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“A expansão do Judiciário não deve desviar a 
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representatividade, legitimidade e 
funcionalidade do Poder Legislativo. 
Precisamos de reforma política. E essa não 
pode ser feita por juízes.” 

 

Luís Roberto Barroso  
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RESUMO 

 

O exercício do controle de constitucionalidade no Brasil, especialmente na década atual, 

tem provocado intensos debates no âmbito acadêmico e político, especialmente em 

razão de as decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) recorrentemente 

invadirem o âmbito da competência dos demais poderes constituídos. A recorrência de 

tais julgados revela a necessidade de se buscar as razões por meio das quais o mais 

graduado órgão do Poder Judiciário, ao analisar matérias submetidas ao controle de 

constitucionalidade, termina por exercer atividades típicas de legislador e, em alguns 

casos, de comandos diretivos próprios do chefe do Poder Executivo. Além das razões, é 

preciso que sejam encontradas soluções por meio da fixação de parâmetros e de 

critérios claros para controlar o ativismo do STF. A análise de casos já decididos pela 

Corte Constitucional Brasileira é imprescindível para que sejam observados os diversos 

aspectos elencados como objeto da presente pesquisa. Destarte, o caso do casamento 

homoafetivo (ADI 4277/DF), da possibilidade de prisão do condenado após o trânsito em 

julgado ordinário (ADCs 43 e 44/DF) e a declaração do Estado de Coisas 

Inconstitucionais (ADPF nº 347/DF) serão os casos aqui analisados para que e analise a 

postura do ativismo judicial do STF em julgamento de casos de elevada repercussão e 

em sede de controle de constitucionalidade. Busca-se encontrar as razões do fenômeno, 

bem como as possíveis consequências para a manutenção do equilíbrio entre os 

poderes constituídos no Brasil. Por fim, nas considerações finais, é proposto o modelo 

de controle das decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. 

 

Palavras-chave: Ativismo judicial; Separação de poderes; Controle de 

constitucionalidade; 

 

. 
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ABSTRACT 

 

The exercise of judicial review in Brazil, especially during the current decade, has incited 

intense debates in the academic and political spheres, especially since the decisions 

proclaimed by the Federal Supreme Court (STF) have repeatedly usurped the jurisdiction 

of the other constituted powers. The recurrence of such decisions reveals the need to 

find out the reasons why the most relevant court of the Judiciary, when analyzing matters 

submitted to judicial review, ends up performing typical legislator activities and, in some 

cases, directing commands the head of the executive branch. In addition to finding the 

reasons, solutions must also be found by setting clear parameters and criteria to control 

STF activism. The analysis of cases already decided by the Brazilian Constitutional Court 

is essential for observing the various aspects listed as the object of this research. Thus, 

the case of homosexual marriage (ADI 4277 / DF), the possibility of imprisonment of the 

convicted person after the Court of Appeal’s trial (ADCs 43 and 44 / DF) and the 

declaration of Unconstitutional State of Affairs (ADPF No. 347 / DF) will be the cases 

analyzed to verify the position of the STF’s judicial activism in judging cases of high 

repercussion and in judicial review. It seeks to find the reasons for the phenomenon, as 

well as the possible consequences for the maintenance of the balance between the 

powers constituted in Brazil. Finally, in the final considerations, it is proposed the model 

of control of the decisions taken by the Federal Supreme Court. 

 

Keywords: Judicial Activism. Separation of Powers. Judicial control. 

  



11 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO. 13 

2. A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES: DE 

ARISTÓTELES, ÀS INCERTEZAS DOS LIMITES E DA APLICABILIDADE PRÁTICA 

NOS DIAS ATUAIS. 18 

2.1 A separação dos poderes em Aristóteles: uma base histórica necessária. 19 

2.2 O desprestígio da função judicante do Estado em John Locke. 21 

2.3 O surgimento do equilíbrio entre os poderes a partir da fixação do conceito de 

repartição de funções por Montesquieu. 25 

2.4 Ainda é possível sustentar uma efetiva separação de poderes no modelo 

estado contemporâneo? 29 

2.5 O princípio da separação dos poderes e o caso brasileiro: limites 

constitucionais de competência. 30 

2.6 Repartição de Competências no Estado Contemporâneo: a busca da disciplina 

de um Judiciário incontrolável. 34 

2.7 Separação de poderes no estado contemporâneo: uma ficção conceitual? 34 

3. ARGUMENTOS JURÍDICO-FILOSÓFICOS PARA O DEBATE ACERCA DO 

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. 41 

3.1 O “Debate Hart x Dworkin” e as fundações da Teoria do Direito 

Contemporânea. 43 

3.2 O Positivismo Jurídico de Herbert Hart em “The Concept of Law” e a crítica 

inicial de Ronald Dworkin (1961-1977). 45 

3.3 Contra-Ataque: algumas respostas da Escola Positivista às críticas de 

Ronald Dworkin (1977-1985). 51 

3.4 Uma nova crítica em “Model of Rules II” e “Law’s Empire” (1986) 53 

3.5 Decisões judiciais e o conceito de Políticas para Ronald Dworkin. 54 

3.6 Hans Kelsen, Carl Schmitt e o Guardião da Constituição. 57 

4. O CONFESSADO ATIVISMO DO SUPREMO TIRBUNAL FEDERAL. EXISTE 

CONTROLE NO MODELO BRASILEIRO? 62 

4.1 O julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4277 / DF. 63 

4.1.1 Do confessado posicionamento ativista e inclusivo no caso da União 

Homoafetiva. 65 



12 

4.1.2 Dos votos que evidenciam a confissão dos julgadores quanto à imersão no 

âmbito da competência do Poder Legislativo. 67 

4.1.3 Dos Argumentos Invocados para votar favoravelmente. 73 

4.2 Caso do Estado de Coisas Inconstitucional. A má importação de instituto 

estrangeiro para violar o sistema de repartição de competências. 76 

4.3 A possibilidade de prisão após o trânsito em julgado ordinário como reflexo 

da superação do Texto Constitucional (julgamento das ADC´s 43 e 44). 84 

4.4 Um modelo para a superação do ativismo judicial do Supremo Tribunal 

Federal. 89 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

1. INTRODUÇÃO. 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) é a mais elevada instância do Poder 

Judiciário brasileiro, acumulando as funções de Corte Constitucional atípica, em razão 

de estar contemplado no escopo de seu competência, além da “guarda da constituição” 

(art. 102, caput, Constituição Federal), o processamento e o julgamento de recursos e 

de medidas de resguardo de garantias constitucionais, como o habeas corpus. 

No âmbito da competência do STF, está contemplado ainda o exercício do 

controle de constitucionalidade da legislação federal e estadual brasileira, de acordo 

com expressa previsão constitucional, disciplinada, por exemplo, nos termos das Leis 

Federais nº. 9.868/19991 e 9.882/19992 

O exercício do controle de constitucionalidade da legislação pátria, 

especialmente na década atual, tem provocado intensos debates no âmbito acadêmico e 

político, em razão de as decisões tomadas pela Corte Constitucional brasileira 

comumente invadirem a esfera de competência dos demais poderes constituídos. Esse 

fenômeno é hodiernamente intitulado de ativismo judicial. 

O aumento significativo do número de decisões prolatadas pelo Supremo 

Tribunal Federal em que se observa nítida imersão na competência dos poderes 

Executivo e Legislativo revela a necessidade de se buscar as razões por meio das quais 

o mais graduado órgão do Poder Judiciário se arvora da prerrogativa que lhe foi 

conferida pela Magna-Carta brasileira para controlar a constitucionalidade das leis, para, 

por meio de vários julgados, exercer atividades típicas do legislador e, em outros, 

comandos diretivos próprios do chefe do Poder Executivo. Além das razões, é preciso 

que sejam buscadas soluções a partir da fixação de parâmetros e de critérios claros 

para coibir ações ativistas da Corte Constitucional Brasileira. 

O sistema de freios e contrapesos fixado na atual constituição brasileira confere 

ao Supremo Tribunal Federal, em última análise, ampla liberdade para decidir e, em 

                                                

1
 Dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de 

constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. (BRASIL, 1999) 
2
 Dispõe sobre o processo e julgamento da argüição de descumprimento de preceito fundamental, nos 

termos do § 1o do art. 102 da Constituição Federal. (BRASIL, 1999) 
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consequência, fazer cumprir suas deliberações sem que haja mecanismo que limite os 

comandos prolatados pela Corte. Nesse contexto, aos demais poderes constituídos cabe 

tão somente o acatamento das decisões, o que, por vezes, viola a harmonia entre os 

poderes, preceito fundamental da Constituição Federal de 1988. 

No Brasil atualmente inexiste, como havia no período imperial, o chamado Poder 

Moderador, por meio do qual se estabelecia um quarto poder no sistema de repartição 

de competências, o qual poderia, por exemplo, transmutando-o para a atualidade, 

controlar os fervorosos anseios da Corte Constitucional brasileira em solver questões, 

cuja apreciação/deliberação está constitucionalmente fixada em favor dos poderes 

Executivo e Legislativo. Na ausência de um quarto poder com função “moderadora”, 

resta buscar soluções para o ativismo judicial no próprio regime constitucional vigente 

ou, ainda, a partir da edição de novo mecanismo legal ou constitucional apto a fazê-lo. 

É incompatível com a ordem constitucional vigente a adoção de métodos 

hermenêuticos com o objetivo claro de conferir sentido novo à norma cuja interpretação 

e comando restam fixados de forma clara em lei ordinária ou na Constituição Federal. 

Todavia, mostra-se ainda mais nefasto o posicionamento da Corte Constitucional 

brasileira nos julgamentos em que é manifestada a consciência dos julgadores quanto à 

interferência da decisão tomada no âmbito da competência dos demais poderes 

constituídos. 

É nesse contexto que se revela imprescindível a análise dos acórdãos da Corte 

Constitucional brasileira em matérias de grande repercussão no âmbito doutrinário e 

social, como forma de compreender a construção da argumentação jurídica aplicada ao 

caso concreto, para o fim de analisar se houve invasão da competência fixada em face 

dos demais poderes da república. 

Não se desconhece o fenômeno da mutação constitucional, por meio do qual 

resta “atualizada” a norma a partir da imposição de novo significado ao texto legal ou 

constitucional, o que é próprio de sistemas constitucionais que adotam constituições 

rígidas e escritas, como o Brasil. 

Há casos em que tal atividade jurisdicional do Supremo Tribunal Federal termina 

pode se mostrar excessiva, a ponto de ultrapassar os possíveis alcances de métodos 

hermenêuticos, violando a norma legal ou constitucional.   
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O se se busca, portanto, é entender e delimitar o ponto ótimo da curva, cujas 

variáveis são, de um lado, o exercício do controle de constitucionalidade das normas 

realizado pelo Supremo Tribunal Federal e, de outro, o sistema de competência de cada 

poder que compõe a República Federativa do Brasil. 

A análise de casos já decididos pela Corte Constitucional Brasileira se revela 

imprescindível para a pesquisa em questão, pois, a partir de tais decisões, é que serão 

observados os diversos aspectos acima elencados que envolvem a matéria ora em 

discussão. Destarte, a autorização para realização de casamento homoafetivo (ADI 

4277/DF), a possibilidade de prisão do condenado em julgamento colegiado (ADCs 43 e 

44/DF) e a declaração do Estado de Coisas Inconstitucionais (ADPF nº 347/DF), são os 

casos ora analisados para que se verifique a postura ativista do Supremo Tribuna 

Federal em julgamento de casos de elevada repercussão. 

Nesse contexto, a aceitação popular das decisões proferidas pelo STF ganha 

relevo inconteste, considerando a necessidade de avaliar os fatores políticos e sociais 

envolvidos. É certo que o Brasil está envolto, na atualidade, em momento de forte 

instabilidade política, instaurada a partir da intensificação da crise econômica e da crise 

política, ambas inauguradas ainda no governo da então presidente Dilma Roussef, o que 

culminou em seu impedimento (impeachment) e a assunção ao cargo do presidente 

Michel Temer. Além disso, a denominada “Operação Lava Jato”, que tem por foco a 

investigação de diversos integrantes e ex-integrantes dos Poderes Legislativo e 

Executivo, termina por desacreditar tais representantes do povo para atuarem em temas 

de relevante impacto social, especialmente diante do custo político envolvido na tomada 

de decisões. 

Questiona-se no presente estudo: há, de fato, ativismo judicial do Supremo 

Tribunal Federal quando do julgamento de casos de relevante interesse social, os quais 

são levados a julgamento por meio de ações de controle de constitucionalidade? Em 

caso positivo, quais as razões que levam à aceitação pela comunidade jurídica e pela 

sociedade de tais decisões/ações que caberiam aos demais poderes constituídos? A 

crise política e econômica que assola o país tem interferência direta na assunção de 

uma posição de proeminência pelo Supremo Tribunal Federal? Quais os limites de 

decidir da Corte Constitucional Brasileira? É possível a construção de um mecanismo 

que limite à atuação da Corte Constitucional brasileira? 
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O trabalho em questão intenciona, por meio de uma metodologia de natureza 

qualitativa, realizada a partir do levantamento bibliográfico e análise jurisprudencial, 

concluir sobre as questões acima postas, para, de maneira propositiva, encontrar a 

solução mais ajustada para o tema. Para alcançar os objetivos a que se propõe o 

presente estudo, adotar-se-á uma metodologia hipotético-dedutiva. 

No primeiro capítulo, é desenvolvido estudo crítico acerca da origem e da 

evolução do princípio da separação dos poderes, especialmente no diz respeito a sua 

atual concepção e aplicação na pós-modernidade, especialmente no contexto brasileiro. 

O estudo desenvolvido em tal capítulo introdutório tem como ponto fundamental 

considerar, a partir das concepções conceituais históricas do princípio, a sua atual 

efetividade na repartição das competências constitucionais Busca-se verificar se há a 

necessidade de relativização ou de releitura das funções tradicionalmente fixadas 

(elaborar leis, governar e exercer a jurisdição legal e constitucional). 

Para tanto, foi necessário buscar e analisar os fundamentos do princípio 

estabelecidos inicialmente por Aristóteles, bem como a sua consolidação na doutrina 

iluminista com Montesquieu. O modelo brasileiro de tetrapartição dos poderes presente 

na Constituição de 1824, o qual foi baseado nas ideias de Bejanmin Constant, está 

igualmente abordado neste trabalho. Por fim, o posicionamento de Nuno Piçarra sobre a 

divisão de competência são igualmente levados em conta para alcançar posicionamento 

crítico sobre o tema. 

Por fim, analisa-se se o chamado ativismo judicial é resultado de uma 

desconsideração da separação dos poderes ou de uma nova visão do princípio à luz do 

contemporâneo sistema de direitos e de garantias fundamentais, cujo resguardo está a 

cargo, especialmente do Supremo Tribunal Federal. 

No segundo capítulo, desenvolve-se estudo acerca da jurisdição constitucional, 

com o objetivo de identificar, dentre diversos modelos propostos, quais são adotados 

pelo Supremo Tribunal Federal em seus julgados. O objetivo precípuo neste tópico é o 

estabelecimento de uma possível relação entre a omissão do legislador ou do 

administrador no que diz respeito ao exercício de suas competências constitucionais, 

para que se investigue o posicionamento da Corte Constitucional Brasileira em temas de 

relevância, os quais serão objeto do terceiro capítulo. 
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No terceiro capítulo, as premissas conceituais fixadas nos capítulos anteriores 

são adotadas de maneira crítica para concluir, a partir da análise de casos concretos, 

sobre o ativismo do Supremo Tribunal Federal, bem como sobre as razões para que tal 

fenômeno ocorra e, ainda, as possíveis consequências para a manutenção do equilíbrio 

entre os poderes constituídos no Brasil.  

Por fim, nas considerações finais, propõe-se modelo a ser seguido pelo 

Supremo Tribunal Federal para que julgue de maneira a se ater aos limites 

constitucionais estabelecidos. 
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2. A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES: DE 

ARISTÓTELES, ÀS INCERTEZAS DOS LIMITES E DA APLICABILIDADE 

PRÁTICA NOS DIAS ATUAIS. 

 

O princípio da separação dos poderes é um dos mais basilares fundamentos 

de qualquer estado de direito ocidental, consistindo sua manifestação prática em 

elemento essencial ao equilíbrio das diversas forças componentes do estado, no caso os 

poderes/funções Executivo, Legislativo e Judiciário. Chega-se a afirmar, nesse sentido, 

que se trata do “princípio constitucional de maior voga e prestígio de toda a idade liberal” 

(BONAVIDES, 2000, pág. 170). 

