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“Eu sou de uma terra que o povo padece 

Mas nunca esmorece, procura vencê, 

Da terra adorada, que a bela caboca 

De riso na boca zomba no sofrê. 

Não nego meu sangue, não nego meu nome, 

Olho para fome e pergunto: o que há? 

Eu sou brasilêro fio do Nordeste, 

Sou cabra da peste, sou do Ceará.” 

Patativa do Assaré 

 

 

“Quand je vais dans un pays, je n'examine 

pas s'il y a de bonnes lois, mais si on exécute 

celles qui y sont, car il y a de bonnes lois 

partout.” 

Charles-Louis de Secondat - Montesquieu 

 

 

“Democracy is the worst form of government, 

except for all the others.” 

Winston S. Churchill 

 

 

“Más cuesta mantener el equilibrio de la 

libertad que soportar el peso de la tiranía” 

Simón Bolívar 
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RESUMO 

 

Com o evidente e inegável aumento da intervenção do Poder Judiciário no cotidiano da população, 
facilmente constatado pelo protagonismo de juízes, desembargadores e ministros nos jornais e 
telejornais, mostrou-se necessário analisar a interferência judicial nas políticas públicas e no 
orçamento do Poder Executivo, pois tais condutas são frequentemente caracterizadas por muitos 
como bastante proativa do Poder Judiciário e, consequentemente, como ativismo judicial. À luz deste 
comportamento jurisdicional - mormente do Supremo Tribunal Federal - que repercute cada vez mais 
constantemente na vida das pessoas, nas políticas públicas e no orçamento do Poder Executivo, 
analisou-se sua (in)aplicabilidade com o sistema da Tripartição de Poderes adotado pela Constituição 
Federal de 1988, uma vez que há inúmeros defensores da tese de que, ao agir assim, o Poder 
Judiciário estaria usurpando a função legiferante do Poder Legislativo e a função administrativa do 
Poder Executivo, o que eivaria tais decisões de inconstitucionalidade. 
 
Palavras-chave: Tripartição dos Poderes; Ativismo judicial; Supremo Tribunal Federal. 
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ABSTRACT 

 

With the evident and undeniable increase of the intervention of the Judiciary Power in the daily life of 
the population, easily verified by the prominence of judges and ministers in the newspapers and 
television news, it is necessary to analyze the judicial interference in public policies and in the budget 
of the Executive Power, since such conduct is often characterized by many as quite proactive of the 
Judiciary and, consequently, as judicial activism. In the context of this judicial behavior - especially the 
Federal Supreme Court - which has an ever-increasing repercussion on people's lives, public policies 
and the budget of the Executive Power, its (in)applicability was analyzed with the Tripartite Powers 
system adopted by the Federal Constitution of 1988, since there are many defenders of the thesis 
that, in doing so, the Judiciary would be usurping the legislative power of the Legislative Power and 
the administrative function of the Executive Power, which would eviscerate such decisions of 
unconstitutionality. 
 
Key-words: Tripartition of Powers; Judicial activism; Federal Supreme Court. 
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INTRODUÇÃO 

 

Diante da intervenção cada vez mais frequente e profunda do Poder Judiciário 

no cotidiano da população, mormente via interferência nas políticas públicas e no 

orçamento do Poder Executivo, mostra-se da mais extremada relevância uma 

análise acerca desta postura - caracterizada por muitos como - bastante proativa do 

Poder Judiciário.  

Ora, posto que os juízes não estejam desrespeitando o tradicional Princípio 

da Inércia Jurisdicional, consagrado no artigo 2º do Código de Processo Civil 

vigente, há decisões judiciais cotidianas que estão influenciando em alto grau as 

finanças públicas, como é o caso, por exemplo, de tutelas antecipadas deferidas 

com o objetivo de garantir um remédio de elevado custo ou um leito de UTI para um 

paciente. 

À luz deste comportamento jurisdicional - mormente do Supremo Tribunal 

Federal - que influencia de forma cada vez mais constante a vida das pessoas, as 

políticas públicas e o orçamento do Poder Executivo, analisar-se-á sua 

(in)aplicabilidade com o sistema da Tripartição de Poderes adotado pela 

Constituição Federal de 1988, uma vez que há inúmeros defensores da tese de que, 

ao agir assim, o Poder Judiciário estaria usurpando a função legiferante do Poder 

Legislativo e a função administrativa do Poder Executivo, o que eivaria tais decisões 

de inconstitucionalidade. 

Inicialmente, para uma melhor compreensão dos termos de maior relevância 

deste trabalho, analisou-se brevemente as principais características da Tripartição 

de Poderes que foi instituída no Brasil desde a Constituição de 1824 e perdura até a 

atualidade - a única constituição que não mencionou o aludido sistema foi a 1937, e 

do ativismo judicial.  

No que diz respeito ao segundo tema, averiguou-se suas relações e 

distinções com diversos outros institutos do direito pátrio, tais quais a judicialização 

da política, o sistema de freios e contrapesos, as súmulas vinculantes, a jurisdição 

constitucional e o mandado de injunção. 

Desta forma, após uma análise da Tripartição de Poderes e do ativismo 

judicial, com o escopo de garantir substrato teórico mais substancial ao presente 

trabalho, verificou-se se a literatura especializada no assunto considera que algumas 

das controversas decisões proferidas recentemente pelo pleno do Supremo Tribunal 
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Federal, como são os casos da mitigação do Princípio da Presunção de Inocência e 

da descriminalização do aborto de fetos anencéfalos, constituem ativismo judicial. 
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1. A TEORIA DA TRIPARTIÇÃO DOS PODERES DE MONTESQUIEU E O 

ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

1.1. Breve exposição acerca da teoria da Tripartição dos Poderes 

A Teoria da Tripartição dos Poderes foi originalmente proposta por Charles-

Louis de Secondat, conhecido como Montesquieu, por meio de sua obra De l’esprit 

des lois1, cuja primeira publicação data dos idos de 1748. Em seu trabalho, o francês 

analisou diversos pontos cruciais no processo de elaboração de leis em diversas 

circunstâncias e nos seus reflexos sobre a população.  

Além disso, o escritor defendeu veementemente um sistema de separação 

dos poderes, no qual eles funcionariam harmonicamente, sem interferência 

demasiada de um em outro, com o intuito de descentralizar o poder - facilitando seu 

controle - e de dar mais efetividade à máquina estatal. 

Lenio Luiz Streck e Fábio de Oliveira2 elucidam que se trata de “mecanismo 

que nasce contra o poderio absoluto, incontido, em combate ao arbítrio, a favor do 

controle, da limitação do poder, em salvaguarda da liberdade, técnica a bem da 

racionalidade estatal”. 

Em contraponto e sem prejuízo para o principal objeto deste trabalho, Lenio 

Luiz Streck e Fábio de Oliveira3 expõem análise distinta a respeito do surgimento da 

Tripartição dos Poderes, atribuindo tal fato à dinâmica política da Grã-Bretanha, nos 

seguintes termos: 

“Em que pesem as referências corriqueiras a John Locke e a Montesquieu, 
o segundo ainda mais citado do que o primeiro, como elaboradores da 
doutrina da separação de poderes, órgãos e funções, e sem embargo da 
primazia destes pensadores, paradigmas na formulação da ideia, a noção 
da divisão orgânico-funcional da estrutura e das atividades do Estado 
remonta, em especial, à Grã-Bretanha do século XVII, associada, 
umbilicalmente, a compreensão de rule of law. Conquanto seja possível 
observar traços em Aristóteles e em Cícero, v. g., o conceito é, a rigor, 
delineado no contexto inglês caracterizado pela disputa entre a monarquia e 
o parlamento, notadamente a partir do reinado de Jaime I (1603-1625). 
Dentre os episódios, a Petition of Rights de 1628, o short parliament, logo 
dissolvido por Carlos I (1625-1649), e o long parliament, cuja tentativa de 
dissolução daria ensejo a uma guerra civil de sete anos, a qual opôs, então, 
defensores da realeza e do parlamento e que levaria à proclamação da 

                                                
1 Em tradução livre, “O Espírito das Leis”. 
2 CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; STRECK, Lenio Luiz; SARLET, Ingo Wolfgang; 
LEONCY, Léo Ferreira. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, 
pág. 142. 
3 CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; STRECK, Lenio Luiz; SARLET, Ingo Wolfgang; 
LEONCY, Léo Ferreira. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, 
pág. 142. 
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república em 1649, a commonwealth, a dissolução do parlamento por Oliver 
Cromwell (1649-1658) em 1653, a reconvocação do parlamento em 1660 
com a restauração monárquica, o Habeas Corpus Act de 1679, nova 
dissolução do parlamento por Carlos II (1660-1685) em 1683, quadro que 
culminou com a Revolução Gloriosa, de 1688, que depôs Jaime II (1685- 
1688), levou ao trono Guilherme de Orange (1689-1702) e suscitou, no ano 
seguinte, o Bill of Rights, marco da implantação da monarquia 
constitucional. 
É nesta atmosfera conturbada, importando notar que os antagonismos entre 
monarquia e parlamento guardam variadas motivações (políticas, 
econômicas, religiosas), que é gestado o princípio da separação de 
poderes.” 

Em que pese a divergência trasladada supra, a verdade é que a 

incontrovérsia acerca de quem pensou ineditamente na teoria em comento é 

prescindível à análise de sua (in)compatibilidade com o ativismo judicial, ou seja, em 

nada prejudica o cerne deste trabalho. 

Por fim, ressalta-se ainda que, com o decorrer dos séculos e após diversas 

revoluções de cunho inicialmente liberal e, posteriormente, social, a Tripartição dos 

Poderes, atualmente, possui amplo e notável destaque nas constituições de diversos 

países. 

Neste contexto, os ensinamentos de Lênio Luiz Streck e Fábio de Oliveira4 

exemplificam que: 

“O princípio da separação de poderes, com engendramentos peculiares, é 
previsto pela generalidade das Constituições ao redor do mundo. Nada 
obstante, muitas vezes não versado em um comando específico, um 
preceito a dispor algo do tipo ‘São poderes independentes e harmônicos…’ 
Entre as Constituições que adotam o princípio, a estadunidense (arts. 1º, 2º 
e 3º), a francesa (arts. 5º, 20, 24, 64, 67), a da Áustria (arts. 24, 60, 82), a 
alemã (art. 20, 3), a italiana (arts. 55, 83, 92, 101), a portuguesa (art. 110, 
1), a espanhola (arts. 56, 66, 97, 117), a da Suécia (capítulos 3, 5, 6, 11), a 
grega (art. 26), a canadense (arts. 9º, 17, 96), a mexicana (art. 49), a da 
Costa Rica (arts. 105, 130, 152), a de São Tomé e Príncipe (arts. 68; 69, 2), 
a de Cabo Verde (art. 118, 1 e 2), a angolana (arts. 53; 54, “c”), a de Guiné-
Bissau (art. 59, 1 e 2), a do Timor-Leste (arts. 67, 69), a de Moçambique 
(arts. 133, 134), a paraguaia (art. 3º), a chilena (arts. 24, 46, 76), a uruguaia 
(arts. 83, 149, 233), a argentina (arts. 44, 87, 100, 108), a peruana (arts. 90, 
110, 138), a colombiana (art. 113), a venezuelana (art. 136).” 

Deste modo, percebe-se que a Tripartição dos Poderes surgiu em oposição à 

exacerbada concentração de poder na figura dos monarcas, como forma de 

descentralizar as funções estatais em diversas instituições, possibilitando, inclusive, 

ampla participação popular nas decisões políticas. 

