de que, para futuras reformas legislativas, prevean 

y respalden los costos financieros que éstas implicarían en el aumento de la población interna carcelaria, 

según las consideraciones expuestas en la presente decisión.” Ibid., p.33. 
95 O pronome, de origem inglesa, advém da palavra accountable e significa ter responsabilidade pelos 

efeitos de seus atos. Aqui ela é usada no sentido de ter-se uma responsabilidade intrínseca com as decisões 

tomadas, a partir do monitoramento dos efeitos que delas se espera. Definição no original em inglês 

disponível em: <http://www.ldoceonline.com/dictionary/accountable>. Acesso em: 15 jan. 2016. 

http://www.ldoceonline.com/dictionary/accountable
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Riachuelo96; nos EUA houve o caso Brown vs. Board of Education97 e na Índia o caso da 

distribuição de grãos para a população carente98.   

 Em todos os casos estudados, o estado de coisas inconstitucional é tido como um 

mecanismo procedimental, no qual a Corte Constitucional do país afirma existir uma 

massiva violação de direitos fundamentais que atinge uma parcela da população 

comumente esquecida ou relegada a um último plano de prioridades nas políticas 

públicas. Elas não existem por meio da falta de ações eficazes ou omissões deliberadas 

do Poder Público e ainda assim, a sua solução exige um conjunto de medidas envolvendo 

os três poderes e a sociedade como um todo. Em seu centro existe a inconstitucionalidade 

a partir de um sistema falido que não consegue dar conta de todos os direitos para todos 

os cidadãos.  

 Pela análise dos casos também pode-se chegar aos pressupostos comuns para a 

declaração do “ECI”. Entre eles existe a identificação de um quadro fático de um 

problema que atinge uma parcela da população e falhas estruturais nos mecanismos de 

                                                           
96 Processo catalogado como Letra M, No. 1569 Legajo XL, Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado 

Nacional  y  otros. Após a constatação do nível de poluição na Bacia Matanza-Riachuelo e de seus 

desdobramentos para a saúde de mais de dois milhões de habitantes, o Estado Nacional, a Província de 

Buenos Aires e da Cidade de Buenos Aires foram condenados a realizar um plano de recuperação ambiental, 

conforme item V, folha 318 do julgado. ARGENTINA. Corte Suprema De Justicia De La Nación. Página 

oficial do caso disponível em: <http://www.cij.gov.ar/riachuelo.html>. Sentença disponível em 

<http://www.cij.gov.ar/adj/expedientes_riachuelo/01.pdf>. Acesso em: 16 jan. 2016. 
97 O caso é um exemplo de ativismo visto dentro da jurisprudência norte americana, acerca da segregação 

racial no sul dos Estados Unidos e inscrição de afrodescendentes nas escolas públicas. Tem similitudes com 

o tema tratado no presente capítulo, pois o julgado da Suprema Corte foi de 1954 e mesmo após uma década 

ainda haviam estados do Sul que não haviam cumprido a ordem de maneira efetiva. Tal problemática levou 

com que a Suprema Corte americana tivesse que recorrer a profissionais experientes no ramo da educação 

para auxiliar na formulação de políticas públicas. A partir da procura por meios para dar efetividade à sua 

decisão, ainda foram criadas as struture junctions, ordens estruturais para tentar transformar o sistema e 

afastar a omissão estatal. 
98 Com o problema de fome crônica entre os Indianos, a Suprema Corte da Índia verificou que havia uma 

deficiência na distribuição de grãos, inclusive com o apodrecimento de parte deles e decidiu intervir nessa 

política. Em um primeiro momento, ela foi tida pelo Governo como uma sugestão e não uma obrigação 

legal, confirmada posteriormente pela Corte. The Hindu. Matéria publicada em 13 de agosto de 2010. 

Disponível em: <http://www.thehindu.com/news/national/distribute-foodgrains-at-very-low-or-no-cost-

supreme-court-tells-centre/article566828.ece>. The DNA India. Matéria publicada em 01 de setembro de 

2010. Disponível em: <http://www.dnaindia.com/india/report-it-s-an-order-not-a-suggestion-supreme-

court-raps-sharad-pawar-on-food-grain-1431813>. Acesso em: 15 jan. 2016. 

http://www.cij.gov.ar/riachuelo.html
http://www.cij.gov.ar/adj/expedientes_riachuelo/01.pdf
http://www.thehindu.com/news/national/distribute-foodgrains-at-very-low-or-no-cost-supreme-court-tells-centre/article566828.ece
http://www.thehindu.com/news/national/distribute-foodgrains-at-very-low-or-no-cost-supreme-court-tells-centre/article566828.ece
http://www.dnaindia.com/india/report-it-s-an-order-not-a-suggestion-supreme-court-raps-sharad-pawar-on-food-grain-1431813
http://www.dnaindia.com/india/report-it-s-an-order-not-a-suggestion-supreme-court-raps-sharad-pawar-on-food-grain-1431813


57 
 

garantia dos direitos fundamentais dessas pessoas. Em contrapartida, os efeitos da 

discussão em torno dessas questões e da declaração do “ECI” podem impulsionar medidas 

de solução mais drásticas, pois acarretam na superação de três pontos relevantes: 

bloqueios políticos quanto a discussão dos problemas das minorias envolvidas, já que 

quando o tema entra em debate e todos os poderes são chamados para enfrentá-lo, o custo 

político de não abordar os direitos humanos e fundamentais dos envolvidos pode custar 

eleições; bloqueios institucionais, em que sem essa nova situação jurídica com uma Corte 

Suprema como órgão intermediador, não seria possível unir os diferentes interesses em 

jogo e colocar o tema na pauta do Congresso; por último, a superação dos bloqueios 

sociais, com a participação ativa da opinião pública. 

 Esse quadro jurídico e político que pode visualizar o “ECI” como uma solução 

constitucional não existe sem críticas. Para aqueles que já se posicionam contrários ao 

ativismo judicial, uma declaração como essa, mesmo pelo STF, seria uma violação a 

democracia. Com essa base, pode-se chegar à conclusão de que a inserção de tal 

procedimento no ordenamento jurídico pátrio iria causar uma aplicação geral de suas 

regras, seja pelo controle concentrado ou pelo difuso; que suas regras são subjetivas 

demais e facilitariam sua aplicação desordenada; que não há legitimidade democrática 

para sua aplicação e haveria violação a separação de poderes. 

 O que se pode notar pelos exemplos citados, entretanto, é que os dois pressupostos 

citados já delimitam profundamente a sua aplicação, pois as Cortes estão sempre diante 

de problemas nacionais, de amplo impacto e violação de direitos humanos dos mais 
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básicos, tais como saúde99, alimentação100, tratamento digno101 e a própria vida102. A 

aplicação difusa por juízes de 1ª instância também se mostra difícil diante da necessidade 

de coordenação de esforços múltiplos de diversos órgãos, ainda que o mesmo não possa 

se dizer das Tribunais estaduais, o que pode ser resolvido com regras mais claras e 

objetivas quanto às possibilidades de declaração de um “ECI”. Mesmo que os estados 

tenham uma certa autonomia financeira, um dos pressupostos citados impõe que o 

problema deve ser nacional, o que denota que o problema deve existir em outros estados 

e que há verba federal na sua solução e, portanto, a necessidade de coordenação de 

esforços em um nível superior para que não se beneficie um ou outro estado.   

 As críticas quanto à legitimidade democrática podem ser resolvidas, por sua vez, 

com a constatação de que, nesses casos, é dever do STF ter um papel contra majoritário.  

A parcela da população envolvida já é marginalizada e esquecida pelo Poder Público, o 

que revela a sua falta de representação democrática.  

  A falta de poder real das Cortes Supremas na implementação de políticas públicas, 

seja pela falta de meios físicos103 ou por falta de legitimidade já foi tratada, ainda que 

indiretamente por Alexander Bickel, no seu estudo sobre a Suprema Corte e o judicial 

review americano104. A ideia de poder menos perigoso está associada à história do caso 

Brown vs. Board of Education105 e aos problemas derivados da ineficiência de uma 

                                                           
99 Como no caso citado ocorrido na Argentina que envolveu a poluição ambiental e a saúde pública em 

decorrência da omissão política após anos de comportamento reiterado de descaso. 
100 Como no caso citado ocorrido na Índia, em que mesmo grãos que iriam apodrecer não eram utilizados 

para alimentar uma parcela da população que poderia morrer sem a intervenção do Estado. 
101 Caso das prisões colombianas, assim como é o das brasileiras, tal como tratado na ADPF 347. 
102 Caso dos deslocamentos internos na Colômbia. A própria impossibilidade do cidadão, de se organizar, 

para ter sua vida diante de situações de risco que a inviabiliza, põe em risco a economia, os exercícios de 

seus direitos e a democracia. 
103 Meios físicos no sentido de que o Poder Judiciário tem o poder para executar suas próprias decisões, 

mas não tem uma força própria para fazê-lo, tal como um exército ou polícia própria e depende de toda 

uma estrutura organizacional, estatal e democrática para fazer cumprir suas decisões.   
104 BICKEL, ALEXANDER M., and Harry H. Wellington. The Least Dangerous Branch. Yale University 

Press, 1986.  
105 Caso de 1954 já visto anteriormente e que trata da segregação racial nas escolas públicas e que tem sua 

importância também na demora da implementação da decisão da Suprema Corte dos EUA. 
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decisão jurídica de grande porte diante da flagrante desobediência do Poder Público. A 

partir da análise feita no artigo publicado por Matthew Dickinson106, acerca dos efeitos 

do caso Obergefell v. Hodges107, a Suprema Corte americana tende a acompanhar a 

opinião pública nas suas decisões mais polêmicas. Ela nem se posiciona muito à frente de 

seu tempo e nem está deslocada do que pode ser considerado como um consenso geral da 

população. Ela, mesmo sem perceber, dá o apoio político que esses julgados precisam 

para surtir efeitos no campo prático, pois as instituições que podem vir a ser contra essas 

decisões passam a reavaliar seus posicionamentos e comportamentos frente a 

desobediência e litigância custosa com o Poder Judiciário e desgaste com a opinião 

pública e, como desdobramento, com a classe Política. Da mesma forma que em certos 

casos específicos que tratam de ativismo, tem-se então a participação da sociedade como 

um importante elemento para assegurar o cumprimento das obrigações e metas 

estabelecidas em decisões como as que envolvem a declaração do estado de coisas 

inconstitucional.  

 

 

 

 

                                                           
106 Professor de ciências políticas da Faculdade de Middlebury, Vermont, EUA. DICKINSON, Mathew. 

The least dangerous branch: the court and same sex marriage. Disponível em: 

<http://sites.middlebury.edu/presidentialpower/2015/06/27/the-least-dangerous-branch-the-court-and-

same-sex-marriage>. Acesso em: 16 jan. 2016. 
107 O caso trata da interpretação da emenda constitucional 14 e da possibilidade de casamentos entre 

pessoas do mesmo sexo frente a igualdade de gêneros e a não discriminação. Com a decisão, não só os 

estados americanos devem aceitar realizar os casamentos, como também devem reconhecer aqueles 

realizados em outros estados. Importante salientar que a decisão da Suprema Corte foi contrária às leis 

estaduais de vários estados e que o modelo de federalismo americano aceita a formulação de uma 

legislação civil e penal por cada estado. Síntese do caso disponível em: 

<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/576/14-556/> e "Obergefell v. Hodges." Oyez. Chicago-Kent 

College of Law at Illinois Tech. Disponível em: <https://www.oyez.org/cases/2014/14-556>. Acesso em: 

16 jan. 2016.  

http://sites.middlebury.edu/presidentialpower/2015/06/27/the-least-dangerous-branch-the-court-and-same-sex-marriage
http://sites.middlebury.edu/presidentialpower/2015/06/27/the-least-dangerous-branch-the-court-and-same-sex-marriage
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3.3 – O Desequilíbrio na Interpretação e Fundamentação  

 

Existem casos de desequilíbrio na interpretação judicial, na medida em que alguns 

juízes podem se comportar de uma forma em que eles mesmos se bastam para o 

julgamento de qualquer caso.  

Sobre o tema de subjetivismo judicial, hermenêutica e jurisdição constitucional, 

Lenio Streck, em diversas palestras108, analisa que o exercício jurisdicional é uma forma 

de assegurar o direito constitucional e está ligado ao estado democrático de Direito. 

Entretanto, o subjetivismo de certas decisões, em todos os graus, põe em risco a própria 

democracia.  

Para o professor, os embargos de declaração violam o artigo 93, IX da CRFB109, 

porque eles acabam por comprovar que um juiz pode fazer uma sentença sem a devida 

fundamentação e que, portanto, tem que ser atacada pelos embargos. Situação pior se 

apresenta quando mesmo com omissão ou obscuridade do texto, o juiz de 1ª instância ou 

o próprio tribunal, ao julgar os embargos, acabam por repetir o texto do artigo 619 CPP110 

ou do 535, I CPC111 e simplesmente respondem os embargos informando que não existe 

                                                           
108 STRECK, Lênico Luiz. 06_08_2013 - Hermenêutica, Decisão Judicial e Contemporaneidade. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=fhjuNDOr1WM>. Acesso em: 11 jan. 2016. Aula 

Magna - Lenio Luiz Streck. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=0sdyomqFjf4>. Acesso 

em: 11 jan. 2016. Aula Magna_ Jurisdição Constitucional e Hermenêutica - Lênio Luiz Streck. Disponível 

em: <https://www.youtube.com/watch?v=vTXtDcRsqww>. Acesso em: 11 jan. 2016.  
109 Artigo 93, IX CRFB - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 

fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados 

atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito 

à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 45, de 2004). Brasil. Constituição Federal. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 11 jan. 2016. 
110 Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos 

embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença 

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. BRASIL. Congresso Nacional. Código de Processo 

Penal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm>. 

Acesso em: 11 jan. 2016. 
111 Artigo 535, I do CPC/73 ou 1.022 do CPC atual. Art. 535. Cabem embargos de declaração quando: I - 

houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição. BRASIL. Congresso Nacional. Código de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
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obscuridade ou omissão em toda a sentença. Em artigo publicado em 2015112, o autor 

traça sua origem até a da Lei da Boa Razão de 18/08/1769113. Em sua conclusão, ele vê 

os embargos como uma “válvula de escape” para impedir a nulidade de decisões não 

fundamentadas ou com fundamentação insuficiente que acabam por causar o retorno do 

processo ao seu início cada vez que têm suas decisões ou sentenças anuladas. 

Esse é um dos sintomas do Judiciário do que, para o autor, surge de uma 

interpretação das leis pelos juízes, largamente aberta baseada em princípios114. Em outro 

artigo115, ele ainda cita um trecho de um discurso do Min. Marco Aurélio: “... os 

julgamentos não podem ser feitos conforme a cabeça do juiz. De bem-intencionados, de 

salvadores da pátria, o mundo está cheio”. Nesse trabalho, ele escreve sobre a 

interpretação das normas pelos juízes nos casos de decretação de prisão de pessoas mais 

conhecidas e faz uma analogia com os personagens de Sófocles: Antígona e Creonte116. 

                                                           
Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869compilada.htm>. Novo 

Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 16 jan. 2016. 
112 STRECK, Lênio Luiz. Virou moda dar o drible da vaca nos embargos de declaração no crime. 

Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-ago-20/senso-incomum-virou-moda-dar-drible-vaca-

embargos-declaracao-crime>. Acesso em: 17 jan. 2016. 
113 A Lei é um marco no Direito português do Século XVIII, pois define qual é o entendimento do Estado, 

no caso, do rei, sobre a aplicação do Direito, de forma que tenta consertar tudo o que havia de errado na 

aplicação das regras e regulamentos anteriores.  Em seu item 15, página 14, assim está disposto: “Muitas 

vezes as Sentenças das Relações omitem os fundamentos, em que os Ministros se fundaram referindo-se ao 

ponderado nas Tenções. Isto a meu ver é abuso ...”. Logo após esse item, existe o §3º que prevê embargos 

dos “Accordãos”.  TELLES, José Homem Corrêa. Commentario Critico a Lei da Boa Razão. Disponível 

em: <http://www.stf.jus.br/bibliotecadigital/OR/108523/pdf/108523.pdf>. Acesso em: 17 jan. 2016. 
114 STRECK, Lênio Luiz. O que é decidir por princípios? A diferença entre a vida e a morte. Disponível 

em: <http://www.conjur.com.br/2015-ago-06/senso-incomum-decidir-principios-diferenca-entre-vida-

morte>. Acesso em: 04 mai. 2016. 
115 STRECK, Lênio Luiz. Para ministro do STF, julgamentos não podem ser conforme a cabeça do juiz!. 

Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-jul-16/senso-incomum-ministro-stf-julgamentos-nao-

podem-conforme-cabeca-juiz>. Acesso em: 04 mai. 2016. 
116 Na trilogia tebana, que reúne as três obras de Sófocles com os mesmos personagens, a obra Antígona se 

passa depois de Édipo Rei e Édipo em Colono. Nela há o que se pode entender como o primeiro embate 

entre lei natural e o que, posteriormente se entenderia como positivismo. Antígona era uma princesa, filha 

de Édipo com Jocasta e ela tinha mais três irmãos: Etéocles, Ismênia e Polinice. De forma resumida, 

Etéocles e Polinice iniciaram uma guerra pelo trono, por não querer dividi-lo de forma intercalada. Como 

não conseguiram chegar aos seus objetivos com ela, resolveram lutar diretamente um contra o outro, em 

um combate que provou ser mortal para ambos. Com a ausência de um herdeiro masculino para o trono, 

Creonte, tio deles, assume sua posição como regente de Tebas. Como Polinice lutou ao lado dos inimigos 

do Estado, ele não poderá ser enterrado e deverá permanecer onde morreu. Para tanto, Creonte edita algo 

similar ao que seria hoje um decreto-lei para impedir que ele seja enterrado. Antígona decide enterrá-lo 

http://www.conjur.com.br/2015-ago-20/senso-incomum-virou-moda-dar-drible-vaca-embargos-declaracao-crime
http://www.conjur.com.br/2015-ago-20/senso-incomum-virou-moda-dar-drible-vaca-embargos-declaracao-crime
http://www.stf.jus.br/bibliotecadigital/OR/108523/pdf/108523.pdf
http://www.conjur.com.br/2015-ago-06/senso-incomum-decidir-principios-diferenca-entre-vida-morte
http://www.conjur.com.br/2015-ago-06/senso-incomum-decidir-principios-diferenca-entre-vida-morte
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3.3.1 Fundamentação, (In)Segurança Jurídica e uma Era de Incertezas.  

 

Para o autor, não só nesse artigo, mas em outros117, existe uma necessidade de 

mais Creonte do que Antígona. Seja de uma forma explícita, seja ao falar em 

interpretações ligadas a causas individuais, o autor revela a necessidade de proteção do 

Direito como uma proteção do próprio Estado, de tal forma que seja diminuído o lugar 

do subjetivismo e individualismo das decisões como forma de se sedimentar a justiça, o 

Estado e a própria democracia. Em suas palavras: 

[...] a jurisprudência é importante. Mas não é ela que dita, solo, o que o direito 

é. 

(...) A teoria precisa encontrar uma forma de avaliar as decisões de modo que 

seja possível dizer quando uma decisão se apresenta melhor que a outra para o 

caso, no sentido de dar legitimidade ao uso do poder coercitivo pelo Estado. 

(...) a hermenêutica é recuperada e alçada a uma dimensão fundante, surgindo 

como uma terceira via para superar tanto o objetivismo como o subjetivismo 

(solipsismo onde está assentado o livre convencimento, o “decido conforme 

minha cabeça”, etc). 118 

No trecho citado existe a primeira ideia do juiz solipsista no presente trabalho. O 

autor traça a origem da palavra solipsista do alemão Selbsüchtiger119. Esse conceito está 

                                                           
mesmo assim, por considerar que, de outra forma, a alma de seu irmão vagaria eternamente e porque, de 

certa forma, essa seria uma pena eterna pesada demais e contrária à cultura e aos costumes. Ela é presa 

enquanto tentava enterrá-lo. Creonte deve respeitar as normas e não pode beneficiar Antígona, mesmo 

sendo ela uma princesa. Antígona se defende ao alegar que a sua lei é humana e ela respeita a lei dos deuses, 

tal qual uma lei natural, que manda enterrar os mortos. Seu noivo, filho de Creonte, defende o discurso de 

Antígona. Ainda assim, em total respeito ao decreto, por ele sancionado, Creonte determina que Antígona 

seja emparedada na caverna, o que traz como consequência a morte de seu filho e sua esposa. A história 

não só revela um exemplo de húbris, também conhecido como hybris, que pode ser entendido como se 

desafiar a realidade para além da medida do próprio homem, como também é um exemplo de respeito às 

regras sem a preocupação de quem terá que arcar com a pena. 
117 STRECK, Lênio Luiz. Cada um pediu uma república só sua; e o advogado, só um cafezinho! Feliz! 

Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-mai-07/senso-incomum-cada-republica-advogado-cafe-

feliz>. Acesso em: 05 mai. 2016 e O que querem estudantes e advogados de Pindorama? Ao menos sabem? 

Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-abr-16/senso-incomum-estudantes-advogados-

pindorama-sabem>. Acesso em: 05 mai. 2016.  
118 STRECK, Lênio Luiz . Para ministro do STF, julgamentos não podem ser conforme a cabeça do juiz! 

Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-jul-16/senso-incomum-ministro-stf-julgamentos-nao-

podem-conforme-cabeca-juiz>. Acesso em: 05 mai. 2016. 
119 STRECK, Lênio Luiz. E o juiz decretou a prisão marcando um "X"! Sentença ou quiz show?. Disponível 

em: <http://www.conjur.com.br/2015-mar-26/senso-incomum-juiz-decretou-prisao-marcando-sentenca-

ou-quiz-show>. Acesso em: 05 mai. 2016. Para o autor, a palavra solipsista tem o significado de ser “viciado 

em si mesmo”. Para o sujeito solipsista, a realidade existe só a partir dele. Sua vontade e visão de mundo o 

deixam viciado em si mesmo, de forma que ele pensa que o Direito existe nele. Como forma de ilustrar esse 

http://www.conjur.com.br/2015-jul-16/senso-incomum-ministro-stf-julgamentos-nao-podem-conforme-cabeca-juiz
http://www.conjur.com.br/2015-jul-16/senso-incomum-ministro-stf-julgamentos-nao-podem-conforme-cabeca-juiz
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intimamente ligado à hermenêutica e presente no pensamento e obras de Streck120, motivo 

pelo qual será tratado por diversos ângulos.   

De forma a complementar o pensamento anterior, no discurso já citado do Min. 

Marco Aurélio121, assim ele se pronunciou:  

A segurança jurídica é a espinha dorsal da sociedade. Sem ela, há sobressaltos, 

solavancos, intranquilidade maior. O regime democrático a pressupõe. A paz 

social respalda-se na confiança mútua e, mais do que isso — em proveito de 

todos, do bem comum —, no respeito a direitos e obrigações estabelecidos, 

não se mostrando consentâneo com a vida gregária, com o convívio civilizado, 

ignorar o pacto social, fazendo-o a partir do critério de plantão. 

Tal ideia do papel do Direito perpassa os temas aqui discutidos e parte do 

pressuposto de que a segurança jurídica advém de interpretações dos direitos que 

convergem para uma mesma solução. Esse papel muitas vezes é realizado pelos tribunais 

locais e pelo STJ, mas as principais questões, que envolvem direitos fundamentais, o 

exercício da cidadania e democracia, passam pelo STF. Nesse sentido, a declaração do 

Ministro, de que a segurança jurídica é a coluna mestra da sociedade, demonstra a 

importância de uma interpretação uniforme conforme a Constituição Federal.  

O Min. Marco Aurélio, na mesma ocasião, ao se posicionar sobre o século XXI 

como uma possível Era das incertezas, dentro da ótica do historiador Eric Hobsbawm122, 

frente a um período de incertezas econômicas, políticas e sociais em que vivemos, assim 

concluiu: 

Em nossa pátria amada, há um elemento complicador: o crescimento 

demográfico desenfreado nas últimas quatro décadas. (...) Considerem o 

seguinte contraponto: saúde, habitação, transporte, segurança pública, 

mercado de trabalho, historicamente desequilibrado, com excesso de mão de 

obra e escassez de empregos, cresceram nesse diapasão? A resposta é 

                                                           
tipo de juiz, o autor trouxe o exemplo de um magistrado que, em suas sentenças penais, fundamentava suas 

prisões com textos pré-estabelecidos, em que ele só precisava marcar a opção com um “X”. 
120 Como exemplo tem-se a obra: “O que é isto – Decido conforme a minha consciência?” editada pela 

Livraria do Advogado em 2010. 
121 MELLO. Marco Aurélio de. Direito das incertezas. Disponível em: <http://s.conjur.com.br/dl/palestra-

direito-incertezas-marco.pdf>. Acesso em: 05 mai. 2016. p.8 
122 Eric Hobsbawm, historiador, nomeou de a Era das Revoluções, o período histórico entre 1789 e 1848; a 

Era do Capital, o período entre 1848 e 1875; a Era do Imperialismo, entre 1875 e 1914 e a Era dos Extremos 

(século XX, a partir de 1914). Ibid., p.7. 
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desenganadamente negativa, o que leva à incerteza, a não fechar o próprio 

sistema, grassando as desigualdades sociais que tanto nos envergonham, as 

vicissitudes de toda ordem e, então, a insegurança nas vertentes mais 

ameaçadoras.
123

 

Essa visão confirma a integração do Direito aos acontecimentos da sociedade e a 

crescente dificuldade de seu envolvimento frente a crises políticas e econômicas dentro 

de um modelo de intervenção mínima ou de não intervenção entre os Poderes.  Uma 

dessas possibilidades de intervenção é a declaração de inconstitucionalidade de uma lei. 

Sobre o tema e os efeitos de modulação dessa decisão, o Ministro assim se posicionou: 

Acredito, e menciono não apenas o Supremo Tribunal Federal, que cortes 

constitucionais devem, podem e fazem ótimo trabalho em favor da segurança 

jurídica. (...) Retrato o especial momento vivenciado pelo Supremo brasileiro, 

considerado o instituto da modulação temporal dos efeitos das decisões de 

inconstitucionalidade. Tem-se observado o que chamo de "abuso da 

modulação". Originalmente pensado em favor da segurança jurídica, ante a 

generalização, transformou-se em fonte de incertezas.
 124

 

Para ele, há, nesse sistema, uma certa mitigação da força das normas 

constitucionais, pois a norma contrária à Constituição Federal, que deveria nascer 

natimorta, adquire com a modulação, um tempo de vida em que produz efeitos e, com 

isso, encoraja o legislador a criar essas normas, ainda que tenha conhecimento de seus 

efeitos contrários à lei maior.  

Na comparação entre o Direito Brasileiro e o Português sobre o tema, nos artigos 

27 da Lei nº 9.868 de 1999125 e 11 da Lei 9.882 de 1999126 com o artigo 282, 4, 1 e 2 da 

                                                           
123 Ibid., p. 6. 
124 Ibid., p. 9. 
125 Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança 

jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços 

de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de 

seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. BRASIL. Congresso Nacional. Lei 

nº 9.868, de 10 de novembro de 1999.  

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9868.htm>. Acesso em: 05 mai. 2016. 
126 Art. 11. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no processo de arguição de 

descumprimento de preceito fundamental, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional 

interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir 

os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de 

outro momento que venha a ser fixado. BRASIL. Congresso Nacional. Lei nº 9.882, de 3 de dezembro de 

1999. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9882.htm>. Acesso em: 05 mai. 2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9868.htm
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Constituição Portuguesa127 nota-se que existe a possibilidade de modulação dos efeitos 

nos dois regimes jurídicos. Entretanto, no caso do Direito Português, a regra explícita do 

artigo 282, 1 da Constituição Portuguesa é dos efeitos ex-tunc. A sua exceção está no 

artigo 282, 4. A possibilidade de modulação com efeitos ex-nunc, associada ao grande 

número de leis editadas e aos benefícios que elas podem trazer, propicia um cenário de 

criação de normas em que o Poder Judiciário está sempre em conflito com o Legislativo. 

Assim o Ministro conclui: 

A prática estimula a edição de normas inconstitucionais, e esse estímulo ocorre 

no tocante àqueles que acreditam na morosidade da Justiça e no famoso 

"jeitinho". (...) O abuso da modulação transforma o Supremo em Congresso 

Nacional, vindo a reescrever a Carta da República.  

Em última conclusão, a flexibilização da higidez do texto constitucional é um 

convite ao descumprimento, mormente em um país possuidor de mais de cinco 

mil e quinhentas casas legislativas, abrangendo Câmaras de Vereadores, 

Assembleias Legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal.
128

  

Tal pensamento se coaduna com o tema aqui exposto: o do subjetivismo das 

decisões e a insegurança jurídica na interpretação de fundamentação dessas decisões. 

Ainda que o caso específico da edição de normas constitucionais apareça mais 

evidentemente nos interesses pessoais do legislador. Na medida em que elas, decisões e 

normas, são casuísticas e individuais, é quase como se o código moral individual de cada 

um prevalecesse sobre a ordem legal vigente. Os espaços do legislador e o do Judiciário, 

que deveriam ser complementares, de forma a empregar uma unicidade ao Direito, 

acabam se sobrepondo de forma contrária. 

                                                           
127 Artigo 282 1. A declaração de inconstitucionalidade ou de ilegalidade com força obrigatória geral produz 

efeitos desde a entrada em vigor da norma declarada inconstitucional ou ilegal e determina a repristinação 

das normas que ela, eventualmente, haja revogado. 2. Tratando-se, porém, de inconstitucionalidade ou de 

ilegalidade por infracção de norma constitucional ou legal posterior, a declaração só produz efeitos desde 

a entrada em vigor desta última.  

4. Quando a segurança jurídica, razões de equidade ou interesse público de excepcional relevo, que deverá 

ser fundamentado, o exigirem, poderá o Tribunal Constitucional fixar os efeitos da inconstitucionalidade 

ou da ilegalidade com alcance mais restrito do que o previsto nos n.os 1 e 2. 

PORTUGAL. Assembleia Constituinte Portuguesa. 02 de Abril de 1976. Constituição da República 

Portuguesa. 

Disponível em: <http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx>. 

Acesso em: 05 mai. 2016. 
128 MELLO, op. cit., p. 10. 
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3.3.2 – Valores morais e princípios na interpretação hermenêutica 

 

Valores morais podem estar carregados de princípios, sejam eles individuais ou 

coletivos. No campo do Direito, a moralidade não deve corrigir as normas a ponto de a 

individualidade se sobrepor a regras pré-constituídas. O sentido da norma não está na 

mente do intérprete, mas sim na interação da intersubjetividade dos agentes envolvidos. 

Isto é, a norma deve ser interpretada levando-se em conta todos os seus desdobramentos, 

não só as partes envolvidas, mas como as consequências de decisões sólidas que podem 

ser cumpridas por qualquer Tribunal do país, mas sempre de forma que se leve à 

concretude de direitos sem a substituição do juízo do legislador pelo juízo do Tribunal. 

Dentro do estudo da hermenêutica, Streck visualiza dois modos de interpretação 

dos princípios: o teleológico e o deontológico129. Para o primeiro modo, eles seriam 

valores que serviriam de guia para o juiz tomar suas decisões. Para o professor: “os 

princípios seriam fatores de abertura da legalidade formal, para possibilitarem a busca 

por uma justiça material”. Dessa forma, a transformação deles em valores tem o potencial 

de proporcionar a qualquer juiz, o emprego da norma da melhor forma que achar 

necessário. Há nesse modo, portanto, a possibilidade de correção do Direito pela moral, 

ponto que Streck não aceita em diversas de suas obras. Para ele, pelo viés teleológico, há 

a possibilidade de os fins justificarem os meios, de forma que: “tratar princípios 

teleologicamente é submeter direitos e garantias a um cálculo de custo e benefício, 

dispensando a sua obrigatoriedade e condicionando-os a pontos de vista parciais”.   

                                                           
129 STRECK, Lênio Luiz. Em entrevista ao site CONJUR. Disponível em: 

<http://www.conjur.com.br/2012-abr-02/valores-morais-nao-podem-nortear-principios-juridicos-lenio-

streck>. Acesso em: 06 mai. 2016. 
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Já pela deontologia, “os princípios recebem sua carga deontológica em razão de 

sua manifestação histórico-cultural no seio de uma comunidade política”. Em outras 

palavras, tal qual na construção da jurisprudência, um padrão decisório é construído com 

o tempo e ele leva à formação desses princípios, os quais passam a funcionar como 

normas e não como valores. 

A proposição da visão deontológica com princípios como normas cogentes parece 

se assemelhar ao conceito de dever ser, em contraste a posicionamentos utilitaristas. 

Nesse sentido, mais uma vez a moral individual não pode corrigir ou se confundir com o 

Direito. Sobre o tema, Streck ainda aponta130: 

[...] dada a cooriginariedade entre Direito e Moral (e o fato de o comando 

jurídico não poder contrariar o conteúdo moral, apesar de com este não se 

confundir), o argumento jurídico é, radicalmente, moral (por isso Dworkin irá 

ainda mais longe e dirá que o Direito é um branch da Moral). Mas a moralidade 

que o jurista articula quando argumenta não é a sua moralidade privada; não é 

a mesma que governa suas escolhas pessoais. A moralidade pública e política 

é outra, e gira, em Estados Democráticos ao menos, em torno de um sistema 

de direitos. 

A moralidade pessoal que decide o que é certo e o que é errado não pode ter lugar 

no direito. Streck propõe, dessa forma, que o juiz tem responsabilidade política e suas 

decisões devem se fundamentar nas normas, pois no direito existem decisões e não 

escolhas pessoais.  

Muito já se debateu em vários ramos do Direito sobre moral, aplicação das leis, 

princípios e hermenêutica. Às vezes esse debate pode parecer não ter um objetivo 

concreto ou não ter aplicabilidade. Entretanto, exemplos não faltam pelo mundo e o 

próprio Streck relata um deles no caso131 dos irmãos siameses ingleses em que um deles 

                                                           
130 STRECK, Lênio Luiz. Matar o gordinho ou não? O que as escolhas morais têm a ver com o Direito?. 

Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2014-ago-28/senso-incomum-matar-gordinho-ou-nao-

escolha-moral-ver-direito>. Acesso em: 06 mai. 2016. 
131 STRECK, Lênio Luiz. “Salvo pela lei, morto pela moral”: como devem decidir os juízes? Disponível 

em: www.conjur.com.br/2014-out-16/senso-incomum-salvo-lei-morto-moral-decidir-juizes. Acesso em: 

06 mai. 2016. 

http://www.conjur.com.br/2014-ago-28/senso-incomum-matar-gordinho-ou-nao-escolha-moral-ver-direito
http://www.conjur.com.br/2014-ago-28/senso-incomum-matar-gordinho-ou-nao-escolha-moral-ver-direito
http://www.conjur.com.br/2014-out-16/senso-incomum-salvo-lei-morto-moral-decidir-juizes
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não tinha condição de viver, pois não tinha pulmões e tinha somente parte do cérebro. A 

decisão judicial foi a de separá-los, o que levou à morte do mais fraco e à possibilidade 

de vida do outro. No início da sentença, o juiz Alan Ward assim começou a sua 

fundamentação: 

Sendo este um tribunal que cuida da lei, e não de preceitos morais, nossa tarefa 

consistiu em encontrar, como é nosso dever aplicar os princípios legais 

relevantes para a situação com que nos defrontávamos — uma situação de todo 

excepcional. 
132

 

Esse é um exemplo de aplicação de um princípio, a vida como um direito supremo, 

sem julgamentos morais. O que o autor defende em suas obras é um dever de 

accountbility133 do Judiciário dentro de uma nova teoria de decisão, na qual deve ser 

levada em conta justamente a questão de que os juristas decidem e não fazem escolhas 

pessoais.  

Outro exemplo está no princípio da proibição da deficiência, também conhecido 

como vedação à proteção deficiente. O Estado tem o dever de fazer cumprir as normas 

constitucionais e entre elas o direito de ampla defesa. O STJ, até a edição da Lei n. 

10.792/2003 tinha o posicionamento de não considerar nulos os interrogatórios realizados 

sem a presença de um defensor. Se os princípios devem ser entendidos como normas 

cogentes e a própria Constituição positiva o direito à defesa, a conclusão do STJ poderia 

ser outra. Entretanto, o julgamento do REsp 62515 / SP134, do RMS 17251 / SP135, REsp 

                                                           
132 Ibid. Extraído diretamente da coluna do professor Streck. 
133 Ibid. Streck defende que deve existir uma responsabilidade dos Tribunais, tal qual uma prestação de 

contas à sociedade sobre a fundamentação de suas decisões associada ao papel dos juízes na esfera 

administrativa estatal, como um corpo que possui responsabilidade política e deve decidir conforme o 

direito.   
134 Nessa decisão, o Min. Vicente Leal relata que a jurisprudência entendia, na época, que o interrogatório 

do réu era um ato pessoal do magistrado e que, ainda que fosse um meio de defesa e fonte de prova, ele não 

estava sujeito ao contraditório. Esse entendimento perdurou no STJ até a edição da Lei 10.792/2003.  

BRASIL. STJ. Rel. Ministro Vicente Leal. Sexta Turma. Data de julgamento 04/12/1995. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/ita/listarAcordaos?classe=&num_processo=&num_registro=1995001325

83&dt_publicacao=11/03/1996>. Acesso em: 07 mai. 2016. 
135 BRASIL. STJ. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. Data de julgamento 24/08/2004. Disponível 

em: <http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=interrogat%F3rio&ref=CPP-41+MESMO 

+ART+ADJ+%2700185%27&b=ACOR&p=true&t=JURIDICO&l=10&i=121>. Acesso em: 07 mai. 

2016. 
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440595 / RS136 e do REsp 445477 / RS137 demonstram que, mesmo após a promulgação 

da Constituição, foi necessária a edição de uma lei para que o STJ passasse a entender 

que há a necessidade da presença de um defensor nos interrogatórios do réu.  

Ainda que para a decisão de nulidade possa ser necessária a comprovação do 

prejuízo sofrido138, o novo paradigma e a mudança de entendimento do STJ podem ser 

vistos nos julgados dos RHC 47273 / DF139 e HC 200725 / SP140. A redação do caput 

artigo 185 do CPP, dada pela Lei nº 10.792, de 01/12/2003141, que incluiu a necessidade 

da presença do defensor, foi apenas um ponto de partida. A busca pela ampla defesa e 

pela participação do defensor do acusado ou representado levou à edição da súmula 

                                                           
136 BRASIL. STJ. Rel. Ministro Gilson Dipp. Quinta Turma. Data de julgamento: 18/03/2003. Disponível 

em:<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=interrogat%F3rio&ref=CPP-41+ MESMO 

+ART+ADJ+%2700185%27&b=ACOR&p=true&t=JURIDICO&l=10&i=125>. Acesso em: 07 mai. 

2016. 
137 BRASIL. STJ. Rel. Ministro Vicente Leal. Sexta Turma. Data de julgamento 20/02/2003. Disponível 

em: <http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=interrogat%F3rio&ref=CPP-41+MESMO 

+ART+ADJ+%2700185%27&b=ACOR&p=true&t=JURIDICO&l=10&i=126>. Acesso em: 07 mai. 

2016. 
138 O entendimento do STJ se pauta pelo principio do pas de nullité sans grief. BRASIL. STJ. RHC 59857 

/ RJ. Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura. Sexta Turma. Data de Julgamento 01/09/2015. 

Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=interrogat%F3rio&ref=CPP-

41+MESMO+ART+ADJ+%2700185%27&b=ACOR&p=true&t=JURIDICO&l=10&i=2>. Acesso em: 

07 mai. 2016. 
139 Nesse julgado, a ministra relatora chega à mesma conclusão que o Min. Vicente Leal chegou em 1995, 

mas a partir da leitura da Lei 10.792/2003 e em sentido contrário, pela nulidade do ato e procedência do 

recurso. Na página 5 do seu relatório, ela cita o RHC 89892, de relatoria do Min. Celso De Mello, julgado  

em 06/03/2007. Na realidade, o citado ministro já previa o reconhecimento da natureza mista do ato do 

interrogatório desde 1992, a exemplo do julgamento do HC 68.929-SP, citado por Vicente Leal no Resp 

62515/SP e presente na nota de rodapé 106. Ainda que o julgado trate da ausência de intimação pessoal e 

da nulidade por falta de autodefesa, ele reconhece o interrogatório como ato de defesa e meio de prova a 

partir da citada lei. BRASIL. STJ. RHC 47273 / DF. Relatora Ministra Maria Thereza De Assis Moura. 

Sexta Turma. Data de julgamento em 18/06/2014. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201400966213&dt_publicacao=04/08/

2014>. Acesso em: 07 mai. 2016. 
140 Nesse julgado, o ato processual impugnado foi realizado antes da Lei 10.792/2003 e por essa razão, 

demonstra-se o entendimento de que antes da lei, a ausência de defensor não caracterizava nulidade. De 

forma contrária, após a lei existe a nulidade. BRASIL. STJ. HC 200725 / SP. Relator Ministro Sebastião 

Reis Júnior. Sexta turma. Data do Julgamento 08/04/2014. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201100587006&dt_publicacao=25/04/

2014>. Acesso em: 07 mai. 2016. 
141 Art. 185 CPP. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, 

será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado. BRASIL. Congresso 

Nacional. Lei nº 10.792. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.792.htm>. 