A evolução do princípio desde a Grécia antiga, passando pelo período 

iluminista e, culminando, no período moderno (pós-segunda guerra), é fundamental para 

que se compreenda a atual manifestação prática da separação dos poderes, 

especialmente para que se verifique a necessidade de se falar em uma divisão rígida de 

funções estatais ou se a interferência de um poder no âmbito de competência de outro 

constitui realidade contemporânea do sistema de freios e contrapesos (checks and 

balances). 

Neste capítulo, faz-se um resgate histórico crítico das origens e da evolução 

do princípio da separação de poderes no Brasil e no mundo, para que se possa concluir 

sobre os limites para o exercício das funções do Poder Judiciário, objeto central da parte 

introdutória do presente estudo. Destarte, a discussão ora posta será de considerável 

valia para que, nas considerações finais, se conclua acerca da existência, dos limites e 

das possíveis soluções para a manutenção do equilíbrio entre as funções do estado no 

Brasil, no contexto de crise dos poderes Legislativo e Judiciário. 

O resgate histórico é necessário ao desenvolvimento do estudo em questão, 

especialmente para que se identifiquem as premissas fundamentais do princípio da 

separação dos poderes, as quais, mesmo em uma releitura contemporânea, não podem 

ser desconsideradas. 

As contribuições de Aristóteles, John Locke, Montesquieu, Paulo Bonavides, 

Kelsen e Nuno Piçarra constituem a base teórica para o desenvolvimento deste estudo. 
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2.1 A separação dos poderes em Aristóteles: uma base histórica necessária. 

 

Conforme será visto a seguir, a maior parte da doutrina confere a 

Montesquieu à sistematização do princípio da separação dos poderes. (BONAVIDES, 

2000, pág. 169). Justifica-se, de fato, que ao autor seja atribuído tal título, pois foi o 

responsável pela consolidação dos conceitos de funções3 do Estado nos moldes que 

hoje são conhecidos. 

A origem da separação dos poderes, todavia, remonta à Grécia antiga, 

especialmente a Aristóteles, na obra “A Política”, na qual, a partir da análise dos 

sistemas de governo existentes nas várias cidades-estados gregas, são identificados 

três poderes: deliberativo, executivo e judiciário. 

Ao Poder Deliberativo, formado pela assembleia, competia às decisões sobre 

a guerra ou a paz, a realização de alianças, a decretação da pena de morte, de 

banimento ou de confisco e, ainda, a prestação de contas aos magistrados. A 

composição da assembleia poderia ocorrer de forma democrática, com a participação de 

todos os cidadãos, ou, ainda, de forma oligárquica, a partir da escolha de alguns para 

decidir por todos. (ARISTÓTELES, A Política, 330 e 323 a.C). 

Em seguida, conceitua o que chama de Poder Executivo, formado pelas 

“magistraturas governamentais”. Aristóteles identifica, nas várias cidades objeto de seu 

estudo, a existência de diversas dessas magistraturas, as quais são essenciais ao bom 

ordenamento e sobrevivência do Estado.  

Elenca entre as principais delas àquelas que têm por objetivo: o serviço 

militar, a administração das finanças, o abastecimento dos mercados, a polícia da cidade 

e dos campos, a administração da justiça, dentre outras cuja existência vai variar de 

acordo com a cidade-estado analisada. Sustenta ainda que há diversos modos de 

escolha dos magistrados, todos por “eleição, ou entre todos pela sorte; ou entre alguns, 

quer por eleição, quer pela sorte; ou parte de um jeito, parte de outro; isto é, dentre 

                                                

3
 Ao longo desse estudo, são feitas referência a ora a “poderes” do Estado, ora a “funções” do Estado. 

Deixa-se, de logo, esclarecido que há uma preferência pelo uso da expressão “função”, considerando sua 
aplicabilidade mais moderna, que contempla não apenas as funções típicas de cada um dos poderes, mas 
ainda o exercício de funções próprias de outros poderes, o que resta disciplinado pelo texto constitucional. 
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todos por eleição, dentre alguns por sorteio. Isto de tal maneira que se pode chegar a 

doze formas, sem falar de suas combinações”. Cada uma dessas formas são ainda 

classificadas em democráticas, republicanas ou oligárquicas, demonstrando diversidade 

de processos existentes nas cidades da Grécia antiga. (ARISTÓTELES, 330 e 323 a.C). 

Por fim, define Aristóteles como “o terceiro órgão da Constituição e do 

Governo” a ordem judiciária, formada pelos juízes e pelos tribunais, apontando a 

existência de oito espécies cujas funções seriam: I) a apresentação de contas e da 

conduta dos magistrados; II) as malversações financeiras; III) os crimes de Estado ou 

contra a Constituição; IV) multas contra as pessoas; V) contratos importantes entre 

particulares; VI) os assassínios ou tribunal criminal; VII) os negócios para estrangeiros; 

VIII) os casos mínimos, que não merecem ser levados a grandes tribunais. A escolha 

dos juízes é variável, dividindo-se, em democrático, oligárquico ou aristocrático, de 

acordo com os legitimados a escolher e a serem escolhidos. (ARISTÓTELES, 330 e 323 

a.C). 

Nesses termos, já se encontra em Aristóteles uma orgânica divisão de 

funções estatais responsáveis pelo funcionamento das diversas cidades-estados da 

Grécia antiga. A ótica do autor volta-se, como apontado acima, não apenas para a 

existência dos diversos poderes, mas especialmente para o método de seleção dos 

legitimados a escolher e a serem escolhidos para ocupar os cargos ou as funções 

públicas. Como visto, há, em Aristóteles, a definição do que hoje se conhece por Poder 

Judiciário e Poder Executivo, inexistindo, todavia, um órgão/poder/função incumbido da 

proposição das leis. 

Nuno Piçarra define o modelo aristotélico de separação de poderes a partir do 

conceito de constituição mista, definida como “aquela em que os vários grupos ou 

classes sociais participam do exercício do poder político, ou aquela em que o 

<<exercício da soberania>> ou o governo em vez de estar nas mãos de uma única parte 

constitutiva da sociedade, é comum a todas. Contrapõem-se-lhe, portanto, as 

constituições puras em que apenas um grupo ou classe social detém o poder político.” 

(PIÇARRA, 1989, pág. 33). 

Assim, a partir do conceito de constituição mista, sustenta o autor que a 

contribuição decisiva do modelo aristotélico que será identificada ao longo do 
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desenvolvimento da separação de poderes é a do “equilíbrio ou balanceamento das 

classes sociais através da sua participação no exercício do poder político”. (PIÇARRA, 

1989, pág. 33).  

Tal análise é absolutamente lúcida, considerando as considerações de 

Aristóteles referidas, nas quais há nítida preocupação da participação dos cidadãos na 

vida política e organizacional do Estado. Destarte, revela-se importante a premissa aqui 

desenvolvida para que se possa analisar a existência, no processo decisório do 

Supremo Tribunal Federal, de violação da participação popular. 

 

2.2 O desprestígio da função judicante do Estado em John Locke. 

 

Antes de aprofundar o estudo da separação dos poderes da forma como 

concebida por John Locke, é imprescindível anotar, conforme sugere Nuno Piçarra, que 

a doutrina da separação dos poderes surge na Inglaterra pela primeira vez no séc. XVII 

associada à ideia de estado do direito ou estado constitucional - rule of law (PIÇARRA, 

1989, pág. 44). Continua o autor português afirmando que a separação dos poderes é 

concebida como “arma ideológica de luta contra os abusos e arbitrariedades do Longo 

Parlamento”, retirando-lhe a competência jurisdicional. (PIÇARRA, 1989, pág. 49). No 

caso, a ideia central seria retirar do parlamento a competência para elaborar e aplicar as 

leis, funções distintas, que, portanto, deveriam ser outorgadas a pessoas distintas.  

Sustenta Piçarra (PIÇARRA, 1989, pág. 49) que deve haver tal independência 

entre as funções, pois a partir do exercício do Poder Legislativo, pode o administrador 

alterar a lei para o fim de convalidar atos já praticados ou mesmo para possibilitar a 

prática de novas ações executivas que não encontravam amparo legal. Destarte, se não 

houver o exercício das funções por personagens/órgãos distintos, existirão 

“inevitavelmente legisladores arbitrários e tirânicos”. 

Ora, a assertiva acima se justifica diante da proeminente posição ocupada 

pelo parlamento inglês. A elaboração e a execução das leis estavam confiadas a um só 

órgão, o que não se mostra saudável para garantir a organização funcional do Estado. É 

nesse contexto que surge a figura de John Locke. 
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É importante atentar para a observação de Nuno Piçarra quanto a tal filósofo 

iluminista inglês ao definir que existem três “opiniões” quanto à separação de poderes. A 

primeira delas, atribui a Montesquieu a “exclusiva autoria da doutrina”. A segunda define 

Locke como um mero precursor de Montesquieu “na medida em que na sua obra política 

fundamental, os Two Tratises of Government, apenas se encontram trações 

rudimentares e incompletos da doutrina”. Por fim, a terceira não identifica em Locke 

“nenhuma doutrina de separação dos poderes” (PIÇARRA, 1989, pág. 63). 

Tal observação é importante, pois há, de fato, divergências entre os 

estudiosos do tema no que diz respeito à Locke. Veja, por exemplo, que, de acordo com 

Paulo Bonavides, Locke teria definido a existência de quatro poderes, quais sejam, o 

executivo, o legislativo, o judiciário e, ainda, a prerrogativa, sendo este último de 

exercício do príncipe para proporcionar o bem comum nas situações em que a lei for 

omissa ou lacunosa. (BONAVIDES, 2000, pág. 169).  

Em contraponto a Paulo Bonavides, há quem sustente ter Locke deixado de 

definir em sua construção conceitual de estado “...um poder judiciário dotado de 

substantividade orgânica própria”, o que teria sido feito para que o autor eliminasse uma 

problemática consistente na função constitucional do Poder Judiciário. (VALDÉS, 2011, 

págs. 25 e 26). No mesmo sentido da ausência de um Poder Judiciário conceituado por 

Locke, posiciona-se Valquíria Costa, a qual entende que há consenso sobre o tema 

(COSTA, 2015, pág.22). 

É oportuno que se diga que Locke não simplesmente desconsiderou em sua 

obra a existência de uma função de julgar, mas jamais lhe conferiu caráter de efetivo 

poder, assim como o fez em relação os Poderes Executivo e Legislativo. (NUNES, 2012, 

pág. 27). 

Nesses contornos, poderia Locke ser pioneiro do modelo que hoje se conhece 

de tripartição de poderes ou, de outro lado, como adverte Nuno Piçarra, um mero 

precursor da doutrina. No presente estudo, pela importância histórica e por entender 

presentes em Locke relevante substrato doutrinário sobre o tema de repartição de 

poderes, filia-se à corrente que defende ser o autor inglês precursor, assim como 

Aristóteles, do sistema posteriormente definido por Montesquieu. 
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A importância da teoria de Locke para o presente estudo se justifica no fato 

da importância conferida ao Poder Legislativo, de modo que, a partir de tal modelo, se 

torna possível avaliar a crise atual de tal poder no Brasil e as repercussões do destaque 

conferido ao Judiciário, o qual foi desconsiderado enquanto função pelo iluminista inglês. 

Voltando-se à doutrina desenvolvida por Locke, tem-se que o autor identifica 

no sistema inglês três poderes, quais sejam, o legislativo, o executivo e o federativo. 

Quanto ao Poder Legislativo, Locke defende que não deve se um poder 

permanente, pois nem sempre terá “ocupação”. A função de tal poder é a de fixar as 

diretrizes de como “a força da sociedade política será empregada para preservá-la”, sem 

que, contudo, àqueles que têm a prerrogativa de criar as leis estejam incumbidos da 

missão de executá-las o que, na visão de Locke, seria um risco “demasiado grande para 

a fragilidade humana”. O Poder Legislativo seria, pois, confiado a diversas pessoas, 

garantido que não prevaleçam interesses particulares. (LOCKE, 1998, págs. 514 e 515). 

O Poder Federativo, de outro lado, seria o poder responsável pela guerra e 

pela paz, cabendo-lhe promover alianças e transações com entes externos, sejam eles 

pessoas ou sociedades políticas. Em síntese, tal poder seria responsável pela relação 

externa do Estado, devendo ser ocupado por pessoas cuja sabedoria fosse elevada, 

com o fito de que se voltasse à promoção do bem público. (LOCKE, 1998, págs. 516 e 

517). 

Já ao Poder Executivo, seria destinada a função de fazer cumprir as “leis 

municipais da sociedade dentro de seus próprios limites sobre todos os que dela fazem 

parte”, votando-se, portanto, para o próprio estado. (LOCKE, 1998, págs. 515 e 516). 

Deve tal poder estar sempre ativo, pois sempre é necessário executar as leis já 

elaboradas, sendo, de outro lado, por vezes, desnecessária a elaboração de novas leis. 

(LOCKE, 1998, pág. 521). 

Por fim, adverte o iluminista inglês que, embora distintos, os poderes 

Executivo e Federativo “dificilmente podem ser separados e depositados, ao mesmo 

tempo, nas mãos de pessoas diferentes”, especialmente por requererem “a força da 

sociedade” para os seus exercícios. Sugere que se tais poderes forem confiados a 

pessoas distintas, podem causar desordem ou ruína a qualquer momento. (LOCKE, 

1998, pág. 515). 
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No capítulo seguinte de sua obra, sustenta Locke o ponto central de seu 

pensamento acerca da separação dos poderes, qual seja, a prevalência do Poder 

Legislativo, o qual denomina de “único poder supremo”, “ao qual todos os demais são e 

devem ser subordinados”. (LOCKE, 1998, pág. 518). 

Referido pensamento marca a passagem definitiva ao estado de direito, pois, 

“...o Estado passou a ser condicionado por regras jurídicas e não mais pela vontade do 

monarca”, o que é decisivo na garantia da liberdade do indivíduo. (COSTA, 2015, 

pág.19). É o reflexo da passagem do estado absolutista para o estado constitucional (ou 

de direito), cujo resguardo das garantias do indivíduo são respeitadas, originando os 

direitos de primeira dimensão. Em perfeita síntese, enuncia Nuno Piçarra que “...a 

doutrina da separação dos poderes pressupõe, assim, a definitiva autonomia material da 

função legislativa relativamente à função executiva e visa assegurar a supremacia da 

lei”. (PIÇARRA, 1989, pág. 75). 

Era necessário, portanto, por meio da lei (Poder Legislativo), que fosse 

resguardado o binômio liberdade e propriedade, o que era impossível de ser exercido 

nas monarquias absolutas, nas quais o império da força do governante reinava, 

considerando que o príncipe concentrava em suas mãos os poderes legislativo e 

executivo. A concentração de poderes elimina qualquer garantia para o indivíduo. 

(VALDÉS, 2011, pág. 29). 

Conforme adverte Jorge Amaury Nunes, “...a ideia de separação dos Poderes 

inspirou-se, nos séculos XVII e XVIII, em princípios similares aos que hoje provocam a 

repartição do poder, tendentes a impedir a instauração do arbítrio e da tirania”. (NUNES, 

2012). 

Dessa forma, as contribuições de Locke para a construção do princípio da 

separação de poderes revelam-se claras, especialmente por, de um lado, definir os 

poderes existentes no novo estado de direito e, de outro, por demonstrar a necessidade 

de que tais funções sejam exercidas por pessoas distintas, especialmente no que diz 

respeito ao Executivo e ao Legislativo. É, de fato, perigoso e tentador, conforme adverte 

Locke, que esteja concentrado na mão de uma única pessoa o poder de elaborar e 

aplicar a lei, o que abre espaço para o privilégio dos interesses privados em detrimento 

do interesse comum. 



25 

Partindo dessa premissa de Locke, revela-se igualmente arriscado conferir ao 

mesmo órgão a função de controlar a legalidade da lei e a função de legislar, como 

ocorre, no Brasil, quando o Supremo Tribunal Federal, por meio de seus julgados, adota 

postura nitidamente ativista, fazendo as vezes de efetivo legislador. 

 

2.3 O surgimento do equilíbrio entre os poderes a partir da fixação do conceito de 

repartição de funções por Montesquieu. 

