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RESUMO 

 

 

 

A segunda guerra mundial provocou radicais transformações na ordem global, 
fazendo eclodir, universalmente, reflexões sobre princípios e ideais humanitários. 
Assim, fortaleceram-se idéias de democracia e de direitos humanos fundamentais 
com renovação do pensamento constitucionalista. Nações passaram a receber 
influxos de redemocratização e instituições foram reformuladas, despontando, daí, 
um novo papel para o Poder Judiciário. É neste contexto que o Judiciário passa a, 
concretamente, adotar uma postura de participação ativa na construção do espaço 
democrático, interferindo intensivamente nos processos políticos de decisão 
baseados no princípio majoritário. Surge, então, o que se convencionou chamar 
ativismo judicial, termo que, entretanto, requer uma análise mais profunda de 
conceitos como jurisdição constitucional e interpretação constitucional, para melhor 
compreensão do seu real significado. O termo ainda suscita dúvidas e divergências, 
e sua utilização ainda está eivada de muita imprecisão e, freqüentemente, está 
atrelado a outro fenômeno não menos controverso, a judicialização da política. O 
certo é que um refinamento da compreensão ontológica do fenômeno contribui, 
certamente, para o aperfeiçoamento da atuação do Judiciário num contexto de 
interação dinâmica com os demais Poderes, numa perspectiva mais elevada de 
realização de direitos humanos fundamentais e consolidação do ideal democrático. 

 

Palavras-Chave: Poder Judiciário, ativismo judicial, jurisdição constitucional, 
interpretação constitucional, judicialização da política, princípio majoritário, 
democracia, direitos fundamentais, separação de poderes. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

The world war II impinged radical transformations upon the global order, so that reflections 
about humanitarian principles and ideals began to happen universally. Thus, ideas about 
democracy and fundamental human rights became stronger and a new thought on 
constitutionalism came up. Nations began undergo redemocratization and institutions were 
rebuilt and, as a result of this, Judicial Power was given a new role. In this context, Judicial 
Power started off an active participation in building a democratic environment and, thus, 
strongly intervening in political processes of decision under the majority rule. So, the so-
called judicial activism comes up. However, it demands a profound analysis of concepts such 
as constitutional jurisdiction, constitutional interpretation as a requirement for a better 
understanding of its real meaning. The term brings doubts and disputes out and it is used in 
an inaccurate way and it is often linked to other controversial term: judicialization of politics. It 
is a certainty that a refinement of the phenomenon ontological understanding improves the 
judiciary action in an interactive way with the other branches, in a higher perspective of 
fundamental human rights accomplishments and consolidation of the democratic ideal. 

 

Key-words: Judicial Power, judicial activism, constitutional jurisdiction, constitucional 
interpretation, judicialization of politics, majority rule, democracy, fundamental rights, 
separation of powers. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A idéia de Estado evoluiu substancial e vertiginosamente ao longo 

da história, notadamente nos últimos três séculos. Atrelado a isto também tomou 

corpo a idéia de constitucionalismo, que guindou para uma posição de peculiar 

relevo o papel da atividade jurisdicional e sua correspondente tarefa de consolidar, 

em alicerce firme, o ideário constitucionalista.  

 A sociedade, portanto, arreglou um arranjo institucional com o 

desiderato maior de solidificar a concepção de democracia, sobressaindo-se como 

consagrada a fórmula da tripartição de poderes, na qual é destacada uma instituição 

com a incumbência precípua de resolução das lides e controvérsias jurídicas, 

erigindo como paradigma máximo no adimplemento de sua tarefa a Constituição. 

 É nesse contexto, portanto, que o Poder Judiciário atraiu para si a 

atenção de estudiosos do Direito, que se dedicaram a analisá-lo sob os seus mais 

variados aspectos, sobressaindo-se nesta análise a observação de sua atuação 

como efetivador de direitos e garantias fundamentais, numa relação institucional 

com os demais componentes da estrutura do Estado. A preocupação tinha como 

foco aferir a possibilidade de atuação do Judiciário no cumprimento de sua missão 

institucional sem desvirtuar a idéia de equilíbrio entre os Poderes e, através disto, 

assegurar direitos individuais em contraposição à atuação do Estado. 

 O presente trabalho, pois, tem como alvo a análise do fenômeno 

conhecido como “ativismo judicial”, notadamente quando referido na seara da 

efetivação de direitos fundamentais e controle de políticas públicas pelo Judiciário. 

Visa-se a examinar se a adoção de uma postura mais incisiva na interpretação 

constitucional, tendente a pôr em xeque o princípio de tripartição dos poderes, 

caracteriza de forma plena o fenômeno ou se, por outra, existem elementos teóricos 

que se constituam em atributos da atuação judicial que permita distingui-la como 

sendo de natureza ativista. 

 É cediço que o Poder Judiciário incorpora um perfil institucional que 

desperta questionamentos no que tange à sua autoridade, rectius, sua legitimidade, 

ao aplicar o direito na composição de lides, notadamente naqueles casos com 
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dimensão constitucional de grande impacto, no afã de efetivação de direitos e 

garantias fundamentais, com repercussão inevitável no relacionamento com as 

demais instituições como o Legislativo e o Executivo. 

 Perante tal problemática, portanto, é que assoma como objeto 

estimulante de pesquisa a dinâmica da atividade judicial e seus consectários na 

moldura constitucional de estruturação do Estado. Questões imediatas se impõem 

no debate tais como a concreta existência ou não de algo que se possa titular como 

“ativismo judicial” e se tal postura pode ser vista como um desvirtuamento das 

atribuições do Poder Judiciário, na medida em que resvalaria para uma atividade 

política que não se coadunaria com a sua função precípua no contexto de equilíbrio 

entre os Poderes. 

 Dúvidas, pois, começam a despontar, acarretando a necessidade de 

se compreender em que consistiria uma atividade política, e sobre o que, afinal de 

contas, estaria abrangido pela idéia de governo. Isto porque soa como plausível a 

concepção do Judiciário como inserido no contexto de atuação do Estado, agindo 

como peça fundamental na realização de uma atividade política. O ativismo, desta 

forma, poderia encontrar origens na consciência de uma responsabilidade do 

Judiciário quanto à realização de mudanças sociais através de uma atualização 

permanente dos valores constitucionais via interpretação da Carta Política. 

 Destarte, o exame das atribuições do Judiciário assume relevância 

especial, notadamente sob um enfoque ideológico, pois observa-se atualmente uma 

dinâmica de expansão da atuação desse Poder. Numa ordem mundial onde o 

ideário neoliberal domina o contexto global, o Judiciário tem-se colocado como 

espaço legítimo de questionamento da atuação estatal, sendo protagonista de um 

outro fenômeno que tem despertado interesse de juristas, sociólogos e cientistas 

políticos, chamado de judicialização da política.  

 O trabalho, pois, colima lançar luz sobre as discussões acerca do 

perfil e da atuação do Judiciário, levando em consideração sua relação com uma 

sociedade consciente de uma realidade constitucional que tem naquele Poder o 

suporte necessário para a efetiva concretização do ideal de democracia. Afinal, o 

Judiciário é componente de uma estrutura engendrada para um funcionamento 
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harmônico no desiderato maior da realização de princípios basilares, especialmente 

o da dignidade da pessoa humana. 

 O que se tentará compreender, pois, é se o Juiz, ao exercer sua 

atividade jurisdicional em um processo, realiza ato político e se isso, embora não 

constitua, necessariamente, uma ameaça ao Estado Democrático de Direito, 

caracteriza o que se chama de “ativismo judicial” ou, como preferido por outros, um 

“governo de juízes”. Põe-se como imperiosa a verificação sobre até que ponto o 

ativismo judicial representa um risco a um modelo constitucional de equilíbrio entre 

poderes.  

 Para desenvolvimento da pesquisa aqui proposta, será feito estudo 

na literatura nacional e estrangeira, embora esse estudo se apóie 

predominantemente na doutrina constitucional da família jurídica anglo-saxã 

(common-law), onde o tema é debatido mais freqüentemente e, por conseguinte, é 

produzida uma quantidade maior de obras onde estão expostas as diversas 

posições e concepções sobre o tema.  O perfil histórico da expressão “ativismo 

judicial” é levantado e algumas abordagens teóricas são noticiadas no intuito de se 

colacionar elementos que permitam uma configuração de elementos característicos 

que possibilitem a identificação do ativismo no mundo fenomênico. O enfoque, 

portanto, é a atividade do Judiciário, notadamente no que tange à jurisdição 

constitucional e sua atuação na busca da efetivação dos valores constitucionais. 

 Inicialmente, será abordada a temática voltada para o 

constitucionalismo moderno e o problema da atuação do Judiciário, notadamente 

nas implicações com as noções de democracia e legitimidade. O direito 

constitucional comparado propiciará o material teórico e prático mais vultoso, haja 

vista a maior recorrência da discussão do tema no exterior, onde as decisões 

importantes das Cortes supremas reverberam mais intensamente na sociedade. Em 

países como os EUA, por exemplo, há um vivo interesse do público na nomeação de 

Juízes para os tribunais responsáveis pela jurisdição constitucional. 

 A verificação e a análise do presente tema seriam incompletas sem 

um embasamento do entendimento jurisprudencial, haja vista tratar-se de tema 

atual, controverso e de influência nos campos da política e do direito, cuja vibração 
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emana do interior das Cortes responsáveis pelo deslinde de controvérsias 

constitucionais de intensa influência na dinâmica sócio-institucional de uma nação. 

E, óbvio, faz-se necessária uma abordagem histórica abrangendo a origem e a 

evolução do termo “ativismo judicial” e a sua introdução no seio jurídico nacional. 

 O fenômeno também é analisado no direito pátrio através do registro 

da atuação do Supremo Tribunal Federal, examinando-se, por exemplo, situações 

concretas com repercussões no relacionamento daquela Corte com o Legislativo e o 

Executivo. Episódios recentes da jurisprudência do STF são analisados para se 

detectar a ocorrência do que se poderia chamar ativismo, analisando-se 

paralelamente a forma de como isso se dá e buscando encaixar o fato estudado na 

moldura teórica traçada pelos doutrinadores do assunto. 

 Perquire-se, por óbvio, a noção de Jurisdição Constitucional para se 

obter um entendimento mais profundo do modelo no qual se faz imprescindível a 

existência de um poder judiciário. Com esta concepção, parte-se para o estudo do 

fenômeno da judicialização da política, objetivando compreender como a atividade 

judicial melhor se adapta a um contexto jurídico-político estável. 

 Com isso em mente, vários aspectos do constitucionalismo moderno 

são abordados, como por exemplo, o entendimento da relação entre a noção de 

supremacia da Constituição e jurisdição constitucional. Ademais, não deixam de ser 

abordados questionamentos históricos ao exercício de uma atividade política pelo 

Poder Judiciário, mas busca-se demonstrar a inarredável função política do 

Judiciário, verificando-se a natureza de suas incumbências e atributos e sua 

inserção no contexto estrutural de um Estado Democrático de Direito. Não se olvida, 

ainda, a inquirição sobre o papel do Judiciário no contexto ideológico e o fenômeno 

da expansão de seu poder no mundo globalizado, onde predomina o pensamento 

neoliberal, suscitando especulações acerca da forma como deve atuar o Juiz na 

consecução dos fins maiores do Estado. 

 Em suma, o trabalho se propõe a perseguir a constatação sobre a 

existência ou não do chamado “ativismo judicial”. Na hipótese de se constatar sua 

ocorrência na dimensão concreta da atuação do Judiciário, o questionamento se 

volta para a avaliação sobre se o fenômeno põe em xeque a estrutura constitucional 
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de equilíbrio entre os poderes. Porém, faz-se necessário amealhar maiores 

esclarecimentos sobre a atividade política do Estado, lançando mão de concepções 

teóricas como o procedimentalismo. O princípio majoritário também é 

freqüentemente referido em sua relação com a idéia de democracia, numa tentativa 

de se entender melhor o conceito de governo e de como nele se insere o Poder 

Judiciário.  

 Afinal, o ativismo judicial evoca a compreensão de um Judiciário 

inserido no contexto de atuação do Estado realizando uma atividade política, 

surgindo, daí, fortes questionamentos relacionados a aspectos de legitimidade. Mas, 

por outro lado, procura-se captar subsídios que levem ao entendimento de que é 

plausível se cogitar da existência de uma responsabilidade do Judiciário na 

realização de mudanças sociais através de uma interpretação atualizadora dos 

valores coetâneos da sociedade. 
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2. JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL 

 

 Indubitavelmente, um dos marcos da evolução do pensamento 

ocidental é a idéia de constitucionalismo. De fato, este é um fenômeno histórico em 

cujo núcleo reside a incansável busca do ideal de liberdade, calcado no respeito, 

garantia e preservação de direitos fundamentais.  

 Indissociável do Direito Constitucional é a noção de Estado, pois as 

regras básicas conformadoras do perfil estatal, como a previsão de repartição do 

poder político através da definição de competências e atribuição de funções residem 

todas na Constituição. No entanto, hodiernamente, a estruturação constitucional do 

Estado busca atender a atuação deste perante interesses sociais e individuais, 

prestigiando a idéia da prevalência dos direitos fundamentais, cuja fruição acessível 

a todos caracteriza um Estado democrático de direito.  

 A evolução do Direito Constitucional se deu no afã de consagração 

do ideário liberal, consubstanciado na luta pela garantia contra violações, pelo 

Estado, de direitos fundamentais. Ou seja, um dos pilares de tal evolução foi a 

limitação do poder estatal ao lado da igualmente importante preocupação com a 

permanência da Constituição como base sólida de um Estado de Direito, pois só 

num contexto assim é possível imaginar direitos humanos fundamentais garantidos e 

efetivados1. 

 No entanto, a preocupação de estudiosos gira em torno da 

indagação sobre qual a forma em que deve ocorrer a tutela de direitos humanos 

fundamentais no intuito de propiciar-lhes efetividade. Exsurge daí a preocupação 

                                                             
1
 O Prof. Willis Guerra Filho lembra com pertinência que “...o problema básico a ser solucionado por 
qualquer constituição política contemporânea não pode mais ser captado em toda sua extensão por 
aquela formulação clássica, onde se tinha um problema de delimitação do poder estatal frente ao 
cidadão individualmente considerado. Hoje, entidades coletivas requerem igualmente que se 
discipline suas atividades políticas e econômicas, de modo a que possam satisfazer o interesses 
coletivo que as anima, compatibilizando-o com interesses de natureza individual e 
pública”.(Processo Constitucional e Direitos Fundamentais, 2ª Ed. São Paulo: Celso Bastos, 2001. 
p. 25-26). 
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com idéias como a supremacia constitucional e, por conseguinte, com a elaboração 

de mecanismos processuais de viabilização da defesa jurídica da Constituição. 

 Vislumbra-se uma resposta àquela preocupação através do 

pensamento de J. C. Vieira de Andrade2, que vê a concretização da Constituição, no 

que tange aos direitos fundamentais, de duas maneiras distintas: 

 

Assim, os preceitos relativos aos direitos, liberdades e garantias são, 
tipicamente e em regra, preceitos diretamente aplicáveis, que podem 
e devem ser objeto de uma concretização jurídico-interpretativa: o 
seu conteúdo é suscetível de concretização ao nível constitucional e, 
portanto, é acessível à jurisprudência do Tribunal Constitucional. 

Diferentemente, a concretização jurídico-politica é típica (embora só 
típica) dos preceitos relativos aos direitos sociais, remetendo à 
Constituição, em regra, para opções políticas que, por natureza, são 
próprias do legislador: tratando-se de questões em que estão em 
causa uma sensibilidade e uma legitimidade políticas, a 
concretização dos preceitos há de pertencer em primeira linha ao 
legislador, devendo o Tribunal Constitucional, por princípio, respeitar 
o poder da maioria, desde que esta não ultrapasse os limites 
constitucionais3. (grifos inexistentes no original). 

 

 Observa-se do acima transcrito os pontos de discussão enfatizados 

quando se aborda a jurisdição constitucional, tais como a democracia, o princípio da 

maioria, a hermenêutica constitucional e, claro, o sensível tema da legitimidade 

desse tipo de jurisdição, notadamente quando situado na discussão sobre o princípio 

da separação de poderes. A partir da categorização dos direitos, traçou-se 

implicações diferenciadas quanto às vias de concretização do que está consignado 

no texto constitucional. Os direitos sociais exigiriam, segundo a tese, uma postura 

mais moderada dos Tribunais, já que estariam em foco opções políticas cujo leito 

natural de definição seria o Legislativo, apoiado no princípio da maioria e na 

legitimidade de seu poder. A abordagem antevê a discussão que se traçará adiante 
                                                             
2 Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. 

3 ANDRADE, J. C. Vieira de. Legitimidade da Justiça Constitucional e Princípio da Maioria, in 
Legitimidade e Legitimação da Justiça Constitucional (Colóquio do 10º aniversário do Tribunal 
Constitucional), Coimbra editora, 1995, p. 80, apud BONAVIDES, Paulo, Teoria Constitucional da 
Democracia Participativa: por um Direito Constitucional de luta e resistência por uma Nova 
Hermenêutica por uma repolitização da legitimidade, 2ª ed., p. 316-317, n. 2. 
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acerca do fenômeno da judicialização da política e, atrelado a este, do ativismo 

judicial. A judicialização da política será estudada no bojo das relações entre as 

chamadas instituições majoritárias, estas do ramo político (Legislativo e Executivo), 

e o Poder Judiciário, naqueles instantes em que as condições de configuração 

institucional provocam a canalização das discussões, inicialmente imaginadas como 

de natureza própria dos processos majoritários de decisões, para o Judiciário, cujos 

valores e posicionamentos políticos, combinado com uma atitude ativista, levam-no 

a decidir sobre a necessidade ou não de se manifestar a respeito de tais discussões 

de interesse da sociedade em geral. 

 Portanto, como aduz o eminente mestre Paulo Bonavides, a 

jurisdição constitucional cresce em relevância como instrumento de afiançamento 

jurídico da força legitimadora das instituições, tornando-se premissa de uma 

democracia jurídica com legitimidade4. E confirma seu ensinamento em Vital 

Moreira, que assevera: 

  

A existência de uma jurisdição constitucional, sobretudo se confiada 
a um tribunal específico, parece ter-se tornado nos tempos de hoje 
num requisito de legitimação e de credibilidade política dos regimes 
constitucionais democráticos. A jurisdição constitucional passou a ser 
crescentemente considerada como elemento necessário da própria 
definição do Estado de direito democrático.5 

 

 Impende, pois, seja feito o exame daquilo que se conhece como 

ativismo judicial, fenômeno que se analisará como vinculado ao exercício da 

jurisdição constitucional, através da qual se busca, sobretudo, a proteção, 

preservação e efetivação de direitos fundamentais. Necessário, pois, será 

prospectar como o Poder Judiciário, no mister retro mencionado, pode atuar sem 

                                                             
4 Ob. Cit., p. 117. 

5 MOREIRA, Vital. Princípio da Maioria e Princípio da Constitucionalidade: Legitimidade e Limites da 
Justiça Constitucional, in Legitimidade e Legitimação da Justiça Constitucional (Colóquio do 10º 
aniversário do Tribunal Constitucional), Coimbra editora, 1995, p. 177, apud BONAVIDES, Paulo, 
Teoria Constitucional da Democracia Participativa: por um Direito Constitucional de luta e 
resistência por uma Nova Hermenêutica por uma repolitização da legitimidade, 2ª ed., p. 317, n. 3. 
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transpor os limites nos quais restam assegurados o equilíbrio e a harmonia entre os 

poderes estatais. 

 A jurisdição constitucional é exercida através de mecanismos que 

constituem o chamado Direito Processual Constitucional, cujos temas típicos seriam: 

a organização da estrutura judicial, com a distribuição de competência dos diversos 

órgãos da jurisdição; os princípios gerais do processo consagrados na Constituição 

e as ações constitucionais destinadas a resguardar a integridade e implementar o 

próprio ordenamento constitucional6. Ou seja: O processo constitucional deve ser 

concebido como um instrumento de execução da Constituição, de defesa do direito 

constitucional e de garantia da coerência do ordenamento jurídico em relação a ela.7  

 O fenômeno do ativismo judicial, portanto, requer, dentre outros 

aspectos relevantes, a compreensão da jurisdição constitucional e da forma pela 

qual ela se realiza, notadamente a partir do entendimento desta como uma atividade 

estatal cuja missão precípua é deslindar controvérsias de repercussão constitucional 

relacionadas à realização de direitos fundamentais. Tudo tendo como base, 

evidentemente, a concepção de Constituição como provedora de direitos e de 

instrumentos com os quais habilita a sociedade para a preservação do aspecto 

plural que toda sociedade genuinamente democrática apresenta. 

 Entretanto, é forçoso salientar neste momento que o ativismo é 

fenômeno mais recorrente, como objeto de discussão e estudo, em tradições 

jurídicas da common-law. Mas, não há negar o surgimento de um questionamento 

de abrangência global sobre outro fenômeno correlato, visto como um dos grandes 

desafios do direito moderno, qual seja, a expansão mundial da atuação do judiciário 

nas questões atuais mais prementes, ligadas a princípios universais como os que 

subjazem os direitos humanos. Assim, o estudo sobre o ativismo judicial se reveste 

da natureza de um direito constitucional comparado, com os cuidados que tal estudo 

                                                             
6 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais. 2ª Ed. São 

Paulo: Celso Bastos, 2001. p.13-14. 

7 GARCIA, Emerson. Conflito entre Normas Constitucionais. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008. p. 
106. 
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requer. Pois, o que se tentará identificar são características comuns da atuação do 

Judiciário perante os desafios atuais e cada vez mais complexos da sociedade 

moderna. Nesse contexto, as democracias ocidentais apresentam uma evolução 

constitucional similar, não havendo novidade, por exemplo, na influência da tradição 

jurídica de uns países sobre outros, notadamente daqueles que detiveram e, de 

certa forma, ainda detêm o domínio em suas mais variadas formas (cultural, 

econômica etc.) em boa parte do mundo.  

 Por isto, parece saltar aos olhos de alguns estudiosos o fato de o 

Judiciário globalmente cada vez mais procurar marcar seu espaço como controlador 

das atividades governamentais de formulação de políticas públicas, inserindo-se 

como guardião dos interesses sociais constitucionalmente assegurados, e firmando-

se como componente essencial na solidificação do espaço democrático no qual 

atua. É uma das manifestações do fenômeno que vem recebendo o epíteto de 

judicialização da política. O ativismo judicial, destarte, será estudado como um 

fenômeno de interação baseada no princípio da separação dos poderes, estrutura 

constitucional largamente adotada no ocidente. 

 

2.1 Jurisdição Constitucional e Estado Democrático de Direito 

  

 Para entendermos com mais acuidade a questão posta em 

discussão no presente trabalho, urge que tracemos um escorço dos conflitos 

institucionais atinentes à idéia de democracia como fundamento de um Estado 

Democrático de Direito, segundo as balizas fincadas na Constituição. Tais conflitos 

surgem quando se almeja demarcar, o mais objetivamente possível, as funções dos 

poderes políticos que concretizam a atuação estatal em espaço consonante com o 

ideal democrático.  

 O ativismo judicial, por referir-se à atividade do poder judiciário no 

esquema constitucional de distribuição de poderes, requer, para seu melhor 

entendimento, o estudo da idéia de democracia, pois o tema vincula-se a essa idéia 



 

 

 

20

na medida em que exige a compreensão acurada de qual a real dimensão da 

atuação do Judiciário numa estrutura de organização social e política fincada em 

bases democráticas. 

 Impõe-se, daí, a necessidade de se esmiuçá-la para melhor 

compreensão do papel do Judiciário e, conseqüentemente, de se estabelecer os 

marcos dentro dos quais a atividade judicial deve-se realizar de forma a preservar o 

conjunto de relações sócio-institucionais que caracterizam o espaço democrático. A 

noção de ativismo judicial, inclusive, é vista por seus detratores como uma postura 

antidemocrática, o que torna premente um entendimento elaborado da concepção 

de democracia para se poder avaliar a plausibilidade, ou não, das invectivas 

lançadas contra tal fenômeno. 

 Um aspecto importante a ser pontuado nesse campo de idéias é a 

correlação entre democracia e constitucionalismo, a qual evoca um sentimento de 

complementaridade que exige na prática a construção de um arcabouço político-

institucional que elimine pontos de atrito e permita uma sinergia que efetive os ideais 

de uma sociedade justa e igualitária. Segundo Oscar Vilhena8, a democracia se 

preocupa em discutir o fundamento e o exercício do poder pelo povo, realizando a 

vontade democrática através da regra da maioria, ao passo que o constitucionalismo 

moderno se preocupa com os limites do poder, exercido por quem quer que seja, 

utilizando para tanto as idéias de separação dos poderes e uma carta de direitos. A 

regra da maioria ocupa posição de destaque no contexto em que o processo de 

formação da vontade política é realizado por todos os cidadãos em condição de 

igualdade em valor. A regra da maioria, entretanto, não é absoluta, pois nem sempre 

conduz aos resultados colimados pelo bem comum e, inclusive, pode pôr em risco 

os próprios pilares do ideal democrático. Portanto: 

 

Daí a percepção quase hegemônica nos dias de hoje, de que não se 
pode ter democracia sem pressupor um conjunto de direitos capazes 
de assegurar uma esfera ética de realização da igualdade e da 
dignidade. Logo, que os resultados da regra da maioria devem 

                                                             
8 VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremo Tribunal Federal – Jurisprudência Política. 2ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2002. P. 25-26. 
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passar por um teste de constitucionalidade para que não ameacem 
os direitos fundamentais, os mecanismos que assegurem estes 
direitos, bem como os próprios procedimentos que viabilizam a 
continuidade da democracia. Esta a função essencial do 
constitucionalismo, assegurar os pressupostos éticos da 
democracia.9 

 

 A partir desta compreensão, evidencia-se um arranjo institucional no 

qual despontam como fundamentais os tribunais constitucionais, enfeixando no seu 

rol de atribuições essenciais o exercício da jurisdição constitucional. Esta tem como 

escopo o zelo pela observância das normas constitucionais que fincam limites ao 

sistema construído pelo processo democrático de formação da vontade política da 

sociedade. Leciona Vilhena que as atribuições das cortes constitucionais refletem as 

relações entre democracia e constitucionalismo adotadas por cada sistema político. 

Destarte: 

 

Quanto mais prevalecer a regra da maioria como fonte de expressão 
da vontade política, menores serão as atribuições de um tribunal de 
caráter constitucional. Em sentido inverso, quanto maior for o rol de 
princípios e direitos colocados pela Constituição a salvo das decisões 
majoritárias, mais amplas serão as atribuições de um tribunal 
constitucional; postando-se, neste caso, como uma instituição 
precipuamente antimajoritária.10 

 

 Antimajoritária, explica Vilhena11, não significa necessariamente 

antidemocrática, considerando-se democracia em sentido mais amplo e, também, a 

atuação da corte limitada à manutenção da própria democracia e garantia dos 

direitos essenciais à participação política livre e igualitária. É nesta perspectiva que 

será sondada a maneira como se dá o fenômeno do ativismo judicial, pois esse 

termo suscita interpretações que tendem a qualificar a atuação do Judiciário como 

deslegitimada e, por isto mesmo, inadequada na estrutura democrática 

constitucionalmente traçada. O que se tentará elucidar, portanto, é se a atuação das 
                                                             
9 Id. p. 26. 

10
 Ibid. p. 27 

11
 Ibid. p. 27, nota 6. 
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cortes constitucionais, na forma preconizada acima por Vilhena, se constitui num 

critério para avaliar a forma de ativismo suportável numa democracia constitucional. 

 Não se deve olvidar nesse contexto que os tribunais constitucionais 

encontram o seu eixo de atuação no controle da higidez do ordenamento jurídico de 

acordo com os valores e diretivas insculpidas no conjunto de normas fundamentais 

da Constituição. São, a propósito, esses valores que os tribunais, no exercício da 

jurisdição constitucional, extrairão da Constituição para aferir a adequação das 

normas inferiores que integram o ordenamento jurídico. E é exatamente nesse ponto 

que se trava o debate acerca de um suposto ativismo, na medida em que se 

considera a prerrogativa dos tribunais constitucionais um salvo-conduto para se 

imiscuir nas áreas alheias à sua competência. Nesse sentido é o entendimento de 

Emerson Garcia: 

 

Não é por outra razão que a questão do excessivo poder dos órgãos 
jurisdicionais inevitavelmente retorna à ordem do dia, o que costuma 
ocorrer sempre que o Tribunal Constitucional transita da 
autocontenção (self restraint) para uma postura ativista (ativism), 
avançando em matérias que, teoricamente, poderiam ser 
enquadradas sob a epígrafe da liberdade política dos órgãos 
Legislativos e administrativos.12 

 

 Há que se observar na consideração do tema uma diretriz maior 

consubstanciada na chamada fórmula política de uma Constituição, consistente na 

expressão ideológica que organiza a convivência política em uma estrutura social13, 

servindo de vetor de orientação para interpretação das normas constitucionais. É, 

pois, um programa de ação partilhado por todo integrante da comunidade política14. 