 

                                                
4 CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; STRECK, Lenio Luiz; SARLET, Ingo Wolfgang; 
LEONCY, Léo Ferreira. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, 
págs. 140-141. 
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1.2. Breve história constitucional do Brasil sob a perspectiva da Tripartição 

dos Poderes  

Ao se debruçar sobre a história constitucional do Brasil, constata-se presença 

frequente da Tripartição dos Poderes. A Carta Imperial de 1824, tida como a primeira 

Constituição do Brasil, consoante seu artigo 10, estabeleceu, além dos três poderes 

tradicionais, o Poder Moderador, o qual garantia ao Imperador, em conformidade 

com o artigo 101, as funções mais vitais para o pleno funcionamento do Estado, tais 

como nomear os Senadores; convocar a Assembleia Geral extraordinariamente nos 

intervalos das Sessões; sancionar os Decretos e Resoluções da Assembleia Geral; 

aprovar e suspender interinamente as Resoluções dos Conselhos Provinciais, 

prorrogar ou adiar a Assembleia Geral e dissolver a Câmara dos Deputados; 

convocar imediatamente outra que a substitua, nomear e demitir livremente os 

Ministros de Estado, suspender os magistrados, perdoar e moderar as penas 

impostas e os réus condenados por sentença, conceder anistia em caso urgente. 

O sistema proposto por Montesquieu foi, de fato, incorporado ao ordenamento 

jurídico pátrio em 1891, quando da promulgação da segunda Constituição Federal 

tupiniquim, precisamente em seu artigo 15. Deste modo, com a extinção do Poder 

Moderador, por meio do qual o Imperador poderia se sobrepor aos demais poderes, 

a Tripartição de Poderes efetivamente ingressou e passou a produzir efeitos práticos 

no ordenamento jurídico pátrio. 

Posteriormente, a Tripartição foi mantida incólume pelo artigo 3º da 

Constituição de 1934. Contudo, a de 1937, conhecida pela alcunha de Constituição 

Polaca em razão de seu viés de centralização de poder na figura do presidente, 

estabeleceu uma maior ingerência do chefe do Poder Executivo nos demais 

poderes, maculando o equilíbrio outrora existente, inexistindo em seu texto menção 

expressa à Tripartição dos Poderes. 

A Pretória Carta de 1946 prezou pela redemocratização do país, combatendo 

a hipertrofia do Poder Executivo e primando pela restauração da harmonia e da 

independência entre os poderes, de acordo com o que se observa em seu artigo 36. 

No parágrafo segundo do aludido artigo, inclusive, foi feita ressalva expressa acerca 

da impossibilidade de delegação de atribuições de um poder para outro. 

A seu turno, a Constituição de 1967, em seu artigo 6º, repetiu o teor da que 

por ela foi revogada. Todavia, há de se ressaltar que a promulgação desta 

Constituição - fator que deveria lhe garantir ampla participação do Poder Legislativo, 
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não fosse o ínfimo prazo de quarenta e dois dias imposto ao Congresso Nacional 

para sua elaboração - ocorreu após o Golpe Militar de 1964. Por via de 

consequência, houve novamente uma maior atribuição de poderes à União e ao 

Presidente da República, eivando, na prática, a separação tripartite. 

A despeito da controvérsia que paira sobre a natureza da Emenda 

Constitucional nº 01/1969, mérito que em nada acresce à análise da matéria em 

apreço, impende evocar que, com seu advento, foi mantido integralmente o teor do 

artigo 6º da Carta Magna de 1967, posto que tenham sido retiradas as imunidades 

materiais e processuais dos parlamentares. 

Diante do breve histórico delineado, percebe-se a presença extremamente 

frequente - praticamente unânime - da Tripartição dos Poderes nas Constituições 

Federais brasileiras, evidenciando uma forte influência europeia no direito e na 

política brasileiros.  

Além disso, uma detida análise da história do Brasil já se mostra suficiente 

para a percepção de aumento da importância do sistema tripartite com o passar das 

décadas, precipuamente após o fim da Ditadura Militar (1964-1985).  

 

1.3. A Tripartição dos Poderes e a Constituição Federal de 1988 

A Carta Magna vigente, promulgada em outubro de 1988, estabelece em seu 

artigo 2º que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário são poderes da União, 

devendo exercer suas respectivas funções típicas e atípicas de forma independente 

e harmônica, de forma que “o escopo do constituinte foi claro: neutralizar, no âmbito 

político-jurídico do Estado, qualquer possibilidade de dominação institucional por 

parte dos Poderes da República”5. 

Faz-se necessário explanar brevemente no que consistem as funções típicas 

e atípicas de cada poder. O Poder Legislativo é o titular da função legiferante, 

cabendo a seus membros a atividade principal de debater e elaborar leis.  

A seu turno, ao Poder Judiciário, cuja principal atribuição é, quando 

provocado, proferir decisões judiciais com observância no ordenamento jurídico e 

nas demais fontes do direito, é designada a função jurisdicional.  

Finalmente, ao Poder Executivo é defeso “resolver os problemas concretos e 

individualizados, à luz das leis. Ao fazê-lo exerce a função de governo, 

                                                
5 Bulos, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. 8ª edição, São Paulo: Saraiva, 2014, página 
516. 



15 

desempenhando atribuições políticas e de decisão, e a função administrativa, 

quando promove a intervenção, o fomento e o serviço público”6. A bem da verdade, 

em razão do caráter residual da função administrativa, todas as atividades estatais 

que não se enquadrarem nas funções jurisdicional e legiferante fazem parte da 

administrativa. 

No que concerne às funções atípicas, todos os poderes as desempenham 

quando executam atividades diversas de suas funções originais. O Conselho 

Nacional de Justiça, os Tribunais, os Ministérios e as Secretarias, ao emitirem 

portarias, por exemplo, fazem uso da função legiferante, ao passo que o Presidente 

da República também o faz ao editar medida provisória. Por sua vez, o Poder 

Legislativo desempenha atipicamente a função jurisdicional ao julgar o Presidente da 

República em processo de impeachment. 

Uadi Lammêgo Bulos sintetiza que “o Legislativo também administra e julga 

(CF, arts. 51, IV, e 52, XIII); o Executivo julga e legisla (CF, arts. 62 e 68, § 2º) e o 

Judiciário legisla e administra (CF, art. 96, I, a e f)”7. 

Com efeito, a dicção do aludido artigo 2º evidencia que a Assembleia 

Nacional Constituinte, constituída no período de 1987 e 1988 e responsável pela 

elaboração da Constituição pós-ditadura, optou por restaurar o sistema tripartite da 

separação dos poderes no Brasil, com o intuito de fortalecer a democracia, haja vista 

que a independência dos três poderes impede, teoricamente, uma supremacia de 

um deles em detrimento dos demais, o que certamente desequilibraria as instituições 

nacionais e alteraria completamente as realidades social, política  e jurídica do país, 

culminando em indesejável ambiente de instabilidade, insegurança e 

imprevisibilidade generalizadas. 

Há de se ressaltar que a tripartição dos poderes, por força do artigo 60, § 4º, 

III, da Constituição Federal de 1988, que segue transcrito abaixo, está inclusa no rol 

de cláusulas pétreas, não podendo haver, por conseguinte, enquanto a Excelsa 

Carta Magna permanecer vigente, qualquer alteração teórica ou prática na estrutura 

de separação dos três poderes, sob pena de se incorrer em patente 

inconstitucionalidade. 

Neste sentido, colha-se: 

                                                
6 Bulos, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. 8ª edição, São Paulo: Saraiva, 2014, página 
516. 
7 Bulos, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. 8ª edição, São Paulo: Saraiva, 2014, página 
516. 
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Art. 60. [...] 
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a 
abolir: [...] 
III - a separação dos Poderes; [...] 

A limitação à reforma constitucional exposta acima é de natureza material, 

haja vista que o sistema tripartite estabelecido no texto constitucional disciplina 

aspecto da mais alta importância em matéria de organização do Estado e possui 

inconteste repercussão em inúmeros outros dispositivos da Carta Magna, de forma 

que, caso houvesse alguma alteração normativa em relação ao comportamento dos 

poderes, diversos outros comandos constitucionais seriam gravosa e profundamente 

afetados.  

Em outros temos, o sistema de Tripartição dos Poderes é detentor de nítida e 

significativa relevância normativa - por versar sobre a organização do Estado - e 

histórica - em razão do protagonismo do Executivo na duas décadas ditatoriais 

militares -, encontrando-se no âmago da Constituição Federal de 1988, 

notadamente. 

Neste diapasão, as lições de Ingo Wolfgang Sarlet e Rodrigo Brandão8 

vaticinam que: 

“Os limites materiais ao poder de reforma consistem em matérias que, em 
virtude de constituírem o cerne material de uma constituição, 
representando, pois, a sua própria identidade, são subtraídas à plena 
disposição do poder de reforma, ainda que atendidos os requisitos postos 
pelos limites de ordem formal e circunstancial. Sua função precípua, 
portanto, é a de preservar aquilo que também se chamou de elementos 
constitucionais essenciais (John Rawls) e, com isso, assegurar uma certa 
permanência e estabilidade do sistema e a manutenção, salvo substituição 
da constituição por uma nova, do núcleo da obra do constituinte originário.” 

No mesmo viés, Uadi Lammêgo Bulos9 preconiza que a Tripartição se trata de 

“parâmetro de observância indispensável à exegese das normas constitucionais, 

sendo uma das vigas-mestras da Constituição de 1988”. 

Por via de consequência, conclui-se sem dispendiosos esforços que a 

tripartição de poderes, conceito no qual está incluso o escorreito desempenho das 

funções típicas e atípicas de cada poder, observando-se o sistema de freios e 

contrapesos, que será devidamente analisado no subtópico subsequente, somente 

                                                
8 CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; STRECK, Lenio Luiz; SARLET, Ingo Wolfgang; 
LEONCY, Léo Ferreira. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, 
pág. 1.129. 
9 Bulos, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. 8ª edição, São Paulo: Saraiva, 2014, página 
516. 
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poderá ser alterada com o advento de uma nova Constituição, posto que isso possa 

vir a representar gravosa oficialização de retrocesso político. 

 

1.4. O sistema de freios e contrapesos e a Constituição Federal de 1988 

A Tripartição de Poderes adotada pela Constituição Federal de 1988 traz 

consigo, em seu âmago, com o intuito de que nenhum dos três poderes detenha 

poder absoluto em suas atividades e não fique destituído de qualquer tipo de 

controle, o sistema de checks and balances, ou freios e contrapesos.  

Este sistema consiste em previsões constitucionais de “intervenção” de um ou 

dois poderes em outro, haja vista a extremada relevância de várias atividades 

desempenhadas por cada um dos poderes. Assaz importante explanar que o 

vocábulo intervenção foi utilizado entre aspas porque, na verdade, um poder não 

intervém de fato em outro, mas apenas participa ou dá seu aval a alguma medida 

tomada por outro. 

Cristaliza-se a elucidação supra com alguns exemplos, onde restará evidente 

a participação de cada poder nas atribuições de outro(s). Em conformidade com os 

artigos 27 e 31 da Lei nº 1.079/1950, em um processo de impeachment do(a) 

Presidente da República, a sessão no Senado Federal é presidida pelo Presidente 

do Supremo Tribunal Federal, culminando em participação do Legislativo e do 

Judiciário no Executivo. 

Na seção constitucional destinada às atribuições do Congresso Nacional, 

mais precisamente no caput do artigo 48, consta que os projetos de lei do aludido 

órgão serão encaminhados para sanção presidencial, ressaltando-se que o 

Presidente da República pode, de acordo com o artigo 66, § 1º, da Constituição 

Federal de 1988, vetar o projeto, parcial ou totalmente, resultando em participação 

do Executivo no Legislativo. 

Os incisos II, III, IX e X do artigo 49 do texto constitucional prevêem uma série 

de medidas que permitem ao Legislativo regular a atuação do Executivo - autorizar o 

Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz e autorizar o Presidente 

e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do país, quando a ausência 

exceder a quinze dias -; ainda consoante a norma constitucional vigente – artigos 

101, parágrafo único, 104, parágrafo único e 111-A -, os ministros do Supremo 

Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho 

são nomeados pelo Presidente da República e empossados após sabatina e 
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aprovação do Senado Federal, evidenciando participação direta do Executivo e do 

Legislativo no Judiciário. 