 

Enfim, fixadas as decisivas contribuições de John Locke, passa-se à análise 

da doutrina de repartição de poderes enunciada por Montesquieu, ao qual, 

reconhecidamente se confere maior peso na definição do tema, especialmente pela 

clareza com a qual tratou a divisão de funções no Estado, bem como por ser, até hoje, o 

conceito aplicado pela maior parte das constituições dos Estados ocidentais. 

Valquíria Costa assevera que a autoria definitiva do instituto deve ser 

conferida a Montesquieu, pois organizou de forma sistemática a teoria e elevou o 

Judiciário a um poder autônomo. (COSTA, 2015, pág. 22). 

Montesquieu foi o responsável pela hoje clássica tripartição de poderes, a 

partir da divisão do poder estatal em Executivo, Legislativo e Judiciário. De logo, já se 

verifica a primeira distinção entre Montesquieu e Locke, considerando que este não 

reservou à função de julgar (Poder Judiciário) especial atenção, deixando-a contemplada 

como uma mera função do poder Legislativo. 

Apesar de francês, a análise de Montesquieu para a elaboração de sua 

doutrina de tripartição de poderes partiu do estudo da práxis e da Constituição inglesa. A 

formulação de sua teoria, contemplando os três poderes, constitui “princípio fundamental 

da organização política do Estado moderno” (NUNES, 2012).  

É importante atentar para a separação dos poderes não apenas como 

doutrina hoje consagrada, mas como efetivo instrumento de garantia de liberdade do 

homem ante os arbítrios do Estado no período iluminista de consolidação do estado de 
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direito. Montesquieu, a partir de sua teoria, conclui que a liberdade consiste no direito de 

fazer tudo que permitem as leis. (BONAVIDES, 2000, pág. 171). 

Ainda de acordo com Paulo Bonavides, para Montesquieu, o Poder 

Legislativo teria por responsabilidade a feitura das leis, a sua modificação ou sua ab-

rogação, ao passo em que o Poder Executivo, ocupado pelo príncipe estaria incumbido 

da paz e da guerra, de estabelecer a segurança e de prevenir invasões. Por fim, o 

Judiciário conferiria o poder de julgar os dissídios da ordem civil e de punir os crimes. 

(BONAVIDES, 2000, pág. 172). 

Observando o Judiciário como um poder independente, Montesquieu 

considera, conforme adverte Valquíria Costa, que não existe liberdade se o Poder 

Legislativo não estiver separado dos demais, atuando de forma independente. Conclui 

que “...se o poder de julgar estiver imbricado no Poder Legislativo, haveria 

arbitrariedade, pois o poder sobre a vida e a liberdade do cidadão estariam nas mãos do 

Poder Legislativo”. De outra senda, se o poder de julgar estivesse unido ao Poder 

Executivo, então o juiz teria a mesma força de um opressor”. (COSTA, 2015, pág. 22). 

Sintetiza a ideia o próprio Montesquieu quando afirma que “...tudo estaria 

perdido se o mesmo homem, ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do 

povo exercesse os três poderes: o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas 

e o de julgar os crimes ou as querelas entre os particulares” (MONTESQUIEU, 2000, 

pág. 168). 

Revela-se, pois, a superação definitiva, a partir da divisão dos poderes em 

Montesquieu, dos arbítrios do Estado sobre o indivíduo, a partir do exercício dos 

poderes estatais por pessoas distintas, evitando-se a concentração indesejada de 

funções. 

A partir da influência do princípio da separação dos poderes tal como definido 

por Montesquieu, foi inserido o artigo 16 na Declaração Universal dos Direitos do 

Homem e do Cidadão de 1789, cuja redação consistia em: “qualquer sociedade em que 

não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação dos 

poderes não tem Constituição”. 
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Definitivamente, pois, a partir das ideias de Montesquieu, o Estado passou a 

ser teorizado a partir da divisão dos poderes estatais, os quais seriam necessariamente 

exercidos por pessoas distintas, garantindo a inexistência de qualquer concentração de 

poder que levasse ao arbítrio do Estado frente ao cidadão. 

Cumpre ressaltar ainda no tocante à tripartição de poderes de Montesquieu 

que, apesar de teorizar e apontar a existência/necessidade de um poder Judiciário, o 

autor não o faz de forma contundente, conferindo-lhe papel de destaque assim como o 

fez em face dos outros dois poderes. O Judiciário, no caso, teria a função tão somente 

de fazer cumprir a lei em um processo de mera subsunção do fato a norma. O juiz era “a 

boca da lei”, inexistindo espaço para qualquer tarefa interpretativa, devendo ser seguida 

a literalidade da norma (MARIANO, 2008, pág. 17). 

Carecia, no entanto, ainda a teoria de Montesquieu de efetividade prática, 

considerando que a independência e harmonia entre os poderes não restaria garantida 

apenas com a divisão/repartição entre Legislativo, Executivo e Judiciário. O próprio autor 

ensaia na parte final de seu capítulo dedicado à Constituição da Inglaterra que “sendo o 

corpo legislativo composto de duas partes, uma prende a outra com sua mútua 

faculdade de impedir. Ambas estarão presas ao poder executivo, que estará ele mesmo 

preso ao legislativo. Estes três poderes deveriam formar um repouso ou uma inação. No 

entanto, tendo a consciência de que o Estado precisa avançar, adverte que esse 

movimento deve dar-se de maneira orquestrada (MONTESQUIEU, 2000, pág.176). 

A partir disso, já se depreende o nascedouro, ainda que tímido, da ideia do 

equilíbrio entre os poderes. No entanto, a chamada teoria de freios e contrapesos 

(checks and balances) somente foi definitivamente desenvolvida nos Estados Unidos da 

América, no séc. XVIII. 

Valquíria Costa aponta que tal sistema (freios e contrapesos) garantiu a eficaz 

aplicação da separação dos poderes, de modo que nenhum poder poderá ultrapassar os 

limites estabelecidos na constituição, sob pena de ser “eficazmente detidos e contidos 

pelos demais Poderes”. (COSTA, 2015, pág. 24). 

Ressaltando a importância da divisão de poderes em Montesquieu para o 

sistema de equilíbrio de forças que viria a se consolidar, assevera de modo conclusivo 
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Nuno Piçarra que “a separação orgânico-funcional é simplesmente um pressuposto da 

balança de poderes” (PIÇARRA, 1989, pág. 106). 

Como exemplos práticos do equilíbrio entre poderes, especialmente nos 

Estados Unidos, aponta Pedro Vasconcelos as hipóteses constitucionais de veto do 

poder executivo às leis editadas pelo legislativo, do bicameralismo do parlamento 

(separação vertical de poderes) e da necessidade de confirmação do senado americano 

para as nomeações pelo presidente de magistrados e funcionários superiores 

(VASCONCELOS, 1994, págs. 30 e 31). 

Por mais essa razão (fixação de premissas para um sistema de freios e 

contrapesos), é que se torna seguro asseverar que Montesquieu foi, de fato, o autor 

fundamental da conceituação do princípio da separação dos poderes. De fato, foi quem 

melhor definiu as competências de cada um dos poderes que deveria existir em 

determinado estado, bem como o modo por meio do qual seriam exercidos. 

Para o desenvolvimento do estudo em questão, é importante fixar algumas 

premissas a partir da análise aqui feita das teorias de Aristóteles, Locke e Montesquieu. 

Fundamentalmente, há que se analisar o papel do Poder Judiciário na ótica 

da organização do estado desenvolvida pelos três autores. Em todos os casos, não há 

qualquer função de destaque de tal poder/função, considerando que: a) Aristóteles 

coloca a função de julgar inserida no mesmo rol de competência do Poder Executivo; b) 

Locke nega existência ao Poder Judiciário como função do Estado (em que pese o 

entendimento acima fixado de Paulo Bonavides sobre o tema); e c) Montesquieu, apesar 

de conceituar de forma independente o Poder Judiciário, não atribui a ele qualquer 

função modificadora da realidade institucional, pois o juiz “boca da lei” somente aplicaria 

ao caso concreto aquilo que foi abstratamente previsto pelo legislador na norma. 

Atualmente, no Brasil, o contexto inverteu-se por completo, pois a posição de 

destaque agora é ocupada pelo Poder Judiciário, o qual, por vezes, é apontado como 

violador da competência que lhe é conferida pela Constituição, atuando, ora no âmbito 

do que compete ao Poder Executivo, ora no âmbito daquilo que compete ao Legislativo, 

o que configura o famigerado ativismo judicial. 
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Há, de fato, ativismo no Brasil? O sistema de separação de poderes resta 

violado, tomando por base os conceitos firmados especialmente por Montesquieu? 

 

2.4 Ainda é possível sustentar uma efetiva separação de poderes no modelo 

estado contemporâneo? 

 

Quanto à existência e à aplicabilidade do princípio da separação de poderes, 

toma-se por base a reflexão de Paulo Bonavides, para quem não há mais lugar para 

uma separação rigorosa entre os poderes, pois os valores políticos que deram cabo a 

divisão de poderes não mais existem ou estão em vias de desaparecimento. 

(BONAVIDES, 2000, pág. 181). 

Aduz ainda o citado autor que o princípio consistia em um verdadeiro remédio 

para o resguardo da garantia das liberdades individuais, o que não mais é efetivo diante 

da inexistência de qualquer risco de que o Estado se volte novamente contra o cidadão, 

asseverando que “...o princípio vale unicamente por técnica distributiva de funções 

distintas entre órgãos relativamente separados”, sem que isso signifique uma necessária 

“incomunicabilidade, antes sim de íntima cooperação, harmonia e equilíbrio, sem 

nenhuma linha que marque separação absoluta ou intransponível”. (BONAVIDES, 2000, 

pág. 182). 

Filia-se, pois, ao entendimento anteriormente colocado, pois hoje não há mais 

espaço para uma rígida divisão de poderes, considerando especialmente a 

complexidade das relações sociais e políticas, bem como as já consagradas garantias 

do indivíduo em relação ao Estado. 

As próprias constituições promulgadas após o final da Segunda Guerra 

Mundial já bem expressam em seus textos novos limites de cada um dos 

poderes/funções que são desempenhadas em um determinado Estado, ressaltando-se 

que, muitas vezes, a própria disposição constitucional termina por atribuir a determinado 

poder função tipicamente (tomando-se por base a doutrina de Aristóteles) 

desempenhada por outro. 
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É o caso no Brasil, por exemplo, da possibilidade de edição de medidas 

provisórias previstas no art. 62 e seguintes da Constituição Federal. Ora, a função/poder 

de legislar, classicamente, cabe ao Poder Legislativo, no entanto, o próprio texto 

constitucional confere ao chefe do Poder Executivo de “promulgar norma” cuja validade 

e eficácia são plenamente verificáveis. 

Mesmo diante da “crise” da separação dos poderes apontada por Paulo 

Bonavides, há que se considerar, sendo esse ponto decisivo para o desenvolvimento do 

estudo em questão, que ainda existe uma divisão ordenada e clara das funções que 

cada poder deve exercer na república brasileira. Não é em razão da crise anteriormente 

apontada, que cada poder tem ampla liberdade para agir, invadindo a esfera de 

competência de outro. 

A necessidade de manutenção de um equilíbrio entre os poderes, a partir do 

sistema de freios e contrapesos fixado na Constituição Federal, ainda é evidente, sob 

pena de se coloque em risco toda a estabilidade política e jurídica do Estado brasileiro. 

Diante da ausência de um “Poder Moderador”, somente o próprio Texto 

Constitucional, corretamente interpretado e aplicado por seu guardião, o Supremo 

Tribunal Federal, é que conferirá a desejada harmonia e a independência dos poderes 

fixada no art. 2º da Constituição Federal de 1988. 

 

2.5 O princípio da separação dos poderes e o caso brasileiro: limites 

constitucionais de competência. 

 

Ao princípio da separação dos poderes foram conferidas, desde a antiguidade 

clássica, diversas conceituações, até que se chegasse ao modelo tripartido proposto por 

Montesquieu, o qual repercutiu em todo o “mundo ocidental”, tendo sido positivado na 

maior parte das constituições atualmente vigentes. 

A partir do pós-segunda guerra mundial, com a positivação dos princípios 

constitucionais e o desenvolvimento das teorias que defendem a aplicabilidade sua 

aplicabilidade imediata (fenômeno intitulado de Neoconstitucionalismo), tem-se notado 

um forte destaque do Poder Judiciário na solução de matérias às quais aparentemente 
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estariam no âmbito da competência dos outros poderes constituídos, ensejando a 

expressão que se cunhou de ativismo judicial. 

Nesse sentido, sustenta Willian Marques Júnior e Germana Moraes (2013, 

págs. 48 e 49) que “...a constitucionalização do Direito importa na irradiação dos valores 

abrigados nos princípios e regras da Constituição por todo o ordenamento jurídico”, de 

modo que cabe ao Poder Judiciário definir o sentido e o alcance das normas 

constitucionais, especialmente diante da aplicação conforme a Constituição. Assim, 

defende o autor que a judicialização das relações políticas e sociais tem como 

pressupostos o “...aumento da demanda por justiça por parte da sociedade brasileira e a 

ascensão institucional do Poder Judiciário” (MARQUES JÚNIOR; MORAIS, 2013, págs. 

48 e 49). 

Sobre o tema, todavia, adverte Luigi Ferrajoli (2012, pág. 238) que a ideia de 

ponderação de princípios, ao invés de aplicação imediata como ocorre em face das 

regras, termina por promover “...um ativismo judicial que arrisca resultar uma profunda 

distorção da jurisdição”, o que consiste exatamente no objeto central da presente 

pesquisa.  

É importante, nesse contexto, que se tome por base o consagrado conceito 

de separação dos poderes em Aristóteles para que se analise, no caso brasileiro, a 

evolução do princípio, concluindo sobre a sua positivação no âmbito da Constituição 

Federal de 1988 e os limites fixados pelo texto constitucional para o desempenho das 

funções do Poder Judiciário. 

No Brasil, o sistema de separação de poderes foi inserido na legislação a 

partir da outorga da Constituição do Império de 1824, por meio da qual restaram 

estabelecidos quatro poderes, a saber: o Poder Legislativo, o Poder Moderador, o Poder 

Executivo, e o Poder Judicial. (BRASIL, 1824). De logo, já se percebe uma inovação 

sensível quanto ao modelo teorizado por Montesquieu, pois surgia o chamado Poder 

Moderador, o qual era exercido pessoalmente pelo imperador, sendo a chave de toda a 

organização política do Estado e da manutenção da harmonia entre os demais poderes. 

Assim, a introdução do princípio da separação dos poderes, conforme aponta 

Cynara Mariano, foi feita a partir da influência do próprio Montesquieu e de Benjamin 

Constant, sendo o grande mérito do primeiro o estabelecimento de um sistema de limites 



32 

de poder, havendo na constituição imperial brasileira ainda um sistema adicional, 

consistindo exatamente no chamado Poder Moderador. (MARIANO, 2008, pág. 15). 

Em crítica ao Poder Moderador, Gustavo Binenbojm assevera que “...ao 

imperador cumpria resolver os conflitos entre os poderes”, mas que tal tarefa não era 

realizada no desejável campo jurídico, mas no campo político. (BINENBOJM, 2004, pág. 

120). 

O Poder Moderador vigorou no Brasil somente durante o período imperial, 

considerando que a primeira carta republicana, promulgada em 1891, já estabelecia em 

seu art. 15 que “são órgãos da soberania nacional o Poder Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário, harmônicos e independentes entre si” (BRASIL, 1891). 

Paulo Bonavides, todavia, salienta que o tal poder moderador somente deixou 

de existir formalmente no Brasil em 1891, continuando, no entanto, existindo na prática e 

sendo exercido pelas forças armadas até o ano de 1964. O exército, conforme salienta o 

publicista, figurou como uma espécie de “...restaurador das normas do jogo 

democrático”, o que foi feito mediante várias intervenções evidenciadas até 1964 

(BONAVIDES, 2000, pág. 181). 

A reflexão desenvolvida é absolutamente pertinente ao presente debate, 

considerando especialmente que, em vários momentos históricos da república brasileira, 

representantes das forças armadas assumiram o governo, como se pode verificar logo 

após a proclamação da república em que os dois primeiros presidentes do Brasil foram 

militares, no caso, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Ainda na “República Velha” 

(período compreendido desde a proclamação da república em 1891 até o ano de 1930), 

há o governo de Hermes da Fonseca, eleito presidente para o período de 1910 a 1914. 

Por fim, cita-se ainda como exemplo a chamada Revolução de 1930, na qual o 

presidente Washington Luís restou deposto por um golpe político-militar. 