Acesso em: 07 mai. 2016. 
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vinculante nº14142 e também à da Lei 13.245 de 12/01/2016143 que alterou o artigo 7º do 

estatuto da OAB.  

Esse último exemplo demonstra a necessidade, ou ao menos a possibilidade, de 

respeito aos princípios constitucionais para se evitar decisões divergentes sobre o mesmo 

assunto ou a mudança jurisprudencial que tanto desafia a segurança jurídica no Direito 

Brasileiro. Nesse ponto e no retorno às ideias de deontologia e da obediência aos 

princípios, como normas que não estão abertas para o intérprete, Streck também traça um 

paralelo entre o respeito aos direitos fundamentais e à força contra majoritária: 

[...] a melhor resposta é dada por Ronald Dworkin, que sustenta que, não 

importa a causa, boa ou ruim, ou se o crime é grave ou não, a aplicação sempre 

deve ser por princípio. (...). Aliás, a Constituição é um remédio contra 

maiorias. Ela só tem sentido sendo lida desse modo. Direitos fundamentais só 

adquirem sentido quando postos à prova, no seu limite. Talvez nas piores 

violações é que se mede o coeficiente democrático de um país.
 144

 

O autor entende também que as súmulas vinculantes, tal como a citada, tendem a 

ter como objetivo a facilitação da resolução dos hard cases, tal como entendidos por 

Dworkin145. Na solução desses casos, para o filósofo americano, não existiria uma 

resposta única, mas uma resposta certa para cada caso, levando-se em conta a coerência 

                                                           
142 Súmula Vinculante nº 14: É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos 

elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com 

competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. BRASIL. STF. Data de 

publicação: DOU de 09/02/2009, p. 1.  

Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=14.NUME.%20E%20S.FLSV.&

base=baseSumulasVinculantes>. Acesso em: 07 mai. 2016. 
143 Art. 7º XXI da Lei 8.906/94: assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob 

pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os 

elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, 

inclusive, no curso da respectiva apuração. BRASIL. Congresso Nacional. Lei 13.425/2016. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13245.htm>. Acesso em: 07 

mai. 2016. 
144 STRECK, Lênio Luiz. Direito não pode ser corrigido por valores morais. Disponível em: 

<http://www.conjur.com.br/2012-abr-02/valores-morais-nao-podem-nortear-principios-juridicos-lenio-

streck>. Acesso em: 09 mai. 2016. 
145 STRECK, Lênio Luiz. 06_08_2013 - Hermenêutica, Decisão Judicial e Contemporaneidade. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=fhjuNDOr1WM>. Acesso em: 11 jan. 2016. 
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e a integridade do Direito. Ela serviria então como orientação para legisladores e 

magistrados e, além disso, evitar subjetivismos dos juízes146.  

Uma das formas de se concretizar a integridade do Direito está no artigo 489 do 

CPC atual147, que tenta impedir, de várias formas, a produção de sentenças em massa, por 

vezes genéricas, sem a análise pontual dos argumentos tratados no processo.  

Para Dworkin, os princípios devem servir como base de todo o sistema. Existem 

“dois princípios de integridade política: um princípio legislativo, que pede aos 

legisladores que tentem tornar o conjunto de leis moralmente coerente, e um princípio 

jurisdicional, que demanda que a lei, tanto quanto possível, seja vista como coerente nesse 

sentido148”. O legislador, no CPC atual, tentou de diversas formas integrar a ordem 

jurídica em diversos pontos, como a necessidade constitucional de fundamentação da 

sentença, presente no artigo 93, IX CRFB e no citado artigo 489 CPC, além de sedimentar 

                                                           
146 BECATTINI, Sérgio Rubens Birchal. Dilemas da atuação do poder judiciário. D'plácido (Livros 

Digitais). p.71 
147 Art. 489 CPC.  São elementos essenciais da sentença: I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a 

identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências 

havidas no andamento do processo; II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de 

direito; III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. 

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, 

que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com 

a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo 

concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra 

decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem 

identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles 

fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, 

sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. 

BRASIL. Congresso Nacional. CPC. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 08 mai. 2016. 

Interessante notar que no inciso VI existem conceitos ligados à aplicação da common law, tais como 

precedents e distinction. A positivação deles no Direito Brasileiro é mais uma marca do sistema legal misto 

empregado no país, com origem Europeia, em espacial de Portugal, França e Alemanha e também Anglo-

Saxã. Os dois conceitos visam a aplicação das leis de forma a uniformizar as decisões ao evitar julgamentos 

com desdobramentos distintos em situações similares, já que a técnica do distinction serve para que o 

julgador conclua que a solução aplicada anteriormente não pode ser aplicada em um caso, porque o 

precedente citado e caso em pauta partem de bases fáticas distintas. 
148 DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 213 apud 

BECATTINI, op. cit., p. 71. 
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o princípio da boa-fé em diversos artigos, entre eles, o próprio artigo 489, §3º CPC149. 

Para o autor americano, pode-se dizer essas regras estão insculpidas em princípios 

norteadores que irão auxiliar os magistrados na interpretação e aplicação do Direito. Para 

ele:  

A atitude do direito é construtiva: sua finalidade no espírito interpretativo, é 

colocar o princípio acima da prática para mostrar o melhor caminho para o 

futuro melhor, mantendo a boa-fé com relação ao passado. É, por último, uma 

atitude fraterna, uma expressão de como somos unidos pela comunidade apesar 

de divididos por nossos projetos, interesses e convicções.
 150

 

Interpretação, hermenêutica e integridade, na sua visão, tendem a levar à 

construção de um mundo mais justo, ainda que se reconheça os desígnios pessoais dos 

diversos agentes inseridos no mundo do Direito. 

Existe o chamado “aguilhão semântico” na interpretação das normas por seus 

operadores. Esse conceito se distingue da adequação da norma ao fato para o positivismo. 

Becattini, ao interpretar a obra de Dworkin,  pressupõe três etapas na interpretação de 

uma prática social151: a. Identificação das regras e conceitos a serem objeto de 

interpretação; b. Identificação de uma justificativa geral para a prática social e c. Ajuste 

da prática social às necessidades do interprete. Conclui então que os valores sempre irão 

fazer parte da interpretação das normas e que a aplicação direta delas, como no 

positivismo, é impossível.  

As questões discutidas nessa seção e que envolvem diferentes visões do Direito 

têm repercussão nas ações que cuidam objetivamente da inconstitucionalidade e da 

constitucionalidade das normas, sejam elas ações diretas de constitucionalidade ou de 

inconstitucionalidade ou de descumprimento de preceito fundamental, que também 

                                                           
149 Código de Processo Civil. Congresso Nacional. Artigo 489 § 3º A decisão judicial deve ser interpretada 

a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Disponível 

em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 08 mai. 

2016. 
150 DWORKIN apud BECATTINI, op. cit., p. 71. 
151 BECATTINI. op. cit., p. 70. 
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perpassam sobre o tema de judicialização. As decisões não fundamentadas ou aquelas que 

se baseiam precariamente em princípios interpretados de forma elástica contribuem para 

as distorções locais de jurisprudência, sendo papel dos Tribunais Superiores uniformizar 

esses entendimentos. O papel do STF ainda vai além, porque não é só o de guardião da 

Constituição, mas também existe o de apontar uma direção para o futuro, na interpretação 

das normas, já que muitas vezes, suas decisões, ainda que não tenham caráter erga omnis, 

são repetidas pelos Tribunais locais.  

 

3.3.3 Pan-principiologismo e o STF 

  

O STF, no seu segundo papel, como fonte e base jurídica para milhares de decisões 

de juízes de primeira instância, aparece repetidamente quando as normas criadas pelo 

Legislativo não possuem a concretude, objetividade e integridade necessárias. Caso a 

PEC da Felicidade152 tivesse sido votada e aprovada, ter-se-ia um exemplo clássico de 

norma constitucional aberta em que várias pessoas iriam ingressar no Judiciário com os 

mais diferentes pleitos baseados nesse direito153. Para Streck154, ainda que no artigo ele 

                                                           
152 Proposta de emenda à Constituição nº 19, de 2010 de autoria do Senador Cristovam Buarque e outros 

parlamentares, em que se buscava inserir no artigo 6º da Constituição Federal a expressão “essenciais à 

busca da felicidade”, de forma que o artigo 6º teria a seguinte redação: São direitos sociais, essenciais à 

busca da felicidade, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência   social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição. BRASIL. Senado Federal. PEC 19/2010. Disponível em: 

<http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=86827&tp=1> e 

<http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/97622#informacoes>. Acesso em: 10 mai. 

2016.  
153 Como não existe letra morta para os intérpretes do Direito e a justificativa para a emenda é de que a 

redação acima do artigo 6º deveria direcionar os direitos sociais à realização da felicidade individual e 

coletiva, mediante dotação do Estado, a conclusão a que se chega é a de que a emenda serviria para 

assegurar qualquer pedido que tivesse base na felicidade do autor e que guardasse alguma empatia na mente 

do julgador. 
154 STRECK, Lênio Luiz. O pan-principiologismo e o sorriso do lagarto. Disponível em: 

<http://www.conjur.com.br/2012-mar-22/senso-incomum-pan-principiologismo-sorriso-lagarto>. Acesso 

em: 10 mai. 2016. 

http://www.conjur.com.br/2012-mar-22/senso-incomum-pan-principiologismo-sorriso-lagarto
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não trate diretamente dessa PEC, mas sim do princípio da felicidade, a sua aplicação seria 

um pan-principiologismo, ou seja, de um princípio despido de normatividade. Ele cita 

três exemplos, um conceitual, da já conhecida prova da Defensoria Pública e da pele de 

lagarto155 e dois práticos156, sendo o primeiro, o da objeção de consciência. Decisões 

como essas favorecem os argumentos daqueles que lutam contra o ativismo judicial, pois 

elas têm como base principal um princípio que, mesmo insculpido em uma norma, não 

tem a integridade jurídica necessária para servir de embasamento legal em uma 

fundamentação de sentença.  

O direito à felicidade não é algo distante da jurisprudência do STF. Entendido 

como postulado constitucional implícito no RE 477554 AgR / MG157, ele também aparece 

na proteção dos direitos dos homoafetivos na constituição de famílias na ADPF 132 / 

RJ158 e atrelado ao princípio da dignidade da pessoa humana na ADPF 291 / DF159. Dessa 

                                                           
155 Na 12ª questão da prova escrita discursiva de caráter geral do XXIII concurso para ingresso na carreira 

da Defensoria pública do Estado do Rio de Janeiro, a banca trouxe a indagação de se um indivíduo 

hipossuficiente teria o direito à uma modificação extrema do corpo, por meio de cirurgias, às custas do 

Estado, para que seu rosto tivesse a aparência da de um lagarto, em nome de sua felicidade pessoal e com 

o auxílio da Defensoria. Ibid. 
156 No exemplo da objeção de consciência, um juiz federal no RS considerou que o autor tinha direito a um 

currículo especial, sem levar em conta a sua formação completa, porque ele não queria manipular animais 

nas aulas de anatomia. No segundo exemplo, a Defensoria Pública peticionou um xampu para uma pessoa 

calva. Ibid. 
157 Nesse julgado o STF reconhece o direito à orientação sexual como direito fundamental e, como seu 

desdobramento, o reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar. Cabe ressaltar ainda que 

na própria ementa e nas páginas 3 e 4 do relatório, o STF, por meio do seu relator, se posiciona como tendo 

o monopólio da última palavra na sua função contra majoritária, no trecho: “A proteção das minorias e dos 

grupos vulneráveis qualifica-se como fundamento imprescindível à plena legitimação material do Estado 

Democrático de Direito. - Incumbe, por isso mesmo, ao Supremo Tribunal Federal, em sua condição 

institucional de guarda da Constituição (o que lhe confere “o monopólio da última palavra” em matéria de 

interpretação constitucional)”.  

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 477554 AgR / MG. Relator Min. Celso De Mello. Segunda 

Turma. Julgamento em  16/08/2011. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=626719>. Acesso em: 10 mai. 

2016. 
158 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 132 / RJ. Relator Min. AYRES BRITTO. Tribunal Pleno. 

Julgamento em 05/05/2011. 

 Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628633>. Acesso 

em: 10 mai. 2016. 
159 Nela foi decidido que a interpretação do artigo 235 do Código Penal Militar deve ser feita com a exclusão 

das expressões “pederastia ou outro” e “homossexual ou não” do nomen iuris e do caput do artigo. BRASIL. 

Supremo Tribunal Federal. ADPF 291 / DF. Relator Min. ROBERTO BARROSO. Tribunal Pleno. 

Julgamento em 28/10/2015.  

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=626719
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forma, demonstra-se que a interpretação por princípios existe mesmo no STF, seja por 

falta de normatividade plena ou por omissão do Legislativo que deveria produzir leis para 

todos, ou, ao menos, discuti-las.  

A interpretação da norma a partir de valores ou da moral individual pode levar a 

uma aparente antinomia de normas e princípios, em especial quando o STF pode 

considerar vários direitos presentes na Constituição como fundamentais.  No julgamento 

do ARE 709212 / DF, no relatório da Ministra Rosa Weber, Sarlet é citado de forma que, 

tanto os direitos presentes no título II da Constituição Federal, quanto outros direitos 

dentro da Constituição, em princípios e em tratados podem ser considerados como 

fundamentais: 

Em primeiro lugar, afirmar que são fundamentais todos direitos como tais 

(como direitos fundamentais!) expressamente consagrados na Constituição 

não significa que não haja outros direitos fundamentais, (...), estabelecendo 

que, além dos direitos expressamente consagrados na Constituição, existem 

outros decorrentes do regime e dos princípios, além dos direitos tipificados nos 

tratados internacionais ratificados pelo Brasil.
 160

 

 

A partir dessa linha de raciocínio, a dimensão que os princípios podem 

consequentemente ter, na enunciação das regras, adquire proporções cada vez maiores. 

Sem freios, ela pode obter contornos do chamado realismo norte americano, em que o 

direito é entendido como aquilo que os juízes e os Tribunais dizem que ele é161.  

                                                           
Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10931627>. 

Acesso em: 10 mai. 2016. 
160 SARLET, Ingo Wolfgang et al (Coord.). Diálogos entre o direito do trabalho e o direito constitucional: 

estudos em homenagem a Rosa Maria Weber. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 24-6 apud BRASIL. STF. ARE 

709212 / DF. Relator:  Min. GILMAR MENDES. Voto da Min. Rosa Weber, p.4 e 5. Julgamento em 

13/11/2014. Órgão Julgador:  Tribunal Pleno. p. 52/53 do julgado. Disponível em:  
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ARE%24%2ESCLA%2E+E

+709212%2ENUME%2E%29+OU+%28ARE%2EACMS%2E+ADJ2+709212%2EACMS%2E%29&bas

e=baseAcordaos>. Acesso em: 10 mai. 2016. 
161 Um exemplo dessa auto suficiência jurídica dos juízes no Brasil foi fornecida por Lênio Luiz Streck no 

artigo intitulado: O que fazer quando juízes dizem que o novo CPC não deve ser obedecido?. Nele, foi dado 

o exemplo de um juiz do trabalho, que, inconformado com os novos requisitos de fundamentação da 

sentença no CPC, afirmou em uma palestra: “que a Justiça do Trabalho deveria resistir à aplicação do novo 

Código de Processo Civil, por entender que a nova lei é fruto do pensamento liberal e da lógica de mercado, 

tendendo a diminuir a potencialidade da influência dos juízes do trabalho dentro da realidade social”.  Tal 

raciocínio foge completamente da lógica jurídica, em que o juiz não pode determinar, por si só, que leis irá 

cumprir ou não, com a exceção da inconstitucionalidade da norma por meio do controle difuso e bem 



76 
 

Para Streck162, essa liberdade e subjetivismo com que certos juízes lidam com as 

normas no Brasil advém da importação realizada de forma errônea da tese de valores 

importada da Alemanha do pós-guerra e com sua junção, sem maiores ponderações com 

a teoria da argumentação jurídica de Robert Alexy. Uma união de uma tese de valores 

com uma de racionalidade sem a devida análise crítica de ambos, acompanhada da ideia 

de que os códigos são organismos vivos que emanam do convívio social, de forma que 

eles já podem nascer sem sua total força e correlação com a sociedade.  

Alexy entende que os princípios devem ser entendidos como critérios de 

valoração163. Fausto Santos De Morais, em seu trabalho mais aprofundado sobre Alexy, 

pondera: 

A lei de colisão em que um princípio jurídico deveria preponderar sobre outro, 

naquela situação condicionada, serviria para que, através da adjudicação 

judicial, fossem construídos esquemas de preferência entre princípios 

jurídicos, criando uma rede de decisões concretas de preferência a partir da 

jurisprudência do tribunal constitucional. Assim, a lei de colisão teria como 

função a criação de ordens condicionadas entre princípios jurídicos através de 

adjudicações concretas. Essa ordem instituiria determinada carga 

argumentativa para fundamentação racional das decisões sobre direitos 

fundamentais.
 164

 

Dessa forma, os princípios serão então escalonados e após repetidas decisões 

poder-se-ia ter um comando de otimização acerca da aplicação dos direitos fundamentais. 

As possibilidades de interpretação das normas constitucionais seriam então preenchidas 

pela jurisprudência. Ter-se-ia, a partir da lei de colisão, um dever ser real, de acordo com 

                                                           
fundamentada, o que nunca pode ser o caso de um código inteiro ou de uma norma que justamente atende 

a um preceito constitucional. STRECK, Lênio Luiz. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-jul-

02/senso-incomum-quando-juizes-dizem-ncpc-nao-obedecido>. Acesso em: 10 mai. 2016. 
162 STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica, Decisão Judicial e Contemporaneidade. op. cit. 
163 ALEXY, Teoria dos Direitos Fundamentais , p. 151: “A diferença estrutural entre regras e princípios 

também se verifica, portanto, no nível axiológico. Aos princípios jurídicos correspondem os critérios de 

valoração;” apud MORAIS, Fausto Santos De. Hermenêutica E Pretensão De Correção: Uma Revisão 

Crítica da Aplicação do princípio da proporcionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. 2013. 346 f. Tese 

(Doutorado em Direito) -  UNISINOS, São Leopoldo, 2013.  

Disponível em: <http://www.repositorio.jesuita.org.br/bitstream/handle/UNISINOS/3402/Fausto%20 

Morais.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 16 mai. 2016. p. 61. 
164 Ibid., p. 61. 

http://www.repositorio.jesuita.org.br/bitstream/handle/UNISINOS/3402/Fausto%20Morais.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.repositorio.jesuita.org.br/bitstream/handle/UNISINOS/3402/Fausto%20Morais.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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o citado autor e Alexy165. Entretanto, existe ainda a lei de sopesamento166, a partir do 

conceito de proporcionalidade, dividido em três submáximas: adequação, necessidade e 

ponderação167. Ele deve determinar o grau de satisfação ou não satisfação de afetação de 

um princípio.  

A valoração dos princípios e a estrutura da lei de sopesamento se juntam aos 

recursos da analogia. Para Morais: 

[...] especula-se que o recurso à analogia ou à comparação de casos seria o 

modo da ordem jurídica lidar com a necessidade de construção de novas 

proposições normativas, a partir de uma base de proposições jurídicas já 

saturadas. Portanto, a analogia ou a comparação permitiria a inserção de novos 

dados ao sistema jurídico.
 168

 

 

Dessa forma, tem-se na união das três formas de avaliação de casos concretos, 

todos em diferentes graus de complexidade e utilização, mecanismos aptos a levar à 

solução de casos e à construção de uma jurisprudência uniforme, ao menos em tese.  

De forma a emprestar um tom empírico às suas colocações, Morais também 

lembra dois casos tratados por Alexy. No primeiro caso, chamado de Lebach169, quatro 

soldados alemães foram mortos em um ataque em Lebach, os envolvidos foram presos e 

sentenciados, sendo que um deles a 6 anos de prisão. A rede ZDF de televisão alemã 

produziu um documentário sobre o ocorrido em 1972. Já em 1996, ela quis reexibir o 

programa, com uma nova roupagem, como um episódio piloto, dentro de uma série 

                                                           
165 Ibid., p. 62.  
166 Existem, na realidade duas leis, a de sopesamento e a lei epistêmica de sopesamento, a qual trata da 

intensidade da intervenção e satisfação dos princípios aplicados ao caso concreto e que, nesse ponto, se 

subdividem em mais três categorias sobre as certezas dos pressupostos na avaliação desses princípios: certo 

ou garantido, sustentável ou plausível e não evidente ou falso. As duas então são equacionadas de forma a 

se construir as “fórmulas de peso” em que a 1ª lei representa a fundamentação na intervenção dos princípios 

e a 2ª certeza empírica trazida por essa intervenção. Ibid., p. 67. 
167 Ibid., p.64. 
168 Ibid., p.73 
169 Lebach (BVerfGE 35, 202). MORAIS, op. cit., p.69. Também mencionado no BvR 348/98, mas em 

sentido inverso, pois nesse caso a identificação do agente não era possível pelo documentário. 