Por fim, ilustrando uma inequívoca intervenção do Judiciário nos Poderes 

Executivo e Legislativo, pode-se mencionar o controle de constitucionalidade, por 

meio do qual qualquer magistrado, em sede de controle difuso, pode declarar inter 

pars a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, enquanto o Supremo Tribunal 

Federal, em controle concentrado, pode reconhecer a inconstitucionalidade com 

efeito erga omnes. A jurisdição constitucional será assunto de um subtópico 

vindouro, que lhe contextualizará com o ativismo judicial de forma mais adequada e 

profunda. 

Com base nos vários exemplos citados, infere-se que há diversas situações 

nas quais pelo menos um dos poderes interfere diretamente no outro, de modo a 

preservar o equilíbrio e a manutenção do caráter democrático das principais 

instituições republicanas do país. 
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2. O ATIVISMO JUDICIAL E O DIREITO BRASILEIRO 

 

2.1. Conceito e origem 

Inicialmente, antes de se analisar a origem do ativismo judicial, é imperioso 

delimitar um conceito para o vocábulo que protagoniza este capítulo e este trabalho, 

haja vista o uso cada vez mais frequente e relapso de tal termo. 

Em consonância com os ensinamentos de Luís Roberto Barroso10: 

“A idéia de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e 
intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, 
com maior interferência no espaço de atuação dos outros dois Poderes. A 
postura ativista se manifesta por meio de diferentes condutas, que incluem: 
(i) a aplicação direta da Constituição a situações não expressamente 
contempladas em seu texto e independentemente de manifestação do 
legislador ordinário; (ii) a declaração de inconstitucionalidade de atos 
normativos emanados do legislador, com base em critérios menos rígidos 
que os de patente e ostensiva violação da Constituição; (iii) a imposição de 
condutas ou de abstenções ao Poder Público, notadamente em matéria de 
políticas públicas.” 

Em outros termos e à vista do trecho supra, o ativismo judicial pode ser 

definido, concisamente, como uma postura demasiadamente proativa de 

magistrados - sejam eles juízes, desembargadores ou ministros -, oriunda, 

principalmente, de um aumento da abrangência constitucional, regulando situações 

que, originalmente, não deveriam sofrer incidência direta da Carta Magna e da 

interferência direta em políticas públicas e, consequentemente, no orçamento do 

Poder Executivo. 

Feito este breve intróito no que diz respeito ao conceito do ativismo judicial, 

impende trazer à baila o contexto no qual o aludido fenômeno jurídico surgiu, ou 

seja, a partir de que momento um julgador agiu de forma mais proativa que o de 

praxe. 

Há praticamente um consenso entre os estudiosos do assunto quando se 

trata de estabelecer o marco inicial do ativismo judicial: todos apontam para a 

Suprema Corte dos Estados Unidos, notadamente para o Justice11 Earl Warren. 

Nesta senda, veja-se o que preconiza Carlos Alexandre Azevedo Campos12 a 

respeito da Corte Warren - período no qual o aludido magistrado integrou a Suprema 

Corte dos Estados Unidos: 
                                                
10 BARROSO, Luís Roberto. Direito Constitucional Contemporâneo - Os Conceitos Fundamentais e a 
Construção do Novo Modelo. 2ª edição, Saraiva, 2010, págs. 324-325 (online). 
11 Justice é o vocábulo utilizado para se referir aos membros da Suprema Corte dos Estados Unidos. 
12 CAMPOS, Carlos Alexandre Azevedo. Dimensões do Ativismo Judicial do Supremo Tribunal 
Federal. Forense, 2014, págs. 69-70. 
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“A Corte Warren foi o grande momento jurisprudencial norte-americano dos 
direitos e liberdades civis do século XX. Mais do que a própria Corte 
Roosevelt, ela constitucionalizou o projeto político do New Deal. Para tanto, 
a Corte negou que a Constituição tivesse uma natureza estática e a 
enxergou como ‘documento vivo’ (living document), cujos significados 
deveriam ser sensíveis às mudanças sociais. Orientada pela ideia de igual 
dignidade do homem e sob a perspectiva democrático-inclusiva, a Corte 
Warren interpretou criativamente os princípios constitucionais, expandindo 
seus sentidos e afirmando direitos implícitos ou apenas vagamente 
definidos para promover a igualdade formal, notadamente na questão racial, 
a nacionalização das liberdades civis e a equidade do processo 
democrático, superando o status da Suprema Corte ‘como reduto do 
conservadorismo antidemocrático e anti-igualitário’. A dimensão de 
interpretação criativa da Constituição para afirmação de direitos 
fundamentais opostos ao Estado fez da Corte Warren única no sistema 
político norte-americano e para o debate moderno sobre o ativismo judicial. 
Earl Warren assumiu o posto de Chief Justice da Suprema Corte em 1953 e 
com o propósito determinado de revolucionar o direito constitucional 
estadunidense. [...] Em 1956, o bloco liberal ganhou ainda a participação 
daquele que seria o autor intelectual de muitos dos principais votos da 
Corte, Willian Brennan. O ativismo judicial de Brennan era pautado nas 
críticas ao que condenava ser um ‘despudorado endeusamento da vontade 
da maioria’ e a ‘fé cega na democracia’. [...] Como disse Mark Tushnet, a 
Corte Warren que entrou para a história como um ‘fenômeno cultural’ não 
veio logo à existência com a entrada de Warren. A ‘Corte Warren’ do 
imaginário popular, composta por uma maioria liberal e ativista, que julgou 
inconstitucionais 16 leis federais e 113 leis estaduais, foi criada mesmo em 
1962, com a aposentadoria de Frankfurter e a substituição por Arthur 
Goldberg.” 

Do trecho reproduzido acima, denota-se que o embasamento utilizado por 

Willian Brennan para fundamentar as práticas ativistas da Suprema Corte dos 

Estados Unidos eram o “despudorado endeusamento da vontade da maioria” e a “fé 

cega na democracia”, de modo que caberia ao Poder Judiciário, assegurando 

direitos implícitos ou apenas vagamente definidos para promover a igualdade formal, 

garantir aos cidadãos o pleno gozo dos direitos civis e da igualdade entre os 

homens. 

Neste azo de desamparo de parcela significativa da população e de um 

sentimento de falta de representatividade de praticamente todas as minorias, o 

ativismo judicial surge como um - perigoso - meio de alterar rápida e drasticamente o 

ordenamento jurídico vigente e as políticas públicas. 

Por fim, há de se explanar que foi feito o uso do vocábulo “perigoso” no 

parágrafo supra em virtude da controvérsia que paira sobre o ativismo judicial e das 

inúmeras críticas que lhe são feitas13, destacando-se, de pronto, (I) os riscos para a 

legitimidade democrática, (II) o risco de politização da Justiça e (III) a capacidade 

institucional do Judiciário e seus limites. 

                                                
13 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática.  
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2.2. O ativismo judicial no Brasil 

Traçando um singelo paralelo entre os fatores delineados e as realidades 

social e política brasileiras, constata-se, sem maiores esforços, a presença de 

ambos - “despudorado endeusamento da vontade da maioria” e a “fé cega na 

democracia”.  

A Tripartição dos Poderes, em conformidade com o que foi exposto no 

capítulo de intróito do vertente trabalho, é alicerçada em um substrato teórico de 

limitação dos poderes via distribuição de funções típicas e atípicas e interações entre 

eles, de modo a não conferir demasiado poder a qualquer um deles. 

Todavia, o primeiro grande empecilho para o pleno funcionamento do sistema 

tripartite ocorre quando um dos poderes funciona de forma extremamente aquém ao 

ideal, como é o caso do Poder Legislativo. Ora, os outros dois poderes estão muito 

distantes de uma efetividade elogiável - vide as reclamações nacionais a respeito de 

educação, saúde, segurança e transporte públicos e da frequente lentidão no 

julgamento de processos -, mas a mora legislativa é mais perceptível, pois influi 

diretamente nos outros poderes. 

Neste diapasão, Luís Roberto Barroso14 adverte que: 

“o ativismo judicial, até aqui, tem sido parte da solução, e não do problema. 
Mas ele é um antibiótico poderoso, cujo uso deve ser eventual e controlado. 
Em dose excessiva, há risco de se morrer da cura. A expansão do Judiciário 
não deve desviar a atenção da real disfunção que aflige a democracia 
brasileira: a crise de representatividade, legitimidade e funcionalidade do 
Poder Legislativo. Precisamos de reforma política. E essa não pode ser feita 
por juízes.” 

Com efeito, para uma melhor compreensão em relação ao ingresso do 

ativismo judicial no Poder Judiciário brasileiro, há de se averiguar, preliminarmente, 

o que talvez seja um dos fatores que mais contribuíram para a mencionada postura 

judicante: a fragilidade e a insuficiência do Poder Legislativo. 

O que se observa na realidade política brasileira é que o Poder Legislativo, 

aquele cuja principal função é a legiferante, possui uma inoperância inconteste, 

mormente o da esfera federal, representado pelo Congresso Nacional. A inércia 

legislativa é facilmente percebida quando se analisa, ainda que rapidamente, o texto 

da Constituição Federal de 1988 e se constata quantos dispositivos necessitam de 

regulação posterior e permanecem in albis.  

                                                
14 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. 
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Com o intuito de fornecer maior substrato argumentativo à situação exposta, 

uma matéria publicada no sítio eletrônico da Câmara dos Deputados15 noticia que: 

“No início de 2013, [..] 117 dispositivos constitucionais estavam 
pendentes de regulamentação. Passados quatro anos, houve apenas 
ligeiro avanço: ainda há 106 dispositivos exigindo regulamentação, por 
meio de leis ordinárias ou complementares. Na prática, essa lacuna muitas 
vezes resulta em impedimento para cidadãos possam usufruir de direitos 
constitucionais previstos.” (Grifou-se) 

De tal circunstância decorre justamente o panorama reconhecido pela notícia 

parcialmente transcrita acima: o texto constitucional, ocupante do topo do 

ordenamento jurídico nacional, prevê expressamente direitos aos cidadãos, mas 

estes se vêem desamparados quanto às garantias que prescindem de 

regulamentação por parte do Congresso Nacional. 

Deste modo, não fosse a atuação do Poder Judiciário, uma série de direitos 

seria extirpada dos jurisdicionados. Nesta liça, é importante não se olvidar que “a 

jurisdição não é simplesmente declaratória (de algo que já existe pronto, feito), é 

criativa”16. 

Nestes casos, ainda que haja ativismo judicial, consubstanciado na 

interferência do Poder Judiciário nas políticas públicas ou no orçamento do 

Executivo, por exemplo, nota-se que o atividade jurisdicional foi pautada nos 

desígnios do Poder Constituinte Originário, que optou por promulgar uma 

constituição democrática, prolixa, garantista e programática, tanto é que por ela foi 

recebida a alcunha de “Constituição Cidadã”17. 

A título meramente exemplificativo, cita-se as cotidianas tutelas judiciais, por 

vezes concedidas em sede de tutela antecipada, por meio das quais juízes deferem 

pedidos de internação em Unidades de Terapia Intensiva - UTI e o fornecimento de 

documentos de alto valor aquisitivo. Essas decisões utilizam como embasamento a 

dignidade da pessoa humana – artigo 1º, III – e o direito à saúde – artigo 196 –, 

                                                
15 Disponível em http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/522733-
CONGRESSO-TERA-COMISSAO-PERMANENTE-PARA-REGULAMENTAR-DISPOSITIVOS-
CONSTITUCIONAIS.html. Acessado em 10/12/2017. 
16 CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; STRECK, Lenio Luiz; SARLET, Ingo Wolfgang; 
LEONCY, Léo Ferreira. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, 
pág. 145. 
17 Disponível em http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada. Acessado em 10/12/2017. 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/522733-CONGRESSO-TERA-COMISSAO-PERMANENTE-PARA-REGULAMENTAR-DISPOSITIVOS-CONSTITUCIONAIS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/522733-CONGRESSO-TERA-COMISSAO-PERMANENTE-PARA-REGULAMENTAR-DISPOSITIVOS-CONSTITUCIONAIS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/522733-CONGRESSO-TERA-COMISSAO-PERMANENTE-PARA-REGULAMENTAR-DISPOSITIVOS-CONSTITUCIONAIS.html


23 

ambos consagrados na Constituição Federal de 1988 e causam gastos de elevado 

importe aos cofres públicos18. 