Apesar de o poder militar estar sempre atuante como “restaurador das 

normas do jogo democrático”, (BONAVIDES, 2000, pág. 181), formalmente, a partir da 

primeira constituição da república até os dias atuais, tem-se, no Brasil, a tripartição de 

competência como teorizada por Montesquieu. 
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No art. 15 da Constituição de 1891, já restava disciplinado que “são órgãos da 

soberania nacional o Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário, harmônicos e 

independentes entre si” (BRASIL, 1981). A previsão constitucional foi repetida em sua 

essência nas constituições brasileiras que se seguiram, estando contemplada hoje, no 

art. 2º, o qual disciplina que “são Poderes da União, independentes e harmônicos entre 

si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário” (BRASIL, 1988). 

A divisão de competência na Constituição de 1988 é estabelecida de forma 

clara, no Título IV intitulado “Da Organização dos Poderes”, de modo que cada um dos 

poderes que compõe o estado brasileiro conhece os precisos limites de sua 

competência. Inexistem, em rápida e superficial análise, razões para que haja qualquer 

debate, a partir do Texto Constitucional, de eventual interferência de um poder no âmbito 

de competência constitucionalmente fixado em favor de outro. 

A exceção clássica ao modelo de repartição de poderes é a previsão 

constitucional de normas que evidenciam a efetivação, no Brasil, de sistema freios e 

contrapesos, como, por exemplo, a possibilidade prevista no art. 62 e seguintes da 

Constituição Federal de 1988, de o Poder Executivo editar de medidas provisórias em 

atividade típica do Poder Legislativo. 

O se observa na prática, contudo, é que os quase 100 (cem) artigos (que 

contemplam ainda diversos incisos e alíneas) que regem a repartição e organização dos 

poderes no Brasil, ao invés de bem disciplinar o exercício de cada um deles, termina por 

criar complexo sistema de divisão de funções, o que potencializa o risco de determinado 

poder exercer função própria de outro. 

O estudo em questão volta-se para a análise da interferência do Poder 

Judiciário no âmbito de competência dos demais poderes, os quais passam, conforme 

adverte Luís Roberto Barroso, por severa crise “de representatividade, legitimidade e 

funcionalidade” (BARROSO, 2008, online).  

Para tanto, indaga-se se deve haver, como classicamente se conhece (teoria 

da tripartição dos poderes) um modelo rígido de repartição de poderes ou deve haver 

certa flexibilização, especialmente para privilegiar o resguardo de direitos fundamentais? 

O modelo clássico de Montesquieu ainda é referência para o constitucionalismo 

moderno?  
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2.6 Repartição de Competências no Estado Contemporâneo: a busca da disciplina 

de um Judiciário incontrolável. 

 

A segunda grande guerra mundial evidenciou um contexto de grave violação 

dos direitos fundamentais, dado não apenas a proporção do conflito, mas especialmente 

a violação generalizada de Direitos Fundamentais, de modo que as constituições 

promulgadas após o período, principalmente nos Estados ocidentais, passaram a prever 

extenso rol de direitos fundamentais. 

Como evidencia Gilberto Bercovici, há uma clara tendência de 

“normativização” da Constituição, de modo que o papel de proeminência antes ocupado 

pela política, passou a ser ocupado pela Teoria da Constituição, como as decisões dos 

tribunais constitucionais, especialmente em matéria de controle de constitucionalidade 

(BERCOVICI, 2004). Dessa forma, os tribunais constitucionais ganham destaque, 

valendo-se da sua competência como guardiões da constituição. 

É nesse contexto que se deve analisar o sistema de repartição de poderes no 

estado contemporâneo. O efetivo exercício do controle de constitucionalidade, muitas 

vezes, faz que os tribunais constitucionais tenham que interferir no âmbito de 

competência dos demais poderes constituídos. A questão que se põe é se tais decisões 

de cortes constitucionais violam o sistema de repartição de competências, interferindo 

na harmonia entre os poderes, ou se há apenas o exercício do resguardo das normas 

constitucionais (uma das funções reservadas às cortes constitucionais pela própria 

constituição). Nessa linha de intelecção, há ainda o debate acerca da possibilidade de 

se manter hodiernamente um rígido sistema de separação de poderes. 

 

2.7 Separação de poderes no estado contemporâneo: uma ficção conceitual? 

 

Como assevera Nuno Piçarra, a distinção entre as funções do estado 

(legislativo, executivo e judiciário) surgiu não surgiu com a pretensão de “compreender e 

descrever” as funções do Estado, mas com um viés garantístico, de modo que estaria 
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resguardada a separação “orgânico-pessoal” das funções, tudo em homenagem à 

liberdade e a segurança individual (PIÇARRA, 1989, pág. 247). 

Ora, nos termos colocados, a separação dos poderes tem o condão de 

conferir, além de uma organização para o Estado, garantias para o indivíduo, de modo 

que, fixadas as funções de cada “poder”, o cidadão estaria resguardado de eventuais 

arbítrios cometidos a partir de uma indevida expansão da atuação de um poder sobre o 

âmbito da competência do outro. 

É exatamente nesse contexto, como restou dito acima, que surge o ativismo 

constitucional hoje observado, o qual visa, a partir de uma forte atuação do Poder 

Judiciário, garantir direitos fundamentais. Daí a necessidade de se fazer uma releitura 

(no sentido de revisitar o tema, mas não necessariamente de conferir novo conceito) do 

princípio da separação dos poderes, com base no contexto atual. 

Defende Piçarra que há uma verdadeira falência da clássica tripartição de 

poderes, “como classificação universal e intemporalmente válida das funções estaduais”, 

havendo um movimento da doutrina no sentido de se voltar para uma análise das 

funções do Estado, no contexto de uma constituição concreta (PIÇARRA, 1989, pág. 

264).  

Quer dizer o autor que na contemporaneidade não há mais a fixação 

engessada das funções de legislar, julgar e administrar, pois, por exemplo, um tribunal 

administrativo pode editar normas, sem que a ele caiba, precipuamente, a função de 

legislar. Ademais, curioso ainda é notar que um tribunal administrativo está vinculado ao 

Poder Executivo, de modo que, mesmo dotado da função de julgar, não está no âmbito 

do Poder Judiciário. Não há mais como demarcar fronteiras absolutas entre os poderes, 

de modo que, por variadas razões, um poder terminará exercendo a função que 

precipuamente é atribuída a outro. 

No mesmo sentido, é o entendimento de José Herval Sampaio Júnior sobre o 

tema, o qual defende que “todos os poderes exercem todas as funções, contudo, os três 

poderes indiscutivelmente têm atribuições que são exercidas em primazia”, de modo que 

estas, por serem fundamentais, não devem ser violadas ou usurpadas (SAMPAIO 

JÚNIOR, 2010, pág. 414). 
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Assim, nos termos acima propostos, é imperioso que se observe que a 

“flexibilização”, na atualidade, de uma divisão rígida de poderes tem seus limites, 

devendo sempre ser observada a função típica atribuída pela constituição a cada um 

dos poderes/funções, de modo que não deve haver interferência, a menos que haja uma 

“razoável argumentação”.  

Os limites de atuação de cada poder no exercício das funções estatais, no 

entanto, não mais estão bem definidos. Destarte, como adverte José Herval, no contexto 

atual, o choque entre os poderes é inevitável, quando, por exemplo, ocorre quando do 

reconhecimento, pelo Judiciário, da inconstitucionalidade de uma lei editada pelo Poder 

Legislativo ou, ainda, quando o Poder Judiciário, para suprir uma omissão do Executivo, 

termina por editar diretrizes que devem ser seguidas para o resguardo dos direitos 

individuais Assim, nos países em que vigora um sistema efetivo de controle de 

constitucionalidade, não é mais possível a aplicação clássica do princípio da separação 

dos poderes, o qual não mais se coaduna com os desafios que todos os poderes 

enfrentam na atualidade (SAMPAIO JÚNIOR, 2010, pág. 414). 

Paulo Bonavides assevera que a separação dos poderes foi “historicamente 

necessária”, especialmente para o equilíbrio das relações entre governantes e 

governados, sendo o “melhor remédio para garantia das liberdades individuais”. No 

entanto, na visão do Autor, atualmente, o princípio perdeu “autoridade, decaiu de vigor e 

desprestígio”, tornando a sua aplicação radical em uma “extravagância” (BONAVIDES, 

2000, pág. 183). 

Salienta, no entanto, que para alguns o princípio teria ainda a “missão 

moderadora contra os excessos desnecessários de poderes eventualmente 

usurpadores” (BONAVIDES, 2000, pág. 185), com o que se concorda integralmente, 

especialmente quando se considera a atuação, no Brasil, do Poder Judiciário, 

especialmente de seu órgão mais elevado, no caso, o Supremo Tribunal Federal, 

conforme será visto nos capítulos seguintes deste estudo. 

Não se pode simplesmente, até por estar positivado em nosso Texto 

Constitucional, abdicar de uma necessária separação de poderes (ainda que nos moldes 

modernos), sob pena de se instituir no Estado descontrolado sistema de repartição de 
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funções, de modo que o equilíbrio das forças institucionais levará seguramente a uma 

completa desorganização administrativa. 

Mesmo partindo da premissa acima colocada, ainda se observa na atualidade 

excessos, especialmente do Poder Judiciário, o qual, pela própria lógica de controle de 

legalidade que lhe é ínsita, termina, muitas vezes, por exercer, sem justo motivo, 

funções que competem a outros poderes.  

Aludida atuação ocorre sob a pecha do exercício da chamada jurisdição 

constitucional, a qual é definida por Gustavo Binenbojm como “uma instância do poder 

contramajoritário, no sentido de que sua função é mesmo a de anular determinados atos 

votados e aprovados, majoritariamente, por representantes eleitos”. Defende o autor que 

a anulação de leis ofensivas a princípios ou direitos fundamentais constitui uma 

intervenção a favor da democracia (BINENBOJM, 2010, pág. 246). 

Assim como entende Binenbojm, também José Herval Sampaio partilha do 

entendimento de uma possível “intromissão do Judiciário” não deve assim ser 

observado, pois se trata de um processo natural, próprio de estados com constituições 

escritas, em que a “ampliação da função jurisdicional nada mais é do que um corolário 

dessa conjuntura e não uma indevida cumulação de funções” (SAMPAIO JÚNIOR, 2010, 

pág. 415). 

Apesar de defensor de uma atuação mais “ampliada” do Poder Judiciário 

sobre os demais poderes, adverte Binenbojm que a calibragem exata entre a distribuição 

de poder especialmente entre o Legislativo e o Judiciário é “uma discussão teórica que 

permanece em aberto” (BINENBOJM, 2010, pág. 94).  

Partindo dessa abertura é que o presente estudo não se filia às posições 

acima esposadas de que o Poder Judiciário deve atuar de forma “ampliada”, sob pena 

de que se tenha um completo desarranjo do Estado, de modo que o Poder Judiciário 

passará a ser um novo Poder Moderador que tudo pode. 

É bem verdade que ao Judiciário compete importantes funções de controle 

dos demais poderes, especialmente no que diz respeito à observância da legalidade, 

especialmente o regime do constitucional estatuído. É dever, por exemplo, do Poder 

Judiciário coibir qualquer ação que esteja voltada a um retrocesso em termos de 
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restrição ou de supressão de direitos fundamentais, a chamada “vedação ao retrocesso” 

(SARLET, 2010, pág. 378).  

Tal atuação, no entanto, não permite que o Judiciário se comporte como o 

poder maior do Estado, a quem cabe a última palavra em toda e qualquer matéria 

aditada pelos demais poderes constituídos. É preciso que haja um efetivo sistema de 

freios e contrapesos para que o próprio texto constitucional não permita um judiciário 

incontrolável, como se observa na atualidade. 

Sob a pecha de exercício da jurisdição constitucional ou, ainda, por ser o 

guardião da constituição, o Poder Judiciário, no Brasil, tem comumente se intitulado 

detentor da competência para decidir sobre diversos temas que estão absolutamente 

fora de seu âmbito de competência. É o que se convencionou chamar de ativismo 

judicial. 

Como dito anteriormente, é preciso que haja controle dos atos de todos os 

poderes. Com o Judiciário, não pode ser diferente. As consequências de um desarranjo 

da harmonia entre os poderes pode ocasionar a implosão do Estado democrático de 

direito, ensejando, por exemplo, por mais uma vez, a atuação das Forças Armadas na 

função de “restaurador das normas do jogo democrático” (BONAVIDES, 2000, pág. 181), 

conforme defende Paulo Bonavides. 

Não é o que se busca. A finalidade do Estado é proporcionar ao cidadão o 

resguardo de seus direitos e garantias constitucionalmente fixados. 

Jorge Maia Nunes registra que a decisão judicial deve funcionar como meio 

de legitimação do Poder Judiciário, de modo que o comprometimento do juiz com a 

sociedade não se esgota depois da decisão proferida, mas se prolonga além do tempo, 

tendo o condão de obrigar, de vincular e de responsabilizar o juiz prolator (NUNES, 

2012). 

Assim verifica-se que, além do risco de desestabilização da harmonia entre os 

poderes, a ampliação do Poder Judiciário pode levar ao seu próprio descrédito perante a 

sociedade, de modo que se mostra também por esse prisma absolutamente nefasta a 

atuação ativista do Poder Judiciário. 
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Luís Roberto Barroso adverte para a temática de que à aferição dos “efeitos 

sistêmicos” de suas decisões, cabe ao Poder Judiciário “...verificar se, em relação à 

matéria tratada, um outro Poder, órgão ou entidade não teria melhor qualificação para 

decidir” (BARROSO, 2008). A finalidade buscada é das mais elogiáveis, pois a vontade 

de decidir e de resolver, muitas vezes, ofusca a aferição de qual dos poderes tem a 

melhor “qualificação para decidir”. 

Por tais razões é que Ingo Sarlet defende uma permanente reconstrução do 

princípio da separação dos poderes, a qual deve se basear em uma cooperação entre 

as funções e os agentes que representam a esfera estatal, devendo haver uma 

constante interlocução da sociedade civil. Assim, deve haver uma responsável atuação 

do Poder Judiciário, sem que seja necessário que tal poder abra mão de suas funções 

(SARLET, 2010, pág.211). 

Na mesma linha de intelecção, José Herval assevera que é necessária a 

existência uma compatibilização com o princípio democrático para que haja a 

“intromissão nas atribuições dos demais Poderes, como infelizmente as vezes acontece 

e, sem sombra de dúvidas, não é esse o objetivo dessa nova concepção de atuação 

jurisdicional” (SAMPAIO JÚNIOR, 2010, pág. 415). 

Assim, é que se observa a necessidade de que seja controlado o Poder 

Judiciário a partir e ferramentas próprias do regime constitucional, de modo a evitar as 

indesejáveis consequências acima apontadas, especialmente o rompimento da 

harmonia entre os poderes constituídos e o próprio descrédito das decisões judiciais 

quando não mais encontrarem resguardo na opinião popular. 

O que deve ficar claro, no entanto, é a necessidade de que o tema da 

separação dos poderes não seja sepultado em homenagem a uma abstrata aplicação de 

princípios e de garantias constitucionais (cuja validade e aplicabilidade imediata não se 

questiona). É preciso que haja, como sugere Ingo Sarlet, uma releitura constante do 

citado princípio, de modo que haja uma efetiva repartição de funções no Estado. 

Não se admite que o Estado tenha, em si, três poderes constituídos, os quais 

guardam e exercem, de forma simultânea, a função de julgar, legislar e administrar, para 

o que deve haver claro sistema de limites que impeça a exacerbação de qualquer um 

dos poderes sobre os demais. Não se pode tolerar ainda é a “ampliação” do Poder 
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Judiciário, como defende boa parte da doutrina, sob o insubsistente argumento de 

exercício da jurisdição constitucional como forma de privilegiar o resguardo de direitos e 

garantias fundamentais. 

Por tais razões é que foi necessário revisitar o tema da separação de 

poderes, desde a sua concepção em Aristóteles, até chegar à visão empregada 

atualmente ao princípio. Somente se pode fazer uma constante releitura do princípio 

como aqui se defende se buscarmos em sua construção histórica os pilares que 

norteiam a sua incidência. 

O que fica a partir de tudo isso é o questionamento acerca de como controlar 

o Poder Judiciário brasileiro, quanto ao mérito das decisões tomadas por seus 

integrantes, especialmente os ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal. 

Há que se destacar ainda a existência, no Brasil, do Conselho Nacional de 

Justiça, o qual tem por função exercer o “...controle da atuação administrativa e 

financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes”, 

conforme disposto no § 4º, do art. 103-B, da Constituição Federal. 