 Desponta disso, como inferência lógica, a importância capital do 

processo constitucional, como procedimento jurisdicional, na dinâmica construção do 

                                                             
12

 Ob. Cit. p. 106. 

13
 VERDU, Pablo Lucas, Curso de Derecho Politico, vol. II, Madri: Tecnos, 1977, p. 532, apud FILHO, 

Willis Santiago Guerra, ob. cit., p. 20. 

14
 FILHO, Willis Santiago Guerra, ob. cit., p. 20. 
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Estado Democrático de Direito em conformidade com uma fórmula política. Neste 

sentido, assevera com propriedade o Prof. Willis Guerra Filho:  

 

Nossa compreensão do quanto o Estado Democrático de Direito depende 
de procedimentos, não só Legislativos e eleitorais, mas especialmente 
aqueles judiciais, para que se dê sua realização, aumenta na medida em 
que precisemos melhor o conteúdo dessa fórmula política.15 (grifo do 
original) 

 

 Assim, no sentir desse renomado jurista, o Estado Democrático tem 

um compromisso básico de harmonizar interesses situados em três esferas, a saber: 

i) esfera pública, na qual se situa o Estado; ii) esfera privada, na qual se localiza o 

indivíduo e iii) esfera coletiva, que constituiria um bloco intermediário em que os 

indivíduos manejam interesses enquanto membros de grupos sociais, que buscam 

objetivos comuns de vários matizes16. 

 No exercício de assimilação da noção de Estado Democrático de 

Direito, afigura-se realçado o papel de uma jurisdição constitucional que 

gradativamente se consolida como centro de decisões politicamente relevantes, 

tendendo a prevalecer, como tal, sobre o Executivo e o Legislativo. E, nesse 

contexto, o processo constitucional se notabiliza como “... instrumento privilegiado 

de participação política e exercício permanente da cidadania”17, cujo manuseio 

necessita de uma instituição à altura, na moldura de um Estado Democrático de 

Direito, que para o Prof. Willis Filho é a: 

 

...Corte Constitucional, enquanto órgão diferenciado da estrutura do 
judiciário e plenamente independente também frente aos demais 
poderes estatais, integrado por membros com as melhores 
qualificações para exercer a atribuição, a um só tempo política e 

                                                             
15

 Idem, p. 24. 

16 Idem, p. 25 

17
 FILHO, Willis Santiago Guerra, ob. cit., p. 26. 
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jurídica, de velar pela realização do texto constitucional18. (grifos 
inexistentes no original). 

 

 Num Estado Democrático de Direito pululam controvérsias 

relacionadas à conquista, à manutenção, à distribuição e ao uso do poder político no 

seio da sociedade. Tais controvérsias são, por isso mesmo, políticas e assumem 

caráter constitucional, haja vista tratarem de violações de limites, pelos titulares 

daquele poder, delineados na Constituição ao seu exercício19. 

 Estabelece-se, pois, a necessidade de um esquema de equilíbrio e 

harmonia entre poderes constitucionalmente instituídos, de tal sorte que nenhum 

deles seja exercido sem limites. Um esquema assim é característico de um Estado 

de Direito em que toda forma de poder está submetida incondicionalmente à Lei. 

 A Constituição, pois, se erige como substrato das discussões 

referentes ao exercício do poder político. E, em função disso, assoma-se inarredável 

a criação de mecanismos jurídico-processuais destinados a deflagrar procedimentos 

de profilaxia contra violações de comandos da norma constitucional, garantindo sua 

efetividade em prol da consolidação do Estado Democrático de Direito. Ou seja, 

impõe-se a defesa da Constituição como carta de valores que fixa limites jurídicos 

ao exercício do poder como forma de proteção dela mesma. 

 O manejo dos mecanismos supramencionados pressupõe a 

existência de uma jurisdição constitucional encarregada de dirimir conflitos atinentes 

à aplicação dos preceitos constitucionais. A jurisdição constitucional, entretanto, 

encontra opositores, que fundamentam sua desaprovação a esse meio de controle 

do exercício dos poderes políticos de formas variadas. 

 Uma crítica, de cunho conservador, questiona a possibilidade de 

resolução de conflitos constitucionais, que por serem constitucionais guardam 

natureza política, utilizando critérios e métodos próprios da atividade jurisdicional. 

                                                             
18

 Idem, p. 26. 

19
  VALLE, Rubén Hernández. Derecho Procesal Constitucional. 1ª Ed. San José, Costa Rica: Editorial 

Juricentro, 1995. p. 67. Cf., ainda, a seção 1.2, infra. 
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Seu maior defensor, Carl Schmitt, considera a jurisdição constitucional uma 

contradição em seus próprios termos, pois ela levaria a uma judicialização da 

política e a uma politização da justiça. Assim, para o jurista alemão, a defesa da 

Constituição deve ser atribuição de um órgão de caráter político e não jurisdicional, 

pois a determinação do conteúdo de um preceito constitucional é matéria de 

legislação e não de justiça20. 

 Outra critica se fundamenta na convicção de que somente o 

parlamento é dotado de legitimidade democrática, pois representa a vontade do 

povo. Assim, o questionamento é sobre qual seria a fonte de poder político dos 

tribunais constitucionais e qual sua legitimidade. Na visão de Rubén Valle esses 

tribunais praticam um poder de revisão da Constituição que lhes permite criar novos 

preceitos que sequer foram imaginados pelos constituintes originais21.  

 Há, ainda, a crítica relevante de que a jurisdição constitucional 

introduz uma atividade que se revela como um autêntico “governo de juízes”, o qual 

seria desprovido de legitimidade, responsabilidade e não seria capaz de atender as 

demandas das sociedades atuais.  

 Nesta linha, a história constitucional americana registra um caso 

emblemático de conflito entre o Executivo e o judiciário, por ocasião do governo do 

presidente F. D. Roosevelt que, na busca de levantar a economia de seu país em 

colapso após o famoso crack da bolsa de Nova Iorque, em 1929, havia instituído um 

programa de recuperação econômica chamado “New Deal”. Roosevelt conseguiu 

aprovar um pacote de leis que visava a um melhor equilíbrio entre a agricultura, o 

trabalho e a indústria. Ocorre que isso contrariava alguns interesses em círculos 

poderosos de negócios, que não hesitaram em argüir, judicialmente, a 

inconstitucionalidade da novel legislação. 

                                                             
20

  Idem, p. 71. 

21
  Ibidem, p. 71. No original: “...la práxis demuestra que tales tribunales ejercitam um “amending 
power”, es decir, un poder de revisión de la Constitución, o al menos complementário, que les 
permite construir preceptos constitucionales nuevos, que ni siquiera estuvieron presentes em la 
mente de los constituyentes originales”. 
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 A Suprema Corte fulminou o programa declarando inconstitucionais 

os principais diplomas legais que o sustentavam. Porém, o Presidente, com apoio do 

Congresso, reagiu prontamente, colocando em curso outro pacote de leis, desta feita 

reorganizando o Poder Judiciário, objetivando dar nova feição à Corte através de 

nomeação de novos Justices alinhados com a diretriz governamental. A proposta 

provocou forte polêmica no país, porém, desencadeou, também, uma reviravolta na 

jurisprudência da Suprema Corte, que passou a decidir casos de maneira a 

contemplar interesses do governo, como a constitucionalidade da lei do salário 

mínimo no Distrito de Colúmbia e das leis do Seguro Social, além do 

reconhecimento da Junta Nacional das Relações Trabalhistas. Com este recuo da 

Corte Suprema, o congresso aprovou tão-somente leis de reforma do sistema 

processual, tendo sido rejeitado o projeto de aumento de Juízes da Suprema Corte. 

Assim, segundo Lêda Boechat Rodrigues: 

 

Vencera-se gravíssima crise, tão ou mais grave que a enfrentada 
pela Corte de Marshall no governo de Jefferson. Fora a corte 
obrigada a recuar, mas também o Presidente sofreu a primeira 
derrota política, com a perda de unanimidade de seu partido. Mais 
uma vez, porém, provava o sistema constitucional americano a sua 
flexibilidade e maleabilidade, a sua superior adaptabilidade às 
exigências da realidade política, econômica e psico-social.22 

 

 Conrado Mendes observa que as grandes decisões da Suprema 

Corte americana, conquanto polêmicas e duramente criticadas, foram respeitadas e 

cumpridas, provocando em seus opositores a iniciativa de retornar, resignados, à 

arena política para a discussão dos temas decididos buscando, com isso, a revisão 

institucional de tais decisões23. Explica o Autor que este tipo de reação talvez se 

deva a uma maior reverência dispensada à decisão judicial pela cultura jurídica 

americana, fundamentada no respeito à sua fundação constitucional, notadamente, 

                                                             
22

  RODRIGUES, Lêda Boechat. A Corte Suprema e o Direito Constitucional Americano. 2ª Ed. Rio: 
Civilização Brasileira, 1992.  p. 122. 

23 MENDES, Conrado Hübner. Controle de Constitucionalidade e Democracia. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2008. P. 140. 
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acrescento, ao exercício da jurisdição constitucional. Citando o caso Roe v. Wade24 

como exemplo, Conrado Mendes aduz, para apoiar sua afirmação, que: 

 

Um grande exemplo de uma decisão que, ainda hoje, com força 
surpreendente, gera mobilizações organizadas para reivindicar sua 
revisão, é a oriunda do caso Roe v. Wade. Ao declarar o direito 
constitucional ao aborto por estreita maioria (5 a 4), a decisão 
marcou época. Em 2003, completou 30 anos. Por todo este período, 
foram grandes os esforços da ala considerada mais conservadora 
para mudar esta postura da corte. Em meados do governo do 
presidente George W. Bush, a decisão clássica nunca esteve tão 
próxima de ser revertida e a briga permanece acirrada na busca da 
maioria na Suprema Corte (“Avanço republicano ameaça aborto nos 
Estados Unidos”, Folha de S. Paulo, 22/01/2003). Decisões mais 
recentes, apesar de não terem revogado o precedente de Roe v. 
Wade, já sinalizam para uma tendência “mais conservadora” da 
Suprema Corte, que aceitou a constitucionalidade de novas 
restrições ao aborto (o exemplo recente é a decisão em Gonzales v. 
Carhart, de 2003).25 

 

 Vê-se, pois, que grandes debates constitucionais movimentam a 

sociedade como resultado do trabalho do Judiciário no exercício da jurisdição 

constitucional, fazendo-se avaliar o real papel dos Tribunais no desenho 

constitucional do modelo democrático. Isto porque, na atuação do Judiciário na 

resolução de conflitos, enquanto guardião da Constituição, entra em discussão a 

determinação de valores caros às pessoas e à sociedade em geral, os quais dão 

formato a uma estrutura social e político-institucional como corolário dos conflitos 

que encontram no Judiciário a instância última de definição. O famoso caso Roe v. 

Wade ilustra bem esse fenômeno, conforme apropriadamente observado por Ronald 

Dworkin: 

 

A decisão que a Suprema Corte tomou em 1973 no caso Roe v. 
Wade, pela qual as mulheres têm o direito de abortar nos primeiros 
dois trimestres de gravidez, pareceu aos olhos de muitos juristas – e 
não somente aos que são contrários ao aborto por motivos morais – 

                                                             
24

  Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973). Decisão pela qual a Suprema Corte assegurou às mulheres o 
direito de abortar nos primeiros dois trimestres de gravidez. 

25 MENDES, Conrado Hübner, ob. cit., p. 140, n. 7. 
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ter ido longe demais na via do governo pelo judiciário. A Constituição 
não diz nada de explicito sobre o aborto e, embora certas decisões 
passadas da Suprema Corte – em particular a decisão de que as 
pessoas têm o direito de usar anticoncepcionais – aparentemente 
tivessem alguma relação com o assunto, o fato é que, na opinião 
desses juristas, a Corte não tinha o direito de decidir uma questão 
social e política tão renhida quanto era, na época, a questão do 
aborto. Essas dúvidas acerca do correto papel ocupado pela 
Suprema Corte no Estado logo passaram a fazer parte do debate 
público generalizado sobre o aborto, e as pessoas, nessa 
controvérsia que envolvia a Corte e a Constituição, tomavam o 
partido que melhor refletia (não só quanto às tendências, mas 
também quanto à paixão) as suas convicções acerca da questão 
maior que estava em jogo.26 

 

 Sobre o “governo de juízes”, José Jardim-Rocha Júnior nos relembra 

que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão considera sem Constituição 

a sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos e a separação 

dos poderes. Destarte, ressalta ele, nos últimos duzentos anos, a maioria das 

sociedades políticas ocidentais luta ferrenhamente para assegurar o cumprimento 

desses dois requisitos como forma de assentar uma Constituição como norma 

fundamental de seus governos27. Numa primeira fase, a preocupação centrou-se no 

arranjo independente e harmônico dos três poderes, porém, isto levou ao quase 

aniquilamento da garantia dos direitos fundamentais. Assim, os direitos inerentes à 

dignidade da pessoa humana passaram a ser o parâmetro de validez da atuação 

dos três Poderes, proporcionando um salto do Estado de Direito legal para um 

Estado de direitos constitucionais. E arremata Jardim-Rocha: 

 

Nesse Estado Constitucional, a questão decisiva passa a ser o 
equilíbrio entre o exercício da política, em nome do povo, por parte 
dos poderes eleitoralmente responsáveis, e a limitação da política, a 
favor do povo, por meio da afirmação da superior força normativa da 
Constituição, com base no controle da conformidade a essa mesma 
Constituição dos atos daqueles poderes eleitos que fazem a política. 

                                                             
26  DWORKIN, Ronald. O Direito da Liberdade: A Leitura Moral da Constituição Norte-americana. São 

Paulo: Martins Fontes, 2006. P. 63-64. 

27
 JÙNIOR, José Jardim-Rocha. Problemas com o governo dos Juízes: sobre legitimidade 
democrática do Judicial Review. Revista de Informação Legislativa. Brasília: Senado Federal, 
Subsecretaria de Edições Técnicas, ano 38, nº 151. p. 255-278. Jul-set/2001. 
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Quando um tal controle é conformado como um exercício da função 
do Poder Judiciário e, dessa forma, atribuído a agentes que 
tradicionalmente eram considerados legitimados apenas para 
interpretar e aplicar o direito; e quando no exercício desse controle 
esses juízes da constitucionalidade passam efetivamente, e cada vez 
mais, a controlar a política para afirmar os direitos fundamentais dos 
indivíduos, indaga-se se já não seria o caso de se reconhecer a 
inversão do sinal da nossa equação de partida e assumir que a 
efetivação do requisito da garantia dos direitos é que estaria erodindo 
o requisito da separação dos poderes28. (grifos inexistentes no 
original). 

 

 Este questionamento, certamente, é parte da indagação que se 

tentará elucidar. O ativismo, apesar de constituir uma idéia de valoração relativa, 

como se verá adiante, carrega quase sempre a pecha de um comportamento 

suspeito, que põe em risco o equilíbrio e a harmonia entre Poderes, tendendo a se 

constituir numa juristocracia. Talvez, seja esta, senão a principal, uma das 

preocupações embutidas no questionamento argutamente formulado por José 

Jardim. 

 Tal questionamento faz ressurgir outro de relevância incontestável, 

qual seja, aquele relacionado à legitimidade da atividade jurisdicional, notadamente 

no pertinente à jurisdição constitucional. A crítica está centrada na tese de que os 

juízes constituem uma casta detentora de um poder constitucionalmente instituído 

que, entretanto, refoge do crivo popular através de sufrágio nas urnas, ao contrário 

do que ocorre com os membros dos órgãos de poder representativos como o 

Legislativo e o Executivo.  Surgiria daí um contra-senso jurídico-político, pois, aos 

juízes seria dado poder para anular decisões políticas elaboradas via processos 

democráticos nos fóruns de órgãos de representatividade popular. 

 No entanto, há uma crítica a este pensamento segundo o qual o 

mesmo estaria fundamentado na equivocada premissa de que há uma identificação 

entre democracia e governo da maioria. A democracia autêntica, contudo, contempla 

também o respeito às minorias e aos direitos fundamentais dos cidadãos. Rubén 

Valle assevera que o conceito moderno de democracia é mais rico, pois apresenta 

                                                             
28

  Idem, p. 256.  
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matizes e implicações que corroboram a idéia de que os tribunais constitucionais 

têm também uma autêntica e, na maioria das vezes, mais profunda vocação e 

legitimação democrática que os órgãos de origem popular29. 

 Na verdade, as sociedades hodiernas entregam a gestão de seus 

interesses a um governo representativo, cuja vontade estatal é gerada a partir da 

concorrência da participação de vários órgãos estatais, entre eles, indubitavelmente 

o Judiciário. Ora, a jurisdição constitucional atua para resgatar a integridade da 

ordem constitucional violada ou em ameaça de violação, assegurando proteção aos 

direitos fundamentais dos cidadãos. Daí porque, ensina Rubén Valle, pode-se inferir 

que os tribunais constitucionais participam ativamente na formação e, sobretudo, na 

preservação da vontade popular. Em outras palavras, ao proteger a supremacia 

constitucional e tutelar direitos fundamentais, os tribunais constitucionais concorrem 

para a manutenção da regularidade dos atos estatais e de particulares em relação à 

Constituição. A função desses tribunais, portanto, consiste, em última instância, em 

velar para que a formação da vontade popular se realize, ao longo do processo 

político, dentro das normas, princípios e valores da ordem constitucional30. 

 Às vezes, portanto, o Legislativo e o Executivo atuam de forma 

insuficiente ou omissa na concretização dos ditames constitucionais em prol dos 

cidadãos. Em situações que tais, a jurisdição constitucional se presta para dar 

efetividade aos direitos fundamentais, fazendo valer os valores insculpidos na 

Constituição. É o que ocorreu, por exemplo, nos EUA em relação aos direitos civis 

                                                             
29

  VALLE, Rubén Hernández. Op. cit. p. 79. No original: El moderno concepto de democracia es 
mucho más rico, dado que presenta una serie de matices y de implicaciones jurídicas, que son 
justamente los que demuestram que los tribunales constitucionales tiene también una auténtica y, 
la mayoría de las veces, más  profunda vocación y legitimación democráticas que los órganos que 
se consideran tradicionalmente de origen popular.  

30
  Ibidem p. 81. No original: De ello se colige que tales tribunales participan, de manera activa, en la 
formación y, sobre todo, en el mantenimiento permanente de la voluntad popular. O sea que los 
tribunales constitucionales concurren, con sua actvidad de proteción al princípio de supremacia 
constitucional y de tutela de los derechos fundamentales, a mantener la congruência y regularidad 
entre los actos de los órganos estatales y de los particulares con el Derecho de la Constitución. 
Por ello, su función consiste, en última instancia, em velar porque la formación de la voluntad 
popular se produzca y se ejecute, a todo lo largo del proceso político, dentro de las normas, 
princípios y valores que sanciona el orden constitucional.  
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dos negros, quando a famosa Corte de Warren31 atuou de forma efetiva para acabar 

a segregação racial nas escolas e universidades, dando, assim, concretude ao 

princípio constitucional da igualdade de todos perante a lei. 

 Destarte, é forçoso concluir que a jurisdição constitucional se 

legitima através de sua atuação em prol da participação de todos os cidadãos na 

dinâmica do Estado, tornando o resultado do trabalho do legislador algo de 

efetividade genuína, pois assegura, desta forma, direitos fundamentais que vão ao 

encontro das necessidades e anseios sociais e individuais. Decorre daí a 

necessidade de tornar claro o que se entende por ativismo judicial para melhor se 

compreender a real dimensão desse fenômeno, permitindo identificá-lo sem 

recursos a noções preconceituosas que evocam conclusões apressadas a respeito. 

O que se indaga é se o ativismo pode ser caracterizado como algo bom ou ruim em 

si mesmo, ou, por outra, se suas características, para serem percebidas claramente, 

exigem uma melhor apreensão do contexto em que o ativismo venha a ocorrer. 
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  Referência ao período (1953-1969) em que a Suprema Corte teve como Chief Justice o jurista Earl 
Warren, que com coragem e liderança promoveu a efetivação e ampliação de tantos outros 
direitos constitucionais da sociedade americana. Este período é considerado o de maior ativismo 
daquela Corte constitucional e foi durante ele que importantes decisões foram prolatadas com 
grande repercussão no cenário social americano, a exemplo da famosa decisão Brown v. Board of 
Education, 347 U.S. 483 (1954), que julgou inconstitucional a segregação racial nas escolas 
públicas. A propósito, veja-se o seguinte comentário sobre esta decisão: “The charge against the 
Warren Court: in holding compulsory segregation on account of race in the public schools to be a 
violation of the ‘equal protection of the laws’ clause of the Fourteenth Amendment to the U.S. 
Constitution in the state cases, the Court had not judged, not interpreted, not reviewed, but 
legislated”. (destaques originais)(in ABRAHAM, Henry J. The Judicial Process, p. 331) Para uma 
visão aprofundada desse período, cf. A Corte de Warren, de Lêda Boechat Rodrigues, editora 
Civilização Brasileira. 
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3. JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA – Um Fenômeno Global 

  

 O debate sobre ativismo judicial envolve vários aspectos conforme a 

maneira pela qual é compreendido. A um deles, entretanto, parece estar 

umbilicalmente vinculado: o fenômeno da judicialização da política. Este fenômeno 

diz respeito a uma maior participação do Judiciário na chamada arena política 

através de decisões com impacto direto na atuação do Legislativo e do Executivo. 

De acordo com essa colocação, a judicialização da política apresenta os seguintes 

significados alternativos32: 

 

i) Expansão da área de atuação dos tribunais ou dos juízes em 

detrimento dos políticos e/ou administradores públicos, ou seja, a 

transferência dos direitos de decisão do Legislativo ou da 

administração pública para os tribunais; ou 

ii) A difusão dos métodos judiciais de decisão para outras áreas que 

não o Judiciário. 

 

 Os métodos de decisões judiciais têm os seguintes parâmetros 

caracterizadores: i) os Juízes, versados em Direito; ii) a resolução de conflitos entre 

duas partes com poder de autoridade; iii) utilização de regras predeterminadas que 

disciplinam a resolução de tais conflitos e, através das quais, os fatos do caso são 

definidos; iv) a apreciação dos argumentos dos litigantes e, no caso dos sistemas 

jurídicos da common-law, v) os efeitos vinculantes da decisão tomada sobre os 

casos similares que surjam daí em diante33. 

 Os modos de resolução de conflitos pelo Judiciário diferem, 

obviamente, daqueles usados pelo Legislativo. Assim, se no processo judicial temos 

a triangulação formada pelas partes e o Juiz, no Legislativo os atores são múltiplos. 
                                                             
32 TATE, C. Neal; TORBJÖRN, Vallinder. The Global Expansion of Judicial Power. New York: New 

York University Press, 1995. P. 13. 

33  Id., p. 14. 
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Na Justiça, há as audiências públicas e a ponderação de argumentos, ao passo que 

no Legislativo prevalecem as negociações políticas feitas às portas fechadas34. A 

decisão no Judiciário, por sua vez, é feita por um Juiz, ou colegiado, imparcial, 

enquanto que no Legislativo a decisão é tomada com base no princípio da maioria. 

O Legislativo produz resultados gerais como leis, orçamento, definição de políticas 

públicas, os quais são obtidos por critérios políticos. As decisões judiciais são 

alcançadas pela utilização, de forma predominante, de critérios técnicos pelos quais 

são definidos os fatos do caso e encontrada a regra jurídica aplicável para o 

deslinde da questão. Claro que tais distinções não estabelecem peremptoriamente 

características exclusivas de um ou de outro método, podendo haver situações em 

que um e outro adotem posturas que se confundem. O que fica notório, entretanto, é 

que os métodos embutem dois papéis distintos essenciais ao adequado 

funcionamento do modelo democrático: o papel do Judiciário de proteger os direitos 

fundamentais dos cidadãos em geral e o papel do Legislativo de zelar pelos direitos 

e obrigações da maioria. No que se conclui que a judicialização da política consiste, 

grosso modo, na atuação do Judiciário como instrumento de aperfeiçoamento e 

realização de direitos fundamentais, em geral identificados com grupos minoritários, 

mesmo que isso possa representar uma aparente contraposição à atuação do 

Legislativo na deliberação e definição dos direitos da maioria35. 

 Levanta-se, pois, o questionamento de como o ativismo judicial 

estaria conectado com a judicialização da política. Embora, nesta altura, ainda não 

se tenha tentado traçar os contornos daquilo que se identificaria como ativismo 

judicial, mas levando em conta uma impressão inicial e mais debatida de tal 

fenômeno36, é razoável afirmar que a conexão pode ocorrer na revisão judicial das 

leis e atos do Legislativo e do Executivo. Emerson Garcia, a propósito, informa que 

Antoine Garapon considera a judicialização da política um claro indicador da 
                                                             
34 Tais negociações não são, necessariamente, escusas. O que se procura acentuar aqui, como 

elemento de distinção, é que, de forma prevalecente, acontecem negociações realizadas em 
reuniões nas quais um pequeno grupo de líderes que representam os diversos partidos (ou 
bancadas) que compõem o Legislativo como um todo. 

35  Ibid. p. 14-15. 

36 Uma atuação partidária (sem sentido de agremiação política) do Judiciário no desempenho de sua 
incumbência de interpretação do texto constitucional. 
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transformação da Justiça em último refúgio de um ideal democrático 

desencantado37. Assim, num esquema democrático de tripartição de poderes, o 

controle do Legislativo pelo Judiciário recai sobre a observância por aquele poder 

dos limites de sua atuação conforme gizado na Constituição, enquanto no que se 

refere ao Executivo o controle centra-se na aplicação do ultra vires principle38 ao ato 

sob questionamento. Em um ou outro caso, a interpretação constitucional, levada a 

cabo pelo Judiciário para resolver uma questão sob sua apreciação, implica em 

efeitos sobre a atuação dos demais poderes, o que no mais das vezes é visto como 

uma intromissão na seara alheia, sinalizando um ativismo, seja essa intromissão 

considerada inadequada ou benfazeja em prol da efetivação de direitos 

fundamentais. Assevera, entretanto, Garcia que: 

 

De qualquer modo, essa ampliação da atuação dos órgãos 
jurisdicionais não deve ser concebida como uma espúria intervenção 
em seara alheia, importando numa paulatina absorção da política (e 
da liberdade valorativa que lhe é inerente) pelo direito. Trata-se de 
um reflexo inevitável da expansão do Estado e do aumento da 
confiança dos cidadãos, que alteram a o palco de suas 
manifestações na medida em que identificam a ineficiência daqueles 
que detêm a sua representação política.39 

 

 Portanto, o ativismo se manifesta como consectário de uma 

percepção do povo sobre o funcionamento do sistema político como provedor de 

suas aspirações de direitos. Mediante a avaliação deste funcionamento, o povo pode 

deslocar suas expectativas de realização de direitos para a Justiça, que se 

transforma em provedor último das medidas restauradoras do equilíbrio da dinâmica 

do sistema político.   

 A judicialização da política realizada através da revisão judicial das 

leis e atos do Poder Público pode ser cunhada de “externa”. Há, entretanto, a 

                                                             
37  GARCIA, Emerson. Conflito entre Normas Constitucionais. – Esboço de uma Teoria Geral. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2008. P. 108. n. 217 

38  Princípio Segundo o qual o ato da autoridade deve estar confinado nos limites permitidos em lei. 
Se a o ato extrapola os limites legais, diz-se ser ultra vires. 

39  Ob. Cit. p. 108. 
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judicialização “interna” na qual os métodos de trabalho do Judiciário, ou seu pessoal, 

são introduzidos na administração pública40. Uma situação interessante desse tipo 

de judicialização encontra-se na Suécia. Lá, em virtude de tradições legais que 

remontam ao século dezoito, há uma importante similaridade entre os métodos de 

trabalho dos servidores públicos, vários deles bacharéis em Direito, e dos Juízes. 

Ainda na Suécia, uma outra tradição bastante interessante, esta oriunda da segunda 

metade do século dezenove, consiste em que Juízes, no início de sua meia idade, 

que estão saindo das cortes de apelação, passam a trabalhar por vários anos nos 

ministérios como redatores de leis governamentais ou como secretários de 

comissões ministeriais, para só então voltar ao Judiciário em vários níveis de 

tribunais. Isto pode ser encarado como uma judicialização do Executivo, porém os 

críticos o vêem como um exemplo de doutrinação do Executivo por juízes de meia-

idade antes de retornarem para seus tribunais41. 

 O que, contudo, parece inevitavelmente conectado ao fenômeno da 

judicialização da política é a constatação de que ocorre em várias partes do mundo 

uma expansão visível da atuação do Poder Judiciário dentro da dinâmica dos 

sistemas políticos. C. Neal Tate aduz a existência de condições que promovem a 

judicialização da política42. Ele parte, entretanto, na sua análise, de dois significados 

básicos para o termo: 

 

a) O processo pelo qual Tribunais e Juízes vêm a realizar ou, de 

forma crescente dominar, a elaboração de políticas públicas 

previamente definidas ou que deveriam tê-las sido, pelo 

Legislativo e Executivo e 

b) O processo pelo qual fóruns de negociação e decisão 

extrajudicial são dominados por regras de procedimentos quase-

judiciais. 