Situação significativamente distinta da apresentada acima, na qual, frise-se, o 

magistrado profere decisão com arrimo na letra da Carta Magna para dar efetividade 

a um direito lá assegurado, ocorre quando há manifestação jurisdicional indo de 

encontro a disposição constitucional ou legal, ressaltando-se que “o princípio da 

separação de poderes é ancorado na acepção de discricionariedade: um poder está 

proibido de invadir a discricionariedade dos outros”19. 

Recorre-se novamente às lições de Luís Roberto Barroso20: 

“Penso ser próprio aqui distinguir duas situações: a) quando tenha havido 
uma atuação do Legislativo ou do Executivo em relação ao tema; e b) 
quando não tenha havido tal atuação. 
A primeira situação, portanto, se dá quando o Legislativo tenha 
efetivamente deliberado acerca de determinada matéria. Por exemplo: (i) a 
edição de uma lei permitindo e disciplinando as pesquisas com células-
tronco embrionárias; ou (ii) a edição de lei disciplinando a ação afirmativa 
em favor de negros. Nesses dois casos, embora exista controvérsia política, 
o Judiciário deve ser deferente para com as escolhas feitas pelo Legislativo. 
Não cabe ao Judiciário sobrepor a sua própria valoração política à dos 
órgãos cujos membros têm o batismo da representação popular. 
Situação diversa é a que ocorre quando o Legislativo não atuou, porque não 
pôde, não quis ou não conseguiu formar maioria. Aí haverá uma lacuna no 
ordenamento. Mas os problemas ocorrerão e o Judiciário terá de resolvê-
los. Por exemplo: a) o Congresso não havia ainda regulado a greve no 
serviço público. A despeito disso, as greves ocorriam, surgiam disputas e o 
STF viu-se na contingência de estabelecer as regras que deveriam ser 
aplicadas até que o Congresso viesse a dispor a respeito. Ou b) o caso das 
relações homoafetivas. Elas existem. São um fato da vida, 
independentemente do que cada um pense sobre o ponto. Não há lei a 
respeito. Pois bem: o Estado tem que tomar uma posição sobre a existência 
ou não de um direito desses casais a serem reconhecidos como uma 
entidade familiar, pela importância moral desse reconhecimento e por uma 
série de questões práticas (herança, pensão alimentícia, divisão do 
patrimônio comum). Quando o Congresso Nacional não fornece uma 
resposta, é natural que os afetados traduzam o seu pleito perante o 
Judiciário, buscando a afirmação jurídica daquilo que a política negou-se a 
discutir.” 

Recentemente, em fevereiro de 2016, ao julgar o Habeas Corpus 126.292 SP, 

o pleno do Supremo Tribunal Federal, ao bel alvedrio de sua maioria, cedendo às 

pressões midiática e social - seguimentos completamente sedentos pela prisão de 

                                                
18 Disponível em http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85911-tcu-e-estados-apontam-aumento-dos-gastos-
com-a-judicializacao-da-saude, http://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/aumentam-os-gastos-
publicos-com-judicializacao-da-saude.htm, http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84486-cnj-avanca-na-
qualificacao-da-judicializacao-para-otimizar-gasto-de-saude. Acessados em 10/12/2017. 
19 CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; STRECK, Lenio Luiz; SARLET, Ingo Wolfgang; 
LEONCY, Léo Ferreira. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, 
pág. 145. 
20  BARROSO, Luís Roberto. Jurisdição constitucional: a tênue fronteira entre o Direito e a Política, 
págs. 47-48. Disponível em http://www.migalhas.com.br/arquivos/2014/2/art20140204-06.pdf. 
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criminosos e dispostos, para tanto, a aceitar o vilipêndio da ressocialização e de 

direitos e garantias fundamentais -, optou por não mais aplicar o Princípio da 

Presunção de Inocência, insculpido no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal de 

1988, cujo teor vaticina que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em 

julgado de sentença penal condenatória”. 

De acordo com o novo entendimento do STF, deve ser iniciado o 

cumprimento da pena após o julgamento em segunda instância, o que, na maioria 

dos casos, corresponde aos Tribunais de Justiça, quando o processo tramita na 

justiça comum estadual, e aos Tribunais Regionais Federais, quando o feito é de 

competência da justiça comum federal. Colha-se a ementa da aludida decisão: 

CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 
DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). SENTENÇA PENAL 
CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU 
DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 
1. A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau 
de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não 
compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado 
pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal. 
2. Habeas corpus denegado. 
(STF - HC 126.292 SP, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de 
Julgamento: 17/02/2016, Tribunal Pleno) 

Deste modo, é despiciendo o emprego de dispendiosos esforços para se 

inferir que a decisão em análise feriu frontalmente dispositivo constitucional. Neste 

diapasão, há de se ressaltar ainda, para uma devida aquilatação da magnitude do 

julgamento em apreço, que o Princípio da Presunção de Inocência está incluso no 

rol de direitos e garantias fundamentais, razão pela qual é detentor do status de 

cláusula pétrea, por força do artigo 60, § 4º, IV, da Constituição Federal de 1988, ad 

litteram: 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 
[...] 
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a 
abolir: 
[...] 
IV - os direitos e garantias individuais. 

A decorrência direta disto, à luz da ordem constitucional vigente, é que 

apenas a promulgação de uma nova constituição poderia elidir a incidência do 

Princípio da Presunção de Inocência. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar 

um Habeas Corpus, mitigou severamente os efeitos do princípio retro.  
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Nesta toada, Cezar Roberto Bitencourt e Vania Barbosa Adorno Bitencourt21, 

ao discorrer acerca da histórica decisão em espeque, posicionaram-se no sentido de 

que: 

“O Supremo Tribunal Federal orgulha-se de ser o guardião da Constituição 
Federal, e tem sido prestigiado pelo ordenamento jurídico brasileiro que lhe 
atribui essa missão. Mas o fato de ser o guardião de nossa Carta Magna 
não lhe atribui a sua titularidade. Isto é, o STF não é o dono da Constituição 
e tampouco tem o direito de reescrevê-la a seu bel prazer como vem 
fazendo nos últimos anos, com suas interpretações contraditórias, 
equivocadas e, especialmente, contraria o que vinha afirmando nos últimos 
25 anos.  Escreve a página mais negra de sua história. 
Essa postura autoritária que vem assumindo ultimamente, como órgão 
plenipotenciário, não o transforma em uma Instituição mais identificada com 
a sociedade. Pelo contrário, cria enorme insegurança jurídica, agride o bom 
senso, fere os bons sentimentos democráticos e republicanos e gera 
insustentável insegurança jurídica na sociedade brasileira; as garantias 
constitucionais são flagrantemente desrespeitadas, vilipendiadas, 
reinterpretadas e até negadas, como ocorreu no julgamento do HC 126292. 
[...] Com efeito, ignorando os Tratados Internacionais recepcionados pelo 
ordenamento jurídico brasileiro, e a previsão expressa em nossa 
Constituição (art. 5º, LVII, CF), que garantem o princípio da presunção de 
inocência (ou de não culpabilidade), o STF passou a negar sua vigência, a 
partir dessa fatídica decisão, autorizando a execução antecipada de 
decisões condenatórias (art. 5º, LVII), mesmo pendentes recursos aos 
Tribunais Superiores.” 

Com efeito, sem qualquer intenção de adentrar no mérito do julgado em 

comento, pelo que se analisa estritamente seu viés constitucional e a legitimidade do 

STF para afastar a aplicação de um princípio constitucional, é evidente que inúmera 

outras medidas poderiam ter sido tomadas, sem violar a Constituição Federal de 

1988, para tentar solucionar o caos instalado no Brasil em se tratando de celeridade 

processual, segurança pública e sistema prisional - este foi um dos principais 

argumentos utilizados pelos ávidos críticos do aludido princípio.  

Nesta liça, poder-se-ia, por exemplo, alterar os sistemas recursal e 

prescricional no âmbito penal, cobrar maior celeridade dos magistrados no aceite 

das denúncias e na prolação de sentenças e acórdãos - reduzindo, assim, o número 

de processos nos quais a punibilidade foi extinta pela prescrição -, aumentar o 

número de varas e juízes na seara penal e, evidentemente, investir na educação 

pública.  

Entretanto, a medida mais rápida e menos laboriosa, aparentemente, foi 

menoscabar um princípio de relevante valor histórico, haja vista a Constituição 

Federal de 1988 ter sido a primeira promulgada após a Ditadura Militar que perdurou 

                                                
21 BITENCOURT, Cezar Roberto; BITENCOURT, Vania Barbosa Adorno. Em dia de terror, Supremo 
rasga a Constituição no julgamento de um HC. Disponível em https://www.conjur.com.br/2016-fev-
18/cezar-bittencourt-dia-terror-stf-rasga-constituicao. Acessado em 10/12/2017. 

https://www.conjur.com.br/2016-fev-18/cezar-bittencourt-dia-terror-stf-rasga-constituicao
https://www.conjur.com.br/2016-fev-18/cezar-bittencourt-dia-terror-stf-rasga-constituicao
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de 1964 a 1985, tempos nos quais os brasileiros viviam submetidos, além de 

censura e tortura, praticamente a uma presunção de culpa imposta pelo regime 

ditatorial. O princípio envilecido pelo STF veio como um enaltecimento à liberdade, 

em claro contraste à repressão militar. 

Outro julgamento histórico do Supremo Tribunal Federal, sob o ponto de vista 

do ativismo judicial, foi o da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - 

ADPF 54, no qual houve a descriminalização do aborto de fetos anencéfalos, a 

despeito de o Código Penal ser cristalino ao elencar as duas únicas situações nas 

quais o aborto em solo brasileiro é permitido, quais sejam, em caso de a gravidez 

oferecer risco à vida da gestante e de a gestação ser resultante de um estupro.  

Veja-se a ementa da ADPF 54: 

ESTADO – LAICIDADE. O Brasil é uma república laica, surgindo 
absolutamente neutro quanto às religiões. Considerações. FETO 
ANENCÉFALO – INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ – MULHER – 
LIBERDADE SEXUAL E REPRODUTIVA – SAÚDE – DIGNIDADE – 
AUTODETERMINAÇÃO – DIREITOS FUNDAMENTAIS – CRIME – 
INEXISTÊNCIA. Mostra-se inconstitucional interpretação de a interrupção 
da gravidez de feto anencéfalo ser conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 
128, incisos I e II, do Código Penal. 
(STF - ADPF: 54 DF, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 
12/04/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
DJe-080 DIVULG 29-04-2013 PUBLIC 30-04-2013) 

Por via de consequência, com base na decisão transcrita acima, o STF, em 

virtude de ter criado uma nova hipótese de descriminalização do aborto, alterou 

indiretamente - sem modificar a redação - os artigos 124, 126 e 128 do Código 

Penal, que versam, respectivamente, sobre o aborto provocado pela gestante ou 

com seu consentimento, o aborto provocado por terceiro e os casos nos quais os 

abortos são permitidos.  

Não obstante, neste caso, a usurpação da função legiferante do Poder 

Legislativo Federal, desempenhado pelo Senado Federal e pela Câmara dos 

Deputados, por parte do Supremo Tribunal Federal fica bem mais visível, uma vez 

que, segundo a expressa previsão constitucional do artigo 22, I, compete 

exclusivamente à União - representada, repise-se, pelo Congresso Nacional - 

legislar sobre matéria penal. 