Referido conselho, instituído somente no ano de 2004, por meio da emenda 

constitucional nº. 45, exerce o controle externo do Poder Judiciário, no sentido de que 

não está no âmbito de sua competência qualquer exame de mérito sobre os julgados 

prolatados pelos diversos órgãos e tribunais que compõem o Poder Judiciário brasileiro. 

Nessas condições a criação de mecanismo de controle revela-se 

imprescindível para que haja o efetivo resguardo das garantias constitucionais, 

especialmente no que diz respeito ao sistema de separação de poderes fixados na 

Constituição Federal de 1988. 
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3.  ARGUMENTOS JURÍDICO-FILOSÓFICOS PARA O DEBATE ACERCA DO 

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. 

 

Antes de passar ao debate propriamente dito acerca das principais correntes 

doutrinárias que versam sobre o controle de constitucionalidade das leis, é importante 

que se compreenda as funções exercidas por cada um dos poderes constituídos. 

Nesse contexto, de maneira ilustrativa, imagine-se uma fábrica. Os insumos, 

após concluído o processo de industrialização, se transformam em um produto final, o 

qual, por vezes, pode ser submetido a determinado tipo de manutenção. Em uma 

analogia, o Direito conta como um de seus insumos uma moral política, entendida como 

um conjunto homogêneo de morais individuais de seus membros, que são decorrentes 

diretamente dos valores individuais inerentes a estes. Essa moral política seria então 

submetida a um processo de industrialização chamado “legislativo”, onde técnicas como 

a democracia são plenamente empregadas. O produto final desta industrialização da 

moral política, então, seriam dois tipos de produtos distintos: os princípios e as regras. 

Os princípios seriam como alguns produtos primários da economia, retirados 

diretamente da natureza e colocados à disposição do consumidor. Seriam como uma fiel 

representação da moral política da sociedade. Já as regras seriam um produto mais 

complexo e absolutamente reducionista, necessário para pacificar as inconsistências 

entre os valores formadores da moral política. Fato é, contudo, que esses produtos, em 

decorrência do seu uso, podem necessitar algum tipo de manutenção direta. Na 

organização do estado moderno, o responsável por esta tarefa é o Poder Judiciário, 

sendo que, entretanto, existem diversas formas – completamente distintas entre si – de 

realizar a “manutenção” nas regras e princípios. 

É precisamente neste amplo espectro de possibilidades que o “Debate Hart-

Dworkin” se centra. Os positivistas e os não-positivistas, sejam inclusivos ou exclusivos, 

defendem maneiras completamente distintas como deve ser realizada a “manutenção” 

nas regras e nos princípios. Como já tratado na introdução deste estudo, uma das mais 

fidedignas abreviações que retratam do cerne desse debate foi posta por Scott 

Hershovitz. Para citado jurista, a teoria hartiana defende que o conteúdo do Direito – 

compreendido como o conjunto de direitos, obrigações, privilégios e poderes – é 
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determinado por fatos sociais, enquanto para Dworkin e os seus seguidores, são os 

fatos morais que desempenham tal papel (HERSHOVITZ, 2015). 

No entanto, fato é que as diferenças entre as correntes da Teoria Analítica do 

Direito não computam distorções meramente semânticas, não são divergências 

superficiais. Esses desacordos decorrem diretamente de feridas muito mais profundas, 

que guardam, para cada corrente, concepções totalmente diferentes sobre o que é o 

Direito, são divergências ligadas às razões do direito. Nesse sentido, a discussão passa 

de uma discussão semântica para a filosofia. Não que caiba a afirmação de que teoria 

ou outra esteja correta, no entanto, deve-se compreender que as respostas para que as 

diferenças sejam devidamente absorvidas envolvem questões bastante complexas. 

Apesar de todas as divergências, fato é que não se pode negar a importância 

de Hart para a construção da Teoria do Direito, a qual pode ser verificada não somente 

na sua própria teoria positivista, mas, do mesmo modo, nas duas alternativas mais 

destacadas que surgiram em decorrência do positivismo inclusivo: a Teoria 

Interpretativista de Dworkin, a qual é uma teoria não-positivista, e a Teoria Positivista 

Exclusiva de Joseph Raz, utilizada, posteriormente, por Scott Shapiro como base da sua 

própria teoria (KAR). Do mesmo modo, Dworkin também merece um significativo 

destaque nesta empreitada do desenvolvimento da Teoria do Direito, a quem se atribui a 

ideia de princípios e da Teoria da Integridade. 

Nesse contexto, o debate entre Herbert Hart e Ronald Dworkin merece 

especial atenção ainda nos tempos modernos, especialmente diante das proposições 

trazidas na obra Law’s Empire. Cabe destacar que a importância do tema é inconteste 

independentemente da corrente doutrinária adotada.  

Os movimentos acadêmicos, sejam em prol de uma determinação do Direito 

por fatos sociais ou de fundamentos morais, devem ater-se a guardar a sintonia entre 

todas estas visões, de forma que, como bem colocado por Dworkin, a aplicação do 

Direito deve ser realizada por operadores de forma íntegra, independente de sua 

percepção que embasam o Direito. 
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3.1 O “Debate Hart x Dworkin” e as fundações da Teoria do Direito 

Contemporânea. 

 

A comunidade jurídica, especialmente aqueles que se dedicam ao debate 

filosófico, vem, há tempos, se debruçando sobre o chamado “Debate Hart-Dworkin”. 

Uma das mais apropriadas sínteses que esboçam o ponto central desta discussão, que 

é fundamental para a moderna Teoria do Direito, foi apresentada por Scott Hershovitz. 

De acordo com ele, Hart e seus herdeiros defendem que o conteúdo do Direito – o 

conjunto de direitos, obrigações, privilégios e poderes em vigor em um ordenamento 

jurídico – é determinado por fatos sociais. Já para Dworkin e os seus seguidores, em 

contraponto, são os fatos morais que contam para que seja determinado o substrato do 

Direito (HERSHOVITZ, 2015, pág. 1162). 

A gênesis do “Debate Hart-Dworkin” remonta ao ano de 1961, quando do 

lançamento do livro The Concept of Law, obra-prima de Herbert Lionel Adolphus Hart, 

que é considerado um dos mais destacados filósofos jurídicos do século XX e o 

precursor de uma teoria positivista jurídica moderna. A arquitetura inicial da discussão, 

então, se completa no ano de 1967, quando Ronald Myles Dworkin publica seu ensaio 

Modelo de Regras I (The Model of Rules I), no qual criticou duramente toda a teoria 

positivista elaborada por Hart, valendo-se de uma nova percepção da Teoria do Direito 

(jurisprudence) com um foco voltado para a moral e sustentando a necessidade de um 

completo abandono do positivismo jurídico. 

A crítica dworkiniana à teoria de Hart causou um levante dos positivistas, 

refutando todas as críticas apresentadas, bem como dos chamados não-positivistas, 

defendendo os argumentos de Dworkin (HERSHOVITZ, 2015). Igualmente, a crítica 

teórica do próprio Dworkin em desfavor do positivismo foi se aperfeiçoando com o 

passar do tempo, primeiramente com o ensaio Modelo de Regras II (The Model of Rules 

II) – publicado em 1978 no seu livro Taking Rights Seriously, onde Dworkin 

evidentemente traçou um novo rumo na crítica ao positivismo. Completamente 

desenvolvida no livro Law's Empire, publicado em 1986, a nova crítica de Dworkin 

defende que o positivismo é incapaz de explicar certos desacordos decorrentes da 

interpretação do Direito, o que se mostra absolutamente relevante para a discussão 

desenvolvida no tópico a seguir. 
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Hart nunca respondeu diretamente as críticas que foram feitas a sua teoria 

por Dworkin, apesar de, em algumas ocasiões, haver criticado diretamente as propostas 

dworkinianas para o positivismo. Fato é, no entanto, que quando da segunda edição da 

sua obra The Concept of Law, publicada postumamente em 1994, Hart acrescenta um 

pós-escrito, onde, de forma expressa e direta, expõe os seus argumentos à crítica de 

Dworkin. A réplica póstuma de Hart oxigenou o debate, trazendo uma nova onda de 

discussões envolvendo o assunto, onde, inclusive, foi defendido que Hart estava errado 

em responder a Dworkin de tal maneira, e, em oposição, que os argumentos da resposta 

hartiana são infundados. 

Ante o cenário dos debates da Teoria do Direito na segunda metade do 

Século XX, tem-se por objeto neste tópico específico, traçar um panorama geral do 

chamado “Debate Hart-Dworkin”, de forma clara e apresentando, eventualmente, uma 

análise crítica das teorias discutidas. Buscar-se demonstrar, especificamente, os pontos 

centrais da divergência entre o positivismo jurídico moderno e a teoria dworkiniana, de 

modo que, ao fim, possa-se perceber – de forma clara e fundamentada – todos os 

caminhos traçados pela Teoria do Direito na segunda metade do Século XX, bem como 

identificar todos os elementos que compõem cada uma das teorias a serem 

apresentadas.  

Com o escopo traçado, inicia-se o estudo com uma análise das influências 

que motivaram Hart no desenvolvimento de sua teoria exposta na obra The Concept of 

Law, bem como todos os principais elementos, ainda que de forma superficial, que 

compreendem a teoria positivista hartiana e como ela foi fundamental para estabelecer 

um referencial na Teoria do Direito. Nesse contexto, em contraponto, apresenta-se a 

primeira grande crítica de Ronald Dworkin ao positivismo e em específico à obra de Hart, 

buscando-se demonstrar, do mesmo modo, todos os componentes da teoria dworkiniana 

e como esta se contrapõe não somente ao positivismo jurídico como um todo, mas 

também especificamente aos conceitos apresentados por Hart. 

O estudo segue, então, analisando as principais respostas conferidas pela 

escola positivista às críticas de Dworkin, objetivando traçar um panorama amplo do que 

seriam as correntes exclusivas e inclusivas do positivismo jurídico. Trata-se, na 

sequência, da nova linha crítica de Dworkin apresentada inicialmente no capítulo Modelo 

de Regras II (Model of Rules II), da obra Taking Rights Seriously, e, em seguida, 
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desenvolvida por completo no livro Law’s Empire, onde uma teoria mais abrangente é 

apresentada. A parte final, assim, analisa o posfácio de Hart em sua obra The Concept 

of Law – o qual foi apresentado postumamente, onde as críticas realizadas por Dworkin 

são expressamente respondidas. 

 

3.2 O Positivismo Jurídico de Herbert Hart em “The Concept of Law” e a crítica 

inicial de Ronald Dworkin (1961-1977). 

 

Praticamente todos os estudos que tratam do “Debate Hart-Dworkin” 

presumem um certo conhecimento prévio do leitor sobre a teoria positivista hartiana, de 

forma que frequentemente percebemos que, ao tratar do tema, a primeira descrição da 

teoria de Hart é a apresentada por Dworkin no seu ensaio Modelo de Regras I (The 

Model of Rules I). A primeira visão de Dworkin sobre o positivismo não só é 

absolutamente equivocada, mas também é absolutamente reducionista, de forma que 

não traduz a verdadeira dimensão da teoria. Portanto, faz-se necessário, primeiramente, 

traçar uma definição mais acurada, apesar de extremamente generalista, do que é o 

positivismo jurídico hartiano. 

Hart, até o início de sua atividade na docência, teve uma vida curiosa. 

Britânico e formado pela Universidade de Oxford, exerceu a advocacia por quase uma 

década. O início da II Guerra Mundial, entretanto, o levou a uma função peculiar: oficial 

do MI5, uma divisão da inteligência britânica responsável por contra-espionagem4. Hart – 

assim como diversos outros advogados à época, exerceu a função de investigar rumores 

de espionagem em território britânico, bem como de investigar a presença de agentes-

duplos no staff inglês. Curiosamente, como revelado muitos anos após o fim da guerra, a 

esposa do próprio Hart, Jenifer Hart, fazia parte, secretamente, de uma célula comunista 

na Inglaterra com possíveis ligações soviéticas (WEST, 2014, p. 264). 

                                                

4
 Biografia parafraseada do website da Universidade de Oxford: <https://www.law.ox.ac.uk/research-and-

subject-groups/legal-philosophy-oxford/legal-philosophy-people/hla-hart. Fato interessante é notar que a 
foto do currículo exposto no website foi tirada por Joseph Raz>. Acesso em 25.01.2019. 
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Passados os terrores da II Guerra Mundial, Hart retornou à Universidade de 

Oxford como tutor da disciplina de Teoria do Direito (jurisprudence). Em 1952, foi 

incentivado pelo também professor J. L. Austin5 a se candidatar à cátedra da disciplina 

que lecionava – que ficara vaga em decorrência da renúncia de Arthur Goodhart, de 

forma que foi escolhido para a função e ali permaneceu até o ano de 1969. Já 

reconhecido por suas palestras, bem como pela função que passava a exercer em 

Oxford, Hart desenvolveu a sua teoria analítica do Direito reformulando o positivismo 

jurídico corrente àquela época com um referencial teórico voltado para as teorias 

anteriormente desenvolvidas Jeremy Bentham (1748 – 1832) e John Austin (1790 – 

1859). 

Além dos teóricos do Direito e dos eventos da II Guerra Mundial, acredita-se 

que a teoria de Hart foi diretamente influenciada pelo caso de Alan Turing. Matemático e 

um dos primeiros britânicos experts em computação, Turing também foi alocado no MI5 

durante a II Guerra Mundial. Foi o líder e a grande mente por trás da quebra do 

chamado “Enigma”, um equipamento alemão que criptografava as mensagens em 

Código Morse dos países do Eixo. Apesar do grande serviço prestado ao povo inglês e a 

todos os países Aliados, foi processado em 1952 por “atos homossexuais” e submetido 

forçosamente a um tratamento com hormônios. Turing foi encontrado morto no ano de 

1954 com indícios de suicídio. 

Não se sabe ao certo se Hart e Turing se conheciam, apesar de ambos 

exercerem funções em Bletchley Park – reduto dos criptógrafos do MI5 durante a II 

Guerra Mundial. Fato é, porém, que, considerando a notoriedade do caso Turing e a 

provável proximidade entre este e Hart, é notável a influência no livro Law, Liberty and 

Morality. Já na introdução de tal obra são feitas diversas referências ao Suicide Act, 

além de, por toda a obra, se verificar uma campanha para a reforma das leis 

garantidoras dos direitos homossexuais. Questiona-se, logo, se um dos maiores juristas 

do século foi influenciado, por mais que inconscientemente, pelo modo impiedoso que 

Turing foi tratado pela sociedade (LEE, 2013, online). 

                                                

5
 Apesar de ambos serem reconhecidos professores da Universidade de Oxford, é importante não 

confundir John Langshaw Austin (1911 – 1960), filósofo da linguagem, com o jurista John Austin (1790 – 
1859). 
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A obra magna de Hart, todavia, é The Concept of Law, e centra-se, dentre 

diversos outros aspectos relevantes, na distinção entre o Direito e a Moral. Esta linha de 

estudo, ainda que com outras nuances, já estava sendo explorada contemporaneamente 

a Hart, por exemplo, por Hans Kelsen em sua obra Reine Rechtslehre, ou, em bom 

português, a Teoria Pura do Direito. Para o mestre austro-húngaro, o Direito seria 

sustentando por uma coação, ou seja, trata-se de “uma ordem normativa que procura 

obter uma determinada conduta humana ligando à conduta oposta um ato de coerção 

socialmente organizado” (KELSEN, 1998). A moral, em um contraponto, dispensa 

sanções coercitivas, de forma que sua sanção é mera aprovação ou reprovação da 

conduta. 

Neste sentido, Kelsen fundamenta toda a sua teoria defendendo que o Direito, 

enquanto objeto de estudo, deve ser completamente desvinculado da Moral. Daí, então, 

surge o título da sua maior obra, tendo em vista que, ao dissociar a Moral do Direito, 

esta teoria seria pura. Hart, em The Concept of Law, segue o entendimento kelseniano, 

trazendo inclusive críticas às teorias que defendem esta conexão necessária entre 

Direito e Moral. Assim como resta aqui demonstrado, a contribuição mais proeminente 

que decorreu dos debates relativos à Teoria do Direito durante a segunda metade do 

Século XX foi justamente demonstrar que o cerne dos mais variados entendimentos 

sobre o Direito gira em torno da sua relação com a Moral. 