ALEMANHA. Tribunal Constitucional Alemão (Bundesver-fassungsgericht). BvR 348/98. Disponível em: 

<https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1999/11/rk19991125_1bvr0

34898.html>. Acesso em: 11 mai. 2016. 
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histórica de crimes na Alemanha. Entretanto, o direito de liberdade de transmissão da 

emissora se chocou com os direitos da personalidade do condenado, já solto há anos e 

que tem, por um dos desdobramentos da proteção, o direito ao esquecimento. No caso 

concreto (BVerfGE 35, 202), o Tribunal julgou que, após o seu cumprimento de pena, o 

apenado tem o direito de reintegração à sociedade e que ele já havia pago sua dívida com 

a sociedade.  

O segundo caso, chamado de Cannabis170, trata a possibilidade de criminalização 

de condutas que cercam o ato de se consumir produtos derivados da cannabis. A 

ponderação realizada foi entre a penalização das condutas e os direitos individuais de 

quem usa essas substâncias. Ainda que a conclusão tenha sido de que não há direito à 

autointoxicação171, a ponderação, a partir das leis de sopesamento, fez com o que o 

Tribunal Constitucional Alemão considerasse constitucional, a norma que trata do 

consumo de substancias entorpecentes, levando-se em conta o comportamento do agente 

e a quantidade de cannabis que não seria apta a oferecer perigo a terceiros e a 

proporcionalidade da pena. 

As conclusões e desdobramentos dessas análises realizadas a partir das leis de 

sopesamento também podem revelar uma dogmática dos espaços de discricionariedade 

legislativa172. Nesse ponto existe um contato direto com a questão de intervenção do 

Judiciário no Legislativo. Para o autor, esses espaços, divididos entre estruturais173 e 

                                                           
170 Cannabis (BVerfGE 90, 145). MORAIS. op. cit., p.69. 
171 De acordo com a tradução da resolução do caso no German Law Archive. Caso Cannabis, de 09/03/94, 

BVerfGE 90, 145. Disponível em: <http://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=85>. Acesso em: 12 mai. 

2016. 
172 GAVIÃO FILHO, Anizio Pires. Colisão de direitos fundamentais, argumentação e ponderação. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 301, apud MORAIS, op. cit., p. 68. 
173 No sentido de que estariam “ligados à determinação da finalidade escolha do meio e ponderação sempre 

que a norma constitucional não fosse definitiva em proibir ou ordenar”. Ibid., p. 68. 
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epistêmicos174, revelam que o legislador teria um campo de ação sem a possibilidade de 

controle do Poder Judiciário175.  

Na linha de frente desse debate estão os direitos fundamentais e como eles devem 

ser interpretados e aplicados na ordem jurídica de vários países. Esse estudo, e que teve 

sua parcela de demonstração no presente trabalho com casos de todo mundo, atende pelo 

nome de transconstitucionalismo. Nesse sentido: 

[...] numa intenção comum de proteção aos Direitos Fundamentais, a tese do 

transconstitucionalismo é tirar vantagem das diversas perspectivas fornecidas 

sobre o problema da violação ou falta de concretização dos Direitos Humanos 

(ou Fundamentais), como do desenvolvimento de controles e limites ao poder 

estatal. Essas perspectivas se dão pelo conhecimento do tratamento jurídico 

dado a esses problemas em plúrimas ordens jurídicas.
 176

 

 

Dessa forma, os estudos desses casos; da hermenêutica jurídica, que por vezes 

serve como uma das bases para essas decisões e a forma como as Cortes Supremas 

interpretam a Constituição dentro de cada sistema jurídico, são capazes de propiciar uma 

visão mais ampla sobre o fenômeno jurídico estudado.  

Se faz necessário salientar, ainda, que o problema central desses espaços e da 

consequente não intervenção do Judiciário é que o Direito não existe porque existem leis, 

mas sim porque existe vida e, como tal, fonte de mudanças. Na medida em que o 

Legislativo não cumpre o seu papel constitucional de criação de leis para todos os grupos 

de pessoas e, além disso, evita tratar de determinados assuntos, de forma a positivar 

completamente certos direitos, dentro do âmbito de igualdade, ainda que aristotélica e 

proporcional, cabe ao Supremo Tribunal Federal a tarefa de positivar esses direitos. Caso 

contrário, o STF só poderia decidir que o objeto da ação não pode ser julgado, por falta 

                                                           
174 Nas palavras de Fausto Santos de Morais: “estaria presente a inexigibilidade, um conhecimento do 

legislador maior que aquele cognitivamente possível. O que equivale a dizer que o legislador poderia 

assumir como premissas conhecimentos empíricos e normativos não ordenados nem proibidos pela 

Constituição, conferindo ao legislador discricionariedade diante da incerteza”. Ibid., p. 68. 
175 Ibid., p.69. 
176 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009, p. XXI. Apud 

MORAIS. Ibid., p. 101. 
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de previsão legal expressa e que caberia ao Legislativo a edição de leis. Entretanto, tal 

solução não atende a quem procura o Judiciário e acaba por criar uma desigualdade 

invisível, na medida em que não existem direitos concretos para todos. Nesse sentido, 

exemplos de interpretação devem ser analisados para comprovar a real necessidade de 

preenchimento desses espaços. 

 

3.4 – Exemplos de interpretação conforme a Constituição 

 

Não só as lacunas legais ou a interpretação por princípios levam à formulação de 

questões jurídicas, o caminho da interpretação coordenada, histórica e de alcance dos 

verdadeiros sentidos da norma também podem levar ao STF essas questões.  

Como exemplos delas tem-se a discussão em torno da fidelidade partidária. O 

STF, em nome do princípio democrático, declarou que a vaga no Congresso pertence ao 

partido político177. Também se tem a do nepotismo, que levou à publicação do enunciado 

da súmula vinculante 13178 e na qual o STF decidiu, pelos princípios da moralidade e da 

impessoalidade, interpretar o artigo 37 da CRFB de forma a extrair uma regra que não 

estava positivada em nenhum lugar de forma explícita.  

                                                           
177 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 5.081 / DF. Relator Min. Luís Roberto Barroso. Disponível 

em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI5081.pdf>. Acesso em: 18 mai. 2016. 
178 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula Vinculante 13: A nomeação de cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou 

de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o 

exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública 

direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Disponível em:  

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menusumario.asp?sumula=1227>. Acesso em: 18 mai. 2016. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI5081.pdf
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Entre um dos mais emblemáticos exemplos na história recente do país está o caso 

da verticalização179, em que se pode dizer que houve uma intervenção simultânea no 

Executivo e no Legislativo. Na interpretação do STF, que levou à conclusão de que a 

emenda constitucional nº 52, de 08 de março de 2006 era inconstitucional, no tocante à 

sua validade para as próprias eleições de 2006, a regra contida no artigo 16 da CRFB, 

acerca da anterioridade anual da lei eleitoral, foi entendida como clausula pétrea. Dessa 

forma, por meio de uma decisão incomum do Judiciário180, seus desdobramentos 

acabaram por atingir as eleições e os cargos eletivos do Executivo e do Legislativo.  

Os casos de distribuição de medicamentos também servem de exemplos de 

participação do Judiciário no Executivo. Entretanto, aqui há uma inversão de valores nas 

defesas dos entes envolvidos. Ainda que as listas de medicamentos das Secretarias de 

Saúde não contenham todos os medicamentos e que, em um sentido estrito de positivismo 

ou de obediências às normas, as listas e os protocolos do Ministério da Saúde façam parte 

da norma, elas não podem ter uma validade ou reconhecimento de normatividade 

completa quando se sobrepõe a direitos constitucionalmente garantidos como o da saúde. 

 Não só de casos coletivos é feita a jurisprudência dos Tribunais. Existem diversos 

casos individuais que apontam limites de direitos que só o Judiciário tem como definir, 

por meio da ponderação de direitos ou princípios. O caso Ellwanger181 é um exemplo na 

determinação desses limites. Nele foi decidido que as obras publicadas de conteúdo 

antissemita configuravam prática de racismo, e como tal, eram imprescritíveis pelo artigo 

                                                           
179 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 3685 / DF. Relatora Ministra Carmen Lúcia. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=3685&processo=3685

>. Acesso em :18 mai. 2016. 
180 Incomum no sentido de que, na jurisprudência mundial, mesmo as cortes supremas de cada país têm 

poucos exemplos de enfrentamento da validade das emendas constitucionais. 
181 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 82.424/RS, Relator: Ministro Moreira Alves, Relator para 

Acórdão: Ministro Maurício Corrêa. Tribunal Pleno, julgado em 17/09/2003, DJ 19-03-2004. Disponível 

em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=79052>. Acesso em: 18 mai. 

2016. 
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5º, XLII da CRFB. A ponderação no caso foi determinada pela constatação de que a 

liberdade de expressão não é ilimitada e deve ter seus limites determinados por princípios 

e pressupostos constitucionais. Nessa análise, entre a preservação de valores relacionados 

a dignidade humana, além da não discriminação prevista no artigo 3º, IV da CRFB, e o 

direito de expressão individual, esse último foi considerado limitado.  

 Outro caso está associado ao direito de recorrer em liberdade e à presunção de 

inocência. Inicialmente, na Rcl 2391 MC/PR182, o STF, por meio do voto do Ministro 

Gilmar Mendes, acompanhando os Ministros Marco Aurélio e Cezar Peluso, declarou, 

incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 9º da Lei 9.034/95, emprestando ao art. 

3º da Lei 9.613/98, interpretação conforme à Constituição, para que o juiz, na hipótese de 

sentença condenatória, fundamente sobre a existência ou não dos requisitos para a prisão 

cautelar. Ou seja, a necessidade de prisão depende não da sentença condenatória em si, 

mas das razões para prisão cautelar. Na ponderação entre o direito punitivo do Estado e a 

presunção de inocência, os efeitos de uma prisão errada seriam mais nocivos para o 

sistema do que o cumprimento imediato da pena.  

Cabe-se ressaltar que esse não foi sempre o entendimento do STF e nem é o atual. 

Até 2009, os julgados eram no sentido de que a presunção de inocência não impedia a 

prisão após a condenação em segunda instância, entendimento modificado entre 2009 e 

fevereiro de 2016, quando voltou a ser empregado a partir do julgamento do HC 

126.292183. Tal mudança de posicionamento, a partir de um raciocínio pragmático de que 

não cabe mais a análise de provas após a segunda instancia, indica que as análises de 

subsunção e ponderação não são sempre feitas nos julgados do STF. Indica ainda que não 

                                                           
182 BRASIL. STF. Rcl 2391 MC/PR, relator original Min. Marco Aurélio, relator para o acórdão Min. 

Joaquim Barbosa, Julgamento em 18/12/2003. Informativo 334 STF. Disponível em: 

 <http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo334.htm>. Acesso em: 16 mai. 2015. 
183 BRASIL. STF. Assessoria de imprensa.  Disponível em:   

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=310153>. Acesso em: 16 mai. 2016. 
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há uma sedimentação dessas ponderações a fim de servir de base para futuros julgados 

até que haja uma mudança legislativa ou constitucional. O exemplo marca uma mutação 

constitucional restritiva que não se costuma verificar na jurisprudência das cortes 

supremas ao redor do mundo.  

No julgado do HC 126.292/SP, o Min. Celso de Mello assim se reportou à questão, 

com base nos artigos 105 e 147 da LEP184, ao defender a concessão do habeas corpus e a 

presunção de inocência:  

Vê-se, portanto, qualquer que seja o fundamento jurídico invocado (de caráter 

legal ou de índole constitucional), que nenhuma execução de condenação 

criminal em nosso País, (...), pode ser implementada sem a existência do 

indispensável título judicial definitivo, resultante, como sabemos, do 

necessário trânsito em julgado da sentença penal condenatória.  

Lamento, Senhores Ministros, registrar-se, em tema tão caro e sensível às 

liberdades fundamentais dos cidadãos da República, essa preocupante inflexão 

hermenêutica, de perfil nitidamente conservador e regressista, revelada em 

julgamento que perigosamente parece desconsiderar que a majestade da 

Constituição jamais poderá subordinar-se à potestade do Estado.
 185

 

Mesmo dentro do STF, comprova-se que o tema não é pacífico. A partir da leitura 

histórica do tema e de artigos de leis federais, as quais nunca foram julgadas 

inconstitucionais, tem-se a conclusão de que a prisão só é possível após o trânsito em 

julgado. Nesse ponto, tem-se também a intervenção de outros atores sociais na mecânica 

das rodadas de discussão sobre a interpretação da constituição. A partir do artigo 283 do 

CPP186, duas ações diretas de constitucionalidade têm por objetivo a revisão desse 

                                                           
184 BRASIL. Congresso Nacional. Lei de Execuções Penais. Art. 105: Transitando em julgado a sentença 

que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de 

guia de recolhimento para a execução. Art. 147. Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena 

restritiva de direitos, o Juiz da execução, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, promoverá a 

execução, podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou 

solicitá-la a particulares. 
185 BRASIL. STF. HC 126.292/SP. Relator Min. Teori Zavascki. Voto do Min. Celso de Mello. Disponível 

em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/HC126292.pdf>. Acesso em: 28 mai. 

2016. 
186 BRASIL. Código de Processo Penal. Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. 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. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm>. Acesso em: 28 mai. 2016. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/HC126292.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm
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entendimento do STF187. Elas demonstram que os debates de temas constitucionais 

também possibilitam a participação de outros grupos que podem não só levar à uma nova 

decisão pelo próprio STF, como também podem influenciar o Legislativo a realizar uma 

emenda constitucional que torne o direito discutido ainda mais explícito e faça com que 

o Supremo não tenha a palavra final sobre o tema.  

Em matéria penal, um mesmo fato pode gerar duas penas devido à individualidade 

das penas. No julgamento do RHC 111.044188, a conclusão com base no princípio da 

insignificância e na ponderação do grau de lesividade entre uma conduta reiterada e uma 

única conduta, em relação ao crime de receptação de bens de pequeno valor, levou o STF 

a decidir pela aplicação do princípio para o agente que só havia praticado a conduta aquela 

vez. A insignificância não está explicita constitucionalmente, mas a ponderação entre a 

intervenção punitiva do Estado, a capacidade de dano pela conduta e o Direito Penal como 

última ratio perpassam pelo Direito Constitucional. 

Como exemplo de uma decisão com possibilidade de intervenção direta do 

Judiciário no Executivo existe o julgado da Pet. 3.388/RO189 em que se discutia a 

                                                           
187 Na ADC 43, o PEN (Partido Ecológico Nacional) defende que o artigo 283 do CPP está ligado ao 

princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Tem por 

objeto, cautelarmente, a suspensão das execuções provisórias em curso, que novas execuções não sejam 

deflagradas e que as pessoas presas antes do transito em julgado e após o julgamento do HC 126.292/SP 

sejam postas em liberdade. Na ADC 44, a OAB defende que a nova redação do artigo 283 do CPP, pela 

inclusão da prisão em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, foi realizada tendo-se 

em vista o princípio da presunção de inocência. O Min. Marco Aurélio, relator das duas, decidiu pelo 

apensamento das duas ações por concluir que as duas envolvem a interpretação do mesmo dispositivo legal.  

BRASIL. STF. Assessoria de imprensa. Matéria publicada em 30 de maio de 2016. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=317545>. Acesso em: 31 mai. 2016. 

Despacho do Min. Marco Aurélio acerca da união dos processos disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=309578918&tipoApp=.pdf>. Acesso em: 

31 mai. 2016. 
188 BRASIL. STF. RHC 111044, Relator: Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 24/04/2012, 

processo eletrônico DJe-101, publicação em 24-05-2012. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=2038562>. Acesso em: 31 mai. 

2016. 
189 BRASIL. STF. Petição 3.388-4 Roraima. Relator: Ministro Carlos Britto. Voto-Vista do Ministro 

Marco Aurélio. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/pet3388ma.pdf>. Acesso em: 31 mai. 2016. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=317545
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=309578918&tipoApp=.pdf
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=2038562
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demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, regulamentada pela Portaria 

534/2005, do Ministério da Justiça e homologado pelo presidente em exercício. No caso, 

apesar do Min. Marco Aurélio considerar que havia desproporcionalidade na extensão da 

área demarcada, proporcional a 11 cidades de São Paulo, a demarcação realizada foi 

mantida.  

Importante se faz ressaltar, no último julgado, a citação de Canotilho sobre o 

princípio da eficácia integradora:  

Ainda muitas vezes associado ao princípio da unidade e na sua formulação 

mais simples significa precisamente isto: na resolução dos problemas 

jurídicocientíficos deve dar-se primazia aos critérios ou pontos de vista que 

favoreçam a integração política e social e o reforço da unidade política. Como 

tópico argumentativo, o princípio do efeito integrador não assenta numa 

concepção integracionista de Estado e da sociedade (conducente a 

reducionismos, autoritarismo e transpersonalismos políticos), antes arranca da 

conflitualidade constitucionalmente racionalizada para conduzir a soluções 

pluralistas (antagonicamente) integradoras.
 190

 

 

Esse princípio revela que a interpretação da Constituição deve passar por critérios 

que levem a integração social e a unidade política. Todo sistema jurídico deve fazer 

prevalecer a coesão sociopolítica da Constituição. Valores e princípios devem então fazer 

parte da análise do julgador como forma de limitação da interpretação para se alcançar os 

objetivos constitucionais. Elementos igualmente importantes nas ponderações jurídicas 

nos julgados do STF. 

A demonstração dos mais diversos casos aqui tratados, sejam eles singulares com 

desdobramentos sociais; coletivos, enquanto representação de um grupo de pessoas, como 

os índios e coletivo, de forma geral, visa enriquecer o debate dentro da possibilidade de 

discricionariedade no cenário jurídico atual. Até que ponto o STF pode ter decisões que 

servem de base para o resto do Judiciário com trechos de subjetividade? Nos exemplos 

                                                           
190 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 4. ed. Coimbra: Almedina. p. 162 apud 

BRASIL. STF. Ibid. 
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citados tem-se decisões em que ampla maioria dos doutrinadores pode concordar e outras 

que, mesmo dentro do Supremo, podem existir dúvidas. A ponderação de interesses 

individuais e coletivos, assim como de princípios, que aparentemente colidem entre si no 

caso concreto, pode levar a uma nova construção de Teoria das Fontes ou de 

Interpretação, de forma que se tenha mais uniformidade em todo Judiciário e até mesmo 

dentro dos Tribunais Superiores, a ponto de que o Direito, enquanto ciência, possa ter o 

campo para o debate, mas também posições fortes e perenes livres de subjetivismos 

pessoais.    

A crise de representatividade, tanto no papel exercido pelo Legislativo nos últimos 

anos como naquele que a sociedade deveria ter, conseguiu deixar o Judiciário com dois 

caminhos: o de não realização do seu papel, por reconhecer direitos, mas sem a total 

possibilidade trazer a validade deles para a realidade e o de concretiza-los, mas com uma 

intervenção mais forte e frequente nos outros poderes. Tal constatação se desdobra na 

necessidade de diálogo entre os três poderes e de reconhecimento das rodadas de 

discussão e debates envolvendo a sociedade, todos os poderes e os agentes do mundo 

jurídico.  
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4 – DO DIÁLOGO ENTRE OS TRÊS PODERES 

 

 No presente capítulo irá se discutir a importância do diálogo entre as instituições 

e os Três Poderes. No atual momento histórico de mudanças na interpretação do Direito, 

de Constituições razoavelmente recentes no bloco latino americano191, de mutação 

constitucional e de novas forma de agir, como a declaração de coisas inconstitucional, 

torna-se cada vez mais necessária a integração entre os diversos atores sociais e o estudo 

dos diálogos institucionais.  

Diante dessas novas mudanças, o Direito não pode ser visto de forma isolada, 

assim como nenhum Tribunal, especialmente o STF. O comportamento individualista que 

isola instituições, não só no Brasil, como no Mundo, frente a uma ideia de separação de 

poderes, pode não resistir a um novo século de desafios democráticos e de novas 

dimensões do Direito não pensadas anteriormente, como a bioética ou o que pode ser 

chamado agora de “biodireitos”192.  