Neste diapasão, seria incabível a invocação da incidência do parágrafo único 

do artigo trasladado, tendo em vista que a cooperação ali prevista não inclui a 

participação de outros poderes, de modo que a criação de uma nova hipótese de 

aborto descriminalizado, por iniciativa do Supremo Tribunal Federal, macula o artigo 
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22, I, da Constituição Federal de 1988, vez que somente projeto de lei oriundo de 

uma das casas do Congresso Nacional, após seu devido trâmite legislativo e sanção 

presidencial, é detentor do condão de alterar a redação do Código Penal. 

Retornando ao cerne da questão, além da inoperância legislativa, um 

segundo empecilho para o devido funcionamento do sistema tripartite é a corrupção 

que assola todos os níveis dos três poderes. A corrupção não se trata de novidade 

no brasil, mas atingiu níveis históricos e alarmantes no últimos anos, de modo que a 

concretização de uma política pública ou de um direito constitucional pendente de 

regulamentação se mostra bem mais célere e eficaz - ainda que não devesse 

ocorrer assim na prática - se depender apenas de poucos magistrados, ao invés de 

aguardar lentas políticas públicas do Executivo ou infindáveis trâmites legislativos. 

Outrossim, impende destacar as duas justificativas que, em regra, surgem 

quando se busca as razões de uma manifestação jurisdicional contradizente a um 

dispositivo constitucional ou legal: a obsolescência da norma vigente e/ou pressões 

de determinados segmentos da sociedade. 

Evidente que aqui não se está considerando os casos resolvidos pela 

aplicação da norma mais específica – artigo 2º, § 1º – e da mais nova – artigo 2º, § 

2º –, até mesmo por se tratarem de casos de revogação de leis consagrados na Lei 

de Introdução ao Direito Brasileiro. 

Em se tratando da primeira hipótese, o magistrado, analisando as mudanças 

na conjuntura social, econômica, cultural ou política do país pode, fundamentando 

sua decisão em outras fontes do Direito ou em outros dispositivos normativos do 

ordenamento jurídico, pode julgar afastando a incidência de trecho da legislação 

vigente para aplicar outro.  

Parece ter sido esse o caso da mitigação do Princípio da Presunção de 

Inocência, por exemplo, não se podendo desconsiderar as pressões sociais e 

midiáticas. 

No caso da segunda possibilidade - demasiadas pressões de segmentos 

sociais -, tem-se que, a despeito de os membros do Poder Legislativo serem eleitos, 

em tese, democraticamente para representar a vontade do povo nas diversas casas 

legislativas pátrias, o que ocorre na prática é uma inoperância legiferante, conforme 

sobejamente discorrido alhures.  

Por conseguinte, a reação de vários segmentos sociais que não se sentem 

representados pelos legisladores é pressionar o Poder Judiciário, que precisa 
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“apenas” pensar em uma fundamentação apta a afastar a norma vigente contra a 

qual se insurge. 

O ativismo judicial, portanto, está caracterizado a partir do momento em que o 

magistrado, agindo com base estritamente nos anseios populacionais, pretere a 

dicção de norma legal plenamente em vigor por novo entendimento, sendo este 

contra legem. 

Na óptica do papel do magistrado no sistema tripartite adotado pela 

Constituição Federal de 1988, impende salientar que os juízes detêm o poder 

coercitivo inerente ao Poder Judiciário, que a este é concedido justamente para fazer 

cumprir suas próprias decisões e, assim, garantir segurança jurídica aos 

jurisdicionados. 

Por via de consequência, aos juízes é atribuída a tarefa de manter as ordens 

constitucional e legal, observando as diretrizes gerais estabelecidas no início do 

texto da Carta Magna de 1988 e as demais fontes do Direito. Uma vez que a Excelsa 

Carta menciona expressamente o Sistema de Tripartição dos Poderes, a usurpação 

da competência legiferante por parte do Poder Judiciário o faz macular frontalmente 

o aludido sistema. 

Em uma remota hipótese de extremo ativismo judicial, poder-se-ia chegar a 

um ponto de haver interferências tão substanciais e profundas do Poder Judiciário 

nas políticas públicas e no orçamento do Executivo que o país estaria diante de uma 

“ditadura do Judiciário”. 

A opinião de Luiz Werneck Vianna22 enuncia exatamente o perigo dessa 

convergência de poder e protagonismo na figura dos magistrados brasileiros via 

ativismo judicial, in verbis: 

“O ativismo judicial, quando bem compreendido, estimula a emergência de 
institucionalidades vigorosas e democráticas e reforça a estabilização da 
nossa criativa arquitetura constitucional. Quando mal compreendido, 
entretanto, este ativismo é sempre propício à denúncia de um governo de 
juízes, de uma justiça de salvação, referida casuisticamente aos aspectos 
materiais em cada questão a ser julgada. Mal compreendido leva a 
concepções de uma justiça que abdica da defesa da integridade do Direito, 
tal como a conceituam, na esteira de Dworkin, Nonet e Selznick, e se torna, 
mesmo que em nome das melhores intenções, um instrumento do seu 
derruimento.” 

Em sentido extremamente similar, aduz Lênio Luiz Streck23 que: 

                                                
22 WERNECK VIANNA, Luiz. O ativismo judicial mal compreendido. Boletim CEDES [on-line], Rio de 
Janeiro, julho e agosto de 2008, pp. 03-05. Acessado em: (...) Disponível em 
http://www.cedes.iuperj.br. 
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“[...] a formação de uma “juristocracia” (ou judiciariocracia) — chamemos 
assim a esse fenômeno — não pode ser analisada como uma consequência 
exclusiva da vontade de poder (no sentido da Wille zur Macht, de Nietzsche) 
manifestada pelos juízes, mas, ao mesmo tempo, deve-se levar em 
consideração a intrincada relação interinstitucional entre os três poderes.” 

Com arrimo em todo o expendido, verifica-se que a inoperância do Poder 

Legislativo em muito contribui para uma postura proativa do que o normal do 

Judiciário - nos parâmetros da Tripartição dos Poderes -, que busca não deixar o 

jurisdicionado desamparado mesmo tendo seu direito previsto constitucionalmente. 

A seu turno, nos casos em que a decisão é proferida em sentido que contraria a 

dicção de dispositivo constitucional, tem-se um patente e inconstitucional ativismo 

judicial. 

 

2.3. O ativismo judicial e o Supremo Tribunal Federal 

No decorrer do subtópico anterior, mencionou-se em diversas passagens a 

postura por vezes ativista do Supremo Tribunal Federal, tendo sido, inclusive, 

coligidos vários trechos nos quais autores externam essa mesma percepção.  

Ainda assim, com o intuito de reduzir ainda mais qualquer controvérsia que 

paire sobre o tema, utiliza-se em mais uma feita as considerações de Luís Roberto 

Barroso24: 

“No Brasil, há diversos precedentes de postura ativista do STF, manifestada 
por diferentes linhas de decisão. Dentre elas se incluem: a) a aplicação 
direta da Constituição a situações não expressamente contempladas em 
seu texto e independentemente de manifestação do legislador ordinário, 
como se passou em casos como o da imposição de fidelidade partidária e o 
da vedação do nepotismo; b) a declaração de inconstitucionalidade de atos 
normativos emanados do legislador, com base em critérios menos rígidos 
que os de patente e ostensiva violação da Constituição, de que são 
exemplos as decisões referentes à verticalização das coligações partidárias 
e à cláusula de barreira; c) a imposição de condutas ou de abstenções ao 
Poder Público, tanto em caso de inércia do legislador – como no precedente 
sobre greve no serviço público ou sobre criação de município – como no de 
políticas públicas insuficientes, de que têm sido exemplo as decisões sobre 
direito à saúde. Todas essas hipóteses distanciam juízes e tribunais de sua 
função típica de aplicação do Direito vigente e os aproximam de uma função 
que mais se assemelha à de criação do próprio Direito.” 

Por sua vez, a opinião de Lênio Luiz Streck25 também evidencia uma postura 

ativista por parte do Supremo Tribunal Federal, colha-se: 

                                                                                                                                                   
23  STRECK, Lênio Luiz. O ativismo judicial existe ou é imaginação de alguns? Disponível em 
https://www.conjur.com.br/2013-jun-13/senso-incomum-ativismo-existe-ou-imaginacao-alguns. 
Acessado em 15/12/2017. 
24 BARROSO, Luís Roberto. Jurisdição constitucional: a tênue fronteira entre o Direito e a Política, 
pág. 9. Disponível em http://www.migalhas.com.br/arquivos/2014/2/art20140204-06.pdf. 



30 

“O acentuado protagonismo do Poder Judiciário vem despertando, não só 
no Brasil, um conjunto de pesquisas que buscam a explicação desse 
fenômeno. Nesse sentido, a formação de uma “juristocracia” (ou 
judiciariocracia) — chamemos assim a esse fenômeno — não pode ser 
analisada como uma consequência exclusiva da vontade de poder (no 
sentido da Wille zur Macht, de Nietzsche) manifestada pelos juízes, mas, ao 
mesmo tempo, deve-se levar em consideração a intrincada relação 
interinstitucional entre os três poderes. Em síntese, todas essas questões 
apontam para um acentuado protagonismo do Poder Judiciário no contexto 
político atual.  

O mesmo autor ainda vaticina que “os tribunais e o STF fazem política 

quando dizem que não fazem; eles fazem ativismo quando dizem que não fazem; e 

judicializam quando sustentam não fazer” e, exemplificando, que “a decisão da Rcl 

4.335-4, pela qual o STF decidiu, ao menos provisoriamente [...] que o artigo 52, X, 

da Constituição é anacrônico. Sim. O STF nega validade a um dispositivo da 

Constituição originária, que trata da relação direta entre os poderes de Estado”. 

Lênio Streck26, em diferente texto, fundamenta ainda mais seu 

posicionamento a respeito do ativismo judicial no âmbito do STF: 

“[...] escrevi acerca do grau de ativismo existente no país, mormente na 
Suprema Corte. Dizia, então, que uma decisão é ativista até mesmo 
quando, por exemplo, concede a metade da herança para a concubina-
adulterina, assim como é ativista uma decisão que diz que é juízo 
discricionário dizer se pode haver prova antecipada no caso do artigo 366 
do CPP. Também foi ativista a decisão do STF no caso das uniões 
homoafetivas (não gostaria de debater o mérito desse assunto, novamente 
— apenas cito a decisão como amostragem de ativismo, nada mais). E 
sobre terras indígenas. E o caso Donadon no MS 32.326. E o que dizer do 
Estado de Coisas Inconstitucional (ECI)? Assim, o direito à saúde pode ser 
concedido por decisões que concretizam adequadamente o direito... como 
também por decisões ativistas. Por exemplo, conceder um tratamento que 
consumirá um terço do orçamento do município é um caso de judicialização 
que acaba em ativismo. Um exemplo explícito de ativismo: foi ativista de 
concessão da pílula contra o câncer, que provocou uma corrida ao 
judiciário. No mais, decisões contra legem são práticas ativistas, porque, 
nesse caso, o juiz se assenhora da lei e coloca os seus juízos pessoais no 
lugar dos do constituinte e/ou do legislador ordinário. Também é ativista 
decisão que confunde explicitamente os conceitos de texto e norma [...], 
remetendo o direito aos cânones formalistas.” 