Homenageando um preciosismo técnico, é mais que necessário ressaltar – 

haja vista esta concepção é comumente despercebida – que, na realidade, o que deve 

ser afastado das questões morais é o objeto de estudo do Direito, uma vez que, de fato, 

dissociar a relação Moral-Direito é impossível. Analogicamente, temos que um bolo 

geralmente contém determinada quantidade de farinha, ovos ou leite. Diferenciar as 

quantidades ou marcas de todos os ingredientes (Moral) quando o bolo (Direito) já está 

pronto, se revela é inviável. Assim, ao estudar-se o bolo, este deve ser tido como um 

bolo e não como a junção de farinha, ovos e leite. Esta é a síntese: o Direito sofre a 

influência da Moral, mas, ao ser analisado, deve ser analisado isoladamente. 

Hart trouxe, do mesmo modo, duas contribuições importantes, à época, para 

a Teoria do Direito. A primeira delas foi a prescrição de que o ordenamento jurídico 

deveria ser formado basicamente por regras primárias e regras secundárias, de forma 

que as primárias determinariam os mais variados padrões de conduta, enquanto as 
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regras secundárias seriam como meta-regras, aventando sobre condições, por exemplo, 

de validade e modificação das regras primárias. De tal modo, “as normas secundárias se 

referem às próprias normas primárias. Especificam como as normas primárias podem 

ser determinadas, introduzidas, eliminadas e alteradas de forma conclusiva, e como 

estabelecer conclusivamente o fato de terem sido transgredidas” (HART, 2009). 

Do mesmo modo, Hart apresentou o relevante conceito da Regra de 

Reconhecimento, no qual defende-se a existência de uma norma subjetiva que 

determina o que é, ou não, uma norma primária detentora de obrigações. Conforme 

exemplifica Scott Shapiro, se houver uma dúvida sobre quantos companheiros são 

aceitáveis (obrigação primária), a Regra do Reconhecimento pode direcionar as partes 

envolvidas para uma lista oficial de regras para determinar a resposta, como, por 

exemplo, o que está escrito em uma rocha na praça da cidade, os pronunciamentos 

anteriores do ancião da aldeia, a prática de outras aldeias e assim por diante (SHAPIRO, 

2007). 

Toda a teoria positivista de Hart foi criticada abertamente por Ronald Dworkin. 

Aluno de Hart na Universidade de Oxford e seu sucessor direto na disciplina de Teoria 

do Direito naquela instituição, Dworkin confrontou abertamente a teoria positivista 

desenvolvida por Hart em um artigo nominado Modelo de Regras I (Model of Rules I). 

Publicado no ano de 1977, o estudo dworkiniano trouxe uma crítica enfática à 

sistematização realizada por Hart na obra The Concepto of Law, propondo, em oposição 

à teoria hartiana, que a conexão entre o Direito e a Moral deveria ser reestabelecida, por 

meio, principalmente, dos princípios e com o escopo final de diminuir, na máxima 

medida, a discricionariedade judicial. 

Dworkin, em sua crítica, identificou três teses fundamentais ao positivismo, 

notadamente: I) a Tese do Pedigree, a qual afirma que as regras que determinam o 

comportamento de uma sociedade “podem ser identificadas e distinguidas com auxilio 

de critérios específicos, de testes que não têm a ver com o seu conteúdo, mas sim com 

o seu pedigree ou maneira pela qual foram adotadas ou formuladas” (DWORKIN, 2014); 

II) a Tese da Discricionariedade, afirmando que o Direito é tido tão-somente por regras; 

e III) a Tese da Obrigação, finalmente, que assevera que as obrigações jurídicas advém 

somente de regras jurídicas, de modo que, caso uma regra não seja aplicável, a solução 

para o caso deve ser buscada além das fronteiras do Direito. 
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Apesar da ordem apresentada por Dworkin sobre o postivitismo jurídico, 

talvez seja mais compreensível apresentá-las em outra ordem. A mais importantes 

destas premissas, chamadas de “teses” por Dworkin, é sem sobra de dúvidas a da 

discricionariedade. Ela guarda a divergência essencial entre a teoria positivista de Hart e 

a teoria interpretativista de Dworkin. Como já afirmado neste estudo, o desenvolvimento 

da Teoria do Direito tem como eixo central a minimização, ou eventual controle, da 

discricionariedade do aplicador da norma ao interpretar esta. Desta maneira, 

compreender a percepção de Dworkin sobre a discricionariedade na teoria positivista 

hartiana é ponto fundamental para a percepção das diferenças entre as duas correntes. 

Dworkin considera que, para a teoria de Hart, o Direito é formado somente por 

regras, de modo que, de tal modo, em alguns casos os chamados officials6 poderiam 

exercer uma maior discricionariedade, uma vez que podem existir situações em que 

nenhuma regra é claramente aplicável e o modelo não admite a validade dos princípios. 

Na terminologia criada por Dworkin, as regras são padrões “tudo ou nada”, conclusivas 

quando aplicadas a um caso concreto e, logo, impossível a coexistência de regras 

conflitantes no mesmo ordenamento. Os princípios, em contraponto, são padrões 

abertos e não conclusivos, podendo conflitarem entre si, sendo tal conflito resolvido com 

uma análise de maior peso agregado. 

Neste momento, surge então uma necessidade de simbiose da Tese da 

Discricionariedade com a Tese da Obrigação, a qual defende que, se nenhuma regra é 

aplicável ao caso, o operador do Direito deverá ir além das fronteiras do próprio Direito 

para buscar seus fundamentos. Esta seria a chamada discricionariedade forte. Conforme 

Scott Shapiro, Dworkin geralmente é criticado por ter atribuído a Hart a ideia de que o 

Direito é formado somente por regras e nunca por princípios (SHAPIRO, 2007). A crítica 

advém do fato que durante o desenvolvimento de sua teoria, Hart nunca caracterizou 

expressamente as regras somente como os padrões “tudo ou nada”, de forma que, ao 

tratar das normas, o “positivismo hartiano” simplesmente considera um conceito 

genérico de padrões de conduta que são vinculativos em um ordenamento jurídico. 

                                                

6
 O termo officials é geralmente utilizado para se referir, em uma analogia direta com a terminologia 

utilizada no Brasil, como “operadores do Direito”, apesar de alguns autores utilizarem como tradução 
“funcionários”. Nesta categoria de profissionais não estão inclusos somente os magistrados, mas todos 
aqueles que atuam em função das normas de conduta social. 
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A verdade é que o objetivo de Dworkin, ao atribuir a Hart a inexistência dos 

princípios, foi somente demonstrar a discricionariedade forte na teoria hartiana – 

traduzida, em Dworkin, em uma combinação da Tese da Discricionariedade e da 

Obrigatoriedade. Entretanto, para que possamos entender a discricionariedade, 

precisamos considerar primeiro que as normas, apesar de se originarem em fatos 

sociais, nunca conseguirão abranger todas as possibilidades fáticas por uma mera 

questão: normas são reféns da linguística. Conforme Hart, a discricionariedade judicial é 

um subproduto necessário da indeterminação inerente da orientação social, cuja a 

principal causa é, fundamentalmente, a “textura aberta” da linguagem (HART, 2009). 

A Tese do Pedigree, identificada por Dworkin na teoria positivista, apresenta 

duas faces. A primeira delas afirma que existe uma regra-mestre, capaz de diferenciar 

aquilo que é Direito do que não é Direito. A outra face da referida tese assevera que os 

critérios de validade jurídica estabelecidos pela regra-mestre estão vinculados a fatos 

sociais, ou seja, se a regra aplicada tem o necessário “pedigree” ou fonte social 

apropriada. Esta identificação, por Dworkin, da Tese do Pedigree no positivismo está 

vinculada à Regra de Reconhecimento, desenvolvida por Hart, segundo o qual tal a 

norma – secundária – visa definir como as normas primárias, que definem conduta, 

devem ser inseridas ou alteradas (HART, 2009). 

A “teoria dworkiniana” refuta a Tese do Pedigree por dois motivos. 

Primeiramente, tem-se, para Dworkin, que os princípios podem ser vinculativos 

meramente por aspectos morais – ou, por seu mero conteúdo – e não por conta do seu 

pedigree. Ainda, mesmo que fosse considerado o pedigree de um determinado princípio, 

é, na crítica dworkiniana, impossível estabelecer uma regra que seja estável e que seja 

fundamentada em um princípio lastreado meramente em seu grau de apoio institucional 

(SHAPIRO, 2007). De tal modo, considerando a já tratada inviabilidade da tese da 

discrição, Dworkin conclui que o positivismo jurídico deve ser rejeitado como uma Teoria 

do Direito adequada. 
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3.3  Contra-Ataque: algumas respostas da Escola Positivista às críticas de Ronald 

Dworkin (1977-1985). 

 

O próprio Hart parece rejeitar a Tese do Pedigree atribuída por Dworkin ao 

positivismo jurídico – a qual dita que as regras que determinam o comportamento de 

uma sociedade “...podem ser identificadas e distinguidas com auxilio de critérios 

específicos, de testes que não têm a ver com o seu conteúdo, mas sim com o seu 

pedigree ou maneira pela qual foram adotadas ou formuladas” (DWORKIN, 2014). Fato 

é, no entanto, que uma parcela da escola positivista concordou com a elaboração 

formulada por Dworkin sobre a centralidade da Tese do Pedigree para o positivismo e, 

de tal modo, passaram a adotá-la. Esses positivistas são conhecidos como os 

positivistas hard ou exclusivos. 

Nesta corrente positivista, os testes de juridicidade de determinada norma 

devem sempre distinguir o que é Direito daquilo que não é Direito com fundamento 

exclusivamente em sua fonte social, nunca podendo ser empregada através de um 

raciocínio moral. Entretanto, o maior questionamento de tal corrente positivista foi 

justificar a Tese do Pedigree enquanto os tribunais comumente aplicam princípios que 

não possuem qualquer de formalística. Das respostas a este questionamento, a 

apresentada por Joseph Raz foi a que se tornou mais relevante. Para o jurista, mesmo 

incorporando a Tese do Pedigree os tribunais podem aplicar princípios sem pedigree por 

uma obrigação jurídica de aplicar standards extrajurídicos. 

A lógica de Dworkin é simples: se um sistema jurídico consiste em todos os 

padrões que os juízes desse sistema devem aplicar, então, se os operadores do Direito 

são obrigados a aplicar princípios morais que não possuem pedigrees, esses princípios 

devem ser princípios jurídicos. Contudo, Raz afirma que esta suposição é absolutamente 

errada, exemplificando o caso através do Direito Internacional, de modo que a aplicação 

de regras transnacionais em um ordenamento não incorpora necessariamente tais 

regras neste sistema. Em síntese, afirma Raz que a obrigação jurisdicional de se 

debruçar na moralidade para alcançar a decisão de um determinado caso não incorpora 

fundamentalmente a moralidade no Direito (RAZ, 1979). 
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A teoria raziana, portanto, determina que quando os standards com pedigree 

se esgotam os juízes possuem a obrigação jurídica de caminhar através do campo moral 

e buscar princípios para solucionar o caso em questão (SHAPIRO, 2007). Defende, 

ainda, que, ao efetuar a transposição do Direito à Moral, o julgador está exercendo uma 

discricionariedade forte, sendo a legitimidade de tal ato fundamentada em uma norma 

provida de pedigree – o que, em tese, legitimaria a subsunção de substratos 

desprovidos de pedigree.  

Nesse contexto, é importante ressaltar, contudo, que a discricionariedade 

judicial no âmbito moral não se dá ao livre arbítrio do julgador, de modo que deve o juiz 

aplicar os melhores standards morais. 

Inobstante a existência e a proeminência da corrente exclusiva do positivismo, 

a maioria dos positivistas não adotou este caminho, defendendo, em contraponto, que o 

positivismo não proíbe testes morais de legalidade. Esta corrente, geralmente 

denominada de soft, ou inclusiva, traz dois conceitos fundamentais, as chamadas Tese 

da Separabilidade e Tese dos Fatos Sociais. A primeira defende a separação entre 

juridicidade e moralidade, de modo que a juridicidade de uma norma não depende de 

aspectos morais, ou seja, uma lei injusta ainda é uma lei. A segunda tese sustenta que a 

existência e o conteúdo do Direito são determinados por fatos relacionados a grupos 

sociais. 

Em síntese, enquanto que, para os positivistas exclusivos, os standards 

morais deveriam ser aplicados somente em caso de exaurimento das normas aprovadas 

pelo Teste de Pedigree, para os positivistas inclusivos a Moral poderia – mas não 

obrigatoriamente – se conectar ao Direito através dos testes-mestres.  

Na hipótese, por exemplo, da Regra de Reconhecimento de Hart, sendo esta 

uma convenção entre os juízes em ter certas normas como vinculantes, tem-se que o 

compromisso do positivismo jurídico com fatos sociais pode ser satisfeito pela existência 

de uma regra social de reconhecimento que estabelece os critérios morais de 

juridicidade, não havendo, assim, nenhuma barreira para tratar a moralidade como uma 

condição de juridicidade. 
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3.4  Uma nova crítica em “Model of Rules II” e “Law’s Empire” (1986) 

 

Os argumentos apresentados difusamente pela escola positivista às críticas 

de Dworkin em Modelo de Regras I (Model of Rules I), fundadas principalmente no fato 

de que juízes podem aplicar princípios morais em hard cases sem que esta prática 

acarrete a inviabilidade do positivismo, conseguiram com sucesso enfraquecer os 

argumentos dworkinianos. Talvez, até mesmo o próprio Dworkin tenha percebido a 

fragilidade de sua concepção teórica após a argumentação dos positivistas, já que o teor 

de sua crítica mudou drasticamente depois de Modelo de Regras I. Essa nova linha 

crítica, que na verdade é uma derivação dos seus primeiros argumentos, surgiu 

primeiramente no estudo Modelo de Regras II (Model of Rules II) e, depois, totalmente 

desenvolvida na obra Law’s Empire. 

Em uma apertada síntese, a nova linha crítica de Dworkin tenta mostrar que o 

positivismo jurídico é absolutamente incapaz de lidar com um certo tipo de desacordo 

que os operadores do Direito frequentemente têm, a saber, aqueles que dizem respeito 

a qual o método adequado para interpretar o Direito. Para Dworkin, a única explicação 

plausível de como tais desacordos são possíveis é que eles são disputas morais – 

portanto estranhos ao positivismo jurídico. Conforme ensina Scott Shapiro (2007, pág. 

25), “...contrário aos positivistas jurídicos, portanto, Dworkin argumentou que o Direito 

não se baseia tão somente em fatos sociais, mas é fundamentado em considerações de 

moralidade política e de legitimidade institucional”. 

Dworkin tem em sua obra Law’s Empire – publicada muito depois de todo o 

debate que teve como objeto regras e princípios – que o Direito é um fenômeno social 

com uma estrutura especial, de forma que a prática jurídica consiste, em suma, de um 

exercício de argumentação, onde os operadores do Direito devem oferecer fundamentos 

válidos e consistentes para a defesa de seus argumentos (DWORKIN, 2014). A bem da 

verdade, Dworkin passou a desenvolver uma teoria voltada mais para questões de 

discurso, ao invés de permanecer desenvolvendo questões estruturais como as 

diferenças entre regras e princípios. Entretanto, o próprio Dworkin reconhece que a 

Teoria do Direito moderna padece em tal aspecto em face de inúmeros desacordos. 
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A nova abordagem dworkiniana inicia distinguindo os conceitos de 

“propositions of law” e “grounds of law”. No caso, o primeiro conceito pode ser definido 

como uma declaração sobre o conteúdo do Direito em um determinado sistema jurídico, 

tratando-se, em síntese, de questões meramente semânticas. O segundo conceito 

transmite a própria pergunta fundamental da Teoria do Direito: “o que é o Direito?”. O 

link entre os dois conceitos é que as “propositions of law” são válidas através dos 

“grounds of law”. Uma norma que vete a construção em área de dunas, por exemplo, 

tem o debate sobre o que é “duna” como uma discussão de “propositions of law”, 

enquanto uma discussão sobre a validade dessa norma é uma divergência de “grounds 

of law”. 

Assim, Dworkin tem que o grande problema é que a Teoria do Direito não tem 

uma teoria para justificar desacordos teóricos, ou seja, todo o debate moderno da 

jurisprudence conta com uma premissa de que não existem desacordos sobre “grounds 

of law”. Assim, ter-se-ia que as discussões sobre a Teoria do Direito moderna teriam 

como pressuposto uma visão de “plain-fact” do Direito, como se os desacordos fossem 

questões meramente semânticas. De tal modo, a nova linha de debate proposta por 

Dworkin tem que o novo limiar da discussão deve fundar-se em aspectos meramente 

interpretativos, uma vez que, tão-somente com tal fundamento, seria possível superar os 

desacordos teóricos. 