                                                             
40  TATE, C. Neal, ob. cit. p. 16. 

41  Id., p. 16. 

42  Id., p. 28-37. 
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 No primeiro caso, numa visão tradicional do processo legal, haveria 

a atuação de juízes “não políticos” atuando como políticos no exercício da 

discricionariedade política. No segundo caso, tomadores de decisões discricionárias, 

freqüentemente políticas, agem como juízes seguidores de regras e apolíticos. 

Argumenta Tate que ambas as formas citadas surgem de condições comuns, 

embora acredite que não haja razões teóricas e práticas para que as duas formas se 

desenvolvam simultaneamente43.  

 Tate, assim, enumera as seguintes condições promotoras da 

judicialização da política44: 

 

i) Democracia - Segundo Tate, a judicialização da política é 

considerada uma ameaça às características essenciais da democracia como o 

princípio majoritário e a responsabilidade popular. Entretanto, vê como improvável a 

verificação do fenômeno em regimes antidemocráticos como as ditaduras. Um 

ditador não toleraria nenhuma das duas formas de judicialização da política. 

Portanto, a existência de um governo democrático é uma condição necessária, mas 

não suficiente, para a judicialização da política.  

ii) Separação dos poderes – em uma democracia, os membros de 

um ramo constitucionalmente independente e igual em relação aos demais, com a 

incumbência de julgamento, parecem estar em posição favorável para se auto 

afirmarem quanto a políticas públicas contra ou em competição com o Legislativo e o 

Executivo. Porém, o status de igualdade e a autonomia institucional e pessoal 

conferidas aos juízes pelo princípio da separação dos poderes dificilmente exige 

deles que substituam seus próprios julgamentos sobre políticas públicas pelos de 

outros ramos, ou que ponham seus julgamentos no lugar quando outros ramos 

tenham falhado em lidar “adequadamente” com uma questão de política pública. 

Destarte, a separação dos poderes pode facilitar a judicialização da política que vem 

                                                             
43  Ibid. p. 28. 

44  Ibid., p. 28-33. 
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a ocorrer por outras razões, mas não parece ser uma condição necessária, nem 

muito menos suficiente, para o fenômeno. 

iii) “política de direitos” – uma “política de direitos” tem mais chance 

de se desenvolver se fundada numa carta de direitos (bill of rights) constitucionais. A 

relevância das políticas dos juízes parece mais provável de aumentar com a 

aceitação do princípio de que indivíduos ou minorias têm direitos que podem ser 

implementados contra a vontade de supostas maiorias, haja vista que os 

magistrados usufruem de uma posição institucional que, de forma geral, facilita o 

estabelecimento de regras que favoreça minorias contra maiorias. A judicialização 

da política, pois, é favorecida quando uma “política de direitos” legitimada influencia 

os procedimentos judiciais, que assumem um papel chave na implementação destas 

políticas. Daí, tais procedimentos se transformam em paradigmas para os fóruns não 

judiciais em que a “política de direitos” se faz presente. 

iv) Uso dos tribunais por grupos de interesses – a judicialização da 

política não pode ser concebida isolada dos interesses econômicos e sociais 

centrais que estruturam o sistema político. Uma “política de direitos” pode ser vista 

de modo mais adequado como uma conquista de grupos de interesses, que 

consideram que o princípio majoritário de tomada de decisões não lhes traz 

vantagem, do que como um resultado da atuação de atores políticos devotados a 

uma visão altiva de direitos humanos. Na medida em que grupos de interesses 

descobrem a utilidade potencial dos Tribunais na obtenção de seus objetivos, eles 

se habilitam a ampliar o entendimento de “direitos” de forma a incluir interesses que 

podem parecer para alguns apenas remotamente conectados a qualquer 

fundamento constitucional numa carta de direitos formal. O que distinguirá uma 

“política de direitos” de uma “política de interesses” será um discurso relativamente 

mais jurídico daquela em relação a esta. 

v) Uso dos Tribunais pela “oposição” – Tate assinala que a 

pesquisa de Alec Stone45 sobre controle de constitucionalidade revela um importante 

                                                             
45 Stone pesquisou a judicialização da política sob o prisma da “construção coordenada complexa”, 

que trata da condição na qual políticas públicas e direito constitucional são produtos de uma íntima 
e sustentada interação entre política e judiciário (The Global Expansion of Judicial Power, p. 205-
229). Este estudo faz parte das análises da judicializaçao da política nas democracias européias 
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elo entre sistemas políticos nacionais e judicialização. Na França, o Conselho 

Constitucional tem crescentemente se transformado em instrumento de 

judicialização da política em dois momentos: a) quando a oposição parlamentar o 

utiliza para se contrapor a iniciativas governamentais importantes, as quais não 

poderiam ser derrotadas pelo processo majoritário convencional; b) quando o 

governo, preventivamente, modifica a legislação com o fito de evitar um controle 

negativo pelo Conselho. Para Stone, um Tribunal Constitucional, no exercício da 

jurisdição constitucional, poder ser considerado mais exatamente um terceiro poder 

do que um Tribunal comum. Isto fica mais evidente no caso do Conselho 

Constitucional francês que tem como função precípua o controle abstrato de 

constitucionalidade. No entanto, é provável que a experiência de outras nações 

registre que as oposições políticas judicializam a política freqüentemente como 

forma de usar os Tribunais como instrumento para incomodar e obstruir governos, 

independentemente de tais Tribunais possuírem instrumentos adequados de 

controle abstrato.46 

vi) Instituições majoritárias ineficazes – a debilidade de partidos 

políticos e de coalizões de governos pode levar à judicialização da política. A 

inabilidade de o Executivo governar através de partidos políticos disciplinados, com 

maiorias legislativas efetivas, torna difícil o desenvolvimento de políticas públicas 

eficazes com apoio político e do povo, que busca, então, guarida via 

questionamentos perante o Judiciário. 

vii) Percepções sobre as instituições elaboradoras de políticas 

públicas – a inabilidade das instituições majoritárias de realizar políticas públicas 

efetivas pode ter como conseqüência e possível causa as atitudes das elites e do 

público em geral em relação aos três Poderes. Quando o público, os líderes de 

                                                                                                                                                                                              

Romano-germânicas, que compõem a obra retro citada. No caso de Stone, ele analisou o 
fenômeno na França e na Alemanha. 

46 Pode-se dizer, inclusive, que tal fenômeno é detectável com facilidade em nosso país. 
Freqüentemente se tem notícia de ajuizamento de questionamentos perante o STF, por partidos 
políticos de oposição, acerca de políticas públicas governamentais ou sobre aprovação de Leis de 
iniciativa do governo que contrariem interesses políticos de tais partidos. Cite-se, por exemplo, 
casos relacionados ao programa de desestatização do governo FHC, a reforma constitucional da 
previdência, valor do salário mínimo etc. 
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grupos de interesses e instituições econômicas e sociais importantes percebem as 

instituições majoritárias ou paralisadas, ou preocupadas com seus próprios 

interesses, ou corrompidas, não é surpresa que eles prestigiem as políticas públicas 

definidas pelo Judiciário, que teria competência, lisura e tanta legitimidade quanto os 

demais poderes para tanto. 

viii) Delegação voluntária pelas instituições majoritárias – outra 

condição favorecedora da judicialização da política ocorre quando as instituições 

majoritárias definem que há certas questões que elas não querem ter o ônus de 

decidir. Lidar com certas questões implicaria em custos políticos muito altos para se 

assumir o risco. Assim, por exemplo, nos EUA muitos Legislativos estaduais 

deixaram propositadamente para os Tribunais a questão sobre o aborto. De forma 

semelhante, no estado do Texas, reforma e financiamento da educação e do 

sistema prisional foram temas deixados a cargo de definição pelos Tribunais, pois os 

ramos políticos não quiseram enfrentar escolhas dolorosas sobre elevação de 

tributos e realocação de verbas em favor de comunidades mais pobres, facilmente 

ignoradas pelo poder público. A delegação de políticas públicas para o Judiciário 

ocorre no contexto da “política de direitos”. A competência discricionária das 

instituições majoritárias sobre as políticas delegadas são claras o bastante para que 

sejam submetidas ao escrutínio judicial. Essas delegações podem significar a 

ineficácia das instituições majoritárias, mas, em certas questões, não transferir a 

incumbência para o Judiciário representaria a garantia de fracasso de políticas 

públicas, haja vista que tais questões limitariam os órgãos majoritários e tornaria 

difícil para eles realizar qualquer outro tipo de política de forma eficiente. 

 A ausência destas condições torna improvável o avanço da 

judicialização da política, contudo, elas não constituem garantia plena de uma 

significante judicialização. A razão disto é que a judicialização demanda, além das 

condições enumeradas acima, uma atitude pessoal adequada e manifestação de 

preferências e valores pelos juízes, notadamente em relação aos valores de outros 

tomadores de decisão. Esta característica constitui a nota que evoca a idéia do 

ativismo judicial. Pelas condições apontadas acima, verifica-se que a judicialização 

da política notabiliza-se pela demanda de uma atuação efetiva do Judiciário como 

meio garantidor e até realizador de direitos fundamentais não respeitados ou 
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atendidos pelos outros ramos de poder. O Judiciário, pois, é chamado a interagir 

como elemento político no intuito maior de restauração do equilíbrio e da harmonia 

do sistema, pressupondo-se que sua provocação ocorre em momentos de ameaça 

dos pilares básicos do Estado Democrático de Direito. Esta postura é inegavelmente 

ativista, pois requer atitude e não conformidade com o estado de desequilíbrio que o 

sistema político venha a apresentar. Claro que tal ativismo pode ser encarado de 

forma diametralmente oposta: ao invés de se fundamentar no combate a uma 

ameaça ao hígido funcionamento do sistema político, ele mesmo seria uma ameaça 

a esse funcionamento harmônico, periclitando a idéia de democracia fundada no 

princípio majoritário. Entretanto, o ativismo sempre será percebido de forma relativa, 

aplaudido por alguns e criticado por outros.  

 A atitude dos juízes, todavia, é requisito essencial para a ocorrência 

de uma judicialização da política mais significante. Assim, segundo Tate47, sob 

condições favoráveis, a judicialização só ganha corpo porque os juízes decidem que 

eles devem participar da elaboração de políticas públicas que poderiam ser deixadas 

ao critério discricionário de outras instituições e, em certas ocasiões, substituir 

soluções de políticas públicas de outras instituições pelas suas. Asseverando sua 

concordância com a máxima “não decidir é decidir”, Tate aduz que ao optar pela não 

participação ou pela não substituição de políticas públicas pelas suas, os Juízes 

estão ratificando as políticas públicas existentes, incluindo a política de “não ter 

política”, tão certamente quanto se eles tivessem imposto suas próprias políticas. 

Alerta, contudo, que a judicialização da política implica num papel político mais 

positivo do que uma mera postura de não decisão. Tate, certamente, vislumbra 

através dessa observação duas vertentes de ativismo: uma de inércia, ou um 

ativismo negativo, pois não deixa de ser uma opção de conduta do Judiciário 

perante as demandas do sistema político, e outra de atitude positiva que considera o 

Judiciário um ator essencial do processo político. 

 É esta dicotomia, inclusive, que Tate informa estar registrada na 

grande maioria dos textos sobre política judicial, na forma de duas sugestões, não 

mutuamente exclusivas, ao contrário, teoricamente independentes: ativismo 
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judicial/auto-restrição (self-restraint) e preferências judiciais de políticas públicas, 

normalmente agrupadas em uma ou mais dimensões direita-esquerda48. Qualquer 

sistema judicial pode abrigar ativistas e restritos de direita e de esquerda. 

 

Condições que promovem a Judicialização da Politica 
Condições facilitadoras favoráveis 
Valores das Instituições Majoritárias 

De Esquerda De Direita 
Valor de política judicial Valor de política judicial 

De Esquerda De Direita De Esquerda De Direita 
Ativismo  
Judicial 

Ativismo  
Judicial 

Ativismo  
Judicial 

Ativismo  
Judicial 

Ativista 
Restri- 

Tivo 
Ativista 

Restri- 
tivo 

Ativista 
Restri- 

Tivo 
Ativista 

Restri- 
Tivo 

Não 
judicializ

ação 

Não 
judicializ

ação 

Judiciali
zação 

Não 
judicializ

ação 

Judiciali
zação 

Não 
judicializ

ação 

Não 
judicializa

ção 

Não 
judicializa

ção 

Condições facilitadoras desfavoráveis 
Valores das Instituições Majoritárias 

De Esquerda De Direita 
Valor de política judicial Valor de política judicial 

De Esquerda De Direita De Esquerda De Direita 
Ativismo  
Judicial 

Ativismo  
Judicial 

Ativismo  
Judicial 

Ativismo  
Judicial 

Ativista 
Restri- 

Tivo 
Ativista 

Restri- 
tivo 

Ativista 
Restri- 

Tivo 
Ativista 

Restri- 
Tivo 

Não 
judicializ

ação 

Não 
judicializ

ação 

Não 
Judiciali

zação 

Não 
judicializ

ação 

Não 
Judiciali

zação 

Não 
judicializ

ação 

Não 
judicializa

ção 

Não 
judicializa

ção 

Tabela 1 

 

 A tabela 149 acima busca descrever como a judicialização ocorre ou 

não, sob um determinado arranjo das condições acima descritas (se favoráveis ou 

desfavoráveis), a partir de interações entre orientações das políticas das instituições 

majoritárias e as preferências das políticas judiciais combinadas com as orientações 

de ativismo. Observe-se que, sob condições facilitadoras desfavoráveis, a 

judicialização da política não ocorre quaisquer que sejam as interações. Isto porque 

as condições desfavoráveis significam a não existência de um alicerce estrutural 

constitucional propiciador da judicialização, assim como a eficiência e o respeito 
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49 Id. p. 35. 
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usufruído pelas instituições majoritárias. No caso de condições favoráveis, somente 

ocorre em duas das oito possíveis combinações de circunstâncias. Uma das razões 

para tanto é que Juízes adeptos da self-restraint são, naturalmente, resistentes à 

judicialização da política quaisquer que sejam seus valores políticos pessoais, ou 

como tais valores se relacionam com os valores dominantes das instituições 

majoritárias. Por outro lado, os Juízes ativistas estão sempre na expectativa de 

ampliar seus valores políticos através de suas decisões. Contudo, quando tais 

valores coincidem com aqueles das instituições majoritárias, não há dúvidas de que 

não haverá ambiente estimulante para se judicializar processos políticos, mesmo 

que as condições sejam favoráveis para tal, pois esses processos já estarão 

gerando resultados satisfatórios. As duas únicas combinações que resultam em 

judicialização da política são aquelas nas quais, sob condições facilitadoras 

favoráveis, os juízes ativistas expressam valores opostos aos das instituições 

majoritárias. 

 Ao contrário do que a tabela acima possa sugerir, o fenômeno da 

judicialização da política parece estar evoluindo globalmente. Pesquisas revelam um 

crescimento no surgimento das condições favoráveis à judicialização em vários 

países50. Claro que deve-se observar que a tabela supra representa uma 

simplificação do que de fato ocorre concretamente. Não há, por exemplo, uma 

simples dicotomia esquerda-direita na qual as políticas, sejam dos Juízes ou das 

instituições majoritárias, possam ser classificadas estritamente. Como assinala 

Tate51, o balanço dos dados empíricos registra que o ativismo judicial é visto como 

um valor instrumental, o qual é escolhido quando magistrados percebem que ele 

lhes ajudará a maximizar seus valores políticos básicos, e evitado em caso contrário. 

Neste contexto, dificilmente um Juiz, sob as condições favoráveis, deixará de ser 

ativista ao perceber que pode fortalecer seus valores através da judicialização da 

política em contraponto a valores opostos de instituições majoritárias. Desta forma, 

mesmo em um contexto de coincidência de valores apresentados por Juízes e 

instituições majoritárias, o ativismo judicial pode levar à identificação de questões 

                                                             
50 Cf. TATE, C. Neal; VALLINDER, Torbjörn, The Global Expansion of Judicial Power. 

51 Ob. Cit. p. 36. 
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nas quais as instituições majoritárias possam ser vistas com atuando 

inadequadamente.  

 O ativismo, assim, pode constituir um mecanismo de proteção de 

minorias, numa concepção procedimentalista de realização de valores 

constitucionais, pois garantiria a participação delas no processo de tomada de 

decisões políticas. Mas, seja numa perspectiva procedimentalista ou substancialista, 

o que o ativismo propicia com a judicialização da política é a imposição de valores 

políticos judiciais, no vácuo de uma atuação insatisfatória das instituições 

majoritárias, como resposta à provocação popular insatisfeita com o funcionamento 

do esquema democrático estabelecido. O que não se deve perder de vista, 

entretanto, é que: 

 

Com isto, não se tem propriamente uma transferência da soberania 
do povo para os juízes – concebidos como técnicos irresponsáveis e 
independentes -, mas, sim, a divisão de expectativas entre os 
distintos atores estatais, cada qual com sua importância na 
preservação do bem comum. O regular funcionamento do sistema 
democrático não significa, necessariamente, a satisfação de todas as 
aspirações do cidadão, em especial daquelas que encontram amparo 
na Constituição, o que explica o aumento da confiança depositada na 
Justiça sempre que se intensifique a ineficiência das instituições 
políticas.52 

 

 Indubitável, portanto, a crescente importância do Judiciário na 

consolidação dos valores democráticos, notadamente a partir da evolução da 

consciência jurídica constitucionalista que coloca aquele poder na condição de 

essencialidade na manutenção do equilíbrio do sistema político. A responsabilidade 

do Judiciário passa a ser vista como estruturalmente básica na atuação geral do 

Estado. O Judiciário assume características ostensivamente políticas, pois não mais 

pode ser dissociado da atuação dos outros ramos de poder, identificando-se como 

componente de governo, enquanto realizador de políticas públicas apoiado no 

direito. Conforme observa Emerson Garcia, não há, necessariamente, um efeito 
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deletério na expansão da atuação judicial identificada como “politização da justiça”, 

por três razões, a saber53: 

 

a) A politização dos juízes não implica em comprometimento de sua 

imparcialidade, sendo possível se manter eqüidistante das partes 

quando inteirado das vicissitudes políticas, devendo tão-somente 

observar os padrões normativos vigentes, evitando imposições de 

vontades individuais; 

b) A potencialidade plural de interpretação da norma conduz à 

inevitável possibilidade múltipla de escolhas pelo Juiz em 

proporção direta ao seu grau de politização, mesmo observando 

neste mister os limites vazados na norma, sem que isso implique 

em contestação arbitrária da Lei; 

c) A politização assume o caráter de instrumento de superação da 

ineficácia das estruturas políticas tradicionais, o que não significa 

a sub-rogação pela Magistratura das incumbências políticas do 

Executivo e do Legislativo. 

 

 Segundo Ran Hirschl54, é geralmente aceito que há uma grande 

afinidade entre a existência de um catálogo constitucional de direitos em um sistema 

político e o ativismo da parte do Poder Judiciário daquele sistema. Tal catálogo 

listaria direitos individuais tangíveis e oponíveis contra o Estado: se ausente essa 

lista, o Judiciário ficaria limitado na sua atuação, exercendo seu controle apenas 

com base no princípio ultra vires e restrito a aspectos procedimentais, sendo 

improvável que se posicione sobre matérias altamente politizadas e de fundamento 

moral. A inserção na Constituição de um catálogo de direitos provoca dois efeitos 

relevantes para o Poder Judiciário: a) propicia uma estrutura institucional que torna 

                                                             
53 Id. P. 110. 

54 HIRSCHL, Ran. Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New   
Constitucionalism. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2004. P. 169-172. 
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os Tribunais mais atentos aos esforços de proteger direitos e liberdades 

fundamentais dos indivíduos de um dado sistema político; e b) habilita os Tribunais a 

expandir suas jurisdições para lidar com dilemas morais e controvérsias políticas de 

significância fundamental para aquele sistema político.  

 Além disto, o ativismo judicial, favorecido por uma estrutura 

constitucional criada a partir de um catálogo de direitos, pode constituir os Tribunais 

numa alternativa institucional para que atores políticos busquem realizar suas 

preferências de políticas que não conseguiram, ou não buscaram obter, através do 

processo político de decisão das instituições majoritárias. Isto, a propósito, vai ao 

encontro da análise acima exposta de Tate sobre as condições facilitadoras 

favoráveis à judicialização da política encontráveis em alguns sistemas políticos. E, 

exatamente corroborando com a análise de Tate sintetizada na tabela 1, Hirschl 

conclui que nos países em que sejam adotadas uma carta de direitos e um controle 

judicial ativista, o que se pode esperar é uma significativa mudança no escopo e na 

freqüência do exercício do controle judicial e uma correspondente intrusão do 

Judiciário nas prerrogativas do Legislativo e do Executivo55. Ele alerta, porém, que 

este fenômeno, embora possa fornecer uma solução institucional de curto prazo 

para as elites influentes56 que estão sob ameaça, no longo prazo pode limitar o 

espaço para manobras institucionais disponíveis para os detentores do poder 

político. Assim, em última instância, o que se pode criar é um arranjo institucional 

indesejável para as elites dominantes e seus eleitores, assim como as preferências 

políticas de minorias e grupos de oposição podem passar a ser apresentadas nos 

Tribunais como direitos. 

 O que os Juízes jamais poderão abdicar, no desempenho de suas 

funções precípuas, é do cumprimento da missão de dar concretude à norma 

constitucional, extraindo dela, através de sua interpretação, os valores 

conformadores da realidade social a eles contemporânea.  

                                                             
55 Id. P. 170. 

56 Para Hirschl o aumento de poder do Judiciário via constitucionalização e a correspondente 
transferência do poder de elaboração de políticas dos ramos políticos (Executivo e Legislativo) 
para aquele Poder pode se tornar atraente para elites com fácil acesso e influentes nos Tribunais. 
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4. ATIVISMO JUDICIAL - Obscuridades conceituais e contextualização histórica 

 

 A idéia ora posta em estudo deve ser situada na linha do tempo, até 

porque isto lançará luz sobre o entendimento do seu significado, na medida em que 

esclarece as razões de seu surgimento e indica o caminho trilhado até sua 

compreensão atual. 

 O que, na verdade, se observa hodiernamente é uma confusão 

conceitual que leva a utilização do termo sem um entendimento claro das razões de 

seu uso. Ou seja, atribui-se a este ou àquele tribunal o epíteto de ativista sem, 

contudo, afastar as dúvidas quanto ao que isto significa exatamente. Afinal, quando 

um tribunal é chamado de ativista surge a questão de se esclarecer qual, realmente, 

foi sua conduta na resolução dos litígios submetidos à sua apreciação. Afinal, faz-se 

necessário entender por que decidir de uma forma, ou de outra, caracteriza-se como 

uma postura ativista, estabelecendo-se, se possível, parâmetros pelos quais se guiar 

para identificar o ativismo. Resta, pois, perscrutar a possibilidade de uma 

abordagem objetiva do tema, de caráter científico, indene de subjetivismo, de forma 

o visualizar o fenômeno como objeto cognoscível no conjunto de acontecimentos 

relevantes para a preocupação do jurista. 

 Soa lógico que a própria discussão existente sobre o tema 

pressupõe seu surgimento no mundo jurídico, pressupondo que, em algum momento 

no tempo, alguém rotulou um tipo de comportamento por ele observado como 

“ativismo judicial”. 

 Sua incompreensão cria uma atitude de certo ceticismo acerca de 

seu real significado, levando alguns a considerarem o termo “deslizante”57. No 

entanto, conforme se buscará demonstrar, tal termo, se devidamente explorado, 

suscita questionamentos relevantes que podem resultar em uma compreensão mais 

aprofundada da atuação do Judiciário, notadamente no campo da interpretação 

constitucional voltada à realização de direitos humanos fundamentais. Mais do 

                                                             
57

  EASTERBROOK, Frank H., Do Liberals and Conservatives Differ in Judicial Activism?, 73 U. 
Colo. L. Rev. 1401, 1401 (2002), apud KMIEC, Keenan D., The Origin and Current Meanings of 
“Judicial Activism”: comment, Cal. Law Review, october/2004. 
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que o comportamento ativista em si, o que se busca compreender são as razões de 

tal comportamento, Isto é, o que o subjaz. 

 Impende assinalar, entretanto, que o termo “ativismo judicial” não 

permite, a priori, uma determinação qualitativa, no sentido de valoração positiva ou 

negativa. Isto porque há nele uma ambigüidade que se resolve de acordo com a 

posição, quase sempre ideológica, do observador do fenômeno. O que 

freqüentemente ocorre, na verdade, é que o termo assume uma conotação 

pejorativa quando o observador associa a idéia de ativismo a um comportamento do 

Judiciário gerador de efeitos que contrariam seu éthos, ofendendo, desta forma, 

seus valores mais caros. A forma como é visto o ativismo judicial, portanto, é 

relativa, ora caindo nas graças populares, ora caindo nas graças de minorias 

conservadoras. O Judiciário se sintoniza, eventualmente, com este ou com aquele 

conjunto de forças, de forma a suscitar reações que o fazem ser percebido como 

progressista ou conservador. A Suprema Corte americana é pródiga, em sua 

história, em fatos que corroboram o ora afirmado, tendo a atuação daquela excelsa 

Corte enriquecido o constitucionalismo americano que, ainda hoje, é paradigma para 

estudos constitucionais em todo o mundo. No sentido do relativismo do fenômeno do 

ativismo judicial, veja-se, por exemplo, esta pertinente observação de Eduardo 

Appio: 

 

No início do século XX (Lochner v. New York – 1905) a Suprema 
Corte dos Estados Unidos, à revelia dos ramos eleitos pela 
população, ainda durante a Era Roosevelt, declarou 
inconstitucionais reformas sociais que se mostravam indispensáveis 
à recuperação econômica do país, após a quebra da Bolsa de NY. 
Para muitos, esta (ativista) decisão da Suprema Corte foi um dos 
maiores erros judiciários da história do país. 
Já em 1954 (Brown v. Board of Education) a mesma Suprema Corte 
colocou um fim à segregação racial nas escolas públicas estaduais 
do país, também através de uma decisão ativista, naquele que é 
considerado um verdadeiro ícone da boa interpretação constitucional. 
Graças à decisão tomada em Brown, a Suprema Corte dos Estados 
Unidos teve as condições políticas necessárias para decidir casos 
altamente polêmicos, como a regulação do aborto no país e a 
proteção das mulheres no mercado-de-trabalho. O ativismo judicial 
pode assumir um colorido progressista ou conservador.58 

                                                             
58  Ativismo Judiciário. Disponível em <http://www.conjur.com.br/static/text/69219,1>. 
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 Portanto, o que se percebe, com freqüência, na discussão sobre o 

termo “ativismo judicial” é uma reação a posturas judiciais entendidas como 

contrárias ou favoráveis ao status quo vigente, dividindo-se os contendores em 

conservadores e liberais, ou de esquerda e de direita, conforme a cultura política na 

qual a discussão é deflagrada.59 

 A propósito, o editorial do jornal The New York Times, de 

11/09/2006, traz um título bastante sugestivo e inteiramente pertinente à discussão 

aqui analisada: “Activism is in the Eye of the Ideologist”60. Nele, faz-se um rápido 

comentário a respeito do trabalho da Profa. Lori Ringhand, da Faculdade de Direito 

da Universidade do Kentucky, que fez o levantamento dos votos dos juízes da 

Suprema Corte americana, no período compreendido entre os anos de 1994 a 2005. 

 Segundo o Editorial, exatamente em virtude da vagueza associada 

ao termo “ativismo judicial”, a professora teve o cuidado de estabelecer um padrão 

objetivo que consistiu em considerar que os juízes votaram de uma forma ativista 

quando o fizeram para revogar lei federal ou estadual, ou para revogar um 

precedente da própria Suprema Corte61.  Os resultados quantitativos obtidos no 

trabalho da Profa. Ringhand tendem a demonstrar que os juízes conservadores são, 

pelo menos, tão ativistas quanto os liberais. Por exemplo, no que tange às votações 

para revogação de leis, os conservadores e liberais se revelam quase igualados na 

quantidade de leis que ajudaram a revogar. Quanto à revogação de precedentes da 

própria Corte, os conservadores se mostram bem mais ativistas, segundo o critério 

                                                                                                                                                                                              

     Acesso em 09/09/2008. Sobre Brown v. Board of Education e Lochner v. New York, cf. notas 28 e 
89, respectivamente. 

59 “Those on the left have bitterly complained of judicial activism that struck down government 
regulation, and those on the right have severely criticized the Court’s usurpation of democracy on 
many social issues”. ROACH, Kent. The Supreme Court on Trial: judicial activism or democratic 
dialogue. 1st. ed. Toronto: Irwin Law, 2001. P. 15. 

60  Activism is in the Eye of the Ideologist, The New York Times Online Edition, New York, 
11.set.2006, disponível em: 
<http://www.nytimes.com/2006/09/11/opinion/11mon2.html?_r=1&oref=slogin>. Acesso em: 08.jul.2008. 

61
  Aliás, conforme será exposto adiante, estes são alguns dos parâmetros que estudiosos utilizam na 

tentativa de precisar atributos que identifiquem o ativismo judicial. 
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da Profa. Ringhand, já que votaram para a revogação de uma quantidade maior de 

precedentes do que o fizeram os chamados liberais. 