A seu turno, José de Ribamar Barreiros Soares27, em sua tese de Doutorado, 

obtempera que: 

“A nova postura do Supremo Tribunal Federal, no sentido de modificar leis e 
criar novos direitos, tem sido considerada como ativismo judicial. Isto tem 

                                                                                                                                                   
25 STRECK, Lênio Luiz. O ativismo judicial existe ou é imaginação de alguns? Disponível em 
https://www.conjur.com.br/2013-jun-13/senso-incomum-ativismo-existe-ou-imaginacao-alguns. 
26 STRECK, Lênio Luiz. O Rubicão e os quatro ovos do condor: de novo, o que é ativismo? Disponível 
em https://www.conjur.com.br/2016-jan-07/senso-incomum-rubicao-quatro-ovos-condor-ativismo. 
27 SOARES, José de Ribamar Barreiros. Ativismo Judicial no Brasil: O Supremo Tribunal Federal 
como arena de deliberação política. Tese (Doutorado em Ciência Política) – Instituto de Estudos 
Sociais e Políticos, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Brasília, pág. 1. 2010. 
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levado a diversas reações por parte daqueles que não consideram legítima 
essa interferência da Corte nas atividades do Poder Legislativo. 
Durante muito tempo, o Supremo Tribunal Federal considerava algumas 
questões como interna corporis ou como temas eminentemente políticos, 
sobre os quais não cabia decisão judicial. Esses assuntos eram decididos 
nas casas políticas ou pelos partidos, sem interferência do juiz. A 
conveniência e a oportunidade políticas afastavam essas matérias das 
cortes e forneciam aos políticos a liberdade de escolher a melhor solução.  
Todavia, esse padrão foi rompido e atualmente encontramos juízes 
tomando decisões que obrigam os homens e as instituições políticas a 
decidirem de acordo com aquilo que for estabelecido por sentença ou 
acórdão judicial. É o que chamamos de ativismo judicial, expressão esta 
que indica um avanço do juiz para além do campo hermenêutico, invadindo 
esferas de competência de outros poderes, inclusive com o estabelecimento 
de novas condutas não previstas na legislação em vigor.“ 

Menciona-se, por fim, trecho do voto proferido por Gilmar Ferreira Mendes28 

quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3510, que versou 

sobre o uso de células tronco para pesquisas científicas: 

“O Supremo Tribunal Federal demonstra, com este julgamento, que pode, 
sim, ser uma Casa do povo, tal qual o parlamento. Um lugar onde os 
diversos anseios sociais e o pluralismo político, ético e religioso encontram 
guarida nos debates procedimental e argumentativamente organizados em 
normas previamente estabelecidas.” 

Nota-se, portanto, que um dos onze ministros do STF possui, 

assumidamente, postura que indica um sentimento de necessidade de acolher os 

anseios do povo, mas esta deve ser uma preocupação bem mais dos Poderes 

Executivo e Legislativo. Cabe ao Judiciário, somente quando provocado, proteger a 

ordem jurídica, principalmente a constitucional, e prover a tutela jurisdicional 

consoante o ordenamento jurídico e as demais fontes do direito. 

 

2.4. O ativismo judicial e a judicialização 

A figura do ativismo judicial, por vezes, é confundida com a judicialização da 

política. Com o escopo de sanar quaisquer dúvidas envolvendo ambos os temas, 

passa-se a expor as substanciais diferenças entre os dois fenômenos. 

A judicialização da política, segundo os ditames de Luís Roberto Barroso29, 

“significa que algumas questões de larga repercussão política ou social estão sendo 

decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas instâncias políticas 

tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder Executivo.” 

                                                
28 Disponível em http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI3510GM.pdf. 
29 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. 
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Ele segue ponderando que “a judicialização envolve uma transferência de 

poder para juízes e tribunais, com alterações significativas na linguagem, na 

argumentação e no modo de participação da sociedade”30. 

Desta forma, conclui-se que a judicialização consiste na transferência de 

decisões de cunho eminentemente político das instâncias ordinárias - os Poderes 

Executivo e Legislativo - para o Poder Judiciário, que, em tese, não deveria 

influenciar tanto as decisões políticas, salvo, evidentemente, quando provocado para 

fazer o controle de legalidade. 

São preciosas as lições de Lênio Luiz Streck31 em relação à matéria em 

comento: 

“A questão da judicialização (da política), portanto, está ligada ao 
funcionamento (in)adequado das instituições, dentro do esquadro 
institucional traçado pela Constituição. Quanto maior a possibilidade de se 
discutir, no âmbito judicial, a adequação ou não da ação governamental lato 
sensu com relação aos ditames constitucionais, maior será o grau de 
judicialização a ser observado. Por isso que afirmo, como já o fiz em outras 
oportunidades, que a judicialização é contingencial. Ela depende de vários 
fatores que estão ligados ao funcionamento constitucionalmente adequado 
das instituições. 
O ativismo judicial, por outro lado, liga-se à resposta que o judiciário oferece 
à questão objeto de judicialização. No caso específico da judicialização da 
política, o ativismo representa um tipo de decisão na qual a vontade do 
julgador substitui o debate político (seja para realizar um pretenso “avanço” 
seja para manter o status quo).“ 

Complementando o exposto e aprofundando ainda mais, Carlos Alexandre 

Azevedo Campos32 explana que: 

“Com a expansão de poder sobre os demais atores relevantes e no âmbito 
de solução das grandes questões morais e políticas, as cortes tornam-se, 
inevitavelmente, personagens centrais dos sistemas de governo e suas 
decisões interferem sobre os mais importantes processos políticos desses 
sistemas. Daí não haver como enxergá-las, de outra forma, senão como 
autênticos atores políticos, claro que, com singularidades e fundamentos 
diversos em relação ao Legislativo e ao Executivo. As cortes ativistas, 
diante da relevância e dos efeitos de suas decisões, não fazem apenas 
parte do sistema político de determinado país, mas são hoje verdadeiros 
centros de poder que participam, direta ou indiretamente, da formação da 
vontade política predominante. [...] as cortes podem servir para a tomada de 
decisões políticas não só em oposição ao governo, mas como aliada, 
legitimando as medidas da política majoritária ou decidindo em seu lugar 
questões que lhe causariam sérios custos políticos. 
Entretanto, não se pode esquecer que a relação entre Direito e Política é 
um jogo de implicações recíprocas. Da mesma forma que as decisões 
ativistas interferem direta e indiretamente nas decisões políticas, as cortes 

                                                
30 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. 
31 STRECK, Lênio Luiz. O Rubicão e os quatro ovos do condor: de novo, o que é ativismo? Disponível 
em https://www.conjur.com.br/2016-jan-07/senso-incomum-rubicao-quatro-ovos-condor-ativismo. 
Acesso em 10/12/2017. 
32 CAMPOS, Carlos Alexandre Azevedo. Dimensões do Ativismo Judicial do Supremo Tribunal 
Federal. Forense, 2014, págs. 153-155. 
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também têm a necessidade de se ajustarem ao ambiente político em que 
estão inseridas [...]. Ainda que dentro do amplo marco legal de 
possibilidades decisórias, as cortes, muitas vezes, decidem influenciadas 
pelo comportamento de outras instituições e dos poderes políticos. Um 
cenário político hostil pode conduzir à postura de passivismo judicial; ao 
contrário, um cenário político de liberdade decisória traduz-se em larga 
oportunidade ao ativismo judicial. 
A perspectiva das cortes como atores políticos remete ao tema 
contemporâneo da judicialização da política e de como o ativismo judicial se 
desenvolve em meio a esse fenômeno. Nas democracias contemporâneas, 
verifica-se a progressiva transferência, por parte dos próprios poderes 
políticos e da sociedade, do momento decisório fundamental sobre grandes 
questões políticas e sociais – o espaço nobre do ativismo judicial – para a 
arena judicial em vez de essas decisões serem tomadas nas arenas 
políticas tradicionais – Executivo e Legislativo. Essa transferência de poder 
decisório corresponde a uma das facetas da judicialização da política; a 
outra se refere à extensão dos argumentos e métodos de decisão judicial 
aos outros centros políticos de decisão. 
[...] Esse fenômeno cria uma estrutura de oportunidades para que as cortes 
avancem seu poder político-normativo, isto é, pratiquem ativismo judicial. É 
neste sentido que se pode dizer ter o ativismo judicial na judicialização da 
política a oportunidade adequada para desenvolvimento – ativismo judicial 
será a escolha comportamental do juiz em aceitar a demanda de 
judicialização da política e ditar as soluções, certas ou erradas, para as 
questões levantadas.” 

E, ainda, Luís Roberto Barroso33: 

“[...] quase todas as questões de relevância política, social ou moral foram 
discutidas ou já estão postas em sede judicial, especialmente perante o 
Supremo Tribunal Federal. A enunciação que se segue, meramente 
exemplificativa, serve como boa ilustração dos temas judicializados: (i) 
instituição de contribuição dos inativos na Reforma da Previdência (ADI 
3105/DF); (ii) criação do Conselho Nacional de Justiça na Reforma do 
Judiciário (ADI 3367); (iii) pesquisas com células-tronco embrionárias (ADI 
3510/DF); (iv) liberdade de expressão e racismo (HC 82424/RS – caso 
Ellwanger); (v) interrupção da gestação de fetos anencefálicos (ADPF 
54/DF); (vi) restrição ao uso de algemas (HC 91952/SP e Súmula 
Vinculante nº 11); (vii) demarcação da reserva indígena Raposa Serra do 
Sol (Pet 3388/RR); (viii) legitimidade de ações afirmativas e quotas sociais e 
raciais (ADI 3330); (ix) vedação ao nepotismo (ADC 12/DF e Súmula nº 13); 
(x) não-recepção da Lei de Imprensa (ADPF 130/DF). A lista poderia 
prosseguir indefinidamente, com a identificação de casos de grande 
visibilidade e repercussão, como a extradição do militante italiano Cesare 
Battisti (Ext 1085/Itália e MS 27875/DF), a questão da importação de pneus 
usados (ADPF 101/DF) ou da proibição do uso do amianto (ADI 3937/SP). 
Merece destaque a realização de diversas audiências públicas, perante o 
STF, para debater a questão da judicialização de prestações de saúde, 
notadamente o fornecimento de medicamentos e de tratamentos fora das 
listas e dos protocolos do Sistema Único de Saúde (SUS). 
[...] “Ao longo dos últimos anos, verificou-se uma crescente judicialização da 
vida, rótulo que identifica o fato de que inúmeras questões de grande 
repercussão moral, econômica e social passaram a ter sua instância final 
decisória no Poder Judiciário e, com frequência, no Supremo Tribunal 
Federal.” 

                                                
33 BARROSO, Luís Roberto. Jurisdição constitucional: a tênue fronteira entre o Direito e a Política, 
págs. 6-7. Disponível em http://www.migalhas.com.br/arquivos/2014/2/art20140204-06.pdf. 
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Nota-se que, enquanto o ativismo consiste em uma postura proativa do Poder 

Judiciário, a judicialização está vinculada à submissão de matérias de natureza 

política ao crivo judicial. Embora os institutos guardem certa similaridade, suas 

distinções são patentes. 

 

 

2.5. O ativismo judicial e as súmulas vinculantes 

Inicialmente, é imprescindível salientar que a análise do instituto da súmula, 

inclusive a vinculante, será bastante conciso, restringindo-se praticamente à sua 

esfera conceitual, uma vez que o principal foco é sua relação com o ativismo judicial 

e, para tanto, mostra-se despicienda, por exemplo, uma explanação histórica das 

súmulas (vinculantes). 

Os tribunais, no exercício de suas atribuições regimentais, possuem o dever 

de elaborar súmulas para cristalizar seus entendimentos a respeito das matérias por 

ele julgadas, com o intuito de evitar julgamentos destoantes na(s) instância(s) 

inicial(is). 

Neste contexto, Daniel Amorim Assumpção Neves34 conceitua que: 

“A súmula é uma consolidação objetiva da jurisprudência, ou seja, é a 
materialização objetiva da jurisprudência. O tribunal, reconhecendo já ter 
formado um entendimento majoritário a respeito de uma determinada 
questão jurídica tem o dever de formalizar esse entendimento por meio de 
um enunciado, dando notícia de forma objetiva de qual é a jurisprudência 
presente naquele tribunal a respeito da matéria.” 