                                                           
191 A Constituição do Brasil foi promulgada em 1988; a da Argentina em 1994; Bolívia em 1995 e depois 

em 2009; Chile em 1980; Paraguai em 1992; Uruguai em 1997 e Venezuela em 1999 . Em 2001, a Câmara 

dos Deputados, por meio de sua coordenação de publicações, lançou uma publicação intitulada: 

Constituições dos países do Mercosul : 1996-2000 : textos constitucionais Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 

Paraguai e Uruguai. Disponível em: <http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/10092#>. 

O caso da Bolívia é ainda mais contundente como exemplo de nova Constituição Federal, pois a Assembleia 

Constituinte aprovou o texto em 09 de dezembro de 2007, com modificações feitas pelo Congresso 

Nacional em 21 de outubro de 2008 e ela depois foi submetida a um referendo em 25 de janeiro de 2009. 

Conforme documento apresentado pelo governo boliviano disponível em 

<http://www.harmonywithnatureun.org/content/documents/159Bolivia%20Consitucion.pdf> e matéria 

publicada no site Carta Maior em 28/01/2009, disponível em: 

<http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Internacional/Nova-Constituicao-boliviana-refunda-pais-como-

Estado-plurinacional-%0D%0A/6/14777>. Acesso em: 17 jan. 2016. 
192 Biodireitos como exemplo de uma nova fronteira de direitos, obrigações e leis ligadas à manipulação 

genética que pode levar à descaracterização de traços físicos dentro de uma determinada cultura ou região 

por meio de inseminação artificial; engenharia genética na busca da felicidade; quebra de patentes de 

remédios para propiciar a saúde pública, ética laboral nos estudos com animais e humanos. Em todos os 

casos, eventuais decisões do Judiciários envolvem não só os envolvidos no caso, mas diversas instituições 

públicas e particulares. 

http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/10092
http://www.harmonywithnatureun.org/content/documents/159Bolivia%20Consitucion.pdf
http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Internacional/Nova-Constituicao-boliviana-refunda-pais-como-Estado-plurinacional-%0D%0A/6/14777
http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Internacional/Nova-Constituicao-boliviana-refunda-pais-como-Estado-plurinacional-%0D%0A/6/14777
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O estudo desses diálogos pode proporcionar bases para uma maior cooperação 

entre os Poderes, além de um entendimento mais aprofundamento sobre esse fenômeno 

jurídico.  

 

4.1 Diálogo entre os três poderes com foco no Executivo e Legislativo 

 

A divisão entre Direito, moral e política não ocorre instantaneamente ou por fases, 

de forma que possa existir uma separação completa entre os três poderes e, em especial, 

entre o Legislativo, o qual deveria agir a partir da interpretação do que é o valor para a 

sociedade na elaboração das normas e o Judiciário, como intérprete a aplicador da norma.  

No presente tópico, o diálogo institucional será tratado a partir da história mundial 

no século XX; do Direito no Brasil; do Direito norte americano, com casos 

exemplificativos e de volta a exemplos da preponderância dos Poderes Executivo ou 

Legislativo nesses diálogos. 

Na história do século XX, após o fim da maioria das monarquias na Europa, em 

especial na Alemanha, no antigo império Austro-húngaro, e em Portugal, e após a 

Primeira Guerra Mundial, abriu-se o caminho para novas teorias de Direito, incluindo a 

implantação de um controle de constitucionalidade. Nessa ordem positivista da época, a 

separação dos poderes já era uma realidade que tentava se firmar. Entretanto, quando o 

Legislativo não consegue controlar a economia, a política passa a controlar o Executivo, 

com força cada vez maior de única voz entre os poderes. Sobre o tema, nas palavras de 

Rodrigo Brandão:  

[...] apesar da presença de condição essencial para o florescimento da 

jurisdição constitucional, o que efetivamente se verificou na Europa no período 

entre guerras foi o avanço de movimentos antiliberais (...) Com efeito, o 

Legislativo não se mostrava apto a prover as respostas céleres, técnicas e 

casuísticas que os referidos problemas econômicos demandavam. (...) entre a 

ineficiência da doutrina do laisser-faire e das instituições liberais para debelar 
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a crise econômica, a massa de desempregados, a ameaça comunista etc., 

formou um cenário propício para o triunfo da direita antiliberal na Europa.
 193

 

 Tem-se então um cenário propício para que algo que vai além do diálogo entre os 

poderes, que leva a uma luta entre esses poderes e à possibilidade de ruptura do Estado 

democrático. Ela pode ocorrer em qualquer lugar, seja por meios de tomada forçada de 

poder194 ou mesmo por meios constitucionais195.  

 A importância dos diálogos e das suas fronteiras surge então em momentos em 

que são necessárias medidas constitucionais que possam ser executadas de forma 

contínua, a ponto de evitar o crescimento de um poder sobre os demais. Nesse ponto, em 

no ordenamento brasileiro, a ideia de judicial review196 surgiu no Decreto 848 de 1890197, 

positivada constitucionalmente na Constituição de 1891198 e, posteriormente, renovada 

                                                           
193 BRANDÃO, Rodrigo apud ARAÚJO, Luis Cláudio Martins de. Supremacia ou diálogos judiciais? o 

desenvolvimento de uma jurisdiçào constitucional verdadeiramente democrática a partir da leitura 

institucional. Disponível em: <http://www.agu.gov.br/page/download/index/id/19791312>. Acesso em: 10 

dez. 2015. p.7. 
194 A exemplo, na história mais recente, os golpes de Estado na América Latina no século XX, como o de 

1964 no Brasil, o de 1973 no Chile e os da Argentina em 1966 e 1976. 
195 As rupturas não são sempre imediatas e podem ter caminhos que levam mais de uma década e acabam 

levando a um domínio do Poder Executivo sobre os demais. As dificuldades por que passaram os países 

que perderam a Primeira Guerra levaram a incredulidade da população em relação ao Governo e a ascensão 

de figuras políticas que pregavam a reconstrução de seu país por meios que não eram de todo 

constitucionais. Quando Hitler tentou seu golpe em 1923, ele foi, julgado, preso, depois concorreu à 

presidência, não ganhou e, no entanto, como seu partido conseguiu a maioria das cadeiras no Parlamento, 

em 1933 Hindenburg se viu forçado a nomeá-lo Chanceler, na esperança de conseguir controlar a política 

do país e os diversos segmentos políticos presentes no Parlamento naquele momento. Quando ele morreu 

em 1934, ao invés de realizar novas eleições, um dos primeiros atos do novo governo foi o de promulgar 

uma nova lei com o objetivo de declarar a presidência desocupada para transferir os seus poderes para o 

novo chefe de Estado e de Governo, com o controle do exército. O que poderia ser considerado como um 

golpe em outras épocas, acabou sendo aceito e cinco anos após sua tomada de poder, em 02 de janeiro de 

1939, ele foi eleito o homem do ano de 1938 pela revista Time. Essas ocorrências não são fatos aleatórios, 

mas sim um conjunto de fatos que detinham a mesma consciência da época entre as duas guerras mundiais, 

a de uma parcial simpatia dos governos e da população com um maior controle estatal sobre a política e a 

economia. Time Magazine. Adolf Hitler: Man of the Year 1938. Disponível em:  

<http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,760539-1,00.html.> Acesso em: 10 dez. 2015. 
196 Como controle de constitucionalidade surgido no caso Marbury v. Madison em 1803. Cornell University 

Law School. Legal information institute.  

Disponível em: <https://www.law.cornell.edu/wex/judicial_review>. Acesso em: 12 dez. 2015 
197 Artigo 9º, p.u, b, in verbis:. Haverá tambem recurso para o Supremo Tribunal Federal das sentenças 

definitivas proferidas pelos tribunaes e juizes dos Estados: b) quando a validade de uma lei ou acto de 

qualquer Estado seja posta em questão como contrario á Constituição, aos tratados e ás leis federaes e a 

decisão tenha sido em favor da validade da lei ou acto. 
198 Artigo 59, III, b in verbis: Ao Supremo Tribunal Federal compete rever os processos, findos, nos termos 

do art. 81, quando se contestar a validade de leis ou de atos dos Governos dos Estados em face da 

Constituição, ou das leis federais, e a decisão do Tribunal do Estado considerar válidos esses atos, ou essas 

leis impugnadas. BRASIL. Congresso Constituinte. Constituição Federal da República do Brasil de 1891. 

http://www.agu.gov.br/page/download/index/id/19791312
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,760539-1,00.html
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pela emenda constitucional de 3 de setembro de 1926199. Entretanto, com o Poder 

Executivo ainda dominante, Rodrigo Brandão lembra200 que mesmo existindo o controle 

de constitucionalidade previsto na Constituição de 1891, os juízes que, nos anos 

seguintes, resolveram usar desse poder, foram processados criminalmente.  

 Na evolução histórica do controle de constitucionalidade, Luis Cláudio Martins 

de Araújo denota201 que: “a Constituição de 1934 manteve o sistema de controle de 

constitucionalidade difuso e incidental, com as novidades da votação perante o Senado 

Federal para atribuição de efeitos erga omnes à decisão do STF”. No mesmo texto pode-

se também visualizar uma abrangência maior de direitos contidos na carta constitucional, 

tais como educação e cultura no Capítulo II e saúde pública, no artigo 10, II. Novos 

direitos com carga constitucional que também serviram de base para Constituições 

posteriores e controle de constitucionalidade.  

O autor também lembra que a Constituição outorgada de 1937202 estava 

centralizada na figura do seu presidente, que poderia então “submeter a decisão de 

inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal ao Congresso Nacional, que poderia 

por deliberação de dois terços dos seus membros, torná-la sem efeito”203, conforme 

redação do seu artigo 96, p.u.204. Tal poder se mostra contrário ao sistema de freios e 

                                                           
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm>. Acesso em: 12 

dez. 2015. 
199 Ibid. Diz-se renovada porque o artigo 81 da CF/1891 tratava somente de matéria criminal e essa emenda 

veio a incluir a redação das alíneas a e b do §1º do artigo 60, de forma a incluir a possibilidade de recurso 

ao STF de forma mais abrangente. 
200 BRANDÃO apud ARAÚJO, op. cit., p. 9 
201 Ibid., p. 9. 
202 Com controle de constitucionalidade no artigo 101, III, b CF 1937. Disponível em:  

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCT/LCT009.html>. Acesso em: 13 dez. 2015.   
203 ARAÚJO. op. cit., p. 9/10. 
204 BRASIL. Constituição Federal de 1937. op. cit. Artigo 96, p.u.: No caso de ser declarada a 

inconstitucionalidade de uma lei que, a juízo do Presidente da República, seja necessária ao bem-estar do 

povo, à promoção ou defesa de interesse nacional de alta monta, poderá o Presidente da República submetê-

la novamente ao exame do Parlamento: se este a confirmar por dois terços de votos em cada uma das 

Câmaras, ficará sem efeito a decisão do Tribunal. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm
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contrapesos, pois pode ser tomado como uma forma de subjugar o Poder Judiciário ao 

esvaziar o seu poder.  

Essa não é uma questão que pertence somente aos idos dos anos 30 ou da era 

Vargas, pois a PEC 33 de 2011205 tentou ressuscitar esse controle constitucional pelo 

Congresso. Se tivesse sido aprovada, ela iria ferir o próprio conceito de tribunal 

constitucional do STF, já que ter-se-ia uma última palavra do Congresso sobre qual 

interpretação correta deve ser dada à Constituição. Em 2013, o Ministro Gilmar Mendes 

assim se manifestou sobre a proposta: “Não há nenhuma dúvida, é inconstitucional do 

começo ao fim, (...). Eles rasgaram a Constituição. Se um dia essa emenda vier a ser 

aprovada, é melhor que se feche o Supremo Tribunal Federal206”. O projeto foi arquivado 

somente em 31 de janeiro de 2015207. 

A influência da política e dos outros poderes no Judiciário foi também marcante 

nas Constituições posteriores. Durante a vigência da Constituição de 1946, o AI-1 de 

1964208, no seu artigo 7º caput, retirou as garantias constitucionais de vitaliciedade e 

estabilidade, ainda que de forma temporária e ainda impediu, em seu artigo 7º§4º, o 

controle jurisdicional intrínseco quanto à legalidade dos atos que tivessem como base esse 

artigo. Ainda segundo Araújo209, a EC 16/1965 introduziu a possibilidade da 

                                                           
205 Nesse projeto de emenda constitucional, seriam modificados os artigos 97, 102, §2º e 103-A da CRFB 

para, respectivamente: ampliar o número de votos necessários, nos casos de declaração de 

inconstitucionalidade difusa pelos Tribunais; para que o houvesse necessidade de o Congresso aprovar, 

posteriormente, as decisões do STF relativas à inconstitucionalidade de emendas constitucionais e para 

existir a necessidade de aprovação das súmulas do STF pelo Congresso Nacional, sem a qual elas não 

surtiriam efeito. BRASIL. Câmara dos deputados. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=1E4C7638A16B1FFCE713

83677957DD4E.proposicoesWeb2?codteor=876817&filename=PEC+33/2011>. Acesso em: 15 dez. 2015. 
206 Agência Nacional. Matéria publicada em 25 de abril de 2013. Disponível em: 

<http://www.ebc.com.br/noticias/agencia-brasil/2013/04/gilmar-mendes-diz-que-e-melhor-fechar-stf-se-

legislativo-aprovar-pec>. Acesso em: 15 dez. 2015. 
207 BRASIL. Câmara dos Deputados. Conforme página da EC 33/2011. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=503667>. Acesso em: 15 

dez. 2015. 
208 BRASIL. AI-1 de 09 de abril de 1964. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-

01-64.htm>. Acesso em: 15 dez. 2015. 
209 ARAÚJO. op. cit., p. 10. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=1E4C7638A16B1FFCE71383677957DD4E.proposicoesWeb2?codteor=876817&filename=PEC+33/2011
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=1E4C7638A16B1FFCE71383677957DD4E.proposicoesWeb2?codteor=876817&filename=PEC+33/2011
http://www.ebc.com.br/noticias/agencia-brasil/2013/04/gilmar-mendes-diz-que-e-melhor-fechar-stf-se-legislativo-aprovar-pec
http://www.ebc.com.br/noticias/agencia-brasil/2013/04/gilmar-mendes-diz-que-e-melhor-fechar-stf-se-legislativo-aprovar-pec
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=503667
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-01-64.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-01-64.htm
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Representação de Inconstitucionalidade, que representava o controle concentrado de 

constitucionalidade do STF, mas que não pôde ter o efeito jurídico possível e amplo 

devido a legitimidade única do Procurador Geral da República210.  

A ideia de supremacia constitucional só pôde se concretizar no Judiciário 

brasileiro após promulgação da Constituição Federal de 1988. O Supremo tinha até então 

uma postura positivista de jurisdição constitucional que levava à sua autocontenção. De 

acordo com o citado autor, a publicação da obra “Aplicabilidade das normas 

constitucionais” em 1967 por José Afonso da Silva teve grande participação nessa 

história. Nela se pode verificar a formulação da classificação das normas constitucionais 

em: normas de eficácia plena e aplicabilidade imediata; normas independentes de 

qualquer envolvimento do legislador infraconstitucional; normas constitucionais de 

eficácia contida e aplicabilidade imediata, normas com efeitos que podem ser contidos 

pelo legislador originário; normas constitucionais de eficácia limitada, normas 

carecedoras de regulamentação infraconstitucional divididas em duas subdivisões. Elas 

são as normas de princípio instituto, com a organização geral de órgãos, entidades e 

institutos jurídicos e as normas de princípio programático, as quais definem objetivos e 

finalidades dos Poderes Públicos. 

Esse estudo, apresentado pela primeira vez no Brasil, propiciou uma visão geral 

da organização das normas constitucionais, de forma a que cada um dos envolvidos 

pudesse ter maior compreensão do seu papel. O trabalho de José Afonso da Silva também 

contribuiu para o avanço do estudo do Direito Constitucional no Brasil, sendo um dos 

mais importantes trabalhos das últimas décadas nesse ramo.  

                                                           
210 Conforme artigo 101, I, k da CF 1946 com redação dada pela Emenda Constitucional nº 16, de 1965. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm>. Acesso em: 16 

dez. 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm
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A eficácia limitada das normas constitucionais está ligada intimamente ao 

ativismo e a judicialização, no sentido de que a participação do legislador 

infraconstitucional na produção de normas de origem constitucional deve respeitar a 

Carta Magna. Nesse ponto, pode existir a atividade corretiva do Supremo, não de forma 

reflexa, mas de forma objetiva e direta, como nos casos que envolvem normas 

constitucionais de eficácia contida e aplicabilidade imediata e que cabe ao legislador o 

poder de limitar essa norma. Um dos maiores exemplos desse tipo de norma 

constitucional e do envolvimento do Supremo está no julgamento da ADI 1.127-8/DF211 

acerca da constitucionalidade de certos dispositivos do Estatuto da Advocacia212. 

Demonstra-se com esse caso, a possibilidade de controle jurisdicional do Judiciário sobre 

a legislação federal criada a partir de comandos constitucionais, como no caso, o do artigo 

5º XIII CRFB213. 

Em outro exemplo, a partir do RE 249970/RS214, os diálogos entre os diferentes 

poderes entram em ação. Esse caso, que foi inclusive parte do informativo 158 do STF215, 

                                                           
211 BRASIL. STF. ADI 1.127-8/DF. Relator. Min. Paulo Brossard. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=346838>. Acesso em: 23 abr. 

2016. 
212 No resultado dessa ADI, a expressão “qualquer” do artigo 1º, I da Lei 8.906 foi julgado inconstitucional 

e abriu a possibilidade de o legislador dispensar o advogado em certos casos, levando-se em conta os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Essa é uma questão ligada ao artigo 5º LV da CRFB e, 

consequentemente, ao direito de ampla defesa. A edição da súmula vinculante 5, que considera 

constitucional a falta de defesa técnica de advogado em um PAD não pode ser tida como um desdobramento 

dessa ADI, pois, o artigo objeto de análise trata de defesa perante órgãos do Judiciário. Entretanto, ele pode 

ser visto como um exemplo constitucional de ausência de advogado em um processo. Entre outras questões 

resolvidas nesse processo, estão a supressão da expressão “ou desacato” do artigo 7º §2º da mesma Lei; a 

supressão da expressão “assim reconhecidas pela OAB” do artigo 7º, V, referentes à análise prévia pela 

OAB das instalações para o recolhimento do advogado preso e a supressão do inciso IX do artigo 7º por 

inteiro e que previa a sustentação oral do advogado após o voto do relator. 
213 Artigo 5º, XIII CRFB: XIII: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 

qualificações profissionais que a lei estabelecer. Constituição Federal. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 23 abr. 

2016. 
214 BRASIL. STF. Relator Ministro Celso de Mello. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoRecurso.asp?incidente=1762776>. Acesso em: 23 abr. 

2016. 
215 BRASIL. STF. Informativo 158.  

Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo158.htm>. Acesso em: 

23 abr. 2016. 
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devido à sua importância na época, tratava da prisão civil do devedor fiduciante a partir 

do disposto no artigo 5º, LXVII CRFB216. Com base nos ensinamentos de José Afonso 

da Silva e na ideia de soberania das normas internas, frente a um modelo de constituição 

sem qualquer hierarquia entre essas normas e as externas, sejam elas incorporados no 

Direito brasileiro, por tratados ou convenções internacionais, o Ministro Celso de Mello 

considerou que “a ordem normativa externa não se superpõe, em hipótese alguma, ao que 

prescreve a Lei Fundamental da República”.  

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também conhecida como Pacto 

de São José da Costa Rica, de 22 de novembro de 1969, internalizado no Direito Brasileiro 

por meio do Decreto no. 678, de 6 de novembro de 1992 não foi, então, respeitado. O 

devedor fiduciante foi considerado depositário infiel na conclusão do citado RE 249970, 

ainda que nele tenha-se chegado à conclusão de que não houve transgressão ao Pacto217. 

No Direito Brasileiro, existe somente uma norma constitucional explícita, a do 

artigo 5º §3º CRFB218, criada pela emenda constitucional 45 de 2004. Somente a 

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 

Facultativo foi aprovada nesses termos, a fim de se equiparar a uma emenda 

constitucional.  Ainda assim, na doutrina existe a defesa de que alguns tratados 

internacionais podem ter a natureza de contrato. De acordo com Gustavo Bregalda 

                                                           
216 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Artigo 5º LXVII: não haverá prisão civil por dívida, salvo a do 

responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário 

infiel. CRFB.  