 Isto oferece uma oportunidade para que, de acordo com o enfoque 

da Profa. Ringhand, sejam verificadas três coisas básicas: 1) o ativismo judicial 

necessita ter explicitada sua compreensão; 2) uma vez apontados critérios que o 

identifique, fica demonstrável que o ativismo judicial não é, em si, algo bom ou mau, 

mas apenas uma atitude em relação à interpretação constitucional e 3) o 

esclarecimento da idéia de ativismo judicial permite, ainda, verificar que tal 

comportamento não é privativo dessa ou daquela corrente ideológica, isto é, carece 

de fundamento a alegação, utilizada pelos conservadores, de que o ativismo tem um 

caráter intrinsecamente subversivo identificado com o espectro ideológico de 

esquerda. Sobre esse último item, inclusive, contesta-se a alegação de que ativistas 

são apenas os juízes liberais, pois não haveria nada na conduta dos juízes 

conservadores que os identifique com o ativismo judicial. O que se percebe da 

pesquisa, entretanto, de acordo com os parâmetros selecionados, é que os 

conservadores adotam uma postura que configuraria um ativismo judicial de caráter 

reativo ao ativismo dos liberais. 

 Entretanto, o trabalho da Profa. Ringhand não está indene de 

críticas. Em artigo publicado na National Review Online62, o Prof. de Ciência Política, 

Matthew J. Franck, da Universidade de Radford, aponta que o critério objetivo 

utilizado por Ringhand seria uma forma de contornar a controvérsia acerca do 

conceito de “ativismo judicial”, adotando-se, para tanto, uma definição sobre a qual 

todos concordassem. No entanto, assevera o Prof. Matthew, o que se conseguiu 

com tal metodologia foi menos esclarecimento do que ofuscação, pois o termo 

“ativismo judicial” é prescritivo e não meramente descritivo, não comportando uma 

abordagem simplesmente factual. Assim, na visão de Matthew, a abordagem 

quantitativa de RInghand se mostra deveras simplista, não oferecendo um novo e 

melhor conteúdo ao termo, antes destitui-o totalmente de significado. Para Matthew, 

a Profa. Ringhand demonstra uma aparente hostilidade ao raciocínio jurídico e às 

formas e práticas da argumentação, tudo isto associado a uma fé no poder dos 

                                                             
62  FRANCK, Matthew J. Depends What the Meaning of “Judicial Activism” Is. 13.set.2006. Disponível 

em: http://www.nationalreview.com/. Acesso em 08/07/2008. 
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“dados”, atitude que ele associa mais aos seus colegas de ciência política do que ao 

magistério do direito. 

 Os resultados apresentados pela Profa. Ringhand, quanto à maior 

quantidade de revogação de leis estaduais pelos juízes liberais, poderia, na 

avaliação de Matthew, representar uma propensão dos estados de violar a 

Constituição e de tais juízes perceberem corretamente quando isso ocorre. Ou, 

ainda, o mesmo poderia ser verdade quanto aos votos dos juízes conservadores. 

Ou, que ambas as situações são verdadeiras. Mas, para Matthew, há no trabalho da 

Profa. Ringhand uma permanente recusa em se buscar alguma possibilidade 

interessante, sendo este o preço pela sua “objetividade”. 

 No que se refere aos dados sobre a revogação de precedentes, o 

Prof. Matthew faz a seguinte análise: umas das espécies teóricas de 

conservadorismo é a vinculação aos precedentes; mas não é de importância capital 

para o conservadorismo constitucional votar para preservar todo e qualquer 

precedente; se os ativistas do passado (conservadores ou liberais) estabeleceram 

os precedentes herdados pelos defensores atuais da moderação judicial, pode ser 

considerado próprio da devoção destes a um papel reduzido do poder judicial 

preservar estes precedentes? A resposta, segundo ele, está na pergunta. O Prof. 

Matthew admite a hipótese de juízes conservadores serem tão ativistas quanto os 

liberais, mas ele enfatiza que deve haver uma discussão sobre interpretação 

constitucional para se conseguir comprovar isto, não meros dados. 

 A concepção de ativismo judicial do Prof. Matthew consiste no uso 

errado do poder de controle judicial das leis, definição que ele considera neutra. As 

discussões sobre quando isto ocorre, ou não, parecem não ter fim, pois há 

discordância sobre o que é certo ou errado na interpretação constitucional. Nisto, a 

Profa. Ringhand estaria correta, mas encerrar o debate com uma solução falsa é 

pior do que dar continuidade a ele, embora fatigadamente. 

 Estes relatos são uma demonstração de como se dão os debates 

em torno da idéia de “ativismo judicial”, além de mostrar tentativas de se eleger 

parâmetros que possam identificar criteriosamente o fenômeno. A escolha desses 

parâmetros é por si mesma discutível, pois provoca reações por parte daqueles que 
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não vêem contempladas suas concepções teóricas e práticas do termo. Mas, esta é 

a dialética inerente à formação de conceitos em qualquer área científica. O que se 

busca aqui é dar um contributo a uma sistematização teórica dessa discussão, no 

precípuo interesse de oferecer subsídios teóricos relevantes à melhor compreensão 

do termo. 

 

4.1 Advento histórico do termo “ativismo judicial” – Schlesinger Jr. 

 

 O primeiro registro do termo “ativismo judicial” foi feito numa 

publicação não jurídica e por alguém não especializado em direito: o historiador 

americano Arthur Schlesinger Jr63, na revista Fortune Magazine, edição de janeiro 

de 1947. Em seu artigo64, que se constituiu no primeiro comentário relevante65 sobre 

ativismo judicial, Schlesinger traçou o perfil de todos os juízes da Suprema Corte 

americana daquele ano, revelando alianças e divisões entre eles. Os juízes foram 

divididos em três blocos: os ativistas judiciais (Hugo Black, William Douglas, Frank 

Murphy e Wiley Rutlege), os moderados (Felix Frankfurter, Robert Jackson e Harold 

Burton) e o grupo do meio (Fred Vinson e Stanley Reed). O juiz Burton fora 

nomeado em 01/10/1945, de forma que sua inclusão no grupo dos moderados foi 

realizada com base em pouco mais de um ano de observação. Porém, sua atuação 

ao longo dos anos seguintes deu razão à seleção de Schlesinger Jr. Mas, o 

relevante é detectar qual a visão daquela Suprema Corte, descrita por Schlesinger 

em seu artigo, que o levou a cunhar o termo ativismo judicial. 

                                                             

63  Schlesinger Jr. foi , indiscutivelmente, um dos maiores historiadores americanos. Era um liberal (no 
sentido americano do termo) aguerrido, tendo assessorado o Pres. John Kennedy, sobre cujo 
governo escreveu a prolífica e premiada obra “A Thousand Days: John F. Kennedy in the White 
House”. Faleceu em 01/03/2007, aos 89 anos de idade. 

64
  SCHLESINGER, Jr., Arthur M.  The Supreme Court: 1947, Fortune Magazine, p. 202-208 Jan. 

1947. Apud KMIEC, Keenan D. The Origins and Current Meaning of “Judicial Activism”. California 
Law Review, October, 2004. Disponível em: <http: 

65  A relevância consiste no levantamento da questão de uma forma inovadora, que suscitou debates 
e pesquisas acadêmicas, assim como tornou mais popular a discussão do tema. 
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 Na verdade, o que Schlesinger descrevia sobre a Corte daquela 

época era a divisão, nela existente, sobre o entendimento acerca da interpretação 

da lei em relação ao adequado papel do Judiciário em uma democracia. Havia, 

portanto, segundo ele, duas abordagens conflitantes sobre o tema: uma, consignada 

pelo grupo dos ativistas, segundo a qual a Suprema Corte poderia executar um 

papel afirmativo na promoção do bem-estar social; outra, da lavra do grupo dos 

auto-restritos, que aduzia uma política de moderação pelo Judiciário no sentido de 

permitir aos outros ramos do governo, principalmente o Legislativo, alcançar os 

resultados pretendidos pelo povo para melhor ou para pior. Para os ativistas, 

portanto, a preocupação incidia no uso do poder judicial na implementação de suas 

próprias concepções de bem social, considerando a Corte como um instrumento 

para se obter os resultados sociais almejados. Os ativistas pareciam mais 

preocupados em resolver conflitos particulares de acordo com suas próprias 

concepções sociais. Por seu turno, os auto-restritos tinham como foco a 

preocupação de ampliar o as possibilidades de julgamento para o Legislativo, 

mesmo tendo que apoiar decisões com as quais não concordassem em particular. 

Assim, os moderados preocupavam-se em preservar o Judiciário no seu 

estabelecido, mas limitado, espaço dentro do sistema americano. 

 Foi nesse contraste de idéias, portanto, que o eminente Schlesinger 

identificou o perfil que ele cognominou de “ativismo judicial”. Isto permite constatar 

que o debate sobre o que se passou a conhecer como ativismo judicial já se 

desenvolvia desde bem antes, embora sem esta denominação, haja vista o rico 

histórico da atuação da Suprema Corte, notadamente quando divisamos o marco 

representado pela decisão do caso Marbury v. Madison, pela qual foi estabelecido o 

controle de constitucionalidade das leis pelo Judiciário, ainda no ano de 1803.  

 Prosseguindo em sua análise no referido artigo, Schlesinger dá 

conta de que o grupo dos ativistas, identificados com a prestigiosa Faculdade de 

Direito de Yale, consideravam que havia uma extensão tão grande de artifícios 

jurídicos, precedentes ambíguos e doutrinas aplicáveis que na maioria dos casos 

controversos um juiz poderia optar por qualquer dos lados sem lesionar a estrutura 

da lógica jurídica. Desta forma, não haveria respostas corretas inatacáveis, e o que 

toma a dianteira do caso são as preocupações de ordem política. Destarte, para os 



 

 

 

53

ativistas, “um juiz sensato sabe que uma escolha política é inevitável; ele não finge 

objetividade e conscientemente exercita o poder judicial visando a resultados 

sociais”66. 

 Assim, num contraponto profundo com a idéia dos moderados, os 

ativistas vislumbram uma imbricação inevitável entre direito e política, razão pela 

qual, no entendimento deles, deve ser permitido à Corte utilizar seu poder político 

para obtenção de propósitos sociais benéficos. No sentir dos moderados, entretanto, 

as leis têm significados fixos. Por isto mesmo, independentemente de quem seja 

beneficiado, é inadequado se desviar desses significados. Conseqüentemente, o 

núcleo do pensamento dos moderados tem como meta "resistir à supremacia 

judicial, seja de direita ou de esquerda, em nome da deferência à vontade do 

legislador"67, e se apóia na fé no princípio da separação dos poderes e no processo 

democrático. A ala moderada via, assim, o direito separado da política, de forma que 

o Legislativo deveria corrigir seus próprios erros, não o Judiciário, sob pena de se 

solapar o vigor da democracia pelo incentivo a uma conduta irresponsável do 

Legislativo baseada na expectativa de que o Judiciário lhe faria cobertura. Para os 

moderados, por conseguinte, a preocupação básica é evitar um despotismo judicial 

que poria em risco o processo democrático.68 Em síntese, haveria o seguinte 

diálogo: 

Auto-restritos – o legislador cria a lei, o legislador a retira. 
Ativistas – o legislador não a retirará, até que, pelo menos, algum 
dano, possivelmente irreparável, seja perpetrado a pessoas 
indefesas; portanto, a própria Corte deve agir. 
Auto-restritos – Você está fazendo o mesmo que costumávamos 
condenar na velha Corte: está praticando usurpação judicial.  
Ativistas – não podemos depender de um eleitorado crescentemente 
conservador para proteger os menos favorecidos ou salvaguardar 
direitos humanos básicos; nós trairemos o verdadeiro espírito e 
propósito da Constituição se não intervirmos.69 

                                                             
66 SHCLESINGER, Jr., Arthur M. ob. cit. p. 1447. No original: “[a] wise judge knows that political  

choice is inevitable; he makes no false pretense of objectivity and consciously exercises the judicial 
power with an eye to social results”. 

67  Ibid. p. 1448. No original: to resist judicial supremacy, either of the right or of the left, in the name of 
deference to the legislative will 

68   Ibid. 

69  Id. Apud KMIEC, ob. cit. p. 1448-1449. Aqui Schlesinger trata os moderados (self-restraints) por 
self-denial. No original: Self-denial has thus said: the legislature gave the law; let the legislature 
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 Desta forma, Schlesinger condensa o choque dialético, que 

permanece atual, e explicita os lados opostos do debate70. Aliás, esta visão oferece 

subsídios para a construção de uma compreensão mais acurada do fenômeno do 

ativismo, pois traduz de forma sintética, e por isso mesmo elegante, uma idéia que 

tem por trás uma complexidade que necessita ser melhor apreendida para se definir 

o real papel do Judiciário no jogo democrático. 

 Entretanto, embora simpatizasse com a atuação dos ativistas, 

Schlesinger reconhecia a necessidade de se impor limites a esta atuação 

restringindo-se o ativismo aos casos de liberdades civis. A abordagem pioneira de 

Schlesinger sobre o tema, entretanto, é criticada por não responder algumas 

questões basilares à elucidação do que seja o ativismo judicial. Assim, por exemplo, 

o termo não é definido de forma precisa, não enumerando, também, as 

características que tornam uma decisão ativista71. Claro, as críticas mostram-se 

injustas na medida em que não havia outras definições de ativismo comparáveis na 

época, até pelo pioneirismo da abordagem de Schlesinger. Contudo, para o 

pesquisador atual o artigo carece de especificação das características definidoras do 

ativismo, notadamente quando se percebe que moderados e ativistas, no artigo, 

recebem tantos atributos que não se consegue determinar quais os necessários, 

suficientes e supérfluos.72 

 Não se pode olvidar, todavia, que o artigo de Schlesinger introduziu 

novos parâmetros para um debate que permanece vivo, porém, ainda 

incompreendido em sua plenitude à míngua de uma sistematização dos elementos 

constituintes do fenômeno alcunhado de “ativismo judicial”. A cunhagem do termo, 

inclusive, contribuiu para, de forma diferente, chamar a atenção dos juristas para a 

                                                                                                                                                                                              

take it away. The answer of judicial activism is: in actual practice the legislature will not take it away 
- at least until harm, possibly irreparable, is done to defenseless persons; therefore the Court itself 
must act. Self-denial replies: you are doing what we all used to condemn the old Court for doing; 
you are practicing judicial usurpation. Activism responds: we cannot rely on an increasingly 
conservative electorate to protect the underdog or to safeguard basic human rights; we betray the 
very spirit and purpose of the Constitution if we ourselves do not intervene. 

70 “unelected judges versus democratically enacted statutes; results-oriented judging versus principled 
decisionmaking; strict versus creative use of precedent; democratic supremacy versus human 
rights; law versus politics; and other equally fundamental dichotomies”. KMIEC, op. cit. p. 1449. 

71   KMIEC, op. cit. p 1449-1450. 

72   Id. 
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necessidade de se perscrutar o fenômeno numa nova perspectiva. Afinal, o assunto, 

na forma levantada por Schlesinger, constituía algo de tal monta que o levou a 

afirmar que “o conflito sobre a Corte, poupada de extremismos pessoais e 

intelectuais, pode resultar num debate na mais profícua tradição do pensamento 

político americano".73 

 

4.2 Conotação positiva do termo 

 

 Historicamente, o termo “ativismo judicial” quase sempre recebeu 

uma conotação pejorativa. Os ativistas, identificados com o que se considera de 

esquerda, na imensa maioria das vezes, notadamente nos dias atuais de 

predominância do conservadorismo, foram antipatizados como forças 

antidemocráticas e subversoras do estado de direito. Já por volta da metade dos 

anos 50, o termo assumiu um aspecto predominantemente negativo, servindo até 

como forma de insulto.74 

 Embora o termo tenha sido manuseado pejorativamente desde os 

primórdios de sua utilização, ele também serviu para referências positivas. Um dos 

juízes da Corte de 1947, classificado por Schlesinger como ativista, Frank Murphy, 

foi elogiado por seus votos, que seriam reflexos de sua objetividade e independência 

como juiz, nos casos de direitos civis. Tais votos, sobretudo, segundo o comentário 

elogioso, refletiam também sua posição como talvez o mais destacado juiz ativista 

da Corte.75 O espírito ativista, assim, identificava-se com valores democráticos 

fundamentais, alimentando a crença de que o controle das leis pelo Judiciário 

                                                             
73 Id. p. 1450. No original: “[t]he conflict on the Court, if it can be restrained from intellectual and 

personal extremes, may lead to a debate in the most fruitful tradition of American political thought” 

74
 "It seems safe to say that most judges regard 'judicial activism' as an alien 'ism' to which their 
misguided brethren sometimes fall prey" , frase proferida em 1956, atribuída ao hoje Juiz Louis 
Pollak. Apud KMIEC, Keenan D., The Origin and Current Meanings of “Judicial Activism”: 
comment, Cal. Law Review, october/2004. P. 1451. 

75 Albon P. Man, Jr., Mr. Justice Murphy and the Supreme Court, 36 Va. L. Rev. 889, 916 (1950), 
apud, KMIEC, Keenan D., The Origin and Current Meanings of “Judicial Activism”: comment, Cal. 
Law Review, october/2004. P. 1451 
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deveria ser agressivamente usado para salvaguardar direitos sobre os quais a 

democracia está alicerçada.  

 A exemplo de Murphy, outro juiz elogiado por sua conduta ativista no 

desempenho da magistratura foi Louis Dembitz Brandeis, considerado um ativista 

judicial pragmático que via nas cortes um poderoso instrumento que o povo deveria 

lançar mão na melhoria das condições econômicas e sociais.76 

 

4.3 Uso acadêmico e judicial do termo – McWhinney 

 

 Conforme já visto, Schlesinger foi o responsável pelo advento do 

termo “ativismo judicial” para o público em geral. Porém, a introdução do termo em 

meios acadêmicos deve-se a um Professor canadense chamado Edward Watson 

McWhinney, que aprofunda o estudo do tema dando-lhe um caráter mais científico 

através de argumentações bem elaboradas, propiciando a abertura de um debate 

melhor fixado no âmbito da pesquisa jurídica. Sua posição, racionalmente 

fundamentada, é contrária ao ativismo. 

 Em 1955, McWhinney escreveu um artigo intitulado “The Supreme 

Court and the Dilemma of Judicial Policy-Making”77, pelo qual visava analisar os 

conflitos filosóficos na Suprema Corte americana. Para tanto, buscou, inicialmente, 

checar a filosofia judicial do Justice Oliver Wendell Holmes, identificando nela uma 

visão em dois ângulos do papel do Juiz. De um lado, encontra-se a idéia de “self-

restraint”78 que prevê a firme adesão à presunção de constitucionalidade79 da 

                                                             
76  Note, Administrative Law: Judicial Review Denied Attorney General's Order for Removal of Enemy 

Alien, 34 Cornell L.Q. 425, 429 (1949). apud  KMIEC, Keenan D., The Origin and Current 
Meanings of “Judicial Activism”: comment, Cal. Law Review, october/2004. P. 1451-1452. 

77 MCWHINNEY, Edward W. The Supreme Court and the Dilemma of Judicial Policy-Making. 39     
Minn. L. Rev. 337-351 (1955). Apud KMIEC, Keenan D., The Origin and Current Meanings of  
“Judicial Activism”: comment, Cal. Law Review, october/2004. P. 1452. 

78 “Penso que a palavra ‘liberdade’ da 14ª emenda é mal interpretada quando, através dela, se 
procura obstar o resultado natural de uma opinião dominante, salvo se se pudesse dizer que um 
homem racional e justo necessariamente admitiria infringir a lei questionada princípios 
fundamentais, assim considerados pelas tradições do nosso povo e do nosso direito.” Justice 
Holmes em seu voto dissidente no caso Lochner v. New York. Cf. nota 89, infra. Cf. RODRIGUES, 
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legislação. No outro, McWhinney constata um componente da filosofia judicial de 

Holmes incompatível com a noção de self-restraint. É que Holmes, juntamente com 

Louis Brandeis, nos casos atinentes à liberdade de palavra, 80 desenvolveu um 

critério judicial para avaliação dos limites do uso de tal liberdade, qual seja, a regra 

do perigo evidente e atual (clear and present danger).81 No caso Schenk v. United 

States82, os réus recorreram à Suprema Corte por terem sido condenados, com base 

na Lei de Espionagem, em virtude de terem enviado, pelo correio, circulares 

estimulando a insubordinação nas Forças Armadas e a obstrução do recrutamento 

de jovens durante a primeira grande guerra. A Corte confirmou a condenação dos 

réus na instância inferior, avalizando a constitucionalidade das restrições legais 

embasadoras das condenações. Como relator do acórdão unânime, Holmes deixou 

claro que sua abordagem focava-se na específica ameaça que a comunicação em 

questão representava.83 Asseverou Holmes pela Corte: 

 

Admitimos que em muitos lugares e em tempos normais, ao dizer o 
que disseram os recorrentes na circular, estariam apenas usando de 
seus direitos constitucionais. Mas, o caráter de cada ato depende 
das circunstâncias de sua realização...A mais rígida proteção da 
liberdade de palavra não protegeria um homem que falsamente 
gritasse “fogo” num teatro e, assim, causasse pânico...A questão, em 
cada caso, é saber se as palavras foram usadas em tais 
circunstâncias e são de tal natureza que envolvem perigo evidente e 
atual de se produzirem os males substantivos que o Congresso tem 
o direito de prevenir”.84 

                                                                                                                                                                                              

Lêda Boechat. A Corte Suprema e o Direito Constitucional Americano. 2ª ed. Rio de Janeiro: Civ. 
Brasileira, 1992. P. 130-133. A posição aqui assumida por Holmes revela um self-restraint 
(moderação) na interpretação constitucional como reação à postura conservadora embutida na 
decisão majoritária do caso. 

79  “It is but a decent respect to the wisdom, integrity, and patriotism of the legislative body, by which  
any law is passed, to presume in favor of its validity, until its violation of the Constitution is proved 
beyond a reasonable doubt”. Justice Bushrod Washington in Ogden v. Saunders, 12 Wheaton 213 
(1827). Apud ABRAHAM, Henry J. The Judicial Process. P. 385. 

80
   Os casos tiveram por base a aplicação da Lei de Espionagem (1917). 

81  RODRIGUES, Lêda Boechat. Ob. Cit. p. 147-148. 

82  Schenk v. United States, 249 U.S.  47 (1919). 

83  ELY, John Hart. Democracy and Distrust. P. 107. 

84  RODRIGUES, Lêda Boechat. Ob. Cit. p. 148. 
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 Por esta visão, a presunção de constitucionalidade da lei não estava 

tão clara, exigindo a construção de um mecanismo de aferição da possibilidade de 

restrições legais a direitos constitucionalmente garantidos. Por esta via, Holmes 

aderia a uma tradição de ativismo judicial, envolvendo a noção de que em certas 

áreas subjetivas, notadamente o campo da política e dos direitos civis, a Corte 

deveria estar atenta à legislação que reduzisse ou estreitasse tais direitos85. Desta 

forma, a legislação relativa a esses direitos assumiriam, judicialmente, uma 

presunção de inconstitucionalidade86. 

 Desta forma, para restrições legais de direitos civis e políticos 

deveria ocorrer uma presunção de inconstitucionalidade da legislação envolvida. No 

entanto, McWhinney prefere a doutrina do self-restraint, embora reconhecendo seus 

problemas, ao ativismo judicial, pelas seguintes razões: 

 

i) O controle judicial de leis nem sempre se revela uma forma 

eficiente de formulação de políticas públicas, pois, os juízes, 

embora versados em direito, não estão mais bem equipados para 

traduzir os valores da comunidade em políticas constitucionais; 

ii) O processo contencioso e seus requisitos limitam enormemente o 

ativismo judicial, pois um tribunal fica restrito aos limites dos autos 

de um processo específico e sequer pode formar os autos. 

Somente fragmentos de um problema social podem ser vistos 

através das estreitas janelas de um litígio. Mesmo se tivéssemos 

um entendimento inato ou adquirido de um problema social em sua 

inteireza, não teríamos à nossa disposição meios adequados para 

uma solução construtiva. 

                                                             
85  Edward McWhinney, The Supreme Court and the Dilemma of Judicial Policy-Making, 39 Minn. L. 

Rev. 837, 837 (1955). note 58, at 837. No original: the tradition of judicial activism, involving the 
notion that in certain areas of subject matter, notably the field of political and civil rights, the Court 
should look with a jealous eye on legislation cutting down or trenching on those rights. 

86  Idem. 
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iii) As cortes têm prestígio limitado, devendo evitar tomar partido em 

conflitos políticos, sob pena de se verem envolvidas em 

controvérsias partidárias não dignificantes. Envolver-se em uma 

causa política perdida solaparia a legitimidade da Corte; 

iv) O ativismo judicial fragiliza o princípio do governo da maioria, pois 

impõe a vontade de “nove velhos”87 sobre o representante maior do 

povo, o Legislativo. 

 

 McWhinney escreveu um segundo artigo no qual reelaborou sua 

teoria do ativismo judicial, desta feita sustentando que as posições pró e contra a 

auto-restrição e o ativismo judicial devem ser validados hoje por algo mais que uma 

conexão direta com Holmes, podendo-se se dizer, ademais, que mesmo em termos 

de verdade histórica, não é justo se invocar Holmes para resolver os problemas 

atuais88. 

 Em sua nova abordagem, McWhinney constata que a classificação 

das filosofias judiciais dos membros da Suprema Corte em ativismo judicial versus 

moderação judicial não se constitui em mera dicotomia. Tais filosofias são, na 

verdade, “different points on a continuum”. Os observadores da Corte, portanto, 

devem se concentrar em questões de “oportunidade” e “técnica” para poderem 

elaborar perfis dos Juízes que permitam descrever como e quando eles se utilizam 

de ativismo judicial. Isto evita a utilização de rótulos sem significado prático, que não 

identificam a jurisprudência de um juiz como um todo. É necessário, pois para se 

imprimir utilidade a um termo como ativismo judicial, que o mesmo seja elaborado 

com acuidade. Um posicionamento de um membro da Suprema Corte, por exemplo, 

favorável à restrição da interferência de um Estado na liberdade de expressão e de 

                                                             
87  Os juízes que compõem a Suprema Corte americana. 

88
  The Great Debate: Activism and Self-Restraint and Current Dilemmas in Judicial Policy-Making. 

Apud KMIEC, Keenan D., The Origin and Current Meanings of “Judicial Activism”: comment, Cal. 
Law Review, october/2004. P. 1454., nota 77. No original: [T]he cases for and against judicial self-
restraint and judicial activism must be validated today by something more than a showing of an 
unbroken chain of connection with Holmes....One might, indeed, say that even in terms of historical 
truth, it is unfair to invoke Holmes to solve the problems of the present day. 
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imprensa pode ser considerada ativista quanto a estas liberdades, mas moderada ou 

passiva quanto à proteção dos direitos do Estado e de autonomia local num sistema 

federal. O que não se pode perder de vista, entretanto, é que tais discussões 

trazidas para meio acadêmico por McWhinney constituem um marco na pesquisa 

jurídica voltada para o tema. 

 

4.4  Delineamento de perfil teórico 

 

 Embora bastante difundido atualmente, notadamente no meio 

jurídico, a expressão “ativismo judicial” parece carregar ainda a impressão de algo 

não minimamente definido, de modo a provocar seu uso sem uma abordagem clara 

do que se quer expressar. Embora captado nas notas de estudiosos estrangeiros, 

buscar-se-á agora dar um delineamento teórico mínimo que propicie uma orientação 

mais clara quanto ao uso mais proveitoso do termo.  

 Lamentavelmente, no direito pátrio parece não haver qualquer 

estudo teórico sobre o significado mais exato da expressão, restringindo-se os 

escritos a invocações que buscam adjetivar a conduta do Supremo Tribunal Federal 

em algumas questões mais polêmicas que tenha decidido. É possível que uma 

melhor compreensão do que seja ativismo judicial ajude a entender com mais 

profundidade como são tratados certos questionamentos postos à consideração final 

da Corte Suprema de nosso país. 

 Será adotado como parâmetro do intento ora firmado a proposição 

da Professora Keenan D. Kmiec, que identifica cinco significados básicos para 

“ativismo judicial”, a saber: 

 - Invalidação de atos presumidamente constitucionais do Legislativo 

e do Executivo – Inicialmente, alguns consideram presente o que chamam de 

ativismo judicial quando um Tribunal Constitucional89 invalida leis supostamente 

elaboradas com observância dos requisitos formais e materiais. Um critério utilizável 

                                                             
89  Designa o termo um Tribunal responsável pelo controle de constitucionalidade das leis, a exemplo 

da Suprema Corte nos EUA e do STF no Brasil. 
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seria a quantidade de leis, federais e estaduais, invalidadas pelo Tribunal, mas 

haveria o risco de se incorrer no equívoco de simplesmente se considerar ativismo 

judicial qualquer ato de revisão judicial de leis. 