3.5 Decisões judiciais e o conceito de Políticas para Ronald Dworkin. 

 

Com toda a importante carga conceitual de Dworkin sobre princípios e 

política, passamos agora a tentar determinar quem possui a legitimidade para tomar 

decisões políticas e como tais decisões devem ser tomadas. A teoria dworkiniana é 

clara, inclusive de forma expressa, que “as decisões judiciais nos casos civis, mesmo 

em casos difíceis com o da Spartan Steel, são e devem ser, de maneira característica, 

gerados por princípios, e não por políticas”. Partindo da ideia de que o Poder Judiciário, 

ou qualquer autoridade judiciária, é capaz de identificar corretamente todas as nuances 

dos princípios sociais para aplicá-los ao caso concreto, porque estes agentes não 

poderiam ser competentes para determinar uma política de efetivação destes princípios? 
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Esta pergunta requer uma resposta mais elaborada. O primeiro grande 

argumento, porém, certamente é o aspecto democrático. Nele, pode-se defender 

inicialmente que os juízes nunca poderiam exercer decisões políticas porque não são 

eleitos. As decisões deste tipo, com nuances políticas, devem ser submetidas 

prioritariamente a um processo político que tenha a capacidade de traduzir os interesses 

dos indivíduos que serão atingidos por aquela decisão. Uma explicação simplória é a 

que os juízes, acastelados em seus gabinetes, não podem apurar a devida influência 

dos interesses sociais, o que, no caso dos políticos, é medida através dos seus 

eleitores, lobistas e grupos sociais representativos. 

Percebe-se, por diversas situações corriqueiras no cotidiano do brasileiro, que 

o processo político-legislativo é diminuído em face de decisões capazes de trazer um 

benefício social de forma mais célere ou, até influenciável. Conforme será visto no tópico 

seguinte, o Supremo Tribunal Federal, em várias situações, tem atuado, de forma 

confessada, como verdadeiro legislador na sociedade brasileira, emitindo normas com 

uma significativa carga moral. Temos que definir, inicialmente, com fundamento em uma 

Teoria do Direito, se o agente jurídico, em especial os magistrados do Poder Judiciário, 

tem o poder, ou até mesmo a capacidade, de avaliar os valores morais de uma 

sociedade, e, por via de consequência, se estes valores fazem parte, ou não, do Direito. 

Voltando ao exemplo da fábrica inicialmente colocado, a questão gira em 

torno de quem tem a competência para definir quais medidas serão tomadas para 

obtermos o produto final de melhor qualidade. Seria melhor que o encarregado de tal 

tarefa seja o “Departamento de Manutenção” ou o oficial da empresa responsável 

exclusivamente por comprar e armazenar os insumos? Ressalte-se que, apesar de 

possuírem um grande conhecimento sobre o nosso produto final, todos os agentes de 

manutenção ficam reclusos às suas oficinas. Já os funcionários responsáveis por nossos 

insumos possuem um contato direto com todos os fornecedores e estão constantemente 

sofrendo pressão dos representantes comerciais. 

Trata-se, a bem da verdade, de uma questão de posição. Como bem ensina 

Amartya Sen (2013), “...a epistemologia, a teoria da decisão e a ética, todas têm de levar 

em conta a dependência das observações e inferências da posição de observador”. Ou 

seja, o juiz, como um membro do Poder Judiciário, deve ater-se ao que é inerente à sua 

posição de magistrado: tomar decisões que sejam instituídas no Direito, e não em uma 
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finalística política. Por razões mais que óbvias, todavia, a determinação de qual é o 

papel do juiz – ou ainda de qualquer outro agente jurídico, notadamente no que 

compreenda o seu papel funcional, possui um vínculo direto com qual das inúmeras 

Teorias do Direito é adotada. 

A grande discussão que permeia a jurisprudence, principalmente desde o 

século XX, é a possibilidade do magistrado – enquanto membro de um Poder Judiciário, 

acessar (supondo que ele possui esta capacidade) a moral política da sociedade e 

decidir diretamente conforme estes argumentos. A segregação entre o Direito e a Moral 

tem uma valorosa importância para o tema do presente estudo, uma vez que as políticas 

públicas devem se dar no âmbito moral e praticadas por agentes morais, enquanto a 

atividade jurisdicional deve ater-se ao Direito, tudo em prol de homenagear o processo 

legislativo eminentemente democrático e buscar entregar à sociedade o máximo 

possível de previsibilidade no decisório jurisdicional. 

Fato é, todavia, que esta teoria – a qual atende por positivismo hard, 

exclusivo, que refuta a Moral na aplicação do Direito – não é a mais aceita dentre os 

teóricos do Direito. As correntes neoconstitucionalistas, principalmente o 

interpretativismo, e até o positivismo inclusivo, têm a possibilidade, de diferentes 

maneiras, de simbiose com a Moral quando da aplicação do Direito. Em que pese da 

defesa das novas correntes e da teoria de congruência moral-Direito, havendo, inclusive, 

aqueles que defendem o fim do positivismo, temos que estas teorias abrem margem 

para inúmeras anomalias. A primeira, e talvez a mais fundamental destas, é a que o 

conclui que o magistrado, que deveria ser um agente jurídico passa a ser um agente 

moral. 

Tomando o papel do juiz, membro do Poder Judiciário, como o de um agente 

moral, abre-se todo um leque de “oportunidades”. Ora, tem-se que o magistrado não 

está mais estritamente vinculado somente ao Direito, se pode este agente caminhar 

livremente entre o sinuoso campo da moral, o espectro decisório do Juiz é ampliado de 

forma significativa. Neste âmbito, sob as alegações morais (mesmo que muitas vezes 

disfarçadas de Direito), poderia, sim, o magistrado adentrar livremente no campo da 

política. E assim é como, corriqueiramente, no Brasil, os magistrados, em suas decisões, 

voltam-se à área eminentemente moral, qual seja a determinação de Políticas Públicas, 

sempre fundados em premissas metamórficas, como o “interesse público”. 
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Que fique bem claro: a função do magistrado deve ser a de preservação de 

um princípio social, de modo que, ao enfrentar a possibilidade de decisões judiciais que 

irão influenciar as políticas públicas, o Poder Judiciário deve ter uma posição de 

garantidor de valores básicos e de mero fiscal da atividade administrativa. Não deve, 

nunca, o magistrado agir como executor da política pública, concedendo medidas a seu 

livre critério. Neste sentido, por exemplo, tem-se a postura, em alguns casos, das 

chamadas Ações Estruturadas, geralmente afeitas a demandas de políticas públicas, 

mas onde o Poder Judiciário assume uma postura de “organizador” das atividades do 

Estado quando da execução da política pública. 

De tal modo, a conclusão para a problemática envolvendo o Direito e a Moral, 

e, por vias de consequência, os Princípios e a Política, é definir especificamente os 

âmbitos de atuação dos agentes públicos, delimitando a sua atividade em jurídica 

(Direito) ou política (moral). O papel do magistrado, portanto, dentro de uma Teoria do 

Direito eminentemente positivista exclusiva, seria o de vincular-se absolutamente aos 

elementos de Direito, sob o risco de adentrar em área na qual é estrando, considerando, 

principalmente, que não possui as capacidades, ou elementos fundamentais, para 

proferir uma decisão política. Caso assim o fosse, o Poder Judiciário, com segurança, 

não poderia aceitar o rótulo de ativista. 

 

3.6 Hans Kelsen, Carl Schmitt e o Guardião da Constituição. 

 

A análise do Controle de Constitucionalidade deve, obrigatoriamente, ter por 

um de seus fundamentos o confronto teórico entre Carl Schmitt e Hans Kelsen. O 

contexto histórico remonta ao início do ano de 1933, quando Adolf Hitler foi nomeado 

como o chanceler alemão pelo então presidente Paul von Hindenburg. Precisamente 

quatro semanas depois, o Parlamento Alemão (Reichstag) sofreu um ataque incendiário. 

O partido nazista, assim, usou o incêndio como pretexto para defender que o movimento 

comunista conspirava contra o governo alemão, tornando-se tal evento fundamental 

para o estabelecimento da Alemanha nazista. 

Como implicação direta ao incêndio do Reichstag, foi imediatamente 

promulgada – por pressão do chanceler Adolf Hitler – o chamado Decreto do Incêndio do 
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Reichstag (Reichstagsbrandverordnung), que suspendeu boa parte dos direitos civis e 

políticos do povo alemão. O Decreto suspendeu boa parte das liberdades civis e 

políticas que constavam à época na Constituição Federal, podendo, categoricamente, 

ser definida como a primeira norma que contribuiu para o estabelecimento da política 

nazistas de opressão de diversas comunidades europeias. 

A segunda grande etapa para a ascensão do totalitarismo de Adolf Hitler foi a 

promulgação da Lei de Concessão de Plenos Poderes (Ermächtigungsgesetz), em 23 de 

março do ano de 1933. Curiosamente, o nome formal de tal norma era Gesetz zur 

Behebung der Not von Volk und Reich, ou, em tradução livre, “Lei para sanar a aflição 

do Povo e da Nação”. Como bem se decorre do seu abreviamento, essa norma garantiu 

ao chanceler alemão amplos poderes políticos como o objetivo de resgatar a glória e o 

progresso do povo da Alemanha. 

Dentre as inovações trazidas pela Lei de Concessão de Plenos Poderes – a 

qual possuía um texto curto, de apenas cinco artigos, deve ser grifada a previsão 

constante em seu artigo segundo7, segundo o qual “As leis promulgadas pelo governo 

do Reich podem se desviar da Constituição, desde que não afetem as instituições do 

Reichstag e do Reichsrat”8. Em paralelo a tais mudanças no ambiente sócio-político 

alemão, um debate entre Hans Kelsen e Carl Schmitt passa a ser travado, tendo como 

objeto uma contraposição entre dois modelos e Estado: a democracia constitucional – 

defendida por Kelsen, na qual um Tribunal Constitucional seria o agente incumbido em 

proteger os valores constitucionais; e o Estado Total – de Carl Schmitt, no qual o 

Guardião da Constituição seria o Presidente do Reich. 

O debate tem sua gênesis quando Kelsen, já um jurista de referência, 

apresenta a conferência nomeada "A natureza e o desenvolvimento da Justiça 

Constitucional", na Associação dos Constitucionalistas Alemães. Nesta apresentação, 

Kelsen definiu a fundação da sua teoria positivista-normativista, defendendo, por 

consequência, que o papel de "Guardião da Constituição" caberia ao Poder Judiciário. 

Por meio de um Tribunal Constitucional, fundado nos mesmos alicerces constitucionais 

                                                

7 Die von der Reichsregierung beschlossenen Reichsgesetze können von der Reichsverfassung abweichen, soweit sie 

nicht die Einrichtung des Reichstags und des Reichsrats als solche zum Gegenstand haben. Die Rechte des 

Reichspräsidenten bleiben unberührt. 
8 Tradução livre. 
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que fundaram o próprio Estado, poderiam ser solucionados os conflitos entre poderes 

constiuídos. 

Contrapondo a teoria kelseniana, pouco antes da ascensão de Adolf Hitler ao 

poder – em 1931, o jurista alemão Carl Schmitt publica artigo intitulado “O Guardião da 

Constituição”, onde critica duramente diversos aspectos do pensamento de Kelsen, bem 

como enfrenta diretamente a questão da jurisdição constitucional. Para Schmitt, diversos 

são os motivos para defender a ideia que um Tribunal Constitucional não deve ser o 

Guardião da Constituição. A primeira delas é o perigo de importar uma cultura norte-

americana de controle de constitucionalidade, onde a realidade social é plenamente 

diferente, segundo Schmitt, da realidade europeia. (SCHMITT, 2007, p. 20). 

Schmitt fundamenta a ideia de que um Tribunal Constitucional não deve ser o 

Guardião da Constituição com uma ideia errada do que venha ser o chamdo Estado 

Democrático de Direito. Para o jurista alemão, existe uma ideia equivocada no sentido 

que todas as demandas em conflito devem ser colocadas ao crivo do Poder Judiciário, 

inclusive as questões políticas. Seria um erro a utilização desta sistemática, uma vez 

que questões políticas devem ser entregues à análise única e exclusiva dos agentes 

políticos, no caso, os poderes Legislativo e Executivo. 

Assim, a ideia de controle de constitucionalidade por parte do Poder Judiciário 

não merece ser empregada, pois seria um confronto direto ao princípio democrático, 

uma vez que a matéria constitucional seria entregue, de forma monopolizada, para um 

colegiado de juízes defensores de uma determinada aristocracia. 

Sobre a função de “guardião da Constituição”, assevera Carl Schmitt (2007, 

pág. 32) que: 

Mas a função constitucional de um guardião da Constituição reside justamente 
no fato de substituir esse direito de insubordinação e de resistência, geral e 
ocasional, e torná-lo supérfluo. Só então passa a existir um guardião da 
Constituição no sentido institucional. Assim, guardiões da Constituição não são 
todas as posições e pessoas que, ocasionalmente pela não-aplicação de leis 
anticonstitucionais ou pela não-obediência a disposições anticonstitucionais, 
possam contribuir para que a Constituição seja respeitada e não seja violado um 
interesse protegido constitucionalmente. Essa é a ponderação sistemática que 
justifica não considerar os tribunais, mesmo quando exercerem o direito de 
exame judicial acessório e difuso, como guardiões da Constituição. Todavia, por 
causa da garantia da independência judicial, talvez seja menos arriscado para os 
tribunais negar obediência às leis e às disposições anticonstitucionais. Mas não 
se trata, por isso, de declarar uma categoria de departamentos públicos como 
guardiã da Constituição porque, para eles, a defesa da Constituição está ligada a 
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riscos menores. Esse ponto de vista do menor risco também não pode ser 
justificado por nenhum "guardião da Constituição". (SCHMITT, 2007, p. 32) 

 

Finalmente, Schmitt ainda fundamenta sua posição com outros dois 

argumentos relevantes. Um é o que denominou de “decisionismo”, um subproduto da 

atividade jurisdicional que compreende um elemento estranho à norma que é inserto na 

decisão e que, por se tratar de um Tribunal Constitucional, pode ser trazer 

consequências de suma importância (SCHMITT, 2007, p. 67). O outro aspecto relevante 

é a autodeterminação da competência por parte de um Tribunal Constitucional, o que 

pode caracterizá-lo como um eminente agente político (SCHMITT, 2007, p. 73). 

Kelsen parte justamente desta análise política para defender ideia inversa à 

de Carl Schmitt. Para o jurista austríaco, por não ser um agente eminentemente político, 

mas sim um corpo técnico-jurídico de decisão, o Tribunal Constitucional deveria ser o 

grande defensor dos valores constitucionais, uma vez que, assim, estaria alheio aos 

anseios políticos e tendenciosos de uma determinada classe. Por consequência, com 

um controle do conteúdo das normas de um ordenamento através de um Tribunal 

Constitucional, nasce a possibilidade de se proteger os direitos das minorias contra as 

incursões opressoras da maioria (KELSEN, 1998, p.181). 

Kelsen aponta duas contradições relevantes nos argumentos apresentados 

por Schmitt. O primeiro deles é o de que considera o Estado Alemão como uma 

“unidade homogênea e indivisível de todo o povo alemão”, de modo que tal unidade 

transferiu ao Presidente do Reich os poderes para defender tal povo. De acordo com 

ele, “A Constituição vigente do Reich persevera na ideia democrática da unidade 

homogênea e indivisível de todo o povo alemão”, de modo que a constituição foi 

outorgada por poder constituinte, prevalecendo, portanto, uma decisão política coletiva, 

mas não um ato unilateral (SCHMITT, 2007, p. 90). 

Para Kelsen, esta ideia não passa de uma grande falácia, uma vez que a 

ideia de uma unidade homogênea, invocada no preâmbulo da constituição, seria 

impossível. Sustenta o autor que somente por meio de uma “ficção da representação” é 

que se pode depreender existência de uma identidade entre o parlamento (enquanto 

poder constituinte) e o “povo alemão unitário”, Em verdade, quer sustentar o autor que, 

que o presidente do Reich, o qual foi eleito por todo o povo é que pode figurar na 

condição de guardião da constituição (KELSEN, 1998, p. 280-281). 
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Tem-se, de tal maneira, que o conflito teórico travado entre Hans Kelsen e 

Carl Schmitt acerca de quem seria o Guardião da Constituição tem como o seu eixo 

central a capacidade de determinados agentes, seja o Poder Judiciário ou o Chefe do 

Poder Executivo, em lidar com situações eminentemente políticas. 