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso 

em: 23 abr. 2016. 
217 BRASIL. STF. Informativo 158. op. cit. A conclusão direta a que se chegou foi: “a prisão civil do 

devedor fiduciário, nas condições em que prevista pelo DL nº 911/69, reveste-se de plena legitimidade 

constitucional e não transgride o sistema de proteção instituído pela Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) ”. Há de se salientar, contudo, que cláusula inscrita no art. 7º, 

nº 7 do citado Pacto dita que ninguém deve ser preso por dívida e faz apenas uma ressalva quanto à 

obrigação alimentar. 
218 BRASIL. Constituição Federal de 1988. op. cit. Artigo 5º § 3º: Os tratados e convenções internacionais 

sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 

três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Acesso em: 

23 abr. 2016 
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Neves219, os tratados classificam-se em relação à matéria em tratados contratuais, tratados 

normativos ou tratados-leis e tratados constituição. As contratuais são acordos negociais 

entre Estados; os normativos disciplinam direitos e deveres entre os sujeitos envolvidos; 

os de constituição criam normas gerais e órgãos ou organismos internacionais com 

vontade própria, à exemplo da ONU.  

Nos países baixos, entre 1906 e 1953220, nenhum tratado foi incorporado a 

legislação interna e no Reino Unido também não há a incorporação dessas regras ao 

Direito interno221. Já na Argentina, tanto o seu artigo 31, quanto o 75, n.22 dispõe sobre 

a hierarquia superior dos tratados na legislação interna222. 

Em resposta à nova dinâmica constitucional da segunda metade do século XX, 

não só nos países citados, mas também frente ao artigo 57 da Constituição do Peru de 

1993 e da Segunda Revisão Constitucional de 1989 de Portugal, o Ministro Celso de 

Mello assim já se pronunciou a esse respeito: 

                                                           
219 NEVES, Gustavo Bregalda. Direito internacional público e direito internacional privado. 3. ed. Atlas. 

p. 20/21  
220 A partir da Constituição dos Países Baixos de 1953 tornou-se possível a introdução de normas de tratados 

na Constituição. Para Guido Fernando Silva Soares: “Importa transcrever o art. 91, § 3º e o relevante art. 

94 da Constituição dos Países Baixos assim redigidos no art. 91, § 3º: ‘Qualquer dispositivo de um tratado 

que conflite com a Constituição, ou que acarrete conflito com ela, deverá ser aprovado pelas Câmaras dos 

Estados Gerais, por uma votação de 2/3 de votos favoráveis’ e art. 94: ‘As leis em vigor no Reino não serão 

aplicáveis se tal aplicação estiver em conflito com dispositivos de tratados que são obrigatórios para todas 

as pessoas, ou de resoluções de instituições internacionais”. SOARES, Guido Fernando Silva. Curso de 

direito internacional público, p. 221 apud MOSER, Claudinei. Isenção Heterônoma por via de Tratado 

Internacional: uma análise da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. p. 62. Disponível em: 

<www.barrios.com.br/arquivo/isencao_heteronoma.doc>. Acesso em: 24 abr. 2016. 
221 RESEK, J.F.. Direito Internacional Público: Curso Elementar. 9. ed. São Paulo. Saraiva, 2002. p.78 

apud NEVES, Gustavo Bregalda. Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado. 3. ed. 

Atlas. p.28. 
222 Vale ressaltar os artigos citados. Artigo 31.- Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su 

consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de 

la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera 

disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de 

Buenos Aires, los tratados ratificados después del Pacto de 11 de noviembre de 1859. Trecho do Artigo 75, 

n.22 :  Aprobar o desechar tratados concluidos con las demas naciones y con las organizaciones 

internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquia superior a 

las leyes. ARGENTINA. Assembleia Constituinte. Constituição Argentina. Disponível em: 

<http://www.senado.gov.ar/Constitucion/capitulo1>e<http://www.senado.gov.ar/Constitucion/capitulo2>. 

Acesso em: 24 abr. 2016. 

http://www.barrios.com.br/arquivo/isencao_heteronoma.doc
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Essa, porém, não é a situação prevalecente no âmbito do ordenamento jurídico 

brasileiro, que prestigia, de maneira incondicional, a absoluta supremacia da 

Constituição sobre todo e qualquer ato de direito internacional público.        

Desse modo, a relação de eventual antinomia entre o tratado internacional e a 

Constituição da Republica impõe que se atribua, dentro do sistema de direito 

positivo vigente no Brasil, irrestrita precedência hierárquica à ordem 

normativa consubstanciada no texto constitucional. 223  

Entretanto, sete anos após o julgamento do RE 249970/RS e do informativo do 

STF n. 158, no informativo n. 449 do STF224, a partir do julgamento do RE 466343/SP, 

de relatoria do Ministro Cezar Peluso, o Ministro Gilmar Mendes incorporou no seu voto 

a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e assim se pronunciou: 

[...], desde a adesão do Brasil, no ano de 1992, ao Pacto Internacional dos 

Direitos Civis e Políticos (art. 11) e à Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos - Pacto de San José da Costa Rica (art. 7º, 7), não há base legal para 

aplicação da parte final do art. 5º, inciso LXVII, da Constituição, ou seja, para 

a prisão civil do depositário infiel.
225

 

O Ministro continua seu raciocínio no que pode vir a ser uma hipótese de diálogos 

institucional futura: 

[...] o legislador constitucional não fica impedido de submeter (...) a 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa 

Rica, além de outros tratados de direitos humanos, ao procedimento especial 

de aprovação previsto no art. 5º, § 3º, da Constituição, tal como definido pela 

EC n° 45/2004, conferindo-lhes status de emenda constitucional.226 

 Ainda assim, pode-se concluir que no caminho da incorporação da Convenção 

ao Direito Brasileiro, ao Poder Executivo coube aderir e ratificar o Tratado para 

posteriormente promulga-lo, por meio do Decreto n.678, de 06 de novembro de 1992. Ao 

Legislativo ficou a incumbência de elevá-lo ao nível de emenda constitucional, o que não 

foi feito. Ao STF coube a função de interpretá-lo conforme a Constituição, o que levou 

16 anos para ser feito de forma definitiva, já que o julgamento do mérito com repercussão 

                                                           
223 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.480-3 DF (Registro n. 

2031-2). Relator: Ministro Celso de Mello. 04 set. 1997. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=347083>. Acesso em: 25 abr. 

2016.  
224 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Informativo 449. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo449.htm#Aliena%C3%A7%C3%A3o

%20Fiduci%C3%A1ria%20e%20Deposit%C3%A1rio%20Infiel%20-%201>. Acesso em: 25 abr. 2016.  
225 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 466343/SP. Relator: Ministro Cezar Peluso. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=595444>. Acesso em: 25 abr. 

2016. p.56. 
226 Ibid. p.56. 
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geral só foi realizado em três de dezembro de 2008227. O julgamento dessa questão ainda 

levou ao cancelamento da súmula n. 619 do STF em 2009228 e à edição da súmula 

vinculante n.25 em 2010229, o que demonstra a capacidade do STF de rever seus 

posicionamentos frente a novas conjunturas constitucionais e ao avanço do Direito, por 

meio de novas leis, tratados ou de sua jurisprudência. 

 Dentro da discussão dos diálogos institucionais no Brasil também não pode faltar 

o julgamento da ADI n. 2860 em 2005, em que o STF se colocou como o intérprete da 

Constituição Federal. Tal posicionamento pode levar à conclusão de que o STF tem a 

última palavra em relação aos direitos elencados na Constituição. Entretanto, não só o 

legislador constitucional tem o poder de mudar o texto constitucional no que não for 

entendido como clausula pétrea, como mesmo nesse julgamento houve a discordância dos 

Ministros Eros Grau, Gilmar Mendes e Ellen Gracie: 

Vencidos os Ministros Eros Grau, Gilmar Mendes e Ellen Gracie que 

afastavam o vício formal, ao fundamento de que o legislador pode atuar como 

intérprete da Constituição, discordando de decisão do Supremo, 

exclusivamente quando não se tratar de hipótese em que a Corte tenha decidido 

pela inconstitucionalidade de uma lei, em face de vício formal ou material.
 230

 

 Essa discordância somente demonstra a possibilidade dentro da Corte maior 

Brasileira de que o legislador também pode interpretar a Constituição, mesmo contra o 

                                                           
227 BRASIL. STF. Assessoria de imprensa. Notícias STF de 03 de dezembro de 2008. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/vernoticiadetalhe.asp?idconteudo=100258>. Acesso em: 25 abr. 2016. 
228 BRASIL. STF. Súmula 619 STF: A prisão do depositário judicial pode ser decretada no próprio processo 

em que se constituiu o encargo, independentemente da propositura de ação de depósito. Ela foi revogada 

no julgamento do HC 92566 (DJe nº 104 de 05/06/2009). Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=619.NUME.%20NAO%20S.FLS

V.&base=baseSumulas>. Acesso em: 25 abr. 2016. 
229 BRASIL. STF. Súmula Vinculante n. 25: É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja 

a modalidade do depósito. Aprovada como proposta na Sessão Plenária de 16/12/2009, conforme PSV 31, 

publicado no DJe nº 27 de 12/02/2010, quando a Súmula foi então aprovada. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=25.NUME.%20E%20S.FLSV.&

base=baseSumulasVinculantes>. Acesso em: 25 abr. 2016.   
230 BRASIL. STF. Informativo 401. ADI 2797/DF e ADI 2860/DF.  Relator Min. Sepúlveda Pertence, 

15.9.2005. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo401.htm>. 

Acesso em: 25 abr. 2016. 
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Supremo, em casos específicos e, com isso, uma possibilidade de diálogo entre os 

poderes. 

 Já no direito americano, para se discutir o tema se faz necessário a apresentação 

do tema de nullification231. Desde 1798 existe a ideia de que um estado americano pode 

declarar uma lei federal nula em todos os seus efeitos, pois ele poderia declará-la 

inconstitucional. Essa tese parte do princípio de que os Estados Unidos são formados a 

partir de uma junção de estados que, juntos, formaram uma União e que separadamente 

poderiam lutar contra a opressão do governo federal. Várias foram as tentativas de se 

fazer valer a independência local em detrimento da união. Nenhuma delas foi aceita pela 

Suprema Corte americana. Seus principais casos ocorreram entre 1798 e 1861. Entre esses 

casos estão de United States v. Peters, de 1809232, o do Tribunal de Apelação de Virginia 

em 1813233, o de Martin v. Hunter's Lessee de 1816234, o de Cohens v. Virginia de 1821235, 

Osborn v. Bank of the United States de 1824 e em Worcester v. Georgia de 1832, 

Ableman v. Booth236. Nos anos 50, alguns estados do sul tentaram aplicar as ideias de 

nullification e de interposition para propagar a segregação racial em suas escolas237.  

                                                           
231 ARAÚJO. op. cit p. 19. 
232 No caso, a legislatura da Pensilvânia tinha editado um ato pretendendo anular uma decisão judicial 

federal. A Suprema Corte dos Estados Unidos, considerou que o legislador da Pensilvânia não tinha o poder 

de anular a decisão do tribunal federal 
233 Em 1813, a Suprema Corte dos Estados Unidos enfrentou novamente a questão da nullification, ao rever 

uma decisão do Tribunal de Apelação de Virginia. A Corte de Apelação recusou-se a aceitar a decisão da 

Suprema Corte dos Estados Unidos, afirmando que sob a Constituição, a Suprema Corte norte-americana 

não teria autoridade sobre os tribunais estaduais 
234 Disponível em: <https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/14/304>. Acesso em: 25 abr. 2016. 
235 A Suprema Corte dos Estados Unidos declarou que os tribunais federais, não os Estados, têm o poder 

final para interpretar a Constituição. 
236 Onde foi recusada a tentativa de “nulificação” do Fugitive Slave Act proposta pelo estado de Wisconsin 
237 Quando a Suprema Corte americana rejeitou novamente a “nulificação” no caso Cooper v. Aaron, e 

salientou que os estados não têm o poder de “nulificar” leis federais. 
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 Além desse tipo de nullification, existe um segundo tipo que consiste na recusa de 

recebimento de verbas federais, de forma que o estado não tenha que responder ao 

governo federal sobre o uso dessas verbas238. 

 Dessa forma, pela construção dos Estados Unidos, nota-se que a independência 

dos estados é de suma importância. Ainda assim, em sua história, somente em quatro 

ocasiões o Congresso americano decidiu mudar a constituição para superar os precedentes 

da Corte Suprema. Eles são os casos Chisholm v. Georgia de 1793239, Dred Scott v. 

Sandford de 1857240, já tratado anteriormente, Pollock v. Farmers Loan & Trust Co. de 

1895241, Oregon v. Mitchell de 1970242. 

 Já no Canadá, existe a “law in your face”. Elas são as leis feitas pelo Parlamento 

para superar os julgados da Suprema Corte Canadense. Brandão cita dois casos 

exemplares243, os casos O'Connor244 e Mills245. Eles demonstram os diálogos. 

                                                           
238 ConventionofStates.com. Is “Nullification” the Answer? Disponível em: 

<http://www.conventionofstates.com/is_nullification_the _answer>. Acesso em: 25 abr. 2016. 
239 A décima primeira emenda superou o precedente Chisholm v. Georgia de 1793, para afirmar a 

competência dos tribunais federais para julgar demandas contra os Estados-membros, o que havia sido 

negado pela Suprema Corte. 
240 A décima terceira emenda superou o entendimento fixado em Dred Scott v. Sandford de 1857, no qual 

a Suprema Corte negou cidadania norte-americana, e, consequentemente, as garantias constitucionais aos 

negros, para extinguir textualmente a escravidão. 
241 A décima sexta emenda foi aprovada para superar o precedente fixado em Pollock v. Farmers Loan & 

Trust Co. de 1895, no qual a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade de lei que tributava 

uniformemente o imposto de renda, sob o argumento de que se tratava de imposto indireto que deveria 

seguir a regra da proporcionalidade. 
242 Por fim, a vigésima sexta emenda superou a decisão da Suprema Corte no caso Oregon v. Mitchell de 

1970, no qual a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade de lei federal que obrigava os Estados a 

reduzir a idade mínima para o voto para dezoito anos, por considerá-la aplicável apenas às eleições federais 
243 BRANDÃO, Rodrigo apud ARAÚJO, Luis Cláudio Martins de. op. cit., p. 20/21. 
244 Nesse caso, o Bispo Hubert O'Connor era acusado de estuprar quatro estudantes aborígenes em uma 

escola dirigida por ele. Na sua defesa, o Bispo solicitou os registros dos tratamentos médico e psicológico 

das vítimas. Pelo sopesamento dos direitos envolvidos, direito à defesa e à privacidade, a Suprema Corte 

decidiu, por votação apertada, 5 a 4, o pedido do Bispo foi provido. Os juízes que decidiram de forma 

contrária queriam proteger as vítimas e viram no desdobramento da sentença, a possibilidade de que outras 

vítimas de estupro não procurassem seus direitos, com medo de terem suas vidas expostas. Dois anos após 

essa decisão, o Parlamento reagiu a aprovou uma lei com o seu conteúdo baseado nas decisões dos quatro 

juízes que foram contrários à entrega dos registros. Esse exemplo de diálogo é tão singular e harmônico, 

que a lei usou as mesmas palavras do voto minoritário da juíza L’Hereau Dubeau. 
245 Na continuação dos diálogos, a lei em questão acabou sendo julgada constitucional pela Suprema Corte 

em Mills, que baseou a sua decisão na doutrina dos diálogos constitucionais. A Corte afirmou que a 

interpretação da juíza era uma das possíveis e que não impedia o parlamento de criar uma lei com ela. Por 
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 No Direito Constitucional Francês, que privilegia a ideia de legitimidade 

democrática, a reforma de 29 de outubro de 1974 ampliou a legitimidade de atuação do 

Conselho constitucional246 ao aumentar o número de legitimados a provocar a sua 

atuação, da atribuição além do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, do 

Presidente da Assembleia Nacional e do Presidente do Senado, para englobar ainda a 

possibilidade de oposição parlamentar de sessenta Deputados ou a sessenta Senadores. 

 Existe um histórico do Poder Legislativo se sobrepondo ao Judiciário pelo mundo, 

e por maioria simples247. Araújo cita diversos exemplos: 

[...] mas legislaturas nacionais podem superar interpretações dos tribunais 

constitucionais pelo voto por maioria simples. Podemos citar aqui a Carta 

Canadense de Direitos e Liberdades de 1982; o Bill of Rights da Nova Zelândia 

de 1990; o Human Rights Acts do Reino Unido de 1998; e as duas cartas da 

Austrália, o Human Rights Acts de 2004 e a Carta Vitoriana de Direitos e 

Responsabilidades de 2006.   

Há uma ligação da observação acima com o Direito Brasileiro. Na Constituição 

Federal de 1934, havia a possibilidade de o Poder Legislativo invalidar as decisões do 

Judiciário. Esse controle de constitucionalidade também pode voltar se alguma PEC, tal 

como a 03/2011 e 33/2013 for aprovada no futuro.  

 Ainda segundo Brandão: 

[...] afastando interpretações legalistas e normativas da letra da lei, visto que 

essa postura essencialmente positivista tende a prejudicar a comunicação entre 

as instituições, podendo acarretar consequências prejudiciais que contribuirão 

para a maior burocratização e afogamento do sistema.
 248 

 O que se conclui pela sua observação é que a postura demasiadamente positivista 

e impeditiva de intervenção de um poder no outro é contrária ao funcionamento de um 

                                                           
tanto, a Suprema Corte afirmou que não tem um monopólio na proteção de direitos e liberdades, papel que 

coube também ao Parlamento 
246 CARDOSO, Antônio Pessoa. O Conselho Constitucional Francês. Disponível em: 

<http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI21710,31047-O+Conselho+Constitucional+Frances>. Acesso 

em: 25 abr. 2016. 
247 ARAÚJO. op. cit., p. 20.  
248 BRANDÃO apud ARAÚJO. Ibid., p. 22. 
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sistema jurídico e até democrático, já que a base para a democracia pode estar no respeito 

à igualdade e aos direitos fundamentais.  

Para o citado autor, os modelos positivista e neopositivista de Direito não abarcam 

a ideia dos diálogos em seus estudos249. Enquanto o positivismo normativista exclui do 

Direito a valoração da norma e os conhecimentos externos de outros ramos, como 

psicologia e sociologia, para ter um estudo que se auto contém, o modelo neopositivista 

procura, ao admitir a influência da ética e da moral no Direito, uma maior integração de 

conhecimentos que ainda seriam insuficientes para a contemplação dos diálogos 

institucionais. Portanto, para ele: 

[...] a legitimidade das decisões no plano nacional depende do grau de diálogo 

e consenso entre as partes envolvidas, e isto é arquitetado através de uma 

cadeia de reconhecimento e identidade em relação à decisão. A partir da 

concepção de que o comprometimento de cada componente é a base de 

sustentação para criação de uma sociedade cooperativa, o novo modelo da 

Teoria das Instituições é o que realmente permite a transformação dessa mesma 

sociedade em um verdadeiro projeto democrático.
 250

 

 Denota-se, pelo exposto, que o progresso da sociedade depende de uma 

coordenação de esforços que se inicia com a conscientização do diálogo entre os Poderes. 

  

4.2 Atividade defensiva 

   

Todos os três poderes têm funções típicas e atípicas. A do Judiciário encontra-se 

na tarefa de legislar, em especial, em relação aos seus regimentos internos, para que 

tenham maior controle sobre o funcionamento e desempenho de suas atividades. 

 Entre as várias funções doutrinariamente reconhecidas pela doutrina estão a 

interpretativa, arbitral, estruturante, governativa, comunitarista e legislativa251. Ainda que 

                                                           
249 Ibid., p. 22 
250 Ibid., p. 23 
251 A função interpretativa é aquela que constrói uma linguagem de interpretação dos signos textuais ligada 

à realidade. A arbitral é aquela que tende a criar um equilíbrio entre Estado, órgãos e entidades. A 
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todas sejam importantes para o estudo do Constitucionalismo e que algumas já tenham 

sido citadas na forma de exemplos no corpo do presente trabalho, a função legislativa é 

mais importante quando se discute a atividade defensiva dos Tribunais.  