 Kmiec cita o posicionamento do Prof. Cass Sunstein90, que defende 

a idéia de que uma corte conservadora ativista se mostra igualmente provável de 

invalidar tanto uma lei de iniciativa bipartidária quanto uma proposta por políticos 

liberais. Ou seja, ele mede o ativismo pela predisposição da corte à invalidação de 

leis, mas reconhece que o ativismo ocorreria somente em invalidações de leis 

presumidamente constitucionais, ou seja, em relação àquelas em que a 

inconstitucionalidade não se apresenta de todo evidente, abrindo margem para 

imposição de pontos de vista particulares. 

 Nesta perspectiva, Kmiec considera que a opinião do Prof. Sunstein 

está alinhada com a definição de ativismo judicial dada pelo Prof. Lino Graglia91, 

segundo o qual o termo designa a prática judicial de invalidar escolhas políticas do 

Legislativo e do Executivo que a Constituição não proíbe de forma clara92. Ou seja, o 

ativismo tem direta conexão com o respeito ao princípio da separação dos poderes. 

Assim, sempre que a questão da inconstitucionalidade se mostrar controversa em 

virtude da ausência de uma clara proibição constitucional, haveria ensejo para o 

ativismo judicial. 

 Kmiec, entretanto, ressalva que tal ponto de vista implicaria em 

ignorar o papel maior da Suprema Corte de interpretar a Constituição, notadamente 

                                                             
90 Professor de Direito da Universidade de Chicago que, em artigo no jornal The New York Times, 

intitulado Taking Over the Courts (disponível em 
<http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=980CE0DA1431F93AA35752C1A9649C8B63>, 
acesso em 14/09/2008), demonstrou preocupação com uma nova onda de ativismo judicial 
suscitada por uma renovação conservadora da Justiça Federal americana como conseqüência da 
nova maioria republicana no Senado. 

91  Professor de Direito na Universidade do Texas, que tem feito declarações controversas de cunho  
racial. É considerado um conservador, tendo sido cotado uma vez para ocupar um cargo no 
Judiciário americano pelo Presidente Ronald Reagan, que recuou da indicação justamente pelas 
declarações polêmicas de Graglia. 

92  Lino A. Graglia, It's Not Constitutionalism, It's Judicial Activism, 19 Harv. J.L. & Pub. Pol'y 293, 296 
(1996), apud  KMIEC, Keenan D., The Origin and Current Meanings of “Judicial Activism”: 
comment, Cal. Law Review, october/2004. P. 1464. 
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nos casos difíceis, mesmo aqueles relacionados a questões de ordem política. Outro 

defeito prático desta visão sobre ativismo judicial, alerta Kmiec, é que a 

caracterização de ativismo da Corte na invalidação de uma lei dependerá da forma 

subjetiva como se perceba uma “clara” proibição da Constituição sobre o assunto. 

Destarte, o ativismo será compreendido subjetivamente de acordo com a 

compreensão de clara proibição que um observador tenha em particular. 

 - Não observância de precedentes – Nesta seara, Kmiec chama a 

atenção para a distinção entre precedente vertical e horizontal. Por precedente 

vertical, compreende-se aquele estabelecido por uma Corte superior e que deve 

vincular todas as demais cortes inferiores. Já o horizontal é observado dentro do 

próprio Tribunal que o estabelece, devendo ser seguido naquela mesma Corte na 

apreciação de casos similares. A desconsideração pelo precedente, seja horizontal 

ou vertical, é vista como ativismo judicial, constituindo um desvio do adequado papel 

da Corte que deve ser combatido sempre que ocorrer93. 

 No que tange aos precedentes horizontais, Kmiec dá conta de 

opiniões de estudiosos que reputam adequadas as decisões que desconsideram 

precedentes manifestamente inconstitucionais94. Esses juristas, portanto, não vêem 

como ativismo decisões neste sentido. Mesmo a Suprema Corte já tem entendido 

viável a desconsideração de seus próprios precedentes, de acordo com fatores 

objetivos que devem ser observados95. No final das contas, o que parece prevalecer 

                                                             
93  Voto discordante de John Paul Stevens da Suprema Corte americana no caso Kimel v. Fla. Bd. of 

Regents, 528 U.S. 62, 98-99 (2000) 

94  Gary Lawson, The Constitutional Case Against Precedent, 17 Harv. J.L. & Pub. Pol'y 23, 24 (1994); 
Akhil Reed Amar & Vikram David Amar, How Should the Supreme Court Weigh its Own 
Precedent? Findlaw's Writ, Dec 13, 2002, at: <http:// writ.news.findlaw.com/amar/20021213.html>. 
Apud KMIEC, Keenan D., The Origin and Current Meanings of “Judicial Activism”: comment, Cal. 
Law Review, october/2004. P. 1467. 

95 Kmiec enumera os casos Planned Parenthood v. Casey e Lawrence v. Texas nos quais esse 
entendimento é esposado. No caso Casey são enumerados os fatores que permitem a revogação 
de um precedente: [W]hether [a precedent's] central rule has been found unworkable; whether the 
rule's limitation on state power could be removed without serious inequity to those who have relied 
upon it or significant damage to the stability of the society governed by it; whether the law's growth 
in the intervening years has left [the precedent's] central rule a doctrinal anachronism discounted 
by society; and whether [the precedent's] premises of fact have so far changed in the ensuing two 
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é a noção de que a percepção de ativismo judicial, nos casos de revogação de 

precedentes horizontais, se fundamenta nas complexas suposições sobre a lei que 

está sendo revogada e sobre o dispositivo constitucional subjacente que possa 

justificar a revogação do precedente. Ou seja, mesmo sendo evidente a dificuldade 

para se chegar a essa conclusão, Juízes e juristas costumam identificar ativismo 

judicial nas revogações de precedentes horizontais. 

 Ainda sobre precedentes, o ativismo judicial poder ser percebido de 

acordo com o tipo de direito em que o precedente é baseado: se lei ordinária, norma 

constitucional ou common-law96. Assim, por exemplo, a Suprema Corte presta forte 

deferência a precedentes baseados na common-law, pois entende que em casos 

que tais as cortes inferiores estão em melhor posição para modificar o direito. Já 

precedentes baseados em norma constitucional não recebem tanta deferência, pois 

as dificuldades formais para se emendar a Constituição tornam a Suprema Corte um 

recurso eficaz para atualizar doutrinas constitucionais obsoletas. No que se refere 

aos precedentes baseados em lei ordinária, estes têm uma forte presunção de 

correção com base no raciocínio de que, uma vez interpretada pela Corte, esta 

interpretação torna-se parte da norma positivada, de tal sorte que revogar o 

entendimento anterior é como reescrever a lei, que é algo privativo do Legislativo. 

 O problema nesta área é que, algumas vezes, norma constitucional 

e lei ordinária são muito parecidas com common-law, como nas situações em que 

aqueles dispositivos legais são providos de alto grau de abstração e generalidade, 

forçando uma análise não somente pelo critério do que a lei é, mas também como 

funciona. Kmiec conclui que a observância dos precedentes é certamente uma 

virtude, porém é útil compreender que tipo de precedente – e que tipo de direito – 

está em questão, pois, somente então se poderá questionar construtivamente a 

respeito de ativismo judicial no que se refere à revogação de precedentes97. 

                                                                                                                                                                                              

decades as to render its central holding somehow irrelevant or unjustifiable in dealing with the 
issue it addressed [505 US 833 (1992), apud KMIEC, Keenan D., The Origin and Current 
Meanings of “Judicial Activism”: comment, Cal. Law Review, october/2004. P. 1468]. 

96  Ob. Cit. p. 1469. 

97  Ob. Cit. p. 1471 
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 - Criação Judicial do Direito (Judiciário "Legislativo") - Neste caso, o 

ativismo judicial é visto nas interpretações realizadas pela Corte, as quais são 

consideradas verdadeiras inovações legislativas, numa clara usurpação das funções 

do Poder Legislativo. 

 No caso United States v. Wade98, por exemplo, o Juiz Hugo Black, 

utilizando pela primeira vez na história da Suprema Corte o termo “ativismo judicial”, 

dissentiu afirmando que se votasse com a maioria “se sentiria como se estivéssemos 

decidindo o que a Constituição é, não do ponto de vista que ela diz, mas do ponto de 

vista do que imaginamos que seria sábio para ser nela inserido pelos framers. Isto 

para mim seria ativismo judicial da pior espécie”99. Para Black, a Suprema Corte 

estava lendo direitos na cláusula do devido processo legal que ele acreditava não 

existirem. 

 Kmiec comenta que a famosa Corte de Warren foi criticada até por 

seus admiradores por apresentar ativismo judicial no sentido da criação de direitos. 

No entanto, ressalva ela, muitas das decisões rotuladas de ativistas ganharam 

grande aceitação, a exemplo do famoso caso Miranda v. Arizona100, que criou a 

obrigação dos dizeres de advertência pelo policial ao preso. É o típico caso que 

torna claro que uma decisão rotulada de “ativista” nada diz sobre se é boa ou ruim.  

Com bem acentua Kmiec, um problema em usar o termo “ativismo judicial” numa 

maneira pejorativa, como fazem os que criticam a Corte de Warren, é que isto 

apenas confunde as questões. Usar “ativista” como sucedâneo de “ruim” apaga 

                                                             
98  388 US 218 (1967) 

99 Apud KMIEC, Keenan D., The Origin and Current Meanings of “Judicial Activism”: comment, Cal.    
Law Review, october/2004. P. 1472. 

100 384 US 436 (1966). Neste processo, ficou assinalado que, antes de ser interrogada, “a pessoa tem 
o direito de ser advertida de que pode permanecer silenciosa, de que qualquer afirmativa que fizer 
poderá ser usada como prova contra ela, e de que tem direito a advogado, contratado por ela ou 
nomeado pelo Juiz. O réu poderá desistir desses direitos, contanto que a desistência (waiver) seja 
declarada voluntária, ciente e inteligentemente. Se, porém, ele indicar em qualquer momento do 
processo que deseja consultar advogado antes de falar, não poderá ser interrogado. Do mesmo 
modo, se o indivíduo estiver sozinho e indicar, de qualquer modo, que não deseja ser interrogado, 
a polícia não poderá fazer-lhe perguntas”. Apud RODRIGUES, Lêda Boechat. A Corte de Warren. 
Rio: Civilização Brasileira, 1991.  p. 205. 
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importantes diferenças entre os dois rótulos; não explica as formas específicas pelas 

quais uma decisão judicial é inadequada, danosa ou errada101. 

 - Abandono da metodologia de interpretação aceita – Diz com o uso 

inadequado, ou não uso, das ferramentas de interpretação do direito. Este 

comportamento também é taxado de ativismo judicial. O problema aqui surge com 

as divergências sobre o que constitui uso apropriado das ferramentas de 

interpretação judicial. Alguns juristas apontam formas de argumento constitucional 

convencionais como o texto, a história a doutrina etc. Assim, já foi considerado 

ativismo uma suposta falta de reconhecimento do significado e do propósito do 

capítulo de uma Lei específica102. No caso, os Juízes que compuseram a maioria 

reconheceram a desconsideração do propósito e do significado do capítulo, já que 

consideraram o texto da lei desprovido de ambigüidades. A rotulação, portanto, de 

um método interpretativo de “ativista” não esclarece a controvérsia subjacente ou 

serve apenas como argumento construtivo contra um ou outro método de 

interpretação. 

 Conclui Kmiec que, nesta área, ativismo judicial pode ter, pelo 

menos, dois significados distintos: a) um juiz usa diferentes (de tipo e quantidade) 

ferramentas para decidir um caso comparado com as que outro Juiz teria usado; isto 

pode ocorrer porque o Juiz erra ou não utiliza guias de interpretação; b) mais 

comumente, duas pessoas concordam quanto às ferramentas a serem utilizadas na 

decisão, mas discordam da forma de aplicação das mesmas em um caso particular. 

 - Julgamento orientado a resultado - pressupõe um dolo por parte do 

magistrado no ato de decidir um caso. Seria ativismo judicial, portanto, não a mera 

falta de deferência aos outros poderes políticos ou a não confirmação de normas 

previsíveis e uniformes, mas quando isso acontece para assegurar outros objetivos 

não oficiais103. O Juiz ativista teria um motivo ulterior para decidir de uma certa forma 

                                                             
101  Ob. Cit. p. 1473. 

102  Expresso no voto do Juiz Stevens no caso Wards Cove Packing Co., Inc. v. Atonio, um caso de  
discriminação no emprego (490 US 642 1989). 

103 Diarmuid F. O'Scannlain, On Judicial Activism, Open Spaces Q., (Feb. 29, 2004), at   
http://www.open-spaces.com/article-v3n1-oscannlain.php. Apud KMIEC, Keenan D., The Origin 
and Current Meanings of “Judicial Activism”: comment, Cal. Law Review, october/2004. P. 1476. 
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e a decisão se afastaria de uma linha básica de correção. Quanto mais afastada 

desta linha básica mais ativista a decisão. 

 A dificuldade desse tipo de conceituação de ativismo judicial é a 

subjetividade e vagueza dos elementos críticos da definição, como, por exemplo, 

estabelecer um paradigma consensual para avaliar a correção da decisão. A única 

utilidade de tal definição, salienta Kmiec, seria a grande redução do universo de 

decisões ativistas, mais que as outras definições poderiam reduzir. 

 O que se busca com essas tentativas de definição é um melhor 

entendimento acerca do que seja ativismo judicial, surgindo como primacial o 

esboço de seus atributos caracterizadores. Isto porque deve ser, desde logo, 

delineado a zona limítrofe, fora da qual o fenômeno do ativismo não é identificável e, 

por conseguinte, foge do escopo de interesse do presente estudo. 

 A tentativa de apresentar uma definição de ativismo judicial talvez se 

revele infrutífera, haja vista a diversidade de abordagens que o tema suscita. 

Portanto, faz-se mister o conhecimento das principais abordagens, trabalhando-se, 

daí por diante, com elementos sobre os quais se busque identificar a existência ou 

não de ativismo na práxis judicial em geral através da verificação de atributos 

especificadores do fenômeno.  

 Dentre os diversos estudiosos do tema, Christopher Wolfe104 (1997, 

p 2-5) opta por uma abordagem que aponta um conjunto de corolários105 advindos 

do ativismo judicial. Segundo ele, a interpretação da Constituição pelo Judiciário 

envolve criatividade em certo grau, na medida em que exige o exercício de opção 

política em certa escala. O Judiciário, no exercício de suas precípuas atribuições, 

debruça-se sobre conflitos com o fito de apaziguá-los, no afã maior de restabelecer 

a harmonia social através de uma solução jurídica. Os ativistas, entretanto, estão 

sempre dispostos a oferecer uma solução de mérito, buscando solucionar os 

conflitos trazidos à sua apreciação aplicando remédios obtidos a partir da extração 

de conteúdos específicos da norma constitucional adequada a uma determinada 

                                                             
104   WOLFE, Christopher. Judicial Activism. Rev. ed. Rowman & Littlefield: New York, 1997.  

105   Wolfe apresenta o roteiro como “some conventional guidelines” (1997, p. 2), através dos quais 
tenta oferecer algo próximo de uma definição de ativismo judicial. 
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situação. Com este perfil, portanto, a atuação dos ativistas apresenta, conforme 

afirmado acima, os seguintes corolários: 

 

i) Na interpretação, constitucional, os juízes não devem estar 

vinculados à intenção dos constituintes originais, entendida 

esta como um conjunto de expectativas históricas ou um 

determinado significado da linguagem. Esta vinculação não 

se mostra possível em virtude de uma série de óbices que 

tornam difícil conhecer a intenção dos constituintes 

originais com certeza106. 

ii) Os ativistas tendem a pôr menos ênfase à adesão 

incondicional ao precedente. Uma maior liberdade à 

Suprema Corte para rever seus precedentes é necessária, 

pois a alternativa que se impõe é o complicado processo 

de emenda à Constituição. Embora os precedentes 

estimulem maior certeza e uniformidade ao direito, o 

mesmo pode ser obtido propiciando-se à Corte maior 

flexibilidade para revogar precedentes obsoletos. 

iii) Os ativistas tendem a minimizar os óbices processuais 

visando obter decisões judiciais importantes e necessárias. 

Os detalhes de um caso específico são, sobretudo, úteis 

primordialmente como um veículo para se obter um julgado 

autorizado da Suprema Corte sobre o significado de 

princípios constitucionais importantes, e os obstáculos 

processuais freqüentemente servem apenas para tornar o 

processo mais longo, caro, e indefinido. Algumas doutrinas 

usadas para se evitar o julgamento de matérias 

constitucionais importantes devem ser desestimuladas. 

Tais doutrinas incluem: (1) legitimidade; (2) questões 

políticas (impossibilidade de o Judiciário rever decisões de 
                                                             
106  Para um detalhamento de quais são tais óbice, cf. WOLFE, 1997, p.3. 
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outros poderes em algumas áreas); (3) maturidade e 

necessidade107 (impossibilidade da Corte de decidir 

questões antes destas serem totalmente esmiuçadas ou 

quando o caso já foi resolvido sem necessidade de uma 

decisão judicial); (4) questões processuais relativas ao 

federalismo (existência de razões de independência do 

estado e considerações de reciprocidade).  

iv) Os ativistas demonstram menor deferência em relação a 

outros julgadores políticos, pois eles têm uma sensibilidade 

mais forte da posição e das credenciais democráticas 

próprias dos juízes e maiores dúvidas sobre os outros 

ramos do governo. Quando se defronta com um evidente 

caso de restrição de direitos de um indivíduo, o ativista é 

mais provável de afastar a forte presunção de 

constitucionalidade da ação do Legislativo e do Executivo 

para, em grau variável, realizar o escrutínio do ato, 

colocando o ônus da prova no governo para justificar sua 

ação. Este escrutínio rigoroso é mais provável de ocorrer, 

também, quando o ato questionado é realizado por um 

Legislativo estadual ou por agentes burocráticos, tais como 

uma agência administrativa ou agentes de imposição da lei. 

Mais, ainda, do que se o ato partisse de um ramo do 

governo do mesmo nível, como o Congresso. 

v) Os ativistas tendem a produzir posições e opiniões mais 

amplas. Eles são mais inclinados a buscar bases 

constitucionais mais abrangentes. Se o dever da Corte é 

resolver conflitos entre direitos individuais e o poder do 

Governo, por que adiar a confirmação de importantes 

                                                             
107  Ripeness and mootness, no original (WOLFE, 1997, p. 4). O termo mootness é sinônimo de algo 

sem uso ou significado prático. Daí, a tradução acima como necessidade, com uma conotação 
de que o caso a ser apreciado deve exigir do Tribunal a solução concreta que não foi obtida de 
outra forma. 
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princípios de justiça? E por que deixar outros atores 

políticos livres para frustrar os requisitos constitucionais de 

justiça? Assim, por exemplo, por que elaborar uma decisão 

com base em defeito processual, evitando, desta forma, um 

julgamento de questões substantivas, se a correção do 

aspecto formal defeituoso somente levará a outra ação e a 

um novo julgamento de mérito que revogará a mesma lei? 

(a utilização de uma base mais estreita, entretanto, pode se 

revelar taticamente superior se ela “vingar”, desde que a 

Corte não se torne muito vulnerável a uma crítica efetiva). 

vi) Ativistas são a favor de um amplo escopo de poderes 

judiciais para correção de problemas. Os Juízes devem não 

somente declarar certos atos inconstitucionais, como 

também assegurar que atos futuros atenderão os requisitos 

constitucionais. 

 

 Por fim, na visão de Wolfe, o fator mais importante na moderna 

tentativa de descrever o ativismo judicial é a posição subjacente do juiz em relação 

ao “governo da maioria” e aos “poderes políticos” (Executivo e Legislativo). Se um 

juiz crê fortemente no “governo da maioria” e na representatividade dos “poderes 

políticos”, sua posição será de atividade judicial restrita, ou moderada. Se, 

entretanto, o juiz se mostra mais cético ao “governo da maioria” e/ou à 

representatividade dos “poderes políticos”, haverá uma maior possibilidade de 

adesão ao ativismo judicial. 

 Outro esboço da idéia de ativismo judicial é oferecido pelo eminente 

professor da Universidade de Toronto, Kent Roach. Segundo o mestre, o ativismo 

judicial apresenta quatro componentes108, a saber: 

 

                                                             
108  ROACH, Kent. The Supreme Court on Trial: judicial activism or democratic dialogue. Toronto: 

Irwin Law, 2001. P. 10. 
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i) O juiz ativista cria109 o direito à sua própria imagem – este 

componente é visto de formas diferentes, ideologicamente, pela 

esquerda e pela direita: esta enfatiza a inabilidade das Cortes de 

seguir o texto e a clara intenção dos constituintes originais, ao 

passo que aquela enfatiza a indeterminação do texto e do 

julgamento; 

ii) O juiz ativista anseia criar o direito e não evita, ou minimiza, 

julgamentos constitucionais sempre que possível; 

iii) O juiz ativista dá aos direitos individuais e de grupos primazia 

sobre o bem público – há aqui, também, interesses de ordem 

ideológica, pois a esquerda se preocupa com direitos individuais 

valendo mais que direitos coletivos e de grupos, enquanto a 

direita se preocupa com os direitos de grupos e com a inflação 

de direitos; 

iv) O juiz ativista, ao afastar políticas estabelecidas pelo Legislativo 

e Executivo, tem a palavra final e age de maneira 

antidemocrática. 

 

 As abordagens acima constituem uma tentativa de traçar um esboço 

mínimo da idéia de ativismo judicial de uma forma neutral, sem tecer considerações 

de ordem axiológica do termo, no sentido de qualificá-lo de bom ou mau, positivo ou 

negativo. São oferecidos critérios básicos pelos quais se pode avaliar, com certa 

precisão, a incidência do fenômeno de ativismo em certas decisões judiciais. Desta 

forma, o que se busca é minimizar a incompreensão do tema, reduzindo as 

possibilidades de uso equivocado ou confuso da expressão, tornando, por 

conseguinte, mais profícuo o debate em torno do fenômeno do ativismo judicial. 

                                                             
109  O termo aqui se refere à tradição da common-law pela qual são duas as fontes primárias de 

direito: o Case Law (jurisprudência ou precedentes vinculantes) e o Statute law (leis ordinárias, 
constituições, tratados internacionais e atos do parlamento em geral). Assim, o juiz cria o direito 
(Case Law) ao apreciar e julgar casos que criam os precedentes. Para uma melhor compreensão 
das fontes de direito na common-law, cf. VIEIRA, Andréia Costa, Civil Law e Common Law: os 
dois grandes sistemas legais comparados. Porto Alegre: S. A. Fabris, 2007. p. 134-137. 
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4.5 Ativismo Judicial e Interpretação Constitucional. 

 

 No debate em torno do fenômeno rotulado de ativismo judicial, um 

dos eixos principais é, sem dúvida, a questão atinente à jurisdição constitucional e, 

de maneira atrelada, os métodos de interpretação do texto constitucional. O 

fenômeno objeto da preocupação neste estudo, portanto, verifica-se na atuação dos 

tribunais incumbidos da aplicação da Constituição que interpretam seus dispositivos 

com a finalidade maior de alcançar solução para as questões de repercussão 

político-institucional, notadamente aquelas relacionadas aos princípios e valores 

fundamentais da sociedade inseridos na Carta Política.  

 O debate encontra maior repercussão, conforme já assinalado, no 

direito norte-americano, onde a história da Suprema Corte apresenta momentos de 

atuação com intensa confrontação de idéias de conotação político-ideológica que 

contribuíram para a construção do espírito daquele povo. Neste sentido, o sistema 

jurídico americano, no que tange ao controle judicial de constitucionalidade das leis 

(judicial review), tem servido de excelente objeto de estudo, contribuindo, é certo, 

para o aperfeiçoamento do constitucionalismo moderno. 

 O judicial review, exercido pela Suprema Corte, é o ponto fulcral da 

discussão nos EUA, e apresenta registros de posições ora conservadoras ora 

progressistas, mas sempre despertando suspeitas sobre sua legitimidade. Como 

acentuado por Lêda Boechat Rodrigues: 

 

Em nenhum outro país, dada a alta visibilidade da Suprema Corte, é 
tão evidente o fato de que a função judicial – aquilo que os tribunais 
e os juízes, e sobretudo os tribunais constitucionais, decidem – é 
parte integrante do contexto político e sofre insofismadamente a sua 
influência.110 (grifo inexistente no original) 

  

                                                             
110 RODRIGUES, Lêda Boechat. A Corte de Warren. Rio de Janeiro: Civ. Brasileira, 1991. P. 19. 
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 Assim, por exemplo, na chamada era Lochner111, a crítica sobre o 

judicial review partia daqueles que viam na posição da Suprema Corte uma atitude 

conservadora com fito de preservar o status quo do pensamento econômico vigente. 

Por outro lado, a famosa Corte de Warren112 despertou, e ainda hoje desperta, a 

crítica dos conservadores que viam em sua atuação uma exorbitância da função 

judicial. Os conservadores buscam fundamentar suas críticas ao judicial review na 

afirmação de que as cortes têm uma natureza antidemocrática, pois invalidam as 

escolhas de um poder (o Legislativo) legitimamente eleito. É certo, contudo, que a 

idéia do judicial review encontrou, nos albores da democracia americana, temores 

quanto à extensão de seus poderes, levando Alexander Hamilton a responder tal 

preocupação com a famosa frase de que o Judiciário era o poder menos perigoso.113 

 Segundo Javier Dorado Porras114, o debate americano sobre o 

judicial review se deu a partir de dois pontos de vista distintos: i) abordagem político-

ideológica da função judicial, que estabelece uma disputa entre os partidários do 

ativismo judicial e da auto-restrição;115 ii) enfoque técnico-jurídico relacionado aos 

métodos de interpretação da Constituição com duas posições conflitantes: 

                                                             
111  Lochner v. New York 198 US 45 (1905). Neste caso, a Suprema Corte declarou inconstitucional 

uma lei do Estado de Nova Iorque, que fixava em 10 horas a jornada de trabalho nas padarias, 
sob o argumento de que tal lei interferia na liberdade de contrato protegida pela Constituição. Cf. 
RODRIGUES, Lêda Boechat. A Corte Suprema e o Direito Constitucional Americano. 2ª ed. Rio 
de Janeiro: Civ. Brasileira, 1992. P. 130-133. 

112   Earl Warren, Chief Justice da Suprema Corte Americana de 1953 a 1969. Cf. nota 31, supra. 

113  “Quem considerar com atenção os diferentes poderes deve reconhecer que, nos governos em 
que eles estão bem separados, o Poder Judiciário, pela mesma natureza das suas funções, é o 
menos temível para a Constituição, porque é o que menos meios tem de atacá-la... O Judiciário 
não dispõe da bolsa nem da espada e não pode tomar nenhuma resolução ativa. Sem força e 
sem vontade, apenas lhe compete juízo; e esse só deve a sua eficácia ao socorro do Poder 
Executivo”. HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. O Federalista. Belo 
Horizonte: Líder, 2003. Trad.: Hiltomar Martins Oliveira. P. 458. 

114  El Debate sobre el Contról Constitucional em los Estados Unidos, Madrid: Dickinson, 1997. 
(Cuadernos Bartolomé de las Casas, n. 3). Apud GRUPO DE ESTUDOS “A Jurisdição 
Constitucional e a Democracia”, Da Vontade do Legislador ao Ativismo Judicial: Os Impasses da 
Jurisdição Constitucional. Revista de Informação Legislativa, Brasília, n. 160, p 223-243, out-
dez/2003. Para as referências à obra de PORRAS, neste artigo, o Grupo de Estudos lançou mão 
da resenha da obra feita por PISARELLO, Gerardo. Cuestiones Constitucionales: Revista 
Mexicana de Derecho Constitucional, México, n. 2, enero/jun. 2000. Disponível em: 
<http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/2/rb/rb15.htm>. Acesso em: 27 jun. 2003.. 

115   Que eu chamei acima de moderados (advento histórico do termo ativismo judicial). 
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interpretativismo e não-interpretativismo. Para os que defendem o Interpretativismo 

a constituição tem um significado para o qual se dispensa o uso de fontes extra-

constitucionais, ou seja, para o Juiz só existe uma, e somente uma, interpretação 

possível da Constituição. Sua corrente mais extremada é o Originalism (strict 

construtionism). Para os adeptos do Não Interpretativismo (broad constructionists) 

existem, na Constituição, as chamadas cláusulas abertas, que facultam ao Juiz optar 

entre várias interpretações, podendo recorrer a fontes ou valores implícitos no texto 

constitucional. Pode ocorrer, portanto, combinações de posicionamento político-

ideológico com enfoque técnico-jurídico para gerar novas posições na prática do 

judicial review, variando o enfoque técnico de acordo com a postura ativista 

assumida. 

Nota-se, pois, que a idéia de ativismo judicial aqui corre o risco de 

ser conectada tão-somente à técnica não-interpretativista, identificando-se os 

ativistas com os broad constructionists. Entretanto, o ativismo também pode se 

configurar com a técnica do originalismo, sendo esta a preferida dos conservadores 

em contraponto ao ativista progressista. Assim, as críticas ao ativismo denotam mais 

um posicionamento político-ideológico do que uma escolha de técnica de 

interpretação. 