A aplicação das súmulas não é obrigatória. Elas servem apenas como um 

enunciado que publiciza o entendimento majoritário em determinado colegiado. 

Decidir consoante a jurisprudência sumulada tanto não é de observância 

imprescindível que há diversas súmulas vigentes cujos entendimentos já foram 

integralmente ultrapassados.  

No tocante à figura das súmulas vinculantes, o texto original da Constituição 

Federal de 1988 não previu tal figura. Foi somente com o advento da Emenda 

Constitucional nº 45, de 2004, alcunhada de “Reforma do Poder Judiciário”, que foi 

criada a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal sumular seus entendimentos 

de maneira vinculante, ou seja, além do caráter sugestivo inerente a um 

                                                
34 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. 8ª edição, 
Salvador: Editora JusPodivm, 2016, pág. 2329 (online). 
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entendimento sumulado, o STF pode determinar sua aplicação obrigatória, sob pena 

de reclamação para o Pretório Excelso. 

Nesta senda, a redação do citado artigo aduz que o STF poderá, após 

reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que terá efeito 

vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração 

pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. 

Ademais, é ressaltado ainda que o instituto em comento possui como objetivo 

a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais 

haja controvérsia atual que acarrete grave insegurança jurídica e relevante 

multiplicação de processos sobre questão idêntica. 

Um último detalhe que merece destaque é o fato de, em face de ato 

administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que 

indevidamente a aplicar, caber reclamação ao STF que, julgando-a procedente, 

anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada. 

À vista do exposto, denota-se facilmente que, havendo repetidas decisões 

sobre matéria de natureza constitucional, deve o Supremo Tribunal Federal elaborar 

súmula de efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 

administração pública. A bem da verdade, as súmulas vinculantes possuem força 

normativa de lei. 

Agraciando o raciocínio esposado acima com maior substrato teórico e 

doutrinário, Lênio Luiz Streck35 leciona que: 

“[...]o projeto globalmente denominado de ‘Reforma do Poder Judiciário’ 
(Emenda Constitucional 45/2004), no qual constaram várias das propostas 
anteriores, como a instituição do Conselho Nacional de Justiça, o efeito 
vinculante para as súmulas e para as decisões de mérito em ação direta de 
inconstitucionalidade, assim como o uso da reclamação em face do 
descumprimento das decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal por 
parte dos órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública. 
Trata-se da introdução da figura do “precedente” jurisprudencial com caráter 
vinculativo, que se traduz pela obrigatoriedade de os Tribunais e juízes 
adotarem a orientação do Supremo Tribunal Federal, sob pena de anulação 
da decisão. Essa característica, típica de ordenamentos jurídicos filiados à 
common law, como a Inglaterra e os Estados Unidos, nasce da necessidade 
de dar sistematicidade e coerência ao sistema jurídico. Assim, também os 
países de tradição romano-germânica desenvolveram mecanismos de 
vinculação orgânica entre a instância máxima de controle de 
constitucionalidade e os demais órgãos judiciários. 
Vê-se, pois, que, com a EC 45/2004, nasce a súmula vinculante, que obriga 
diretamente os órgãos dos Poderes Judiciário e Executivo e possibilita a 

                                                
35 CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; STRECK, Lenio Luiz; SARLET, Ingo Wolfgang; 
LEONCY, Léo Ferreira. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, 
pág. 1.426. 
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qualquer interessado fazer valer a orientação do Supremo, não mediante 
simples interposição de recurso, mas por meio de apresentação de uma 
reclamação por descumprimento de decisão judicial (CF, art. 103-A).” 

Em idêntico sentido, Gilmar Ferreira Mendes36 vaticina que: 

“a súmula vinculante, como o próprio nome indica, terá o condão de vincular 
diretamente os órgãos judiciais e os órgãos da Administração Pública, 
abrindo a possibilidade de que qualquer interessado faça valer a orientação 
do Supremo, não mediante simples interposição de recurso, mas por meio 
de apresentação de uma reclamação por descumprimento de decisão 
judicial (CF, art. 103-A).” 

Assaz relevante mencionar que a administração, por força do Princípio da 

Legalidade, insculpido no caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, 

somente pode fazer o que estiver permitido por lei, de forma que a produção de 

efeitos das súmulas vinculantes até mesmo na seara da administração pública direta 

e indireta demonstra cabalmente a força normativa do aludido instituto. 

Impende ainda trazer a lume a redação do artigo 927 do Código de Processo 

Civil, o qual preconiza que os magistrados deverão observar “as decisões do STF 

em controle concentrado de constitucionalidade, os enunciados de súmula 

vinculante e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria 

constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional”. 

Percebe-se claramente uma tentativa de imposição de caráter vinculante a 

todas as decisões do STF que versem sobre matéria constitucional e as do STJ cujo 

objeto seja referente à legislação infraconstitucional.  

Acerca desta novação legislativa, Daniel Amorim Assumpção Neves37 

esclarece que “o art. 927, IV, do Novo CPC dotou de eficácia vinculante os 

enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e 

do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional.” 

Assim, pode-se alegar que se está diante de uma situação na qual o Poder 

Legislativo estaria legitimando o Poder Judiciário a legislar, pois, supondo que o STF 

sumule a mitigação do Princípio da Presunção de Inocência, que se trata de matéria 

constitucional, o resultado seria que os demais magistrados ficariam obrigados a 

adotar entendimento expressamente contrário à norma constitucional.  

                                                
36 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 9ª. 
edição, São Paulo: Saraiva, 2014, pág. 890 (online). 
37  NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. 8ª edição, 
Salvador: Editora JusPodivm, 2016, pág. 2330 (online). 
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Daniel Amorim Assumpção Neves38 elucida que a aceitação do artigo 

trasladado é bem controversa na doutrina, ad litteram: 

“Já existe doutrina a apontar a inconstitucionalidade das normas que criam 
uma eficácia vinculante de precedentes e de súmulas não vinculantes sem 
previsão nesse sentido no texto constitucional, já que a Constituição Federal 
reserva efeito vinculante apenas às súmulas vinculantes, mediante devido 
processo, e aos julgamentos originados em controle concentrado de 
constitucionalidade. 
Afirma-se que a vinculação obrigatória às súmulas do Superior Tribunal de 
Justiça e do Supremo Tribunal Federal, bem como aos precedentes criados 
no julgamento de casos repetitivos e no incidente de assunção de 
competência invade a seara legislativa por outorgar ao Poder Judiciário o 
estabelecimento de normas, criando uma vinculação inconstitucional a 
preceitos abstratos e gerais fixados pelo Poder Judiciário, ou seja, com 
características de lei. 
A doutrina que defende a novidade legislativa – uma das mais importantes 
do Novo Código de Processo Civil –, entende que o Poder Judiciário não 
cria norma jurídica nesses casos, não se devendo confundir a atividade de 
dar um sentido unívoco à norma que foi criada pela via legislativa com a 
tarefa de criação de norm. Entendimento em sentido contrário levaria à 
conclusão de que o Supremo Tribunal Federal legisla ao decidir processo 
objetivo e ao editar súmula vinculante, o que não parece correto.” 

Há de se ressaltar o descumprimento do requisito de editar súmulas 

vinculantes somente após reiteradas decisões sobre a matéria, como ocorreu com 

as Súmulas Vinculantes nº 3 e nº 11, consoante expõe Carlos Alexandre Azevedo 

Campos39: 

“a forma como a Corte tem utilizado esse instrumento tem sido fator de 
ampliação ainda maior de poder, haja vista estar passando por cima das 
condições impostas pelo constituinte derivado para a edição das súmulas e, 
dessa forma, tem criado normas gerais e abstratas em hipóteses além do 
autorizado pela Constituição. 
De acordo com o constituinte derivado, o Supremo pode aprovar súmulas, 
cujo conteúdo normativo vinculará as decisões dos demais órgãos do Poder 
Judiciário e da Administração Pública direta e indireta, nas três esferas de 
governo, desde que a matéria constitucional sumulada seja precedida de 
reiteradas decisões e, claro, que o sentido normativo das súmulas seja igual 
ao dessas decisões. Parece óbvio, tendo em vista as particularidades 
decisórias do Supremo, ter o constituinte imposto que apenas as matérias 
dotadas de substancial amadurecimento cognitivo autorizam a edição de 
normas gerais e abstratas dessa natureza, vedando-se, portanto, ‘a 
possibilidade da edição de uma súmula vinculante com fundamento em 
decisão judicial isolada’ e que o conteúdo da súmula disponha de modo 
diverso do que fora exaustivamente deliberado e reiteradamente decidido. 
Ocorre que, esses requisitos não têm sido sempre observados. Algumas 
súmulas vinculantes foram editadas sem reiteradas decisões anteriores e 
com conteúdo normativo que extrapola o decidido anteriormente. Ou seja, 
algumas súmulas têm servido para construções normativas totalmente 
inovadoras, o que representa o exercício de poder político pelo Supremo 
além da autorização constitucional. Patrícia Perrone, atenta a essa 
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38 

dimensão do ativismo judicial, cita as Súmulas Vinculantes n° 3 e n° 11 
como exemplos de súmulas construídas sem a observância de reiteradas 
decisões anteriores” 

Com efeito, o que se pretende analisar neste subtópico é o liame existente 

entre o ativismo judicial e as súmulas vinculantes, haja vista sua elevada pujança 

normativa. Na verdade, como o poder-dever de elaborar súmulas vinculantes 

decorre diretamente da Constituição Federal vigente, defender a 

inconstitucionalidade desta consolidação jurisprudencial culminaria, 

necessariamente, na declaração de inconstitucionalidade do artigo 103-A da 

CRFB/88, o que é possível, por se tratar de norma oriunda de emenda constitucional 

e, consequentemente, do poder constituinte derivado. 

Não obstante, como as súmulas - inclusive as vinculantes - se tratam apenas 

de uma formalização da jurisprudência dominante, não se vislumbra óbice, a 

despeito de sua força normativa, à edição de súmulas vinculantes por parte do STF, 

salvo, evidentemente, em se tratando de circunstância na qual o entendimento 

sumulado vai de encontro a dispositivo constitucional. 

 

2.6. A insegurança jurídica advinda do ativismo judicial 

É cediço que a interpretação do ordenamento jurídico é influenciada pelas 

convicções pessoais adquiridas pelos magistrados ao longo de toda a sua formação 

como pessoa e como juiz, de modo que é plenamente possível - quiçá salutar, em 

virtude do debate proporcionado em instâncias superiores na promoção da 

uniformização da matéria - haver decisões um tanto quanto distintas em 

circunstâncias fáticas rigorosamente idênticas. 

Neste sentido, veja-se as considerações de Humberto Ávila40: 

“O objeto da segurança jurídica normalmente é qualificado como 
abrangendo as consequências jurídicas de atos ou de fatos: há segurança 
jurídica quando o cidadão tem a capacidade de conhecer e de calcular os 
resultados que serão atribuídos pelo Direito aos seus atos. Essa é a 
constatação geral. Como o princípio da segurança jurídica se dirige aos três 
Poderes, a sua aplicação pode dizer respeito a uma norma geral, legal ou 
regulamentar, a um ato administrativo ou a uma decisão administrativa ou 
judicial. Nesse sentido, os ideais de confiabilidade e de calculabilidade, 
baseados na sua cognoscibilidade, vertem sobre cada um desses objetos. 
[...] 
Em algumas situações o objeto da segurança jurídica não é uma norma, 
mas o ordenamento jurídico: a cognoscibilidade dirige-se ao ordenamento 
jurídico em geral, no sentido de que este, no seu conjunto, deve ser 
inteligível formal e materialmente; a estabilidade pode também referir-se ao 
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ordenamento em geral, no sentido de que este, globalmente considerado, 
deve ter durabilidade; e a calculabilidade igualmente pode fazer referência à 
ordem jurídica, no sentido de que esta, na sua totalidade, não pode ser 
objeto de modificações abruptas, drásticas e incoerentes. A segurança 
jurídica, como princípio objetivo, sem qualquer referência à sua subjetivação 
concreta, nessa inteligência, é princípio relativo ao ordenamento jurídico 
como um todo.” 