 Existem três espécies dentro da função legislativa e elas são: 

(i) A elaboração dos regimentos internos dos tribunais constitucionais; (ii) o 

exercício, no âmbito do controle de constitucionalidade, de poderes 

tendencialmente normativos, com a prolatação de decisões atípicas; e (iii) a 

complementação e o desenvolvimento da regulação processual constitucional, 

pelos Direitos Constitucional e Processual dúctil, principalmente quando os 

mecanismos tradicionais de criação judicial de normas jurídicas se revelarem 

insuficientes para o desempenho das atribuições que lhe são inerentes.252  

 A elaboração dos regimentos internos é a espécie mais importante na atividade 

defensiva, pois neles existem mecanismos também processuais de alcance dos direitos 

constitucionais, como ampla defesa. Nos regimentos está a autonomia organizativa dos 

tribunais, a qual pode ser traduzida como: “a produção de normas jurídicas de 

estruturação interna (...), incluindo as prescrições sobre a criação dos próprios subórgãos 

e os procedimentos de formação da vontade interior do órgão”.253 

 A estruturação interna pode regular procedimentos específicos, dentro do 

regimento interno, como o de acesso à justiça por meio dos processos eletrônicos. Como 

                                                           
estruturante se insere no sistema de fontes e normas do Direito, de forma a consolidar uma estrutura que 

possa funcionar como um sistema-base coerente, entrelaçado e unificado, para que sua interpretação não 

seja realidade a partir de uma norma sem levar em conta as outras fontes relevantes no tratamento do objeto 

jurídico discutido na causa. A governativa está associada ao papel que o Judiciário pode ter como agente 

no controle de legalidade da execução de políticas públicas, seja pela sua não execução pelo Executivo, em 

contraste com a existência de um direito material, seja pela sua própria execução fora dos limites legais. 

Nesse caso, tem-se nos magistrados constitucionais a possibilidade de que eles sejam agentes 

transformadores no que tange a execução de políticas públicas. A comunitarista tem como um dos seus 

exemplos o caso C-176/03, tratado anteriormente, pois essa função é específica nos casos em que a 

legislação interna de um Estado deve se adequar aos objetivos da comunidade, tal como a Comunidade 

Europeia. Já a função legislativa gira em torno do poder de criar normas pelo STF e será tratada com mais 

detalhes no decorrer da presente seção. MORAES, Guilherme Peña de. Justiça constitucional: limites e 

possibilidades da atividade normativa dos tribunais constitucionais. São Paulo: Atlas, 2012. p. 60/65. 
252 Ibid., p.65. O autor ainda lembra que pode existir uma quarta forma de produção legislativa, por meio 

das súmulas vinculantes. Nelas, existiria uma interpretação constitucional como uma segunda parte da 

norma que não foi expressa pelo legislador. Tal conclusão se dá a partir dos trabalhos de Streck e 

Cappelletti. STRECK, Lênio Luiz. Súmulas no Direito Brasileiro: eficácia, poder e função. 2. Ed. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 1998. p. 13; e CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores? Porto Alegre: 

Sergio Antonio Fabris, 1993. p. 81.      
253 MORAES. op. cit., p. 79. 
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exemplo existe a resolução 427, de 20 de abril de 2010254, que regula o processo 

eletrônico no âmbito do STF. 

 Uma das formas mais importantes de proteção das competências e decisões do 

STF está na reclamação e ela está disposta internamente no artigo 156 do RISTF255. Para 

o Min. Barroso, ela pode ser traduzida em: 

A reclamação é o remédio jurídico previsto na Constituição e regulamentado 

pela Lei n. 8.038/90, pela Lei n. 11.417/2006 e pelo Regimento Interno do 

Supremo Tribunal Federal, cujo objeto é a preservação da competência da 

Corte, a garantia da autoridade de suas decisões e a observância do 

entendimento consolidado em súmulas vinculantes (CRFB/88, arts. 102, I, l e 

103-A §3º).256  

 A leitura do ministro é uma extensão do artigo 156 do RISTF, já citado, e pode 

ser enquadrada, no tocante à garantia da autoridade do STF na segunda espécie da função 

legislativa, o exercício de seu poder normativo. Como exemplo tem-se o julgado da ADI 

2.797/DF257. Nesse caso, após o cancelamento de sua súmula 394258, o Congresso 

Nacional editou a Lei nº 10.628/2002, que alterava a redação do artigo 84 do CPP259. O 

                                                           
254 A competência do presidente do STF para a edição das resoluções está presente nos artigos 13, XIX e 

363, I do Regimento Interno do STF, resolução nº 427, de 20 de abril de 2010. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/ARQUIVO/NORMA/RESOLUCAO-C-427.PDF> Acesso em: 01 jun. 2016 e 

BRASIL. STF. Regimento Interno do STF. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/ 

legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF.pdf> Acesso em: 01 jun. 2016. 
255 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RISTF. Artigo 156 - Caberá reclamação do Procurador-Geral da 

República, ou do interessado na causa (cf. art. 13, caput da Lei 8.038/1990), para preservar a competência 

do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões. Ibid., p. 96 
256 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. op. cit. p. 464. 
257 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 2.797/DF. Tribunal Pleno. Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 

Julgamento em 15/09/2005. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP 

=AC&docID=395710>. Acesso em: 01 fev. 2016. 
258 O cancelamento da súmula 394 se deu nos seguintes julgamentos: Inq 687 QO (DJ de 09/11/2001), AP 

315 QO (DJ de 31/10/2001), AP 319 QO (DJ de 31/10/2001), Inq 656 QO (DJ de 31/10/2001), Inq 881 QO 

(DJ de 31/10/2001), AP 313 QO (DJ de 12/11/1999). BRASIL. STF. Súmula 394: “Cometido o crime 

durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o 

inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício”. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=394.NUME.%20NAO%20S.FLS

V.&base=baseSumulas>. Acesso em: 02 jun. 2016.  
259 BRASIL. Congresso Nacional. Lei 10.628 de 24 de dezembro de 2002. Artigo 1º: “O art. 84 do Decreto-

Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 84. A competência pela prerrogativa de função é do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal 

de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, 

relativamente às pessoas que devam responder perante eles por crimes comuns e de responsabilidade. § 1º 

A competência especial por prerrogativa de função, relativa a atos administrativos do agente, prevalece 

ainda que o inquérito ou a ação judicial sejam iniciados após a cessação do exercício da função pública. § 

2º A ação de improbidade, de que trata a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, será proposta perante o 

tribunal competente para processar e julgar criminalmente o funcionário ou autoridade na hipótese de 
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tema de interpretação da Constituição, frente ao cancelamento da súmula e dos §§ 1º e 2º 

da nova redação do artigo 84 do CPP, entrou na pauta do STF com a ADI 2.797/DF e 

nela foi decidido que a lei é inconstitucional, pois se trata de “pretensão inadmissível de 

interpretação autêntica da Constituição por lei ordinária e usurpação da competência do 

STF para interpretar a Constituição”260. De forma mais detalhada e contundente, o Min. 

relator do julgado, Sepúlveda Pertence assim colocou a questão: 

Quando, ao vício de inconstitucionalidade formal, a lei interpretativa da 

Constituição acresça o de opor-se ao entendimento da jurisprudência 

constitucional do Supremo Tribunal – guarda da Constituição -, (...) admitir 

pudesse a lei ordinária inverter a leitura pelo Supremo Tribunal da Constituição 

seria dizer que a interpretação Constitucional da Corte estaria sujeita ao 

referendo do legislador.261  

 O exemplo citado pode servir de base para os defensores da última palavra nas 

mãos do STF. Entretanto, é importante lembrar que a decisão diz respeito ao papel de 

interpretação máxima da Constituição, exercido pelo STF e não diz respeito a uma 

emenda constitucional. Dessa forma, nas rodadas deliberativas legais que envolvem a 

constitucionalidade de uma lei ou artigo, nota-se a concretude do posicionamento do 

Supremo no que tange a interpretação da Constituição, assim como sua força 

potencialmente legislativa nessa visão externada nos julgados em que defende o seu 

papel. 

 Outro julgado importante é o da Rcl. 4.335-5/AC262. O STF havia anteriormente 

julgado inconstitucional o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072/1990 (Lei de Crimes 

Hediondos) no julgamento do Habeas Corpus (HC) 82959, em fevereiro de 2006, e 

assentou a possibilidade de progressão do regime prisional. Um juiz do Acre defendeu 

que esse entendimento só poderia ter efeitos erga omins quando o Senado Federal, a partir 

                                                           
prerrogativa de foro em razão do exercício de função pública, observado o disposto no § 1º". Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10628.htm>. Acesso em 02 jun. 2016. 
260 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 2.797/DF. op. cit., p.1 
261 Ibid., p. 2. 
262 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rcl. 4.335-5 Acre. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Julgamento 

em 20/03/2014. Disponível em:  <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC 

&docID=630101>. Acesso em: 02 jun. 2016. 
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da previsão do artigo 52, X da CRFB263, suspendesse a execução do dispositivo declarado 

inconstitucional. Em contrapartida, o STF, na Rcl. 4.335-5, decidiu que as decisões da 

Corte sobre a inconstitucionalidade das leis têm eficácia normativa, ainda que em controle 

difuso264.  

 Nas próprias palavras do Min. Eros Grau em seu voto: 

[...] ao Senado Federal, no quadro da mutação constitucional declarada em seu 

voto --- voto dele, Relator --- e neste meu voto reafirmada, está atribuída 

competência apenas para dar publicidade à suspensão da execução de lei 

declarada inconstitucional, no todo ou em parte, por decisão definitiva do 

Supremo Tribunal Federal. A própria decisão do Supremo contém força 

normativa bastante para suspender a execução da lei declarada 

inconstitucional.265 

Sendo assim, o STF protegeu e garantiu a eficácia de suas decisões e deu 

interpretação ao artigo 52, X da CRFB, de forma que a suspensão pelo próprio Senado 

não teria força normativa, mas serviria como um ato apto a dar publicidade à decisão do 

Supremo. 

Para Leonardo Lins Morato, a reclamação é um “remédio processual de natureza 

correcional”266. Portanto, a partir dela o STF tem o poder de corrigir as decisões dos 

Tribunais e juízes de primeira instância, além do entendimento superveniente do 

Legislativo, em relação às próprias decisões do Supremo, de forma a constituir uma 

importante ferramenta na preservação da autonomia dele e nos diálogos institucionais. 

                                                           
263 BRASIL. Constituição Federal. Artigo 52, X: suspender a execução, no todo ou em parte, de lei 

declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 02 jun. 

2016. 
264 Importante lembrar que ministro Teori Zavascki acolheu a Reclamação 4335, não pela decisão direta do 

juiz do Acre, mas por violação à Súmula Vinculante 26 do STF, segundo a qual, “para efeito de progressão 

de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a 

inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990”. Essa súmula foi editada mais de 

três anos após o ajuizamento da reclamação e se deu com base no artigo 462 do CPC/73, por ser a súmula 

vinculante considerada como fato superveniente. Dessa forma, o STF conseguiu fazer valer o seu 

entendimento, que havia começado em sede de controle difuso, a partir do controle concentrado com base 

em uma súmula vinculante posterior, a ponto de levar para a sua fundamentação, o caráter normativo de 

suas decisões em controle difuso. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Assessoria de Imprensa. Matéria 

publicada em 20 de março de 2014. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe. 

asp?idConteudo=262988>. Acesso em: 02 jun. 2016. 
265 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rcl. 4.335-5. Voto-vista do Min. Eros Grau. p. 19. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/imprensa/pdf/rcl4335eg.pdf>. Acesso em: 02 jun. 2016. 
266 MORATO, Leonardo Lins. Reclamação e sua aplicação para o Respeito da Súmula Vinculante. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 17 apud MORAES, Guilherme Peña de. op. cit., p. 82. 



106 
 

4.3 Diálogo entre os três poderes com reações e efeitos nas rodadas deliberativas 

 

 O estudo do diálogo é importante na construção de bases teóricas dentro de um 

sistema de cooperação jurídico-política entre os três poderes. Dentro dele deve existir 

um espaço para o que pode ser um novo início do Constitucionalismo. Nas palavras de 

Canotilho: 

 
Constitucionalismo é a teoria (ou ideologia) que ergue o princípio do governo 

limitado indisponível à garantia dos direitos em dimensão estruturante da 

organização político-social de uma comunidade. Neste sentido, o 

constitucionalismo moderno representará uma técnica específica de limitação 

do poder com fins garantísticos. O conceito de constitucionalismo transporta, 

assim, um claro juízo de valor. É, no fundo, uma teoria normativa da política, 

tal como a teoria da democracia ou a teoria do liberalismo.
 267

  

Conclui-se que o constitucionalismo existe como força limitadora dentro do 

Estado democrático, mas que nem por isso, é estanque e pode ser ampliada conforme sua 

evolução. 

Segundo Brandão:  

a ideia de supremacia judicial se não se confunde com a concepção de 

monopólio judicial. O monopólio judicial afirma que a atividade de 

interpretação da Constituição deve ser desempenhada, exclusivamente, pelo 

Judiciário. Já a supremacia judicial, admite que outros Poderes interpretem a 

Constituição, ressalvando, porém, que a exegese judicial é a final. Em outras 

palavras, o monopólio judicial confere ao Judiciário a única palavra em matéria 

de interpretação constitucional, enquanto a supremacia judicial admite que o 

Poder Legislativo tenha a primeira palavra, conferindo, porém, ao Poder 

Judiciário a última.
 268

 

Como se nota, no entendimento do citado autor, existem posições estanques de 

última palavra. Para ele269, a supremacia judicial se traduz no fato de que somente as 

emendas constitucionais tem o poder de reverter as decisões das Cortes Suprema. As 

decisões constitucionais seriam então, em regra, finais, devido à dificuldade de todos os 

                                                           
267 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: 

Almedina, 2001. apud ARAÚJO, Luis Cláudio Martins de. Supremacia ou diálogos judiciais? O 

desenvolvimento de uma jurisdição constitucional verdadeiramente democrática a partir da leitura 

institucional. p.2. Disponível em: <http://www.agu.gov.br/page/download/index/id/19791312>. Acesso 

em: 15 dez. 2015. 
268 BRANDÃO apud ARAÚJO. Ibid., p.6. 
269 Ibid., p.6. 

http://www.agu.gov.br/page/download/index/id/19791312
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poderes políticos e sociedade civil atuarem de forma a modificar, pelos instrumentos 

constitucionais, esses entendimentos presentes nas decisões do Supremo. 

Existem também exemplos de delimitações nos diálogos institucionais, de acordo 

com a função do judiciário. Na nota de rodapé n. 4270 do caso United States v. Carolene 

Products Co. de 1938 foram determinados três pressupostos para a aplicação da 

Constituição e da força de um Tribunal Constitucional se sobrepondo ao Legislativo. 

É inegável a importância de bases constitucionais e da jurisprudência na 

delimitação dos poderes de todos os órgãos da Administração Pública. O delineamento 

delas proporciona maior estabilidade nas decisões judicias e expectativas verdadeiras 

quanto aos limites de atuação de cada Poder. Ainda assim, é possível, com a evolução das 

sociedades, que mais direitos se encontrem protegidos pela Constituição, seja de forma 

expressa ou interpretativa. Quando essa expansão ou mudança de entendimento ocorre, 

uma nova rodada deliberativa se abre para a rediscussão dos limites de cada um, o que 

nos leva às reações e efeitos nas rodadas deliberativas dos diálogos institucionais.  

 Existem exemplos de rodadas deliberativas pela jurisprudência mundial. Um 

deles está no caso City of Borne v. Flores271. Nesse caso, a correção legislativa proposta 

não foi aceita.  

                                                           
270 Ibid., p.7. Nesse caso, O Tribunal estabeleceu três pressupostos para o cumprimento frente às novas leis 

editadas e aos casos concretos, colocando-a como base do Direito. O primeiro é a supremacia de direitos 

individualmente reconhecidos na Constituição; o segundo, quando a lei excluir cidadãos do processo 

político; e o terceiro, for resultado de preconceito contra as minorias. Esses três pressupostos continuam 

muito importantes e presentes no direito americano. O terceiro é importante para todos os países e se traduz 

na força contra majoritária dos tribunais. Uma de suas aplicações mais recentes foi na permissão do 

casamento de pessoas do mesmo sexo nos Estados Unidos.  
271 Ibid., p.6. O precedente fixado em Employment Division, Department of Human Resources of Oregon 

v. Smith de 1990 foi afastado nesse caso. A Suprema Corte reformou a decisão do tribunal de Oregon, que 

havia concedido benefícios de auxílio desemprego a funcionários que foram demitidos por usarem 

substâncias consideradas como ilegais, em cerimônias religiosas. Em seu voto, o juiz Scalia decidiu que a 

liberdade religiosa não poderia ser base para o descumprimento da lei, sob pena de se tornar uma 

justificativa geral para os mais diversos atos ilegais.  Como desdobramento direto dessa decisão, foi 

aprovado o Religious Freedom Restoration Act (RFRA), uma lei federal que expressamente reverteu essa 

decisão proferida pela Suprema Corte. Na continuidade do diálogo constitucional, a Suprema corte decidiu 
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 A realidade é que, nos diálogos institucionais, o sistema de freios e contrapesos 

nunca é aplicado de forma rígida ou imutável. Segundo Levinson e Pildes272 uma zona de 

competência mútua faria com que todos os Poderes tivessem a possibilidade de realizar 

as tarefas pertinentes ao Estado, cada um com a sua atribuição preponderante. As 

mudanças sociais e políticas podem então, dentro dessa ótica, servir de base para novas 

constituições ou formas de interpretação.  Dentro dessa ideia, o sistema de freios e 

contrapesos poderia ficar mais concentrado em um dos poderes e sua forma rígida seria 

impossível, na prática. Os atores e partidos políticos representam não só o interesse de 

seu eleitorado, como interesses próprios. Essa questão, associada a outras já trabalhadas 

no escopo da presente obra, demonstram que a política, a sociedade e o Direito estão 

vivos, porque são modificados por pessoas com diferentes aspirações e seguindo uma 

espécie de consciência geral da sociedade, algo como o conceito de zeitgeist273.  

 Caso não existissem as rodadas deliberativas, O STF poderia ter a última palavra 

sobre a interpretação constitucional e não existiria o fenômeno jurídico da correção 

legislativa, tal como visto no caso City of Borne v. Flores. Entretanto, em até que ponto 

o STF e o Poder Judiciário em geral, assim agindo, estaria tomando para si o poder 

constituinte? 

Para o autor: 

Ou seja, não é papel do Poder Judiciário a adoção de teses jurídicas que 

debatem complexas teorias que se embasam em princípios de alta densidade 

moral, em detrimento de regras jurídicas preexistentes, como se a Constituição 

conferisse ao Poder Judiciário o domínio exclusivo da interpretação 

constitucional, infenso aos demais Poderes
274

.  

                                                           
em City of Boerne v. Flores que a RFRA era inconstitucional, já que ela era uma tentativa de correção 

legislativa acerca do entendimento da Corte sobre a liberdade religiosa. 
272 Ibid., p.18.  
273 Dentro da ideia de um espírito coletivo que representa os anseios da sociedade e os caminhos que que 

ela irá trilhar em um determinado espaço de tempo. Assim como cada década pode ter um símbolo que a 

marca, a exemplo do pensamento de maior controle do homem sobre a tecnologia na década de 20 do último 

século, em que se acreditava no poder humano e na sua plena capacidade de controle; a década de 30 com 

a inversão desse valor, com a queda da bolsa de valores em Nova Iorque e a recessão mundial que se seguiu; 

a década de 40 com a Segunda Guerra e a posterior reconstrução da Europa; a década de 50 com novos 

valores que levaram à discussão de novas liberdades nos anos 60.  
274 ARAÚJO. op. cit., p.15. 
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Dessa forma, poder-se-ia falar em limites na interpretação constitucional por todos 

os poderes. Entretanto, apenas o STF tem esse poder, o que não o leva a ter um domínio 

sobre a Constituição, já que o Congresso não está excluído do debate do tema e nada o 

impede de tentar modificar a Constituição por meio de emendas constitucionais. 

O que leva o Judiciário a ampliar os seus limites em parte da sua Jurisprudência é 

a crescente procura dele para solucionar questões que deveriam ser resolvidas pelos 

outros poderes. Na medida em que cada Poder não dialoga com o outro, e cada um se 

mostra preocupado com mudanças para si mesmo, na qual o Legislativo não faz as leis 

levando em conta todo o instrumentário possível e o Executivo tenta manobrar o 

orçamento, há um deslocamento da autoridade natural desses poderes para o Judiciário. 

Esse vazio de representatividade leva o STF ao centro das rodadas dos diálogos 

constitucionais. 

 

4.4 – Impeachment: O STF no centro das rodadas 

 

 Em um breve histórico desse tipo de processo275, a palavra Impeachment vem do 

latim impedicare276 e as raízes desse processo de impedimento remontam ao direito inglês 

no julgamento dos ministros do rei. A Câmara dos Comuns fazia as acusações e a Câmara 

dos Lordes as julgava. Posteriormente, nos EUA, Alexis de Tocqueville assim o definiu: 

“o fim principal do julgamento político é retirar o poder das mãos de quem fez mau uso 

dele e de impedir que tal cidadão possa ser reinvestido de poder no futuro”277. O processo, 

                                                           
275GLOBO, O. 2. ed. de 04/12/2015. p. 10 do caderno O País. 
276 A tradução de Impedicare para o português é impedir. GLOBSE.COM. Definição de impedicare. 