Uma das críticas ao ativismo mais enfáticas está entrincheirada 

exatamente no pensamento dos interpretativistas radicais, ou originalistas. Segundo 

estes, a Constituição tem um sentido unívoco assentado na intenção dos founding 

fathers. Assim, o juiz, ao se deparar com uma situação não contemplada na 

Constituição e em desacordo com a original intent, deve abrir espaço para a atuação 

do Legislativo na solução do conflito. No lado dos não-interpretativistas, porém, 

também há restrições ao ativismo judicial por parte daqueles simpatizantes da idéia 

de diferença judicial116. Consiste esta na concepção de que a Constituição é uma 

combinação de normas claras e normas abertas. Com base na crença da falta de 

legitimidade do Judiciário para decidir em última instância sobre matérias de política 

constitucional relevantes, defendem a tese de que, diante de normas abertas, o 

Judiciário deve abrir caminho para o legislador explicitá-las. Isto leva ao 

                                                             
116  GRUPO DE ESTUDOS, ob. Cit. p. 230. 
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questionamento sobre as razões para um não-interpretativismo moderado desta 

natureza. 

Uma delas é, exatamente, a reação ao ativismo judicial de índole 

conservadora, exemplificada, historicamente, com a chamada “Era Lochner”117. 

Outra é a que tem por base a teoria procedimentalista de interpretação da 

Constituição, de John Hart Ely. Constitui-se, pois, numa terceira via opcional à 

dicotomia interpretativismo e não-interpretativismo, ambas consideradas incapazes 

de realizar os valores constitucionais plenamente. Ely, inclusive, analisa que a 

atuação da Corte de Warren, largamente tida como a mais ativista, colimou, na 

verdade, a participação dos minoritários nos processos e benefícios do governo 

representativo.  

Ely esclarece que a participação, em si mesma, pode ser 

considerada um valor. Isto não significa, porém, a fusão dos dois modelos de judicial 

review em um só. Assim, há que ser feita a distinção: o controle judicial de definição 

de valores considera que certos direitos são tão importantes que devem ser 

protegidos de qualquer restrição que o processo político possa impor; já um controle 

judicial com orientação para a participação tem como preocupação básica a forma 

pela qual são tomadas as decisões que efetivam escolhas de valores e distribuem 

os custos e benefícios resultantes. Ele alerta que a denominação que ele dá aos 

dois processos não deva ser seguida, necessariamente, servindo ela apenas para 

diferenciá-los. Portanto, Ely arremata que os “valores” que devem ser buscados na 

Constituição pela Corte são os “valores de participação”, sendo estes valores:  

 

a) os que a Constituição tem se preocupado com maior 

preeminência e sucesso; 

b) os que cuja imposição não é incompatível, ao contrário, apóia o 

sistema americano de democracia representativa; e 

                                                             
117  Cf. nota 89, supra. 
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c) os que os Tribunais, isolados do processo político, são os únicos 

habilitados para impor.118 

 

A restrição, pois, apresentada por Ely diz com a utilização, pelos 

juízes, de valores particulares nas suas decisões. Para ele, compete ao juiz 

propiciar, por via das decisões, garantia de amplo acesso aos canais dos processos 

democráticos de decisão, visando à participação geral nas definições dos valores 

constitucionais nas instâncias políticas. Deve, portanto, o magistrado evitar 

manifestações acerca de conteúdos de políticas constitucionais. Desta forma, “Ely 

intenta oferecer uma versão restrita do controle judicial, que expulse os excessos 

do ativismo, mas contenha critérios progressistas em matéria de interpretação”.119 

(grifos inexistentes no original). Vale observar, entretanto, que: 

 

Sem dúvida, uma visão mais detida permite notar, paradoxalmente, 
segundo cremos, que tanto as posturas de Holmes, na prática, como 
as de Ely, na teoria, estabelecem, de certa forma, novas formas de 
ativismo judicial.120 (grifos inexistentes no original). 

 

                                                             
118

   ELY, John Hart. Democracy and Distrust. Cambridge: Harvard University Press, 1980. P. 75.no 
original: “Participation itself can obviously be regarded as a value, but that doesn’t collapse the 
two modes of review I am describing into one. As I am using the terms, value imposition refers to 
the designation of certain goods (rights or whatever) as so important that they must be insulated 
from whatever inhibition the political process might impose, whereas a participational orientation 
denotes a form of review that concerns itself with how decisions effecting value choices and 
distributing the resultant costs and benefits are made…I surely don’t claim that the words have to 
be used thus. (There is even doubt that “participational” deserves to be recognized as a word at 
all). I claim only that that is how I am using them, and that so used they are not synonyms. If the 
objection is not that I have not distinguished two concepts but rather that one might well “value” 
certain decision procedures for their own sake, of course it is right: one might. And to one who 
insisted on that terminology, my point would be that the “values” the Court should pursue are 
“participational values” of the sort I have mentioned, since those are the “values” (1) with which 
our Constitution has preeminently and most successfully concerned itself, (2) whose “imposition” 
is not incompatible with, but on the contrary supports, the American system of representative 
democracy, and (3) that courts set apart from the political process are uniquely situated to 
‘impose’”. 

 
119  GRUPO DE ESTUDOS, ob. Cit. p. 231. 

120  Idem. 
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Decerto, o procedimentalismo de Ely se contrapõe a um ativismo 

judicial baseado na imposição de valores extraídos diretamente da Constituição, 

mas, ao mesmo tempo, estabelece uma forma de judicial review que exigirá do 

intérprete constitucional uma postura ativista na determinação das situações que 

demandam o funcionamento equânime dos procedimentos democráticos de 

definição de valores. Assim, para exemplificar, o direito ao aborto consubstanciado 

na decisão Roe v. Wade121 foi fruto de uma postura ativista com a qual Ely não 

concorda. Pois, segundo ele, tal direito sequer é sugerido no texto constitucional. 

Seu sentir é de que tal direito deveria ser garantido às mulheres pelos processos 

políticos de decisão. O que permite que se conclua que esta questão seria daquelas 

relativas às normas abertas, embasadoras da idéia da diferença judicial, que 

remeteria o problema para resolução pelo legislador através dos processos 

democráticos com amplo acesso dos interessados. São, por conseguinte, três os 

argumentos de Ely para uma judicial review orientada para a participação: 

 

a) As espécies de direito de que ele trata – direitos de acesso e direitos 
de igualdade – são aqueles cuja proteção devemos menos confiar aos 
nossos representantes eleitos, os quais possuem todo o incentivo 
para impedir o acesso de vários grupos insurgentes e dissidentes ao 
processo e para colaborar com uma maioria dominante, de maneira a 
tiranizar ou pelo menos discriminar certas minorias, de cujo apoio 
continuado eles não precisam (mas a intervenção judicial não é 
justificada quando o escopo é a proteção de “valores fundamentais da 
sociedade”, receita favorita dos teóricos acadêmicos, pois, se o que 
eles realmente desejam é o respeito aos “valores do povo”, é inegável 
que os representantes eleitos têm fortes incentivos para defini-los 
corretamente, assim possibilitando sua reeleição); 

b) O objeto das preocupações gerais da Constituição são justamente as 
espécies de direito aludidas, ou seja, direitos de acesso e de 
igualdade; 

c) A abordagem representation-reinforcing para o controle de 
constitucionalidade é mais consistente com a teoria democrática 
subjacente às instituições americanas.122 

 

                                                             
121   Ver nota, supra. 

122   FERRO, Ana Luiza Almeida. Interpretação Constitucional: A Teoria Procedimentalista de John 
Hart Ely. Belo Horizonte: Decálogo, 2008. P. 31-34. 
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Destarte, o não-interpretativismo moderado, com base na teoria de 

Ely, sob o pretexto de combater certo grau de ativismo, mostra-se em si mesmo um 

ativismo embasado numa interpretação constitucional realizadora de valores, ainda 

que por meio indireto. Ou seja, embora aceitando a noção de que a Constituição tem 

um sentido plural, assume que não compete ao Judiciário a definição de valores não 

expressamente claros no texto constitucional. Em caso que tais, a postura adequada 

é a garantia de acesso e inserção igualitária nos processos democráticos de decisão 

dos valores da sociedade – com foro nas instâncias de deliberações políticas. 

 

 5. ATIVISMO JUDICIAL NO DIREITO BRASILEIRO 

 

 A partir daqui, o enfoque do estudo recairá na detecção do 

fenômeno do ativismo judicial no Direito pátrio. Embora o tema tenha uma análise 

mais aprofundada em países de outras tradições jurídicas, o ativismo judicial é, hoje, 

fenômeno de dimensão global. Assim, o constitucionalismo brasileiro também enseja 

arranjos jurídico-institucionais que permitem a ocorrência de ativismo judicial, 

cabendo, portanto, uma apreciação de se e como o fenômeno se dá em nosso país. 

 Claro que, observando-se a opção de se estudar o ativismo como 

correlato ao exercício da jurisdição constitucional, o enfoque daqui em diante será a 

atuação do Supremo Tribunal Federal. 

 

 5.1 A idéia de Ativismo no Brasil 

 

 O debate sobre ativismo judicial em nosso país, embora incipiente e 

de certa forma escasso, parece não fugir ao figurino geral de estar centrado nas 

controvérsias acerca da tripartição constitucional de poderes e da noção de 

democracia fundada na legitimidade do poder soberano do povo, exercido por 

representantes eleitos por voto direto. O Estado Democrático de Direito tem como 

um de seus pilares a concepção de uma Constituição como hierarquicamente 

superior a qualquer outro ato normativo e, ao mesmo tempo, como fundamento 



 

 

 

78

legitimador de todos esses demais atos, Neste esboço, situa-se a jurisdição 

constitucional como mecanismo de defesa e preservação da higidez de um 

ordenamento jurídico consentâneo com a Lei Maior. E o responsável pelo exercício 

dessa Jurisdição Constitucional é, no caso pátrio, o Supremo Tribunal Federal. 

 Portanto, sempre se faz referência à distinção entre as atuações do 

Judiciário, do Legislativo e do Executivo. Estes teriam como função precípua a 

formulação e execução de políticas públicas, enquanto àquele caberia a guarda da 

Constituição Federal. O ativismo, nesse contexto, se configuraria, para alguns, numa 

extrapolação do Judiciário no ato de interpretar a Constituição no deslinde de 

questões postas à sua apreciação. É esta extrapolação que constitui o foco da 

discussão, pois para os que vêem o ativismo como algo indesejável (intromissão do 

Judiciário em assuntos privativos dos poderes políticos – Executivo e Legislativo) ela 

consiste na imposição da ideologia e da visão subjetiva dos Magistrados, que sub-

rogam-se na prerrogativa de governar ao definir políticas públicas de acordo com 

seus critérios pessoais travestidos de soluções técnicas de imposição do sentido da 

Constituição. Para os que percebem o ativismo como algo positivo, consistindo 

numa atuação construtiva e realizadora de direitos pelo Judiciário, não existe tal 

extrapolação. Pelo contrário, o que existe é a posição corajosa e altaneira do 

Judiciário que se desfaz da postura estritamente técnica e assume a missão de 

sentir as demandas que lhe são propostas, compreendendo, então, que lhe cabe um 

papel concretizador dos anseios embutidos nas questões sociais mais prementes. 

 Aqui, portanto, o debate também ainda gira em torno de expressões 

como “governo de juízes” e sobre a possibilidade de criação do direito pelo Juiz. E, 

claro, no âmbito da jurisdição constitucional a atenção se volta para o 

comportamento do Supremo Tribunal Federal na apreciação de questões 

melindrosas que afetam a atuação do Executivo e do Legislativo. Afinal de contas, 

na defesa da Constituição, o STF é demandado para responder aos apelos de 

concretização dos direitos fundamentais calcados na premissa maior da dignidade 

da pessoa humana, no vácuo da atuação dos ramos políticos do Estado. 

 Na verdade, em nosso país, a Corte maior parece ainda estar a 

dever uma postura mais identificada com os interesses maiores do ideal 
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democrático. Muitas críticas são lançadas quanto à sua atuação, a qual se inclina 

mais forte para a satisfação de interesses minoritários de natureza conservadora do 

status quo, ainda quase intacto desde os tempos coloniais. O STF passa a 

impressão de uma legitimidade comprometida, haja vista o tímido exercício de sua 

função primordial de guardião da Constituição. Paulo Bonavides, denunciando o 

inadequado exercício da jurisdição constitucional em países periféricos, entre eles o 

Brasil, aduz que: 

 

Neles, o influxo das interferências executivas sobre o Judiciário se 
fazem (sic) sentir com mais força e intensidade, descaracterizando, 
não raro, a natureza do controle, transvertido em instrumento ou 
veículo de interesses infestos à causa da justiça e da democracia, e 
sempre orientados no sentido do fortalecimento e hipertrofia, já do 
poder do Estado, já do arbítrio dos governantes. 

Assim acontece com as “ditaduras constitucionais” de algumas 
repúblicas latino-americanas, das quais o exemplo mais atual, 
frisante e ilustrativo é do Brasil na presente conjunção. Por onde se 
infere que neste país o Poder Executivo busca fazer o controle de 
constitucionalidade se exercitar cada vez mais no interesse do grupo 
governante e cada vez menos no interesse da ordem constitucional 
propriamente dita, de que é guarda o poder Judiciário.123 

 

 Da contundente análise do mestre Bonavides acima, pode-se 

compreender a tibieza do debate em torno do fenômeno do ativismo judicial no 

Brasil. É que tal fenômeno está, em países de tradição jurídica mais avançada, 

vinculado a uma atuação mais ostensiva do Judiciário em relação à realização de 

valores constitucionais identificados com a efetivação de direitos fundamentais, no 

mais das vezes de grupos minoritários marginalizados e que se contrapõem a 

interesses dos detentores de poder econômico e político. 

 O ativismo judicial brasileiro, ou, talvez, a inexistência dele, pode 

encontrar uma pista para a sua compreensão no exame da evolução histórica dos 

mecanismos processuais de controle de constitucionalidade em voga no país. É que 

no controle de constitucionalidade das leis e dos atos do poder público reside a 

aptidão do Judiciário de participar ativamente (ou, ativistamente) da dinâmica do 

                                                             
123  BONAVIDES, Paulo. Ob. Cit., p. 319. 
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sistema político para, no exercício de suas funções precípuas, contribuir 

decisivamente na consolidação do Estado Democrático de Direito. Neste sentido, 

acentua Paulo Bonavides: 

 

Poder desarmado, é ele, de natureza, poder débil. Mas de 
necessidade, urge, que seja poder forte, apto a dirimir grandes 
conflitos políticos e sociais cuja profundeza afeta a manutenção das 
estruturas institucionais. 

Sua relação com o controle de constitucionalidade é crucial; é a 
questão vexatória do Direito Constitucional desta época, que não 
teve, e dificilmente terá, solução na teoria e na práxis, porquanto 
entende com o suposto caráter político da jurisdição constitucional, 
tema movediço, escorregadio, mergulhado nas incertezas polêmicas 
do debate doutrinário.124 (grifos inexistentes no original). 

 

 Mais uma vez, o mestre oferece magistral lição através da qual se 

vislumbram os contornos do que se pode entender como o genuíno fenômeno do 

ativismo judicial. Este fenômeno é a manifestação do poder forte que se apresenta 

como capaz de enfrentar e deslindar os grandes conflitos políticos e sociais, dando 

ensejo a uma judicialização da política de natureza tão controversa e escorregadia, 

mas que se constitui em mecanismo adequado de preservação e manutenção das 

estruturas institucionais democráticas. 

 

5.2 Jurisdição Constitucional no Brasil – O Supremo Tribunal Federal 

 

 Nos albores da República brasileira, o Decreto nº 848, de 11 de 

outubro de 1890, organizou a Justiça Federal e estabeleceu o Supremo Tribunal 

Federal como corte maior do país. A Constituição de 1891 dedicou-lhe os artigos 55 

a 59, tendo a corte sido instalada, em sessão extraordinária, às 13 horas do dia 28 

de fevereiro de 1891, com uma composição inicial de 15 Juízes125. O curioso sobre o 

                                                             
124   Idem, p. 327. 

125  RODRIGUES, Léda Boechat, História do Supremo Tribunal Federal, tomo I, 1891-1898, Defesa 
das Liberdades Civis, Rio de Janeiro: Civ. Brasileira, 1991, p. 7. 
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tema é o registro de que Salvador de Mendonça e Lafayette Rodrigues Pereira 

viajaram aos Estados Unidos, em julho de 1889, numa missão oficial, tendo ouvido, 

antes da partida, do ainda Imperador D. Pedro II, a seguinte orientação: 

 

Estudem com todo o cuidado a organização do Supremo Tribunal de 
Justiça de Washington. Creio que nas funções da Corte Suprema 
está o segredo do bom funcionamento da Constituição norte-
americana. Quando voltarem, haveremos de ter uma conferência a 
este respeito. Entre nós as coisas não vão bem, e parece-me que se 
pudéssemos criar aqui um tribunal igual ao norte-americano, e 
transferir para ele as atribuições do Poder Moderador da nossa 
Constituição, ficaria esta melhor. Dêem toda a atenção a este 
ponto.126 

 

 Veja-se que a idéia tem inspiração no modelo liberal americano, 

importado para implantação numa sociedade de formação cultural e histórica própria 

como a brasileira. O STF, entretanto, parece trazer desde sua concepção o caráter 

de desaguadouro de questões políticas controversas relacionadas à distribuição de 

poder nos moldes estabelecidos na Constituição. Assoma-se a impressão de que 

nele foram depositadas as esperanças de trazer o equilíbrio político-institucional 

abstratamente traçado nas letras constitucionais, garantindo a realização de direitos 

básicos dos indivíduos, a par do controle das atividades do Legislativo e do 

Executivo nos limites impostos pela Lei Maior. Esta condição traz em si os riscos de 

uma atuação institucional que possa ser confundida com intromissão indevida de um 

poder em outro, numa situação que geralmente é intitulada de ativista, seja numa 

perspectiva de algo indesejável, seja em outra de algo necessário. Entretanto, o que 

o então Ministro da Justiça, Campos Sales, deixou claro na exposição de motivos do 

Decreto nº 848 foi que: 

 

A magistratura, que agora se instala no país graças ao regímen 
republicano, não é um instrumento cego, ou mero intérprete, na 
execução dos atos do Poder Legislativo. Antes de aplicar a lei, cabe-

                                                             
126  MENDONÇA, Carlos Süssekind, Salvador de Mendonça. Rio de Janeiro: Inst. Nac. do  Livro, 

1960. p. 136, apud RODRIGUES, Lêda Boechat, História do Supremo Tribunal Federal, tomo I, 
1891-1898, Defesa das Liberdades Civis, Rio de Janeiro: Civ. Brasileira, 1991, p. 1. 
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lhe o direito de exame, podendo dar-lhe ou recusar-lhe a sanção, se 
ela lhe parecer conforme, ou contrária à Lei orgânica... Aí está posta 
a profunda diversidade de índole, que existe entre o Poder Judiciário, 
tal como se achava instituído no regímen decaído, e aquele que 
agora se inaugura, calcado sobre os moldes democráticos do 
sistema federal. De poder subordinado, qual era, transforma-se em 
poder soberano, apto, na elevada esfera de sua atividade, para 
interpor a benéfica influência do seu critério decisivo, a fim de manter 
o equilíbrio, a regularidade e a própria independência dos outros 
poderes, assegurando, ao mesmo tempo, o livre exercício de direitos 
do cidadão... Ao influxo de sua real soberania se desfazem os erros 
Legislativos, e são entregues à severidade da lei os crimes dos 
depositários do Poder Executivo.127 (grifos inexistentes no original). 

 

 Com esse contorno, inevitável seria para o STF se defrontar com 

questões que lhe exigissem mais do que uma mera apreciação jurídica. Sua história 

está permeada de julgados paradigmáticos que ajudaram na evolução das relações 

político-institucionais. Através de ações e omissões, o Supremo contribuiu para a 

experiência política nacional, colaborando na tortuosa caminhada da construção de 

uma democracia. O exercício da jurisdição constitucional foi sua ferramenta de 

atuação, às vezes de forma altaneira, às vezes tergiversando. Mas, 

indubitavelmente, sem ele seria impossível o amadurecimento político tão caro a 

uma nação genuinamente evoluída. Como assinala Lêda Boechat Rodrigues: 

 

...a democracia brasileira teria funcionado de modo ainda mais 
defeituoso sem o símbolo do Supremo Tribunal Federal e de sua 
capacidade de encarnar, em determinados momentos, o que existe 
de melhor na consciência nacional. Supremo intérprete da 
Constituição, num sistema de controle jurisdicional dos atos do 
Congresso e do Executivo, ele mantém viva a esperança de que os 
abusos de poder, ainda que não corrigidos nos momentos de 
ditadura e de grande conturbação política, o poderão ser quando 
restaurado o pleno regime legal.128 

 

 Conrado Mendes denuncia que, embora tenha havido momentos de 

tensões, na história política brasileira não há registros de embates radicais entre 

                                                             
127   RODRIGUES, Lêda Boechat. Ob. Cit. p 1-2. 

128   Id. P. 6. 
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Legislativo e Executivo e o STF, tendo este ficado com o prejuízo quando, em 

episódios políticos mais graves, mostrou resistência129. 

 Essa resistência se constitui na manifestação palpável da noção de 

ativismo, numa perspectiva não conservadora, e permite compreender que as 

transformações sociais em um ambiente democrático pressupõem um Judiciário que 

demonstre firme convicção na crença de sua independência dentro do modelo 

constitucional clássico de tripartição de poderes. O mero posicionamento técnico-

jurídico não assegura a realização de direitos básicos e caros aos princípios 

democráticos mais elevados, requerendo do Judiciário uma posição mais proativa no 

sentido de fazer valer, concretamente, os ideais de cidadania e de dignidade da 

pessoa humana. 

 O que se pode pôr em questionamento, entretanto, é como o 

fenômeno identificado como ativismo judicial tem espaço de legitimidade dentro do 

contexto democrático previsto na Constituição brasileira. Em outras palavras, o que 

se procura verificar é se pode o Supremo Tribunal Federal assumir uma postura 

ativista, no exercício da jurisdição constitucional, sem melindrar os cânones 

institucionais que dão sustentação ao modelo democrático traçado na Constituição.  

 Tal questionamento assoma em importância quando se observa que 

o ativismo encontra trilhos próprios através da interpretação do texto constitucional 

realizada pela instituição autorizada a fazê-la: no caso brasileiro, o Supremo Tribunal 

Federal. A perquirição, pois, volta-se para uma possível existência do fenômeno do 

ativismo no sistema judicial brasileiro. Em caso positivo, de que tipo seria e se os 

meios pelo qual se dá são legítimos, no sentido de não comprometer um adequado 

funcionamento do sistema político em moldes genuinamente democráticos. 

 Concretamente, o que se busca compreender também é a 

possibilidade, num contexto de normalidade institucional, de o Supremo Tribunal 

Federal interferir em iniciativas governamentais com o entendimento que as mesmas 

feririam cláusulas constitucionais. As proposições governamentais são, em geral, 

resultado de discussões não raro submetidas ao processo majoritário de decisão no 

                                                             
129   MENDES, Conrado Hübner. Controle de Constitucionalidade e Democracia. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2008. P. 139. 
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foro do Legislativo. Ora, poderia se questionar, portanto, como seria possível ao 

Supremo, através do ato de interpretação da Constituição, interferir legitimamente 

em formulações políticas que tramitaram sob o processo de decisão submetido ao 

princípio majoritário. 

 Tal possibilidade é vista com bastante reserva e existem críticas 

contundentes quanto ao aspecto da legitimidade do Judiciário para tanto: 

 

O ativismo judiciário significa, em breve síntese, que juízes não 
eleitos diretamente pela população trazem para si a incumbência de 
decidir questões tradicionalmente afetas aos demais Poderes da 
República. Assim, o fenômeno da “judicialização da política” traz em 
seu interior a possibilidade de que decisões sobre políticas públicas 
sejam tomadas por aqueles que não foram eleitos para esta 
importante missão. Em meio a um processo eleitoral nacional, o 
tema é assaz relevante. 
Nos Estados Unidos, o ativismo judiciário foi o responsável pelos 
maiores acertos — e também pelos maiores erros — históricos da 
Suprema Corte. No início do século XX (Lochner v. New York – 
1905) a Suprema Corte dos Estados Unidos, à revelia dos ramos 
eleitos pela população, ainda durante a Era Roosevelt, declarou 
inconstitucionais reformas sociais que se mostravam indispensáveis 
à recuperação econômica do país, após a quebra da Bolsa de NY. 
Para muitos, esta (ativista) decisão da Suprema Corte foi um dos 
maiores erros judiciários da história do país.130 

 

 Vários aspectos, pois, da dinâmica do sistema político, que inclui o 

Poder Judiciário, devem ser observados para se obter subsídios que lancem luz 

sobre o fenômeno em discussão.  

  

 5.3. O STF e o Legislativo 

 

 Um dos aspectos observados atualmente na atuação do Supremo 

Tribunal Federal é seu posicionamento sobre temas polêmicos que têm colocado na 

berlinda a letargia do Poder Legislativo. Este Poder tem praticamente abdicado de 

                                                             
130   APPIO, Eduardo. Ativismo Judiciário. Disponível em 

<http://www.conjur.com.br/static/text/69219,1>. Acesso em 09/09/2008. Sobre o caso Lochner v. 
New York, cf. nota 89 supra. 
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sua função legiferante, deixando para o STF a oportunidade de se manifestar sobre 

assuntos de grande relevância social.  

 Recente reportagem veiculada na revista Veja131 registra a edição de 

uma novel súmula vinculante pelo Supremo, pela qual foi considerado 

inconstitucional, nas três esferas de Poder, o chamado “nepotismo”, coibindo, 

inclusive, a prática do “nepotismo cruzado”132. Segundo a notícia, o julgamento “foi 

saudado como histórico, por tocar numa mazela que historiadores e antropólogos 

costumam descrever como um dos pecados de origem da sociedade brasileira”. E 

continua, acentuando que a mesma decisão pôs em relevo um papel de protagonista 

que a Corte não abandonará por três razões: a) a paralisia do Congresso não 

acabará subitamente; b) a pauta da Corte, a exemplo de sua congênere americana, 

contém temas polêmicos e de interesse direto dos brasileiros e c) ocorre, no interior 

da Corte, uma rápida consolidação de uma cultura de “ativismo judiciário”.133 

 Há críticas, entretanto, no sentido de que a súmula vinculante do 

nepotismo representa uma invasão de competências dos demais Poderes da 

República pelo Judiciário, que assume ostensivo papel de legislador positivo. Teria 

havido, através da Súmula, a criação de deveres concretos para o Administrador 

Público, com evidente limitação de sua liberdade, sem aprovação de lei pelo 

Congresso Nacional, que seria a instituição legitimada para tanto. Ademais, é a 

própria Constituição Federal que estabelece a plena liberdade do Administrador 

Público para o provimento de cargos comissionados, sendo exigida, para se limitar 

                                                             
131   Veja.com. Brasil – A calma é só aparente... Disponível em 

<http://veja.abril.com.br/270808/p_060.shtml> acesso em 09/09/2008.  

132  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. Publicada no DJE, n. 162, de 29/8/2008, p.1. Informativo do STF nº 517, 
de 03/09/2008, p. 9. Súmula editada após o julgamento do RE 579951/RN, rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, 20.8.2008. Precedentes citados: ADI 1521/RS (DJU de 17.3.2000); ADC 12 
MC/DF (DJU de 1º.9.2006); MS 23780/MA (DJU de 3.3.2006); RE 579951/RN (j. em 20.8.2008 ). 

 

133 Veja.com. Brasil – A calma é só aparente... Disponível em 
<http://veja.abril.com.br/270808/p_060.shtml> acesso em 09/09/2008. 
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essa liberdade, uma emenda à Constituição ou lei federal aprovada pelo Congresso 

Nacional, mostrando-se inadequada, por conseguinte, decisão unilateral do STF 

para regular o tema134. Destarte: 

 

O STF passa a aceitar a incumbência de regular os mais importantes 
temas da agenda política do país, exercendo verdadeira atividade 
legislativa (positiva), convertendo-se, doravante, na Corte 
Constitucional mais ativista do mundo ocidental e principal Casa 
Legislativa do país. O resultado da súmula, muito embora correto do 
ponto de vista da ética política, é conseqüência do uso indevido de 
um instrumento normativo que deveria estar reservado para os casos 
de revisão da atividade política dos demais Poderes da República. 
Em uma democracia, os fins — mesmo que nobres — nunca 
justificam os meios.135 (grifos inexistentes no original). 