Cabe à segunda e terceira instância o papel de uniformizar a matéria, com o 

intuito de promover segurança jurídica e evitar justamente a questão suscitada 

acima: decisões por vezes diametralmente opostas em situações fáticas 

semelhantes. 

A imprescindibilidade da segurança jurídica é tamanha que uma das 

hipóteses de ensejo dos recursos para a instância extraordinária - a terceira - é a 

divergência jurisprudencial, tudo em prol de haver uma certa previsibilidade na 

prestação da jurisdição. 

O ativismo judicial, contudo, pode prejudicar sobremaneira a segurança 

jurídica, mormente quando se trata de decisão que vai de encontro à Constituição de 

1988. Recorre-se novamente ao julgamento do Habeas Corpus 126.292 SP, no qual 

houve a mitigação do Princípio da Presunção de Inocência.  

A despeito da decisão proferida em fevereiro de 2016 e já analisada neste 

trabalho, o Ministro Ricardo Lewandowski concedeu habeas corpus a réu que estava 

preso unicamente em razão do julgamento em segunda instância41, a despeito do 

entendimento firmado anteriormente pelo pleno do Pretório Excelso. 

Por via de consequência, nota-se que a postura ativista também repercute na 

seara da segurança jurídica, prejudicando-lhe de forma inconteste. Nesta senda, 

imagine-se a situação de dois réus presos apenas em razão de já haverem sido 

julgados em segunda instância. Irresignados e crendo na violação frontal ao 

Princípio da Presunção de Inocência, ambos impetram habeas corpus. 

Um dos remédios é distribuído para a relatoria do Ministro Luís Roberto 

Barroso, que votou a favor da mitigação, enquanto o outro vai, ao acaso, para o 

gabinete do Ministro Ricardo Lewandowski. A priori, a tendência é que o primeiro 

permaneça preso, ao passo que o segundo será solto, dando-se tal panorama 

exclusivamente em razão das convicções pessoais de magistrados que integram a 

                                                
41 Disponível em http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=355453. 
Acessado em 10/12/2017. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=355453
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corte que mais deveria zelar pela segurança jurídica em sede de matéria 

constitucional. 

A imprevisibilidade judicial não somente prejudica a economia do país - 

empresários e investidores ficam mais receosos em empregar verbas vultosas por 

não saberem como será o deslinde de eventual feito que possam vir a integrar -, 

como também gera uma gravosa inquietação no jurisdicionado, que não sabe o que 

esperar caso seja processado ou precise ingressar em juízo em face de outrém. 

 

2.7. A autocontenção judicial 

É de vital importância mencionar ainda a figura da autocontenção judicial, 

postura diametralmente oposta ao ativismo, na qual o Poder Judiciário interfere o 

mínimo possível nos demais poderes. Assim, cingir-se-ia o poder retro unicamente a 

desempenhar a função jurisdicional com base no ordenamento jurídico vigente, sem 

uso das demais fontes do Direito para fundamentar suas decisões e sem interferir 

incisivamente nas políticas públicas e no orçamento do Executivo. 

Neste diapasão, Luís Roberto Barroso42 adverte que: 

“O oposto do ativismo é a autocontenção judicial, conduta pela qual o 
Judiciário procura reduzir ao mínimo sua interferência nas ações dos outros 
Poderes. Por essa linha, juízes e tribunais (i) evitam aplicar diretamente a 
Constituição a situações que não estejam no seu âmbito de incidência 
expressa, aguardando o pronunciamento do legislador ordinário; (ii) utilizam 
critérios rígidos e conservadores para a declaração de inconstitucionalidade 
de leis e atos normativos; e (iii) abstêm-se de interferir na definição das 
políticas públicas. Até o advento da Constituição de 1988, essa era a 
inequívoca linha de atuação de juízes e tribunais no Brasil. 
A principal diferença metodológica entre as duas posições está em que, em 
princípio, o ativismo judicial procura extrair o máximo das potencialidades 
do texto constitucional, sem contudo invadir o campo da criação livre do 
Direito. A autocontenção, por sua vez, restringe o espaço de incidência da 
Constituição em favor do legislador ordinário. Ativistas e não ativistas, 
todavia, não contestam o que se denomina supremacia judicial: o 
reconhecimento de que deve caber ao Judiciário a última palavra acerca da 
interpretação da Constituição e das leis.” 

A título de exemplo, era relativamente comum encontrar sentenças 

absolutórias proferidas em ações penais envolvendo o crime previsto no artigo 217-A 

do Código Penal, cuja literalidade preconiza que, para o enquadramento no tipo 

penal, deve-se ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 

(catorze) anos. 

                                                
42 BARROSO, Luís Roberto. Direito Constitucional Contemporâneo - Os Conceitos Fundamentais e a 
Construção do Novo Modelo. 2ª edição, Saraiva, 2010, pág. 326 (online). 
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O principal fundamento utilizado pelos juízes para proferir sentenças 

abolutórias, na maioria dos casos, posto que restasse sobejamente comprovada a 

conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com menor de 14 (quatorze) anos, o que, 

por si só, deveria ser suficiente para configurar a tipicidade do citado delito, foi no 

sentido de que o relacionamento entre o réu e a vítima era sério e de conhecimento 

da família da menor de idade, que anuía com a relação, e da sociedade em geral.  

Todavia, uma vez que a obtemperação suscitada pelos magistrados não 

afasta a tipicidade, não constitui excludente de ilicitude ou culpabilidade e a ação 

penal do susodito crime é pública incondicionada, por força do artigo 225, parágrafo 

único, do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça terminou por decidir 

reiteradamente a favor da aplicação literal da legislação, afastando por completo a 

possibilidade de absolvição embasada pelo conhecimento e pela anuência da família 

da vítima ou por outros fatores alheios à não configuração da tipicidade, bem como 

às causas de extinção ilicitude e culpabilidade. 

Com o escopo de coibir magistrados de primeira e segunda instâncias a 

continuar absolvendo réus mesmo havendo os três requisitos necessários à 

caracterização do fato típico - tipicidade, ilicitude e culpabilidade - e, assim, garantir 

maior segurança jurídica aos jurisdicionados nestes tipos de caso, o STJ editou, em 

outubro do corrente ano, a Súmula nº 593, in verbis: 

“O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou 
prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual 
consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual 
anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.” 

Infere-se, por conseguinte, que o Judiciário pátrio não é composto apenas por 

ativistas - demonstrar tal ponto jamais foi a intenção deste trabalho. Na verdade, a 

maioria das decisões é pautada na legislação e na Constituição de 1988, de modo 

que sequer há de se falar em ativismo, ao passo que a autocontenção, ainda que 

tenha perdido força após 1988, ainda pode ser constatada, como ilustra o caso da 

Súmula nº 593 do Superior Tribunal de Justiça. 
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CONCLUSÃO 

 

Após os estudos feitos para a elaboração deste trabalho, conclui-se que o 

ativismo judicial se trata de uma postura mais proativa do Poder Judiciário, que 

passa a julgar casos maculando dispositivo(s) constitucional(is) e a interferir em 

políticas públicas e no orçamento do Executivo.  

Aponta-se como origem do aludido fenômeno a Suprema Corte dos Estados 

Unidos, na década de 1950, que passou a interpretar a Constituição Estadunidense 

de forma dinâmica, com o intuito de regular situações, à época, contemporâneas, 

para não afastar de sua competência a apreciação de direitos básicos dos cidadãos. 

O ativismo se espalhou por vários países, não tendo sido diferente com o 

Brasil. Aqui, já foi imputado ao Supremo Tribunal Federal um comportamento ativista 

em diversos julgamentos, como ocorreu nos casos da mitigação do Princípio da 

Presunção de Inocência – decisão que foi de encontro ao artigo 5º, LVII, da 

Constituição Federal de 1988 – e da permissão ao aborto de fetos anencéfalos – que 

maculou o artigo 22, I, da Constituição Federal de 1988.  

Nesta senda, havendo considerável homogeneidade na doutrina e entre os 

estudiosos a respeito da postura ativista do Supremo Tribunal Federal em vários 

julgamentos, mostra-se imprescindível analisar a (in)adequabilidade de tal 

comportamento com o Princípio da Tripartição dos Poderes, que surgiu como um 

mecanismo de limitação do poder do Estado ao estabelecer funções típicas e 

atípicas a cada um dos poderes e está consagrado no artigo 2º da Constituição 

Federal de 1988, insculpido ainda no rol de cláusulas pétreas, por força do artigo 60, 

§ 4º, IV, da Constituição Federal de 1988, de modo que apenas uma nova 

constituição poderia alterar tal sistema. 

No âmago da Tripartição vem o sistema de freios e contrapesos, por meio do 

qual todos os poderes possuem certo nível de participação em algumas atividades 

desempenhadas pelos demais, como foi vastamente exemplificado no tópico 

apropriado. 

No tocante às funções típicas e atípicas de cada poder, tem-se que as 

principais funções do Executivo, do Judiciário e do Legislativo, respectivamente, são 

a administrativa, a jurisdicional e a legiferante. Deste modo, ainda que caiba ao 

Judiciário legislar e administrar atipicamente – como na elaboração dos regimentos 
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internos dos tribunais e na gestão orçamentária interna –, tem-se que, por vezes, o 

aludido Poder extrapola suas funções e termina por usurpar as dos demais Poderes.  

A título meramente exemplificativo, mencionou-se o desrespeito à dicção 

constitucional de dispositivos oriundos do Poder Constituinte Originário e a 

interferência em políticas públicas e no orçamento do Executivo, como nos casos de 

decisões envolvendo o deferimento de cirurgias, leitos de UTI e remédios de alto 

valor econômico. 

Ressaltou-se, contudo, uma distinção entre decisões proferidas cujos teores 

vão de encontro ao texto constitucional e outras que, embora aumentem os gastos 

públicos, utilizam como fundamento direitos constitucionais, como a dignidade da 

pessoa humana e o direito à saúde. Em se tratando da segunda hipótese, por mais 

que haja interferência na seara do Executivo, a chancela jurisdicional ocorreu nos 

ditames da Constituição vigente. 

Por fim, foram traçados paralelos entre o ativismo judicial e alguns outros 

institutos do Direito pátrio, como a judicialização, as súmulas vinculantes, a 

insegurança jurídica e a autocontenção judicial. O ativismo se relaciona, mas se 

confunde, com todos eles. 

O Judiciário pode ter uma postura ativista nos dois primeiros casos – 

judicialização e as súmulas vinculantes –, mas não é uma relação de causa-

consequência. A judicialização, em breves linhas, consiste em submeter ao crivo do 

Poder Judiciário matérias que, em regra, seriam resolvidas nas instâncias políticas – 

Executivo e Legislativo –, ao passo que as súmulas vinculantes se tratam de 

ferramenta inserida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, por meio da qual o STF 

pode editar súmulas de caráter vinculante para todo o Judiciário e para a 

Administração Pública após julgamentos repetitivos de matéria constitucional. 

Por sua vez, o liame entre o ativismo e a insegurança jurídica é evidente em 

razão de julgados que contrariam as ordens jurídica e/ou constitucional, pois vários 

outros não o fazem, gerando panorama de imprevisibilidade, dúvidas e incertezas, 

haja vista não se saber previamente como o Judiciário se pronunciará a respeito de 

determinada situação fática, uma vez que cada juiz pode optar por aplicar ou não a 

legislação vigente.  

Por fim, menciona-se ainda a figura da autocontenção judicial, na qual o 

Judiciário não se excede em suas funções e somente se preocupa em, quando 
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provocado, resguardar o ordenamento jurídico e decidir consoante as fontes do 

Direito. 
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