Disponível em: <https://pt.glosbe.com/la/pt/impedicare>. Acesso em: 02 jun. 2016. 
277 TOCQUEVILLE apud PINTO, Paulo Brossard de Souza, “O Impeachment”, ed. de 1965, p.73 apud 

RESENDE, Elaine, Revista Consultor Jurídico, 16/06/2007. Disponível em: 

<http://www.conjur.com.br/2007-jun-16/leia_voto_mandou_maluf_primeira_instancia?imprimir=1>. 

Acesso em: 30 mai. 2016. 



110 
 

como é conhecido hoje, foi inserido no ordenamento brasileiro na Constituição de 1891, 

nos seus artigos 53 e 54278. Desde então279, a tipificação constitucional das condutas, que 

podem ser consideradas como crimes de responsabilidade, não mudou, com a exceção da 

inclusão expressa de atentado contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais no 

artigo 85, VII da CRFB.  

 Existem poucos exemplos mundiais de impeachment e na história brasileira, 

somente 4. O primeiro, em junho de 1954, teve a tentativa de cassação do mandato 

presidencial rejeitada por 136 votos contra 35 a favor da saída do presidente e com 40 

abstenções280. Entretanto, mesmo com a proximidade das novas eleições que se dariam 

em 1955, a crise política já havia se instaurado, havia uma preocupação crescente dos 

militares com o governo e Vargas cometeu suicídio281. No segundo exemplo, o governo 

de Fernando Collor chegou ao fim em 2 anos e 9 meses, após a autorização do processo 

por 441 votos a favor e somente 38 contra. Sua renúncia, em dezembro, não impediu sua 

condenação pelo Senado. O terceiro foi uma tentativa que não chegou a ir adiante em 

nenhum dos 14 pedidos de impeachment contra o então presidente Fernando Henrique 

                                                           
278 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos Do Brasil, de 24 de fevereiro De 1891.  

Artigo 53: O Presidente dos Estados Unidos do Brasil será submetido a processo e a julgamento, depois 

que a Câmara declarar procedente a acusação, perante o Supremo Tribunal Federal, nos crimes comuns, e 

nos de responsabilidade perante o Senado. 

Parágrafo único - Decretada a procedência da acusação, ficará o Presidente suspenso de suas funções. 

Artigo 54: São crimes de responsabilidade os atos do Presidente que atentarem contra: 

1º) a existência política da União; 2º) a Constituição e a forma do Governo federal; 3º) o livre exercício dos 

Poderes políticos; 4º) o gozo, e exercício legal dos direitos políticos ou individuais; 5º) a segurança interna 

do Pais; 6º) a probidade da administração; 7º) a guarda e emprego constitucional dos dinheiros públicos; 

8º) as leis orçamentárias votadas pelo Congresso. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm>. Acesso em: 30 

mai. 2016.  
279 Se faz importante lembrar que desde a Emenda Constitucional de 03/09/1926, conforme §§ 1º e 2º do 

artigo 34, existiam barreiras orçamentárias que impediam o Congresso de exceder os gastos públicos 

orçados. Ibid. 
280 PULS, Mauricio. Impeachment de Getúlio Vargas foi barrado na Câmara em 1954. Folha de São Paulo. 

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/ 2015/10/1695336-impeachment-de-getulio-vargas-

foi-barrado-na-camara-em-1954.shtml>. Acesso em: 30 mai. 2016. 
281 D´ARAÚJO, Maria Celina. A herança de Vargas: a crise de 1954 e a carta testamento. Disponível em: 

<http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/artigos/NoGovernoGV/A_heranca_de_Vargas>. Acesso em: 

30 mai. 2016. 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/artigos/NoGovernoGV/A_heranca_de_Vargas
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Cardoso. E o último foi contra a presidenta Dilma Roussef, após pouco mais do que 5 

anos no poder. Em todas as situações, o que se nota é que as crises econômicas 

influenciam o Congresso em levar adiante o processo, de forma que o crime de 

responsabilidade serve de base para a cassação, mas não é um dos fatores mais 

preponderantes. Em um cenário onde os três poderes se misturam em jogos de interesse 

e de poder, se faz necessária a presença de um Judiciário, em um papel que cabe ao STF, 

como poder moderador e de equilíbrio entre as diversas forças operantes. 

 O processo completo tem 10 etapas e após o pedido de impeachment282 (1), o 

presidente da Câmara recebe a denúncia e é criada uma comissão especial283 (2), quando 

os líderes dos partidos indicam os seus representantes (3), o pedido é acolhido e a 

presidenta é notificada, podendo vir a apresentar sua defesa em até dez sessões284 (4); 

depois do prazo dessas dez sessões ou do recebimento da defesa, a comissão criada tem 

até 5 sessões para emitir seu parecer sobre o deferimento ou indeferimento do pedido de 

autorização (5); após a aprovação, cabe à Câmara votar pela instauração do processo 

perante o Senado, mediante dois terços dos votos dos membros da Câmara (6); a 

presidenta fica afastada por até 180 dias285 (7); o Senado forma uma comissão com um 

quarto dos integrantes da Casa (8) e, durante o processo a presidenta pode se defender 

                                                           
282 A base constitucional do processo está nos artigos 84, 85 e 86 da CRFB. A base legal na Lei 1.079/50. 

Há ainda os Regimentos internos da Câmara dos Deputados e do Senado, em especial o artigo 218 do RICD 

e os artigos 377 a 382 do RISF que tratam especificamente dos processos de crime de responsabilidade. No 

caso do Senado, o próprio regimento define essa atribuição como o funcionamento do Senado como órgão 

judiciário. Cabe nesse ponto ao STF apenas o controle de constitucionalidade e legalidade. Com base no 

artigo 14 da Lei 1.079/50, qualquer cidadão pode realizar a denúncia. 

BRASIL. Constituição Federal de 1988. op. cit. Acesso em: 30 mai. 2016. 

BRASIL. Congresso Nacional. Lei 1.079 de 10 de abril de 1950. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L1079.htm>. Acesso em: 30 mai. 2016. 

BRASIL. Câmara dos Deputados. Regimento interno da Câmara dos Deputados. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/regimento-interno-da-camara-dosdeputados 

/RICD%20atualizado%20ate%20RCD%2015-2016.pdf> Acesso em: 30 mai. 2016. 

BRASIL. Senado Federal. Regimento interno do Senado Federal. Disponível em: 

<http://www25.senado.leg.br/documents/12427/45868/RISFCompilado.pdf/cd5769c8-46c5-4c8a-9af7-

99be436b89c4>. Acesso em: 30 mai. 2016. 
283 Artigo 218 §2º RICD. BRASIL. op. cit. 
284 Artigo 218 §4º do RICD. BRASIL. op. cit. 
285 Artigo 86 §2º CRFB. BRASIL. op. cit. 
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pessoalmente na sessão do Senado, quando também poderão ser chamadas testemunhas 

e poderá haver debate entre a presidenta, ou seu advogado e os parlamentares286  (9); com 

os votos de 2 terços do Senado, ou seja 54 votos, há a destituição definitiva do cargo (10).  

 Durante todo esse processo cabe ao STF o controle das possibilidades jurídicas do 

processo. Foram muitos os pontos controvertidos durante o final de 2015 e os primeiros 

meses de 2016. Entre eles, o STF decidiu que não cabe defesa prévia antes do recebimento 

da denúncia287; que a comissão especial da Câmara só pode ser formada por indicados 

por líderes de partidos, e não por chapas avulsas; que a eleição da comissão deve ser por 

votação aberta, e não secreta e que o Senado tem poder para rejeitar o processo, mesmo 

se for autorizado pela Câmara288. Entretanto, mesmo dentro do Supremo houve 

divergências quanto à essa última possibilidade. Para o Min. Luiz Edson Fachin: 

O comando constitucional é claro ao indicar, no art. 86, que “admitida a 

acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos 

Deputados, será ele submetido a julgamento”, não havendo faculdade da Mesa 

do Senado, pois, quando recebe a autorização, deve ela instaurar o processo.289 

Sua interpretação literal do artigo 86 da CRFB denota que até mesmo no campo 

da hermenêutica constitucional, diante de um procedimento constitucional pré-

constituído, o STF pode discordar internamente.  

                                                           
286 A partir da leitura do artigo 380, IV e V do RISF. BRASIL. Senado Federal. op. cit. 
287 RAMALHO, Renan e PASSARINHO, Natalia. Maioria do STF não vê necessidade de defesa prévia em 

impeachment. Portal G1. Publicação em 17/12/2015. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/politica/processo-de-impeachment-de-dilma/noticia/2015/12/maioria-do-stf-econtra 

-defesa-previa-obrigatoria-no-processo-de-impeachment.html>. Acesso em: 30 mai. 2016. 
288 D'AGOSTINO, Rosanne. Rito do processo de impeachment: os votos dos ministros do STF. Portal G1. 

Publicação em 17/12/2015. Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/processo-de-impeachment-de-

dilma/noticia/2015/12/rito-do-processo-de-impeachment-os-votos-dos-ministros-do-stf.html>. Acesso em: 

30 mai. 2016. 
289 RAMALHO, Renan. Para Fachin, Senado não pode rejeitar impeachment se Câmara autorizar. Portal 

G1. Publicação em 16/12/2016:. Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/processo-de-impeachment-

de-dilma/noticia/2015/12/fachin-le-seu-voto-no-julgamento-do-rito-deimpeachment.html>. Acesso em: 30 

mai. 2016. 
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Já em 17/12/2015, o STF já havia reafirmado o rito aplicado ao processo de 

impeachment de Collor, ao julgar a ADPF 378 parcialmente procedente290. O Min. 

Barroso, em seu voto, ressaltou que certas regras, ainda não explicitas, acerca da 

tramitação do processo no Senado, devem seguir àquelas relativas a denúncias de 

impeachment contra Ministros do STF ou contra o PGR291. Tal conclusão demonstra a 

existência de lacunas jurídicas no procedimento e a importância do papel do STF no 

dimensionamento delas, assim como no seu preenchimento. 

Frente a proximidade da votação para a aprovação do processo na Câmara dos 

Deputados, as ações continuaram no STF e o partido PcdoB propôs a mudança dos 

critérios de votação, o que foi negado pelo STF292. A AGU impetrou o MS 34.130 perante 

o STF com alegações de que o direito à ampla defesa não foi respeitado, pois os limites 

da denúncia foram ultrapassados; que, diante os esclarecimentos solicitados pela 

Comissão, a AGU não foi notificada e foram incluídos no parecer e em outros 

documentos, informações estranhas à denúncia original293.  O pedido liminar, para não 

ser levada adiante a votação na Câmara, foi indeferido pelo STF em 14/04/2016294. A 

votação ocorreu em 17/04/2016 com 367 votos a favor do prosseguimento do processo 

para o Senado. A AGU então impetrou um novo MS, de nº 34.193, contra a atuação 

viciada do então presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O STF, por meio do Min. Teori 

                                                           
290 BRASIL. STF. Assessoria de Imprensa. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=306614&caixaBusca=N>. Acesso 

em: 30 mai. 2016. 
291 BRASIL. STF. ADPF 378. Ementa do voto do Min. Luiz Roberto Barroso. Disponível em:  

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/adpf__378__ementa_do_voto_do_ministro_ro

berto_barroso.pdf>. p.3. Acesso em: 30 mai. 2016. 
292 UOL. Matéria publicada em 14/04/2016. STF rejeita ação e mantém critério da Câmara em votação de 

impeachment. Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/04/14/maioria-do-

stf-mantem-criterio-da-camara-para-votacao-do-impeachment.htm>. Acesso em:  30 mai. 2016. 
293 BRASIL. AGU. MS 34.130. Disponível em: <http://s.conjur.com.br/dl/ms-34130-agu-questiona-

relatorio.pdf> Acesso em: 30 mai. 2016. 
294 BRASIL. STF. MS 34130 / DF . Rel. Ministro Edson Fachin. Julgamento da liminar em 15/04/2016. 

Disponível em:  <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28MS%24%2 

ESCLA%2E+E+34130%2ENUME%2E%29+NAO+S%2EPRES%2E&base=baseMonocraticas>. Acesso 

em: 30 mai. 2016. 

http://s.conjur.com.br/dl/ms-34130-agu-questiona-relatorio.pdf
http://s.conjur.com.br/dl/ms-34130-agu-questiona-relatorio.pdf
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Zavascki, não reconheceu a plausibilidade jurídica do pedido e indeferiu a liminar 

pleiteada295.  

O controle de constitucionalidade no caso atual atingiu tal monta que o STF se viu 

nos últimos meses como delimitador dos desdobramentos do processo de impeachment. 

Um desses exemplos está no MS 34.087. O Min. Marco Aurélio de Mello decidiu pelo 

recebimento da denúncia, anteriormente arquivada, contra o presidente em exercício 

Michel Temer; reconheceu que a denúncia levou à instauração da Comissão Especial e 

depois indeferiu um pedido do advogado impetrante do MS, em que ele alegava o 

descumprimento da ordem de recebimento da denúncia dada pelo Ministro296. Já na 

ADPF 402297, o objetivo é impedir que um parlamentar exerça a função de Presidente de 

Casa Legislativa na condição de réu em ação penal recebida pelo Supremo e esteja na 

linha sucessória da Presidência da República. 

Pelo exposto, o STF ocupa um papel central em todo o debate que cerca o tema 

de impeachment. Ainda que o processo esteja inicialmente previsto na CRFB; em lei; em 

regimentos internos; na jurisprudência; nos julgados mais recentes, como o da ADPF 378 

e em decisões de liminares, como as expostas, sempre aparecem novas ações, pedidos e 

partes para discutir questões não tratadas anteriormente de forma inequívoca. O Supremo 

demonstra nesses momentos sua força e papel na democracia e na manutenção do tecido 

social, pois em todos os processos de impeachment que foram adiante na história do país, 

a sociedade estava desgastada política e economicamente, de forma que a obediência aos 

                                                           
295 BRASIL. STF. MS 34.193/DF. Relator Min. Teori Zavascki. Julgamento da liminar em 11/05/2016. 

Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/MS34193.pdf>. Acesso em: 

30 mai. 2016. 
296 BRASIL. STF. Assessoria de Imprensa. Disponível em:  

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=315182&caixaBusca=N>. Acesso 

em: 30 mai. 2016. 
297 BRASIL. STF. ADPF 402. Relator atual: Min. Marco Aurélio. Disponível em:  

<http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.js

f?seqobjetoincidente=4975492>. Acesso em: 31 mai. 2016. 
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preceitos fundamentais de integração nacional devem funcionar com a sua maior força 

nesses momentos. 
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CONCLUSÃO 

Várias lições foram aprendidas no curso do presente estudo. Com o tempo, há uma 

proteção maior a direitos e garantias individuais, que nem sempre é alcançada da forma 

desejada e rápida pelo legislador infraconstitucional. Cabe aos Tribunais a tarefa de 

interpretar esses direitos com vistas à realidade social.  

No decorrer do século XX, essa tarefa hermenêutica fez com que as Cortes 

Supremas de diversos países pudessem começar a agir como protagonistas do Direito. 

Com isso a jurisprudência passa a ter cada dia mais peso e, com ela, o dever de 

salvaguardar os direitos que tenta proteger. Nessa esfera, o Supremo Tribunal Federal 

assume seu papel de guardião da lei máxima e, ao julgar um caso com efeitos erga omnis, 

ou mesmo inter partes no direito penal, no tocante à execução da pena, acaba por 

reconhecer essas novas fronteiras dos direitos. 

Os conceitos de Judicialização e Ativismo se encontram, mas não se misturam. 

Enquanto o primeiro advém de uma necessidade constitucional de se dar uma solução a 

um caso, o segundo exige uma atitude mais proativa dos Tribunais, a ponto de se 

reconhecer a sua possível interferência nos outros poderes. Tal debate leva a comunidade 

jurídica a discutir os limites do ativismo e, entre eles, a autocontenção judicial. Nela, o 

julgador extrai o máximo de possibilidades do texto sem que seja feita uma interpretação 

além da textual e, por vezes, até contrária às decisões anteriores e ao texto, dentro da 

chamada mutação constitucional. Nela o texto não sofre modificações, mas há uma 

mudança de interpretação. Entretanto, quando há o envolvimento de direitos 

fundamentais, nem sempre é possível uma atuação do STF de forma a não interpretar 

extensivamente a Constituição.  
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Uma das formas de ação das cortes supremas de diversos países, quando algum 

direito fundamental está em questão, é a força contramajoritária, que protege indivíduos 

e grupos do próprio Legislativo quando esse tenta atuar no nome das maiorias, mas na 

realidade está diminuindo direitos e liberdades individuais. 

Dois fenômenos jurídicos também foram estudados. O Estado de Coisas 

Inconstitucional, criado na Colômbia, requer de vários atores políticos e jurídicos, além 

da sociedade, um esforço comum para acabar com situações que não asseguram um 

mínimo existencial para os grupos que se veem sem seus direitos. Algo impensável há 50 

anos, esses esforços se mostram como um caminho possível para a solução de grandes 

questões, como o encarceramento e o estado desumano das prisões e questões 

relacionadas à poluição e ao Meio Ambiente.  

A proteção ao Meio Ambiente está em uma das esferas de proteção mais novas no 

mundo todo.  Na União Europeia, o caso C-176/03 demonstra a possibilidade da discussão 

de um direito ou organização conjunta desse direito em um nível supraconstitucional, no 

qual os diálogos institucionais funcionam de forma que o Judiciário aponta uma direção 

necessária a ser tomada e os Legislativos dos diferentes Estados-membros devem decidir 

sobre a aplicação dessas normas, dentro das obrigações comuns do Tratado da União 

Europeia. Em desastres ambientais não se pode contar com as fronteiras físicas de cada 

Estado, pois um acidente nuclear ou ambiental em um país irá afetar os demais países 

próximos, por uma simples questão geográfica ou natural como as correntes dos ventos. 

Daí a importância de novamente existir um diálogo entre as diferentes instituições com 

um objetivo comum.  

Ponto nodal do tema principal do trabalho está justamente nos diálogos 

institucionais. O papel que uma Corte Suprema pode ter no desenvolvimento dos direitos 

humanos, individuais e coletivos, ficou claro no decorrer do desenvolvimento da presente 
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monografia. O caso Mills, julgado pela Suprema Corte Canadense é cristalino ao 

demonstrar que o Judiciário pode rever suas próprias decisões a partir de um ato do 

Legislativo, que deu sua contribuição a partir do próprio Judiciário e ajudou a assegurar 

os direitos de mulheres vítimas de estupro.  

A experiência mundial também é rica em exemplos de limites ao poder de 

interpretação de suas Cortes Supremas. O conceito de administrative deferrence previsto 

no caso Chevron é emblemático quando o assunto é intervenção judicial nas agências 

reguladoras. Aqui se traça um limite bem explícito de que as decisões tomadas por essas 

agências são soberanas naquilo que são legais e estão dentro de suas atribuições delegadas 

pelo Executivo.  

A proteção constitucional passa então a ter contornos de proteção do tecido social, 

do Direito e da própria democracia. Ela é peça chave para a credibilidade do Judiciário 

perante a sociedade e os outros poderes. Se ela não existe respeito às normas e ao Poder 

Público nas suas manifestações diárias de existência. Quando a lei não é cumprida 

integralmente, de forma a se respeitar um rígido código interpretativo, e não há uma 

penalização uniforme para ações juridicamente idênticas, pode existir a crença de que 

alguns grupos são privilegiados. Dessa forma, sem uma fundamentação clara, com 

critérios objetivos universais, também pode existir a ideia de que há a possibilidade de 

descumprimento das normas constitucionais e infraconstitucionais sem punição. 

Portanto, não se pode ter subjetivismo nas decisões que leve à insegurança jurídica. Os 

caminhos da hermenêutica e das experiências com a jurisprudência auxiliam no 

preenchimento do vácuo legal deixado pelo Legislador e contribuem na sedimentação de 

uma jurisdição constitucional. 

O processo de impeachment é um desses exemplos de um conjunto de normas pré-

existente que não contempla todas as situações reais com as quais os juristas têm que se 
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envolver. Além disso, demonstra como o Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal, pode 

assumir um papel central nas deliberações entre os Poderes, de forma a ser um poder 

moderador, tal qual um corpo intermediário que também age em nome do povo, ao atuar 

no procedimento legal que mais envolve o conceito de Democracia e legitimidade 

democrática. 

Assim, o Judiciário pode agir dentro de limites pré-estabelecidos; contribuir para 

a evolução do Direito, ao assegurar o respeito e o cumprimento das normas e ter um papel 

central como agente modificador da realidade e integrativo.  
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