 

 Exageros à parte do articulista, é salutar que o STF tenha assumido 

uma postura mais assertiva ultimamente, muito embora isto não signifique 

negligência quanto à observância de regras constitucionais que garantam a higidez 

de sua atuação no sistema político democrático. O epíteto atual de Corte ativista, 

num pano de fundo histórico em que a Corte deixou a desejar em alguns momentos 

cruciais para a sociedade brasileira, é um elogio e uma percepção de mudança na 

cultura constitucional do país, mas o STF está longe de ser a Corte mais ativista do 

mundo. O certo, porém, é que as argumentações acima referidas não comoveram a 

maioria dos Ministros do STF, que preferiram impor a efetivação dos princípios 

insculpidos no caput do art. 37 da Constituição, já que independem de 

regulamentação formal exauriente a cargo dos demais Poderes, pois constituem 

aqueles princípios verdadeiras regras jurídicas prescritivas cuja eficácia pode ser, se 

necessário, reclamada por via judicial: 

 

Repercussão Geral: Vedação ao Nepotismo e Aplicação aos Três 
Poderes – 1 - O Tribunal deu parcial provimento a recurso 
extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio Grande do Norte que reputara constitucional e legal a 

                                                             
134

    APPIO, Eduardo. Ativismo Judiciário. Disponível em 
<http://www.conjur.com.br/static/text/69219,1>. Acesso em 09/09/2008. 

135   Idem 
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nomeação de parentes de vereador e Vice-Prefeito do Município de 
Água Nova, daquela unidade federativa, para o exercício dos cargos, 
respectivamente, de Secretário Municipal de Saúde e de motorista. 
Asseverou-se, inicialmente, que, embora a Resolução 7/2007 do CNJ 
seja restrita ao âmbito do Judiciário, a vedação do nepotismo se 
estende aos demais Poderes, pois decorre diretamente dos 
princípios contidos no art. 37, caput, da CF, tendo aquela norma 
apenas disciplinado, em maior detalhe, aspectos dessa restrição que 
são próprios a atuação dos órgãos jurisdicionais. Ressaltou-se que o 
fato de haver diversos atos normativos no plano federal que vedam o 
nepotismo não significaria que somente leis em sentido formal ou 
outros diplomas regulamentares fossem aptos para coibir essa 
prática, haja vista que os princípios constitucionais, que não 
configuram meras recomendações de caráter moral ou ético, 
consubstanciam regras jurídicas de caráter prescritivo, 
hierarquicamente superiores às demais e positivamente vinculantes, 
sendo sempre dotados de eficácia, cuja materialização, se 
necessário, pode ser cobrada por via judicial. Assim, tendo em conta 
a expressiva densidade axiológica e a elevada carga normativa que 
encerram os princípios contidos no caput do art. 37 da CF, concluiu-
se que a proibição do nepotismo independe de norma secundária 
que obste formalmente essa conduta. Ressaltou-se, ademais, que 
admitir que apenas ao Legislativo ou ao Executivo fosse dado 
exaurir, mediante ato formal, todo o conteúdo dos princípios 
constitucionais em questão, implicaria mitigar os efeitos dos 
postulados da supremacia, unidade e harmonização da Carta Magna, 
subvertendo-se a hierarquia entre esta e a ordem jurídica em geral. 
RE 579951/RN, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 20.8.2008.  (RE-
579951). Informativo STF nº 516, de 17/08/200, p. 3. 

 

 O que não pode ser deixado de observar, portanto, é que a 

reportagem de Veja traça um esboço de um sistema político em que uma de suas 

instituições basilares, quedando inerte, abre ensejo para uma atuação mais 

ostensiva das outras. No caso em tela, o Judiciário passa a ocupar uma posição de 

destaque, bafejado não somente pelo vácuo deixado pelo Legislativo, mas também 

por uma demonstração de iniciativa operante que se rotula de ativismo. O ativismo, 

portanto, extrapola questões de mera manipulação de técnicas procedimentais, pois 

pressupõe, como bem assinalado pela revista, a adoção de uma cultura que serve 

de lastro para a atuação do Judiciário em assuntos de controversos 

posicionamentos e difícil resolução.  

 A ausência de regulamentação de dispositivos constitucionais, que 

efetivariam direitos fundamentais, abre espaço para que a sociedade organizada 

busque o auxílio do Judiciário para ver colmatada a lacuna legislativa. E, desta 
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forma, favorece o fenômeno da judicialização da política, nos moldes descritos 

acima quando se discorreu sobre a idéia de C. Neal Tate a respeito das condições 

propiciadoras daquele fenômeno. Na análise do próprio Presidente atual do STF, 

Ministro Gilmar Ferreira Mendes, a Corte não pode se eximir do papel de “legislar”, 

embora ressalve que “não é por razões ideológicas ou pressão popular. É porque a 

Constituição exige. Nós estamos traduzindo, até tardiamente, o espírito da Carta de 

88, que deu à corte poderes mais amplos”136.  

 Na perspectiva do quadro de equilíbrio entre os três poderes, 

entretanto, já há quem veja na edição de súmulas vinculantes pelo Supremo 

Tribunal Federal uma usurpação das funções do Legislativo com graves riscos 

institucionais para o modelo democrático desenhado na Constituição. É, por 

exemplo, o pensamento do advogado e Professor Maurício Gentil: 

 

E que risco é esse? É o de tornar a Suprema Corte a depositária de 
todas as esperanças e anseios da sociedade. Já que os demais 
poderes, em especial o Legislativo, vem (sic) falhando seriamente no 
atendimento das demandas coletivas, que o Poder Judiciário e em 
especial o STF assuma esse papel, em nome do implemento de boa 
vontade das determinações constitucionais. 

Desse modo, os grandes temas nacionais, que deveriam 
necessariamente passar por amplo debate democrático em toda a 
sociedade e nos locais mais adequados para o exercício da 
representação política dessa mesma sociedade (Poder Legislativo e 
Poder Executivo), passam a ser objeto de monopolização pelo Poder 
Judiciário (leia-se STF).137 

 

 A crítica se apóia, como se observa, no aspecto da legitimidade da 

Corte para apreciar e decidir questões que teriam foro mais adequado nas 

                                                             
136  Idem.  Concordamos com o Ministro quanto às razões ideológicas, mas discordamos quanto à 

pressão popular. Claro que a pressão popular não pode ditar a forma como deve se dar o 
posicionamento do Supremo, Porém, ela integra normalmente o fenômeno da judicialização da 
política como meio de provocação do Judiciário para que tome posições que supram eventuais 
omissões do Legislativo na efetivação de direito fundamentais. 

137   Ativismo Judicial e Democracia. Disponível em:  
http://www.infonet.com.br/mauriciomonteiro/ler.asp?id=77105&titulo=mauriciomonteiro>. Acesso 
em 13/09/2008. O autor é Mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará e, atualmente, 
leciona na Universidade Tiradentes em Aracaju (SE). 
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instituições majoritárias. Mas, comentários que tais estão fundamentados justamente 

naqueles pontos que corroboram a idéia das condições propiciadoras de 

judicialização da política, quais sejam, o funcionamento inadequado das instituições 

majoritárias e a conseqüente frustração da sociedade em relação às suas 

pretensões. Esta situação, conforme já visto, abre espaço para o ativismo como 

resposta à visão da Corte como “depositária de todas as esperanças e anseios da 

sociedade”. 

 O citado advogado, entretanto, chega ao exagero de vislumbrar no 

ativismo judicial um perigo de tal ordem que seria capaz de incutir nos eleitores uma 

apatia em relação às eleições sob “a percepção de que seu voto não vale muito, 

afinal, os grandes assuntos de relevância social estarão agendados, definidos e 

decididos mesmo em outras esferas de poder, cujos membros não se submetem a 

processo de escolha popular”138. É uma análise exacerbada, pois o ativismo judicial 

acontece num contexto que é conseqüência e não causa da referida apatia. Em 

outras palavras, o ativismo judicial não tem o condão de suscitar esse sentimento de 

apatia nas pessoas, acontecendo exatamente o contrário: essa apatia é que cria as 

condições favoráveis e um terreno propício ao desencadeamento do fenômeno do 

ativismo judicial. 

 A reportagem de Veja alude, ainda, a uma mudança de posição do 

Supremo que bem caracteriza a adoção prática de uma nova cultura ativista. Trata-

se da apreciação pela Corte, em dois momentos distintos, de casos relacionados ao 

direito de greve dos servidores públicos, previsto no art. 37, VII da Constituição, que 

remete a uma necessária regulamentação do dispositivo para viabilizar a fruição do 

direito. No primeiro momento, nos idos de 1996, assim se posicionou o STF ao julgar 

um Mandado de Injunção Coletivo sobre o tema: 

 

Direito de greve no serviço público. Mandado de Injunção coletivo. O 
exercício do direito público subjetivo de greve outorgado aos 
servidores civis só se revelará possível depois da edição da lei 
complementar reclamada pela Carta Política. A lei complementar 
referida – que vai definir os termos e os limites do exercício do direito 

                                                             
138  Idem. 
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de greve no serviço público – constitui requisito de aplicabilidade e 
de operatividade da norma inscrita no art. 37, VII, do texto 
constitucional. Essa situação de lacuna atécnica, precisamente por 
inviabilizar o exercício do direito de greve, justifica a utilização e o 
deferimento do mandado de injunção. A inércia estatal configura-se, 
objetivamente, quando o excessivo e o irrazoável retardamento na 
efetivação da prestação legislativa – não obstante a ausência, na 
Constituição, de prazo prefixado para a edição da necessária norma 
regulamentadora – vem a comprometer e a nulificar a situação 
subjetiva de vantagem criada pelo texto constitucional em favor dos 
seus beneficiários. MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO: a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de 
admitir a utilização, pelos organismos sindicais e pelas entidades de 
classe, do mandado de injunção coletivo, com a finalidade de 
viabilizar, em favor dos membros ou associados dessas instituições, 
o exercício de direitos assegurados pela Constituição. Precedentes e 
doutrina. (STF/MI 20-4, Rel. Min. Celso de Mello, Informativo STF nº 
54, 27/11/96, pág. 3). 

 

 O posicionamento acima explicitado, inclusive, foi reafirmado na ADI 

1880-4, conforme abaixo: 

 

"EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
PORTARIA Nº 1.788, DE 25.08.98, DA SECRETARIA DA RECEITA 
FEDERAL. Texto destinado à regulamentação do estágio probatório, 
que se acha disciplinado pelo art. 20 da Lei nº 8.112/90, com a 
alteração do art. 6º da EC nº 19/98 e, por isso, insuscetível de ser 
impugnado pela via eleita. Inviabilidade, declarada pelo STF (MI nº 
20, Min. Celso de Mello), do exercício do direito de greve, por parte 
dos funcionários públicos, enquanto não regulamentada, por lei, a 
norma do inc. VII do art. 37 da Constituição. Não-conhecimento da 
ação" (STF ADI-1880 / DF, Ac. TP, Rel. Min. ILMAR GALVAO, DJ 
27-11-98, p. 7, julg. 09-09-1998).  

  

 Em outubro do ano passado, porém, o STF, julgando três mandados 

de injunção impetrados, respectivamente, pelo Sindicato dos Servidores Policiais 

Civis do Espírito Santo – SINDIPOL (MI 670/ES), pelo Sindicato dos Trabalhadores 

em Educação do Município de João Pessoa – SINTEM (MI 708/DF), e pelo Sindicato 

dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado do Pará – SINJEP (MI 712/PA), 

em que se pretendia fosse garantido aos seus associados o exercício do direito de 

greve, conheceu dos mandados de injunção e propôs a solução para a omissão 
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legislativa com a aplicação, no que couber, da Lei 7.783/89, a qual dispõe sobre o 

exercício do direito de greve dos trabalhadores da iniciativa privada: 

 

Mandado de Injunção e Direito de Greve. No MI 670/ES e no MI 
708/DF prevaleceu o voto do Min. Gilmar Mendes. Nele, inicialmente, 
teceram-se considerações a respeito da questão da conformação 
constitucional do mandado de injunção no Direito Brasileiro e da 
evolução da interpretação que o Supremo lhe tem conferido. 
Ressaltou-se que a Corte, afastando-se da orientação inicialmente 
perfilhada no sentido de estar limitada à declaração da existência da 
mora legislativa para a edição de norma regulamentadora específica, 
passou, sem assumir compromisso com o exercício de uma típica 
função legislativa, a aceitar a possibilidade de uma regulação 
provisória pelo próprio Judiciário. Registrou-se, ademais, o quadro de 
omissão que se desenhou, não obstante as sucessivas decisões 
proferidas nos mandados de injunção. Entendeu-se que, diante 
disso, talvez se devesse refletir sobre a adoção, como alternativa 
provisória, para esse impasse, de uma moderada sentença de perfil 
aditivo. Aduziu-se, no ponto, no que concerne à aceitação das 
sentenças aditivas ou modificativas, que elas são em geral aceitas 
quando integram ou completam um regime previamente adotado pelo 
legislador ou, ainda, quando a solução adotada pelo Tribunal 
incorpora “solução constitucionalmente obrigatória”. Salientou-se que 
a disciplina do direito de greve para os trabalhadores em geral, no 
que tange às denominadas atividades essenciais, é especificamente 
delineada nos artigos 9 a 11 da Lei 7.783/89 e que, no caso de 
aplicação dessa legislação à hipótese do direito de greve dos 
servidores públicos, afigurar-se-ia inegável o conflito existente entre 
as necessidades mínimas de legislação para o exercício do direito de 
greve dos servidores públicos, de um lado, com o direito a serviços 
públicos adequados e prestados de forma contínua, de outro. Assim, 
tendo em conta que ao legislador não seria dado escolher se 
concede ou não o direito de greve, podendo tão-somente dispor 
sobre a adequada configuração da sua disciplina, reconheceu-se a 
necessidade de uma solução obrigatória da perspectiva 
constitucional. MI 670/ES, rel. orig. Min. Maurício Corrêa, rel. p/ o 
acórdão Min. Gilmar Mendes, 25.10.2007.  (MI-670); MI 708/DF, rel. 
Min. Gilmar Mendes, 25.10.2007.  (MI-708); MI 712/PA, rel. Min. Eros 
Grau, 25.10.2007. (MI-712); Informativo STF nº 485, 31/10/2007, p. 
5). (grifos inexistentes no original). 

 

 Observe-se, pois, a louvável postura do STF na decisão acima, não 

obstante a ressalva de afastamento de um compromisso, de sua parte, com uma 

função legislativa. Uma das marcas atribuídas ao ativismo judicial é justamente a 

criação de direitos, através de decisões, que configurariam sub-rogação de uma 

função típica do Legislativo. De outra sorte, a situação bem poderia ser vista como 
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uma ocorrência do fenômeno da judicialização da política gerada a partir de uma 

postura ativista da Corte no contexto de uma confluência de condições favoráveis139, 

a saber: “política de direitos”, “uso dos tribunais por grupos de interesses”, 

“percepções das instituições elaboradoras de políticas públicas” e “delegação 

voluntária pelas instituições majoritárias”. 

 O Legislativo, portanto, vê na atuação do Supremo sinais claros de 

ativismo, já havendo, inclusive, idéias de emendas constitucionais que imporiam 

limites ao âmbito de influência da Corte. O Deputado Maurício Rands (PT-PE), por 

exemplo, tem sugerido uma emenda constitucional que impediria o STF de apreciar 

questões que estivessem pendentes de regulamentação pelo Congresso140. Este 

mesmo parlamentar assinou artigo no jornal Folha de São Paulo, em 14/05/2008, 

através do qual questiona a legitimidade do ativismo judicial141. No texto, ele coloca 

a questão em termos de legitimidade do Judiciário, notadamente no que concerne à 

formulação e execução de políticas públicas. A questão, no sentir do Deputado, diz 

com a soberania do povo que é exercida através de seus representantes eleitos. 

Informa que o Judiciário está sendo chamado a se manifestar sobre assuntos de 

natureza política (fidelidade partidária, número de vereadores, cláusula de barreira) 

exatamente porque o Legislativo queda inerte sobre o projeto de reforma política. No 

campo do Executivo, aduz o Deputado que o Ministério Público sói questionar 

judicialmente obras públicas das quais discorda e partidos de oposição recorrem ao 

Judiciário com ações diretas de inconstitucionalidade buscando anular iniciativas 

governamentais aprovadas pelo Legislativo, como se o Judiciário fosse uma 

segunda instância legislativa. Assim, para aquele parlamentar, líder do governo na 

Câmara: 

 

                                                             
139   Cf. capítulo “Judicialização da Política – Fenômeno Global”. 

140   Veja.com. Brasil – A calma é só aparente... Disponível em 
<http://veja.abril.com.br/270808/p_060.shtml> acesso em 09/09/2008. 

141  “Ativismo Judicial: è sempre legítimo?”. Folha de São Paulo – Opinião, 14/05/2008. Disponível em 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1405200809>. Acesso em 20/06/2008. 
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A tentação traz ao debate a questão das atribuições e dos limites dos 
Poderes da República. Executivo e Legislativo, eleitos pelo voto 
direto, são os instrumentos através do qual o povo exerce o seu 
poder soberano (artigos 1º, parágrafo único, e 14, Constituição 
Federal). A eles cabe a formulação e a execução das políticas. Ao 
Judiciário, a guarda da Constituição (artigo 102, CF) e das leis. 
Portanto, é de se indagar: quando e em que circunstâncias é legítimo 
o chamado ativismo judicial? O problema surge quando, à guisa de 
preservar a Constituição ou de interpretá-la, o juiz extrapola seus 
poderes e passa a formular políticas públicas (ou cancelá-las), às 
vezes impondo suas preferências pessoais. O ativismo judicial, um 
fenômeno há muito discutido aqui e alhures, pode ser definido como 
o ato de "ignorar o pleno significado da Constituição em favor da 
visão pessoal do juiz" (Kermit Roosevelt 3º, "The Mith of Judicial 
Activism", 2006). Ou como a substituição dos Poderes Executivo e 
Legislativo pelo Judiciário na formulação e execução de políticas 
públicas. Pode significar a alienação da soberania popular, expressa 
através dos mandatários eleitos pelo sufrágio universal, transferindo-
a a um corpo técnico não eleito. (grifos inexistentes no original).142 

 

 Na esteira de Maurício Rands, outro parlamentar, desta feita Márcio 

França (PSB-SP), propõe que os Ministros dos Tribunais sejam eleitos: “Não acho 

errado que ministros do Supremo interpretem as leis e acabem legislando, desde 

que tenham respaldo popular para isso"143. 

 

 5.4 O STF e as questões políticas 

  

 Dentro deste encadeamento de idéias (jurisdição constitucional, 

ativismo judicial) se encontra, com inexorável relevância, o tema das questões 

políticas como objeto de controle pelo Judiciário. Ao Poder Judiciário, no esquema 

constitucional de tripartição de poderes, é reservada uma função que se traduz em 

atividade de cunho eminentemente político, haja vista que realiza a interpretação de 

um documento que, a par de sua força normativa, se reveste de caráter político, pois 

contém a opção política soberana do povo extraída da interação complexa de idéias 

                                                             
142   Idem. 

143   Veja.com. Brasil – A calma é só aparente... Disponível em 
<http://veja.abril.com.br/270808/p_060.shtml> acesso em 09/09/2008. 
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nos foros de decisão majoritária. Tal constatação, no contexto de evolução 

constitucional atual, parece estreme de dúvida.  

 No direito pátrio, por exemplo, podemos verificar a atuação do 

Supremo Tribunal Federal e constatar nela uma função política que, segundo 

Francisco Gérson Lima, está assente em três razões básicas: 

 

Primeiro, por colocar-se ele no ápice da pirâmide judiciária, no cume 
do Poder Judiciário (cuja estruturação obedece a critérios políticos), 
uma das três instituições básicas, encarregada de cumprir uma das 
clássicas funções do Estado (legislativa, executiva e judiciária); e não 
existir poder apolítico dentro da formação estatal. Segundo, por 
serem as decisões do Judiciário, nesta esteira, manifestações de 
índole política (não partidária) do Estado, no desempenho da 
jurisdição. Terceiro, porque habitualmente se submetem ao seu crivo 
questões referentes à condução do país, ao comportamento de altas 
autoridades, à política econômica da nação, à tributação, às 
alterações constitucionais, ao controle de constitucionalidade dos 
atos normativos, aos conflitos entre a União, seus Estados e o 
Distrito Federal, e entre estes e Estados ou organismos estrangeiros, 
bem ainda à segurança nacional etc.144 

 

 O fenômeno do ativismo diz com a atuação do Poder Judiciário no 

exercício da jurisdição constitucional. E é esse exercício, notadamente quando 

realizado na elucidação de questões de natureza eminentemente políticas, que 

analisaremos para verificar sua possibilidade não só de forma legítima, mas sem 

comprometer o equilíbrio e harmonia entre os poderes políticos constitucionalmente 

estruturados. 

 Assim, a atividade política embutida na atividade da jurisdição 

constitucional nada tem a ver com interesses de natureza político-partidária. Tem a 

ver, sim, com a sua função interpretativa da norma constitucional através da 

explicitação da fórmula política145 nela contida, sempre no escopo maiúsculo de 

                                                             
144   LIMA, Francisco Gérson Marques de. O Supremo Tribunal Federal na Crise Institucional 

Brasileira.  1ª Ed. Fortaleza: ABC Editora, 2001. p. 29-30. 

145
    VERDU, Pablo Lucas, apud FILHO, Willis Santiago Guerra, ob. cit., p. 14. 
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assegurar a realização do texto constitucional. Tal é o comportamento, por exemplo, 

de um tribunal do porte da Suprema Corte dos EUA, país considerado paradigma 

maior da democracia no mundo. Segundo Lawrence Baum146: 

 

A Corte Suprema é política numa variedade de sentidos... As 
percepções que os juízes têm da opinião pública e da opinião do 
Congresso afetam as decisões da Corte. As próprias decisões, com 
freqüência, levam a grandes controvérsias no Governo e na Nação 
em geral, e os juízes podem ser atacados por membros do 
Congresso e por outros líderes políticos que discordam de suas 
políticas. (grifos inexistentes no original). 

 

 Aliás, é em torno da atuação da Suprema Corte americana que se 

concentra o grande debate sobre o que se chama ativismo judicial, gerando 

discussões políticas e acadêmicas cujos parâmetros se tentou sistematizar neste 

estudo com o fito de dilucidar, de forma racional, o significado e abrangência do 

termo para uma melhor compreensão prática de seus efeitos. Afinal de contas, o 

termo tenta dar contornos reais a um fenômeno cuja explicação deve ser 

fundamentada com argumentos de razão. 

 Entretanto, as reações políticas por parte de membros do Legislativo 

à atuação do Judiciário no exercício da jurisdição constitucional não implica que este 

esteja atuando de forma político-partidária. Como bem esclarece Ronald Dworkin: 

 

Um Juiz que decide baseando-se em fundamentos políticos não está 
decidindo com base em fundamentos de política partidária. Não 
decide a favor da interpretação buscada pelos sindicatos porque é 
(ou foi) um membro do Partido Trabalhista, por exemplo. Mas os 
princípios políticos em que acredita, como, por exemplo, a crença de 

                                                             
146

  BAUM, Lawrence. A Suprema Corte Americana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1987,   
apud MORAES, Alexandre de, Legitimidade da Justiça Constitucional, in Revista de Informação 
Legislativa, Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, ano 40, nº 159, p. 47-
59, nota nº 5, jul-set/2003. 
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que a igualdade é um objetivo político importante, podem ser mais 
característicos de um partido político que de outros147. 

 

 Voltando ao direito pátrio, Oscar Vilhena destaca a acentuada 

relevância adquirida pelo STF em nossa democracia constitucional, notadamente 

após a ampliação dos agentes legitimados a acessá-lo diretamente e a 

intensificação do constitucionalismo em nossa vida política após o advento da 

Constituição Federal de 1988. Para aquele eminente jurista, pois: 

 

Afirmar isso significa admitir que o Supremo Tribunal Federal é hoje, 
mais do que nunca, um órgão inelutavelmente político, pois suas 
decisões têm um profundo e determinante impacto sobre a conduta 
dos demais Poderes e da população em geral. E quem exerce 
autoridade sobre os demais, exerce função política148. (grifos 
inexistentes no original). 

 

 Alerta ele, todavia, que o STF tem sua autoridade haurida 

exclusivamente de sua fidelidade à Constituição, pois deve decidir a partir de uma 

vontade pré-ordenada na Lei Maior. “Daí não se poder confundir o papel político do 

Tribunal com uma atuação política das demais instâncias de Poder”149. 

 Oscar Vilhena, após propor critérios diferenciadores entre um 

tribunal constitucional e os demais órgãos governativos, assevera que um tribunal 

como o STF deve guiar suas decisões segundo uma ética de princípios de forma 

prevalecente a uma ética de resultados ou conseqüencialista. Esta dicotomia 

apresentada por Vilhena parece mais identificada com o debate em torno dos 

                                                             
147

     DWORKIN, Ronald. Uma Questão de Princípios. 2ª Ed. São Paulo: Martins Fonte, 2005.  p. 3-4.  

148
  VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremo Tribunal Federal – Jurisprudência Política. 2ª Ed. São Paulo: 

Malheiros, 2002. p. 228..  

149
    Idem, p. 229. 
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métodos do interpretativismo e não-interpretativismo150, presente no direito 

constitucional americano vinculado à discussão sobre a idéia de ativismo,  

 Constata Vilhena certa ambigüidade na atuação do STF, o qual, em 

algumas circunstâncias, prestigiou critérios como eficiência, utilidade, conveniência, 

oportunidade, segurança ou governabilidade em detrimento da normatividade. Em 

momentos que tais, o STF agiu de forma mais conseqüencialista do que principista. 

E cita algumas decisões em que tal fenômeno teria acontecido como nos casos do 

bloqueio dos cruzados, do transporte especial para deficientes, das provas ilícitas 

etc151. As considerações apresentadas pelo STF nessas ocasiões são de natureza 

extraconstitucional (desastre econômico iminente, custo exagerado de transporte 

para deficientes, explosão da criminalidade etc). 

 Assim, segundo este jurista, a divisão entre principistas e 

conseqüencialistas se mostra mais adequada para se compreender o modo pelo 

qual o STF desempenha suas funções do que outra de cunho ideológico. E 

arremata: 

 

Caso se afaste da vontade da Constituição, substituindo-a pela de 
seus próprios Ministros, estará agindo ilegitimamente, pois afinal não 
foram eleitos para assumir esse tipo de função e sequer a 
Constituição assegurou ao tribunal tais atribuições. Ao Supremo 
Tribunal Federal, no entanto, cabe a última palavra. Daí sua enorme 
responsabilidade152. 

 

 Outra abordagem sobre o tema é a de que as questões políticas 

evocam a noção de “judicialidade”. Ou seja, constituem um critério pelo qual o 

Judiciário identifica os assuntos sobre os quais não deve decidir, deixando-os para 

deslinde pelos outros Poderes. As questões políticas, portanto, são aquelas não-

judicializáveis. Há ressalvas, entretanto, no sentido de que os tribunais não devem 

                                                             
150  Esses métodos foram abordados acima no capítulo sobre interpretação constitucional. 

151
     Idem, p. 231. 

152
     Idem, p. 233. 
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abdicar de seu papel em uma democracia a pretexto de evitar tensões com os 

demais Poderes.153  

 De acordo com Aharon Barak, Juiz da Suprema Corte israelense, a 

judicialidade das questões pode ser vista de duas formas154. Uma é a judicialidade 

normativa, que pretende responder ao questionamento sobre se há critérios legais 

para resolver uma determinada lide. Discordando da afirmação do Juiz Brennan, da 

Suprema Corte americana, no caso Baker v. Carr,155 Barak entende que todo 

problema jurídico tem critério para sua resolução, sendo, portanto, toda lide 

normativamente judicializável, pois, não há “vácuo legal”. Assim, o mero fato de uma 

questão ser política não significa que ela não possa ser resolvida pelo Judiciário. 

Isso porque, embora o ato de uma autoridade política seja realizado tendo por base 

uma norma que lhe confere ampla discricionariedade, a autoridade será livre para 

agir nos limites da lei, não sem ela. Portanto, todo ato de natureza política pode ser 

apreciado pelo Judiciário quanto aos aspectos de sua legalidade, pois sempre 

haverá um critério legal para avaliá-lo. 

 Um exemplo concreto de judicialidade normativa apresentado por 

Barak156 foi um caso apreciado pela Suprema Corte israelense, que consistiu na 

apreciação do questionamento se um governo desprestigiado157 está autorizado a 

negociar acordos de paz. Segundo ele, vários de seus colegas rejeitaram a ação por 

considerar a questão posta não-judicializável. Barak, entretanto, considerou que, na 

ausência de um dispositivo relevante específico, a questão estaria regida pelo 

                                                             
153   BARAK, Aharon. The Judge in a Democracy. Princeton: Princeton University Press, 2006. P. 177-

178. 

154    BARAK. Aharon. Ob. Cit. p. 178-186. 

155  369 U.S. 186, 217 (1962). Neste caso o Juiz Brennan afirmou que se há uma ausência de  
normas encontráveis e administráveis judicialmente para resolver uma lide, então ela é não-
judicializável. 

156
     BARAK. Aharon. Ob. Cit. p. 180. 

157  “lame duck” government, em inglês. Situação caracterizada, num regime parlamentarista como o 
israelense, por um governo que renunciou o que não tem mais a confiança do parlamento e está 
esperando o resultado final das eleições, estando, portanto, numa situação provisória. Cf. Barak, 
op. Cit. p 180. 
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princípio da razoabilidade, o qual serviria de critério legal para apreciar o caso, pois 

o ato de um governo enfraquecido de celebrar acordo de paz poderia ser ratificado 

se tivesse sido realizado com razoabilidade, de acordo com as circunstâncias do 

caso. Um segundo exemplo consistiu no questionamento sobre se os Acordos de 

Oslo, entre palestinos e israelenses, seriam nulos de direito. Barak afirma que 

rejeitou o caso, não porque não houvesse norma jurídica relevante, mas porque os 

requerentes não lograram demonstrar que o governo de Israel teria celebrado os 

acordos através de uma conduta ilegal, não razoável. Afinal, diferentes pessoas 

tinham opiniões conflitantes sobre os Acordos de Oslo, porém todas dentro de uma 

zona de razoabilidade, não sendo relevante, portanto, para o caso, uma mera 

discordância quanto à celebração de tais Acordos. Portanto, a questão não é 

normativamente judicializável pelo simples fato dos requerentes não terem indicado 

uma norma jurídica que tornasse a conduta do Executivo proibida. Ou seja, não 

demonstraram interesse de agir. 

 Outra forma de averiguação da judiciabilidade dos casos políticos é 

a judicialidade institucional. Segundo esta, a preocupação se restringe em saber se 

uma questão deve ser resolvida, de todos os meios, judicialmente. Em outras 

palavras, não se indaga se é possível decidir a questão por critérios legais em um 

tribunal, pois isto sempre será possível. A indagação é se isto é desejável, levando 

em consideração as implicações de caráter institucional. Novamente tomando como 

mote as idéias do Justice Brannan, no caso Baker v. Carr, sobre não-judicialidade, 

Barak refuta três argumentos usados para afastar a apreciação de questões políticas 

pelo Judiciário:  

 

i) são não-judicializáveis questões atinentes ao exercício de competências 

constitucionalmente instituídas aos demais poderes; para Barak, uma 

autoridade legalmente autorizada a executar certos atos deve fazê-lo de 

acordo com os limites estabelecidos em lei, e tais limites são sindicalizáveis 

pelo judiciário, o que torna a questão sobre a execução de tais atos 

judicializáveis;  
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ii) as questões políticas são impossíveis de resolver judicialmente sem 

expresso desrespeito ao equilíbrio e harmonia entre os poderes: segundo 

Barak, o papel do Tribunal é interpretar a lei e, às vezes, a interpretação do 

Tribunal difere daquela dos demais ramos de poder; não há desrespeito 

aos outros poderes quando cada um cumpre seu papel constitucional e faz 

o que a lei ordena; assim, ao interpretar a lei, o Tribunal apenas cumpre 

seu papel constitucional; o princípio da separação de poderes não é um 

permissivo para qualquer dos ramos agir violando a Constituição ou uma 

Lei; é natural que um ramo político faça considerações políticas no 

processo de tomada de decisões, porém, igualmente é natural que o 

Judiciário deva examinar se tais considerações, independente de quão 

prudente sejam, estejam em consonância com a Lei e, sobretudo, com a 

Constituição; 

iii) a não-judicialidade institucional está implícito no próprio conceito de 

democracia: argumenta Barak, contudo, que tanto o conceito formal quanto 

o substantivo de democracia não impedem o envolvimento judicial em 

questões que discutam ações governamentais contrárias à Lei e à 

Constituição; 

 

 Voltando ao direito pátrio, o que se busca perscrutar são as 

possibilidades de o STF atuar perante as chamadas questões políticas, 

identificando-se o modo de atuação com menor grau potencial de malferir a 

harmonia e igualdade entre os Poderes.  

 Destarte, é imperativo fazer ponderações acerca do que seja um ato 

político e se o mesmo é passível de controle judicial no pertinente à sua 

constitucionalidade. O Juiz Federal João Gilberto Schäfer aponta a existência de 

várias teorias que tentam explicar o ato político, destacando158: 

                                                             
158

    SCHÄFER, Jairo Gilberto, O Problema da Fiscalização da Constitucionalidade dos Atos Políticos 
em Geral, in Interesse Público – Revista Bimestral de Direito Público, ano VII, nº 35, Porto 
Alegre: Notadez Informação Ltda., jan/fev 2006, p. 80-82. 
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i) teoria da motivação ( théorie du móbile) – o ato é político se for 

possível determinar uma motivação política subjacente aos 

elementos valorativos que o geraram; desta forma, o conteúdo 

do ato é irrelevante para caracterizá-lo como político. 

ii) Teoria da natureza do ato – o que torna um ato político é a sua 

própria natureza jurídica; assim, aqueles decorrentes da 

atividade administrativa são atos administrativos e aqueles 

decorrentes da atividade governamental são atos políticos. 

iii) Teoria empírica – ato político é aquele considerado como tal 

pelo Juiz, no caso concreto, já que seria impossível uma 

definição científica precisa de tal ato. 

iv) Teoria da legitimação necessária – ato político é aquele 

emanado de um órgão de governo, com motivações alheias à 

ordem jurídica e não passíveis de controle jurídico por serem 

necessariamente legítimas. 

v) Teoria negativa – simplesmente nega a categoria autônoma do 

ato político, considerando que a administração pública pratica 

somente atos administrativos. 

  

 Todas estas teorias, entretanto, mostram-se insuficientes para 

elucidar as questões de ordem doutrinária sobre o ato político. O que parece 

prevalecer, contudo, é a distinção entre ato administrativo e ato político baseada na 

relação entre estes atos e a Constituição. Assim, o ato político estaria diretamente 

vinculado à Constituição, enquanto que tal vinculação para o ato administrativo é 

indireta, a qual ocorre através de legislação infraconstitucional. Daí, o ato político se 

submete à regência constitucional, ao passo que o ato administrativo se subsume à 

legislação administrativa, cada um, portanto, apresentando regime jurídico próprio. 
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 Jairo Gilberto Schäfer destaca que a jurisprudência do nosso STF 

“caminha no sentido de aproximar o conceito de ato político do instituto da questão 

interna corporis”159. E conclui que: 

 

O tratamento jurisdicional do ato político limita-se à verificação de 
sua adequação aos pressupostos constitucionais autorizadores do 
ato, preservando-se esfera de competência que foi atribuída 
constitucionalmente aos órgãos da soberania160. 

 

 Em seguida, enumera conclusões161 acerca da posição do STF 

quanto à fiscalização da constitucionalidade do ato político, todas baseadas em 

decisões daquele tribunal maior: 

- reconhecimento da existência da figura jurídica autônoma do ato 
político, o qual pode ser praticado por qualquer um dos poderes 
estatais; 

- caracteriza-se o ato político pela elevada capacidade de 
conformação por parte de seu titular (escolhas quanto à oportunidade 
e à conveniência); 

-    indeclinável submissão do ato político à Constituição; 

- possibilidade de controle judicial quanto à conformação 
constitucional do ato político; 

- inexistência, num regime democrático, de esferas de imunidades do 
poder; 

- o regular exercício da função jurisdicional, pautado pelo respeito à 
Constituição, não transgride o princípio da separação dos poderes; 

- o controle do poder constitui uma exigência de ordem político-
jurídica essencial ao regime democrático; 

- nenhum dos Poderes da República está acima da Constituição – 
princípio da constitucionalidade; 

                                                             
159

   SCHÄFER, Jairo Gilberto, O Problema da Fiscalização da Constitucionalidade dos Atos Políticos 
em Geral, in Interesse Público – Revista Bimestral de Direito Público, ano 7, nº 35, Porto Alegre: 
Notadez Informação Ltda., jan/fev 2006, p. 89. 

160
    Idem, p. 89. 

161
    Idem, p. 89-90. 
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- a prática de ato político em desrespeito à Constituição submete-o 
ao controle jurisdicional. 

 

 Assim, Schäfer, após discutir várias concepções doutrinárias e 

jurisprudências de ato político, a partir das quais extraiu seus elementos 

constitutivos, o conceitua como “ato estatal não-normativo, que veicula uma 

orientação política superior de Estado, decorrente diretamente da Constituição, que 

possui ampla possibilidade de conformação quanto aos fins a serem atingidos”162. 

Admite, contudo, que esta conceituação embute riscos teóricos, notadamente na 

imprecisão do termo “orientação política”. Entretanto, acentua: 

 

...a caracterização do ato político deve ser feita restritivamente, a 
partir de seu conteúdo substancial, ponderando-se caso a caso os 
elementos formadores do ato, procurando-se verificar o caráter 
essencialmente político de gerenciamento estatal.163 

 

 O ativismo judicial, pois, parece mais evidente quando o Judiciário 

analisa a possibilidade de apreciação de questões políticas. É nessas situações que 

sua legitimidade é questionada, exigindo dos magistrados uma fundamentação mais 

apurada para a constatação de que determinados atos, caracterizados como 

políticos, possam ser submetidos ao crivo do Poder Judiciário. Há nisto uma 

implicação do princípio de separação dos poderes e, precisamente por esta razão, 

torna evidente o potencial conflito dos ramos políticos com o Judiciário, o que 

provoca a crítica de que este Poder estaria agindo de forma ativista. Isto porque as 

questões desta ordem estariam, em princípio, reservadas aos ramos políticos, 

exigindo uma postura moderada do Poder Judiciário quanto às mesmas. Uma 

atitude em contrário, pois, provoca a leitura daqueles que são afetados por ela de 

que o Judiciário se movimenta com motivações ativistas. O certo, porém, é que a 

doutrina das questões políticas, no sentido da insindicabilidade de tais temas pelo 

                                                             
162  Ibidem, p 90. 

163
   Ibidem, p 90-91. 
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Judiciário, tem sofrido arrefecimento, conforme demonstra a jurisprudência 

produzida em várias partes do mundo, notadamente no sistema jurídico americano, 

que influenciou, sem dúvida, o direito constitucional da maioria das nações 

ocidentais. 

 Schäfer, a propósito, compara a abordagem do assunto no direito 

português e brasileiro nos seguintes termos: 

 

O estudo comparativo dos sistemas constitucionais de fiscalização 
do ato político de Portugal e Brasil permite justificar, ao menos 
parcialmente, as diferenças substanciais entre os entendimentos 
jurisprudenciais do Tribunal Constitucional português e do Supremo 
Tribunal Federal brasileiro no que se refere à sindicabilidade do ato 
político: no caso português, trata-se essencialmente de uma questão 
de incompetência jurisdicional para conhecer do ato político, por 
opção constitucional; na situação brasileira, em virtude da adoção 
constitucional de diversos instrumentos jurídicos que permitem amplo 
acesso à mais alta Corte jurisdicional, o assunto nunca foi tratado 
como questão de incompetência dos tribunais, mas, sim, como sendo 
basicamente de estabelecer a extensão do conhecimento 
jurisdicional dos pressupostos constitucionais do ato político, em 
nada divergindo as duas cortes quanto à aceitação da existência 
desta espécie de categoria jurídica e a sua conceituação 
constitucional164. (grifos inexistentes no original). 

 

 A posição do Tribunal brasileiro parece ir ao encontro da análise, 

acima exposta, de Aharon Barak, segundo a qual toda lide é normativamente 

judicializável, pois, em não havendo “vácuo legal”, o mero fato de uma questão ser 

política não significa que ela não possa ser resolvida pelo Judiciário. O STF, nesta 

perspectiva, com fundamento no principio da inafastabilidade da apreciação 

jurisdicional, apresentaria traços ativistas, pois estaria atuando de forma 

deslegitimada, contrário ao ideal democrático, conforme entendimentos de juristas 

de nomeada, que defendem a insindicabilidade de atos políticos pelos Tribunais. 

Jorge Miranda, por exemplo, entende não ser possível a apreciação de atos políticos 

pelo Judiciário “não porque os actos políticos não possam ser inválidos, mas porque 

                                                             
164  Ibidem , p. 93. 
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não há interesse directo, pessoal e legítimo em recorrer contra os actos que se 

reportam a decisões políticas do Estado e ao âmbito e às relações entre os órgãos 

de soberania”165. 

 A posição defendida por Aharon Barak, destarte, apresenta-se 

consentânea com a efetivação de um Estado Democrático de Direito, pois o Estado 

também é responsável por atos políticos que afetam a esfera de direitos 

fundamentais individuais, máxime quando difusamente considerados. O STF, assim, 

adota uma posição sintonizada com as concepções mais avançadas do 

constitucionalismo atual, virando a página de questionamentos relativos à 

legitimidade e afronta ao princípio majoritário, conforme acentuam, também, os 

pensamentos de Oscar Vilhena e Rubén Valle, registrados acima neste trabalho. 

Afinal de contas, não mais se afigura compatível com a realização de direitos 

fundamentais no Estado Democrático de Direito a idéia da não submissão de atos 

políticos ao crivo do Judiciário. 

 Digna de nota é a abordagem do tema pelo Prof. Francisco Gérson 

Marques de Lima, que evidencia didaticamente o contraste entre questões 

meramente políticas e as que se constituem de atos que só reflexamente 

apresentam conseqüências políticas, ou seja, que não estão embasados na 

discricionariedade da autoridade competente. Destarte, segundo o Prof. Gérson 

Maques: 

 

Meramente políticas são as que se resolvem com faculdades 
exclusivamente políticas, através de poderes unicamente políticos, 
mediante critério discricionário da autoridade, e cujos requisitos não 
podem ser atribuídos à apreciação de outro Poder. As medidas 
propriamente políticas são discricionárias, no sentido de pertencerem 
à discrição do Congresso ou do Governo a oportunidade e a 
conveniência de sua adoção166. (grifos originais). 

 

                                                             
165 MIRANDA, Jorge. Funções, órgãos e actos do Estado. Lisboa: Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa, 1986, p. 313, apud SCHÄFER, Jairo Gilberto, ob. cit., p. 94. 

166
    LIMA, Francisco Gérson Marques de. Ob. cit., p. 31. 
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 O que não se pode olvidar, entretanto, é que a Constituição deve ser 

sempre inarredavelmente observada pelos Poderes constituídos, inclusive por 

ocasião do exercício de atribuições meramente políticas, pois: 

 

Qualquer ofensa neste sentido autorizará a sua submissão ao 
controle judicial. Ficam-lhe imunes apenas os aspectos de 
conveniência e oportunidade, em nome da necessária separação dos 
poderes, restando as demais questões políticas – intrínsecas à 
medida – passíveis de controle judicial167. (grifo inexistente no 
original). 

 

 Assim, mesmo ficando o controle judicial da medida restrito aos 

aspectos de legalidade, competência e adequação, o STF exercita, no sentir do Prof. 

Gérson Marques, uma atividade de “largo alcance político”, pois esse controle pode 

resultar em modificação relevante no rumo governamental inicialmente intencionado. 

 Na esteira deste entendimento, inclusive, está o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal esposado no Mandado de Segurança 24.831-9 – DF, 

onde se discutiu a possibilidade de controle jurisdicional de instauração e 

composição de Comissão Parlamentar de Inquérito. Nele está assentada a 

possibilidade de controle jurisdicional de atos parlamentares, desde que haja 

alegação de desrespeito a direitos e/ou garantias de índole constitucional. Destarte: 

O Poder Judiciário, quando intervém para assegurar as franquias 
constitucionais e para garantir a integridade e a supremacia da 
Constituição, desempenha, de maneira plenamente legítima, as 
atribuições que lhe conferiu a própria Carta da República, ainda que 
essa atuação institucional se projete na esfera orgânica do Poder 
Legislativo. 

Não obstante o caráter político dos atos parlamentares, revela-se 
legítima a intervenção jurisdicional, sempre que os corpos 
Legislativos ultrapassem os limites delineados pela Constituição ou 
exerçam as suas atribuições institucionais com ofensa a direitos 
públicos subjetivos impregnados de qualificação constitucional e 
titularizados, ou não, por membros do Congresso Nacional. Questões 
Políticas, Doutrina. Precedentes. 

                                                             
167  Idem, p. 33. 
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A ocorrência de desvios jurídicos-constitucionais nos quais incida 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito justifica, plenamente, o 
exercício, pelo Judiciário, da atividade de controle jurisdicional sobre 
eventuais abusos Legislativos (RTJ 173/805-810, 806), sem que isso 
caracterize situação de ilegítima interferência na esfera orgânica de 
outro Poder da República168. 

 

 Resta evidente da decisão acima que as chamadas questões 

políticas não constituem região impenetrável pelo Judiciário, haja vista que sempre 

será possível a aferição do comportamento dos corpos Legislativos quanto à 

observância dos limites impostos pela Constituição. Na hipótese de extrapolação 

desses limites, abre-se ensejo para a imposição de diretriz normativa definida pelo 

Judiciário, sem que se configure intromissão deslegitimada de um Poder em outro. 

Para a análise da situação ora exposta, mesmo considerando o ativismo judicial 

como atuação desprovida de deferência pelas instituições políticas, não seria o caso 

de se reputar a decisão acima transcrita como ativista, pois Legislativo e Executivo 

devem estrita obediência aos ditames constitucionais, estando justificado o controle 

jurisdicional de eventuais desvios perpetrados pelas instituições políticas. 

 

 5.5 O Ativismo Judicial do STF no Caso do Uso de Algemas 

 

 O recente episódio que culminou na edição da Súmula Vinculante nº 

11169 suscitou intenso debate, no qual veementes críticas foram assestadas contra o 

Supremo Tribunal Federal, destacando-se os questionamentos levantados acerca da 

conduta do Presidente daquela Corte, Ministro Gilmar Ferreira Mendes. 

                                                             
168   MS 24.831-9-DF, 22/06/2005. DJ 04/08/2006. 

169  Súmula Vinculante nº 11: 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. 
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 O epicentro da crise foi a operação policial intitulada “Satiagraha” 

que levou à prisão o banqueiro Daniel Dantas, dono do banco Opportunity, dentre 

outras pessoas. O fato deflagrou uma batalha jurídica que colocou em rota de 

colisão dois membros do Poder Judiciário: O Juiz Fausto de Sanctis, da 6ª Vara 

Criminal Federal de São Paulo, e o Ministro do STF, Gilmar Mendes. As ordens de 

prisão do banqueiro emitidas pelo primeiro foram revogadas, em sede de habeas 

corpus, pelo segundo. 

 Duelos de magistrados à parte, o que chamou a atenção de juristas 

de todo o país foi a súmula vinculante supramencionada, cuja edição, segundo 

alguns, não observou os requisitos legais mínimos. O STF teria efetivamente 

legislado, usurpando competência constitucional de outro poder. No entanto, para 

fins de análise da ocorrência de ativismo nessa situação, dois aspectos assomam 

em importância: a criação judicial de direito e a motivação por trás deste ato. 

 Em entrevista à revista Carta Capital, o Presidente da OAB, 

Seccional do Rio de Janeiro, Wadih Damous, reportou-se a um ativismo judicial 

atualmente demonstrado pelo Supremo Tribunal Federal170. Damous demonstra 

grande preocupação com o Judiciário que, segundo ele, “vem interferindo 

exageradamente na vida cotidiana, nas relações sociais e nas atividades 

políticas”171. O causídico faz referência à súmula vinculante das algemas que, 

segundo ele, não tem qualquer precedente judicial. No entanto, assinala que o 

Legislativo é merecedor de críticas em situações como esta.  

 Observa-se no caso, e nas críticas sintetizadas na fala do advogado 

Damous, que se configura a conformação teórica dada por Neil Tate ao fenômeno 

da judicialização da política. A ineficácia do Legislativo em regular satisfatoriamente 

a situação abriu ensejo a que o Judiciário, por iniciativa do Presidente do Supremo 

Tribunal, disciplinasse, via súmula vinculante, o tema. 

                                                             
170  DAMOUS, Wadih. Ativismo Judicial. Entrevista concedida à revista Carta Capital, edição nº 513, 

de 17/09/2008, p. 25. 

171   Ibidem. 
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 Ocorre, entretanto, que o comportamento do Ministro Gilmar Mendes 

no caso evoca um ativismo judicial em que, além da falta de deferência aos outros 

poderes políticos ou da não confirmação de normas previsíveis e uniformes, parece 

haver interesse de assegurar outros objetivos não oficiais. No que tange à criação 

judicial de direitos, embora a criação da súmula vinculante no Brasil demonstre uma 

tendência de aproximação da doutrina do stare decisis do direito norte-americano, a 

reiteração de precedentes da matéria parece não ter ocorrido, desautorizando a 

edição de súmula sobre o assunto. Curioso, ainda, é que o caso utilizado para criar 

a súmula nada tem a ver com os fatos que motivaram a preocupação do Ministro 

Gilmar Mendes em pôr cobro aos eventuais abusos no uso de algemas pela polícia. 

A situação que, de fato, causou incômodo foi a veiculação de imagens televisivas 

nas quais figuras proeminentes da sociedade apareciam sendo presas e algemadas. 

No bojo, contudo, de outro processo relacionado ao uso de algemas no Tribunal do 

Júri é que o Supremo enveredou na trilha da criação de uma súmula que não tinha 

suporte de precedentes suficientes para sua edição. 

 Nesta combinação de fatores, o ativismo presente nesse caso 

parece ser daqueles fundados em julgamentos orientados a resultado. É uma forma 

de ativismo de um naipe diferente daqueloutra consistente na motivação judicial para 

resolver casos, no foco maior de fazer valer direitos humanos fundamentais. A 

repercussão do caso tem chamado a atenção popular para a atuação do Supremo, 

que no sentir de Damous: 

 

...tem tomado decisões que, no primeiro momento, são aplaudidas 
porque foi criada uma cortina de fumaça sob as formas como elas 
são adotadas. Alguns ministros se curvam aos humores da opinião 
pública, mas atropelam o ritual do direito e a competência 
constitucional de cada poder172.  

 

 É perceptível, assim, que o Supremo Tribunal Federal tomou, no 

caso das algemas, um rumo que configura um ativismo indesejável, haja vista que 

                                                             
172

    DAMOUS, Wadih, in DIAS, A. Maurício. Ativismo Judicial – O Presidente da OAB-RJ condena a 
Ofensiva de Mendes. Carta Capital, edição nº 513, de 17/09/2008, p. 25. 
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não colima a efetivação de direitos básicos da sociedade em geral. Isto porque os 

males que a súmula pretensamente tenta evitar já eram por demais evidentes em 

nosso país. No entanto, só quando figuras proeminentes de grande influência em 

esferas de poder foram atingidas por supostos abusos da polícia é que o Presidente 

da Corte suprema da nação empunhou a bandeira da regulamentação judicial do 

uso de algemas. Vê-se, no caso, uma abordagem totalmente diferente, no que se 

refere à garantia de direitos constitucionais dos cidadãos em geral, daquela 

realizada pela Suprema Corte americana no caso Miranda v. Arizona173. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
173   Cf. nota 100, supra. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 De todo o exposto, as conclusões apresentáveis sobre o ativismo 

judicial e a idéia de atividade política do Judiciário são as seguintes: 

 

 O ativismo judicial é fenômeno mais evidente quando relacionado ao 

exercício da jurisdição constitucional, pois configura, inequivocamente, uma postura 

do Judiciário apoiada no fito de consolidação do modelo democrático traçado na 

Constituição. É, portanto, inegável a potencialidade que o ativismo judicial possui de 

se constituir em instrumento essencial de efetivação de direitos humanos 

fundamentais através da resolução de conflitos advindos da experiência político-

institucional não subsumida ao modelo traçado na Constituição.  

 O fenômeno do ativismo judicial é algo ontologicamente identificável, 

mas que, em si mesmo, não se constitui em algo bom ou ruim. Assim, por um lado, o 

ativismo judicial é relacionado a uma suposta exacerbação de poder pelo Judiciário, 

acarretando interferências consideradas indevidas em matérias que, teoricamente, 

estariam no âmbito a liberdade política dos órgãos Legislativos e Executivos. Por 

outro lado, é visto como uma atitude corajosa e necessária do Judiciário que, no ato 

de interpretação constitucional, visa a dar conformidade juridicamente legítima à 

atuação estatal de forma a garantir a realização dos valores maiores da sociedade 

contemplados na Carta Política. 

 O Poder Judiciário desempenha uma atividade que deve ser 

entendida como política na medida em que se apreende que esse Poder se 

constitui, inequivocamente, numa peça de um sistema maior chamado Governo. Ou 

seja, sua atuação é parte da dinâmica estatal, sendo, por isso mesmo percebida 

como uma atividade política, entendida esta como a persecução dos fins maiores 

que dão sentido palpável à noção de Estado. Ademais, o Judiciário, ao realizar a 

interpretação da norma constitucional, dá concretude a uma vontade política 

discutida e formatada nas instâncias de decisão majoritárias. Desta forma, o 

Judiciário aperfeiçoa e consolida a discussão política delineando a norma aplicável 

ao caso sob sua apreciação, tornando-se parte indispensável de participação na 
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formação da vontade estatal e na realização de direitos dos indivíduos e da 

sociedade em geral. 

 O poder do Judiciário está em franca expansão globalmente, o que 

pode ser aferido pelo cada vez mais perceptível fenômeno da judicialização da 

política. Tal fenômeno consiste no processo pelo qual Tribunais e Juízes vêm a 

realizar ou, de forma crescente dominar, a elaboração de políticas públicas 

previamente definidas ou que deveriam tê-las sido, pelo Legislativo e Executivo. 

 Para a judicialização da política contribui uma combinação de 

condições, tais como: democracia, separação de poderes, “política de direitos”, uso 

dos tribunais por grupos de interesses, uso dos tribunais pela “oposição”, instituições 

majoritárias ineficazes, percepções sobre as instituições elaboradoras de políticas 

públicas e delegação voluntária pelas instituições majoritárias. A atitude dos juízes é 

requisito essencial para a ocorrência de uma judicialização da política mais 

significante, no sentido de que, sob condições favoráveis, a judicialização só ganha 

corpo porque os juízes decidem que eles devem participar da elaboração de 

políticas públicas que poderiam ser deixadas ao critério discricionário de outras 

instituições e, em certas ocasiões, substituir soluções de políticas públicas de outras 

instituições pelas suas.  

 A judicialização da política implica num papel político mais positivo 

do que uma mera postura de não decisão, o que pressupõe duas vertentes de 

ativismo: uma de inércia, ou um ativismo negativo, pois não deixa de ser uma opção 

de conduta do Judiciário perante as demandas do sistema político, e outra de atitude 

positiva que considera o Judiciário um ator essencial do processo político. 

 O ativismo judicial é algo necessário, pois, em determinadas 

situações, é a única forma de se promover a realização e o avanço de direitos e 

garantias fundamentais contemplados por valores e princípios constitucionais. Isto, 

entretanto, não significa transferência da soberania do povo para os juízes – 

concebidos como técnicos irresponsáveis e independentes -, mas, sim, a divisão de 

expectativas entre os distintos atores estatais (Executivo, Legislativo e Judiciário), 

cada qual com sua importância na preservação do bem comum.  
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 Apesar de necessário, contudo, o ativismo judicial apresenta risco 

potencial danoso aos valores democráticos. Afinal, o ativismo apresenta 

possibilidade de múltiplas motivações, dentre as quais se encontram a preservação 

de interesses não alinhados com o bem comum. Nesta linha, Tribunais podem 

invalidar leis que melhoram direitos sociais ou podem regulamentar 

jurisprudencialmente situações que dificultem a atuação estatal identificada com a 

consecução do interesse público. O ativismo judicial pode, portanto, criar uma 

situação em que os grandes temas nacionais, que deveriam necessariamente 

passar por amplo debate democrático em toda a sociedade e nos locais mais 

adequados para o exercício da representação política dessa mesma sociedade 

(Poder Legislativo e Poder Executivo), passam a ser objeto de monopolização pelo 

Poder Judiciário. 

 O ativismo judicial, para sua configuração ontológica, pode ser 

identificado através das seguintes marcas características da atuação do Judiciário: 

invalidação de atos presumidamente constitucionais do Legislativo e do Executivo; 

não observância de precedentes; criação Judicial do Direito; abandono da 

metodologia de interpretação aceita e Julgamento orientado a resultado. 

 O STF tem demonstrado posicionamentos que podem se 

caracterizar como ativistas, porém, ainda está a dever uma postura mais identificada 

com os interesses maiores do ideal democrático. Muitas críticas são lançadas 

quanto à sua atuação, a qual se inclina mais fortemente para a satisfação de 

interesses minoritários de natureza conservadora do status quo, passando a 

impressão de uma legitimidade comprometida, haja vista o tímido exercício de sua 

função primordial de guardião da Constituição. A atuação do STF em relação ao 

Legislativo, na medida em que suas decisões são vistas como usurpação de 

competência legislativa, representa para alguns juristas um grave risco, consistente 

na possibilidade de o Supremo assumir um papel de depositário de todas as 

esperanças e anseios da sociedade. 

 A possibilidade de interferência do Judiciário na formulação e 

execução de políticas públicas ainda é vista com fortes reservas, em virtude de o 

fenômeno da “judicialização da política” significar, para alguns, que tais decisões 
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passariam a ser tomadas por aqueles que não foram eleitos para esta importante 

missão.  

 Mesmo se considerando o ativismo judicial como atuação 

desprovida de deferência pelas instituições políticas, não seria o caso de se reputar 

a apreciação de questões políticas como ativista, pois Legislativo e Executivo devem 

estrita obediência aos ditames constitucionais, estando justificado o controle 

jurisdicional de eventuais desvios perpetrados pelas instituições políticas. 
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