Hoje, como se sabe, no Brasil, o Supremo Tribunal Federal ocupa 

constitucionalmente a função de guardião da constituição, de modo que, com base em 

tal prerrogativa, termina por decidir questões de relevo, as quais deveriam estar 

submetidas ao crivo do Congresso Nacional, conforme será visto no capítulo seguinte. 
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4. O CONFESSADO ATIVISMO DO SUPREMO TIRBUNAL FEDERAL. EXISTE 

CONTROLE NO MODELO BRASILEIRO? 

 

A análise doutrinária acima realizada tem por objeto precípuo neste estudo 

possibilitar à análise de julgamentos realizados pelo Supremo Tribunal Federal na última 

década, especialmente quando a Corte Constitucional Brasileira julga casos que 

envolvem temas com amplo interesse social e que chegaram à corte por meio da 

propositura de ações que demandam o exercício do controle de constitucionalidade e, 

portanto, a guarda dos preceitos constitucionais. 

O que se observa nos julgamentos realizados pelo Supremo Tribunal Federal 

é que a postura ativista da corte se manifesta de forma mais frequente em matérias 

submetidas ao controle de constitucionalidade, pois, nesse tipo de ação, o tribunal 

possui maior amplitude (liberalidade) para julgar, considerando especialmente a 

prerrogativa de se utilizar do chamado “julgamento conforme a Constituição”. 

Inicialmente, é importante consignar que a eleição dos casos para estudo 

nesta pesquisa se deu a partir da presença dos seguintes requisitos nos acórdãos 

analisados: a) relevante discussão acadêmica e social; b) análise da matéria à luz do 

controle de constitucionalidade; c) abordagem expressa dos ministros sobre o papel do 

Supremo Tribunal Federal enquanto poder da República e a possível interferência no 

âmbito dos demais poderes constituídos. Com base nesses critérios, faz-se o estudo dos 

casos que ficaram conhecidos como União Homoafetiva (ADI 4277 / DF), 

reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional no Brasil (ADPF 347 MC / DF) e 

da prisão do condenado em segundo grau de jurisdição (ADC´s 43 e 44 MC / DF). 

De logo, adverte-se que o posicionamento “ativista” do Supremo Tribunal 

Federal Brasileiro não se revela tão somente nos julgados ora elencados, mas em 

inúmeros outros, os quais não estão contemplados diante do recorte feito para a 

pesquisa em questão. 

O que se busca é analisar o problema sob o prisma dos posicionamentos 

doutrinários estabelecidos nos tópicos desenvolvidos nos dois capítulos anteriores, com 

a finalidade de constatar não apenas a consciência da Corte Constitucional Brasileira 

sobre o tema, mas a ausência de qualquer movimentação institucional, o que põe em 
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risco o equilíbrio entre os poderes e, portanto, a estabilidade do Estado Democrático de 

Direito. 

A preocupação central, portanto, se volta para a manutenção do equilíbrio 

institucional da república brasileira, considerando que o avanço do Supremo Tribunal 

Federal em matéria, cuja competência é constitucionalmente conferida aos demais 

poderes tem sido cada vez mais recorrente. 

 

4.1 O julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4277 / DF. 

 

O reconhecimento da união homoafetiva como instituto jurídico foi levado a 

efeito a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da Ação de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº. 132-RJ e da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº. 4.277/DF (STF, 2011, online). A ação foi ajuizada por iniciativa 

do Governador do Estado do Rio de Janeiro, tendo por foco norma prevista no Estatuto 

dos Servidores Civis do Estado do Rio de Janeiro, a qual estabelecia condição desigual 

entre casais heteroafetivos e homoafetivos, de modo que somente estes eram 

contemplados administrativamente com os benefícios legais instituídos. 

Argumentou o autor da ação que diversas decisões judiciais já flexibilizavam o 

disposto na norma estadual, de modo que, a partir da violação de preceitos 

constitucionais, deveria o Supremo Tribunal Federal decidir sobre o tema, de modo a 

solver a controvérsia posta entre a norma estadual e a Constituição Federal de 1988. 

Do julgamento no Supremo Tribunal Federal, participaram os Ministros Ayres 

Brito (relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Joaquim Barbosa, Gilmar 

Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello, Cezar Peluso (presidente da corte). A Ministra 

Ellen Gracie não participou sessão, tendo o ministro Dias Toffoli se julgado impedido de 

votar.  

Figuraram ainda como amici curiae Conectas Direitos Humanos; Instituto 

Brasileiro de Direito de Familia - IBDFAM; Grupo Arco-íris de Conscientização 

Homossexual; Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e 
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Transexuais - ABGLT; Grupo de Estudos em Direito Internacional da Universidade 

Federal de Minas Gerais - GEDI-UFMG e Centro de Referência de Gays, Lésbicas, 

Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros do Estado de Minas Gerais - Centro 

de Referência GLBTTT; ANIS - Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero; 

Associação de Incentivo à Educação e Saúde de São Paulo; Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil - CNBB e a Associação Eduardo Banks. 

A ADPF, subscrita pelo então Procurador do Estado do Rio de Janeiro Luís 

Roberto Barroso, foi recebida como Ação Direta de Inconstitucionalidade, tendo sido 

apreciada em com junto com a ADI nº. 4.277, a qual foi julgada integralmente 

procedente, por unanimidade, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, conforme 

acórdão publicado pelo STF. 

Conforme asseveram Coitinho Filho e Rinaldi (2018, pág. 30), o resultado do 

julgamento aqui referido foi o reconhecimento da união de homossexuais como entidade 

familiar, de modo que a Corte Constitucional Brasileira passou a reconhecer um quarto 

modelo de família no ordenamento jurídico pátrio, eis que antes somente se tinham 

como reconhecidos a união decorrente do casamento (heterossexual), a união estável 

(homem e mulher) e a chamada família monoparental (formada por uma pessoa e seus 

filhos). 

Quanto ao mérito da demanda (reconhecimento da união homoafetiva) é 

absolutamente louvável a posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal, 

considerando especialmente a contribuição conferida pela corte judicial para a 

superação do preconceito, possibilitando ainda o gozo de direitos anteriormente 

conferidos somente àqueles que optavam por unir-se em matrimônio ou em união 

estável com pessoa de sexo oposto. Prova disso são próprios benefícios 

previdenciários, objeto inicialmente invocado pelo Governador do Estado do Rio de 

Janeiro para propor a ADPF nº. 132-RJ.  

Além dos reflexos jurídicos, é notável ainda o reconhecimento institucional da 

matéria, conferindo contribuição decisiva para a superação da homofobia em nosso 

país. As pessoas que agora decidem unir-se a outras de mesmo sexo encontram, no 

Estado, amparo legal para exercerem seus direitos. 
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Todavia, o objeto buscado neste estudo não é a repercussão social da 

decisão ou mesmo à análise dos fundamentos invocados pelo Supremo Tribunal Federal 

para concluir pela possibilidade do casamento/união estável entre pessoas do mesmo 

sexo. Em verdade, o que se busca é analisar o enfrentamento da questão pela Corte 

Constitucional, sob o prisma da separação entre os poderes e do respeito aos limites 

constitucionais que disciplinam o controle de constitucionalidade das normas no Brasil. 

Dessa forma, assim como em relação aos demais casos eleitos para análise 

no presente estudo, mostrar-se-á, por meio de trechos dos próprios votos dos ministros 

do Supremo Tribunal Federal, que o posicionamento ativista da nossa Corte 

Constitucional é absolutamente consciente. Assim, a interferência no âmbito da 

competência dos demais poderes não se dá como resultado de sofisticadas construções 

hermenêuticas, mas a partir da suposta “missão” que teria a Corte Constitucional de 

solver as questões diante da inércia ou ineficiência dos demais poderes constituídos. 

 

4.1.1 Do confessado posicionamento ativista e inclusivo no caso da União 

Homoafetiva. 

 

No julgamento em que foi reconhecida a União Homoafetiva, como restou 

intitulado pelo próprio Supremo Tribunal Federal o julgamento da ADPF 132-RJ em 

conjunto com a ADI 4.277/DF, é perceptível, em diversos votos, posicionamento dos 

ministros que participaram da sessão de julgamento no sentido de reconhecer que o 

julgamento procedente das ações teria o condão de invadir a esfera de competência de 

outro poder constituído, no caso, o Poder Legislativo, a quem cabe legislar sobre a 

matéria que seria reservada à lei. 

No caso, a controvérsia instaurada em face do tema é a existência, tanto no 

Código Civil de 2002, quanto na Constituição Federal de 1988, dos termos “homem” e 

“mulher” ao se conceituar a formação da entidade familiar.  O art. 226, §3º, da 

Constituição Federal, fixa claramente que para efeito da proteção do Estado, é 

reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo 

a lei facilitar sua conversão em casamento. Saliente-se que tal redação é a que ainda 



66 

hoje se encontra encartada em nossa Carta Magna, sendo o mesmo texto editado pelo 

legislador constituinte de 1988, não tendo passado por qualquer emenda constitucional. 

O mais sofisticado exercício hermenêutico, a priori, não permite qualquer 

outra interpretação divergente, de modo que somente se verifica a possibilidade de 

celebração do casamento entre homem e mulher, norma repetida à exaustão pela 

legislação infraconstitucional. 

O Código Civil, em reprise do Texto Constitucional, no art. 1.514, fixa que o 

casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam, perante o 

juiz, a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal, e o juiz os declara casados, de 

modo a não deixar qualquer dúvida acerca da necessária presença de um homem e de 

uma mulher para que haja a celebração do ato solene do casamento. Há ainda diversos 

dispositivos presentes no Código Civil que, repetindo o Texto Constitucional, fixa que o 

casamento deve se realizar entre um homem e uma mulher9. 

Os termos “homem” e “mulher”, portanto, não foram graciosamente inseridos 

na Constituição Federal ou mesmo no Código Civil. Havia, conforme será inclusive visto 

no voto do Min. Ricardo Lewandoswki, uma clara intenção do legislador originário em 

positivar tais termos no texto constitucional, o que foi, inclusive, objeto de deliberação na 

assembleia constituinte de 1988. 

O Supremo Tribunal Federal, quando da análise da matéria em sede de 

controle de constitucionalidade, todavia, terminou por reconhecer a possibilidade de 

contração de casamento por pessoas do mesmo sexo, o que viola a literalidade da 

Constituição Federal de 1988 e do Código Civil Brasileiro. Mais uma vez, é importante 

repisar que a finalidade atingida pela Corte Constitucional ao reconhecer a nova 

modalidade de entidade familiar é absolutamente louvável e provocou necessários 

avanços sociais e legais há muito reclamados pela sociedade brasileira. 

                                                

9
 Art. 1.517. O homem e a mulher com dezesseis anos podem casar, exigindo-se autorização de ambos os 

pais, ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil. 
Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, 
companheiros e responsáveis pelos encargos da família. 
Art. 1.567. A direção da sociedade conjugal será exercida, em colaboração, pelo marido e pela mulher, 
sempre no interesse do casal e dos filhos. 
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A crítica cinge-se ao meio adotado pela Corte Constitucional Brasileira para 

cumprir tal desiderato. O controle de constitucionalidade deve ser adotado, como visto 

na parte introdutória deste capítulo, como forma de garantir não apenas o resguardo da 

Constituição, mas ainda a própria maturação do Texto Constitucional em face da 

evolução da sociedade, não estando contemplado, portanto, a violação ao texto literal 

previsto na Constituição Federal, como no caso em questão. 

Não há dúvidas de que o legislador constituinte desejou, a partir dos anseios 

da sociedade brasileira de 1988, que o casamento se realizasse em nossa sociedade 

entre homem e mulher, sem que houvesse qualquer margem para outro tipo de união. É 

verdade que o contexto social de 2011 (quando o STF julgou a matéria) não mais refletia 

àquele de outrora, quando da promulgação de nossa Carta Magna. Todavia, diante da 

clara disciplina legal e constitucional da matéria, somente o Poder Legislativo conta com 

o arcabouço institucional necessário para modificar a tal ponto o que disciplinou o 

legislador constituinte. 

O que se pretende analisar, então, não apenas em face do julgamento do 

caso da União Homoafetiva, mas dos demais analisados neste estudo é se o plenário do 

Supremo Tribunal Federal, ao decidir sobre a matéria, e, ao invadir o âmbito de 

competência do Poder Legislativo, o fez de forma involuntária ou de forma consciente. A 

análise dos fundamentos invocados para a superação da literalidade da norma 

constitucional também se revestem de absoluto relevo para o presente estudo. 

 

4.1.2 Dos votos que evidenciam a confissão dos julgadores quanto à imersão no 

âmbito da competência do Poder Legislativo. 

 

Quanto ao julgamento em questão, revela-se essencial para a análise que se 

faz no presente estudo o teor dos votos lançados pelos Ministros Ricardo Lewandowski, 

Gilmar Mendes e Cezar Peluso, os quais confessam a preocupação com o possível 

“avanço” do STF em matéria reservada ao Poder Legislativo. 

É importante repisar, como já anteriormente dito, que o julgamento em 

questão foi tomado em decisão unânime do pleno do STF, de modo que todos os 
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ministros julgaram por reconhecer a união homoafetiva como entidade familiar. Nesse 

contexto, torna-se ainda importante analisar a legitimidade dos fundamentos invocados 

pelos citados julgadores para superar tal barreira e decidir a matéria. 

Inicialmente, tem-se o voto do Min. Ricardo Lewandowski (íntegra 

colacionada no ANEXO I do presente estudo), o qual asseverou em seu voto, ao referir-

se ao julgamento do RE 397.762/BA, que: 

 

Tal como o Min. Menezes Direito, entendi, naquele julgamento, que o legislador 
constituinte remeteu a definição da entidade familiar denominada união estável, 
respeitadas as balizas do texto magno, para o âmbito do direito positivo 
infraconstitucional, o qual é expresso em consignar, seja no art. 1º da Lei 
9.278/96, seja no art. 1.723 do Código Civil, que tal instituto caracteriza-se pela 
“convivência pública contínua e duradoura e estabelecida como o objetivo de 
constituição de família”, sempre “entre o homem e a mulher” (grifei). 
É exatamente o que estabelece, como parâmetro, a nossa Carta Republicana, 
no citado art. 226, § 3º, averbando que se trata de uma a união “entre o homem 
e a mulher”, ou seja, uma relação duradoura desenvolvida entre pessoas de 
gênero distinto, à qual se assegura a conversão em casamento, nos termos da 
lei (grifei). 
Assim, segundo penso, não há como enquadrar a união entre pessoas do 
mesmo sexo em nenhuma dessas espécies de família, quer naquela constituída 
pelo casamento, quer na união estável, estabelecida a partir da relação entre um 
homem e uma mulher, quer, ainda, na monoparental. Esta, relembro, como 
decorre de expressa disposição constitucional, corresponde à que é formada por 
qualquer dos pais e seus descendentes. (grifos conforme o original). 

 

Conforme se verifica no trecho acima colacionado, o Min. Lewandowski 

reconhece que o texto constitucional não deixa qualquer margem de dúvida ao 

estabelecer em seu art. 226, §3º, que a união para fins de constituição de família deve 

dar-se entre “homem e mulher”, inexistindo qualquer forma de flexibilização do texto 

constitucional sobre o tema. 

Disserta que a matéria já havia sido anteriormente analisada (ainda que em 

outro contexto fático/jurídico) pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, quando 

do julgamento do RE 397.762/BA, oportunidade em que inclusive a Ministra Cármen 

Lúcia chegou a asseverar que “...a Constituição quer que um homem e uma mulher 

possam unir-se e que essa união, adquirindo estabilidade, possa vir a se converter em 

casamento”.  

O Ministro Lewandoski analisou ainda a questão sob o interessante prisma de 

que as constituições brasileiras anteriores a Carta de 1988 nada asseveraram acerca da 
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necessidade de união entre homem e mulher para a realização do casamento, bem 

como que na assembleia constituinte de 1988 o tema (manter a expressão homem e 

mulher no texto do art. 226, §3º, do CPC) foi inclusive objeto de emenda e de 

deliberação, tendo sido rejeitada naquela oportunidade a retirada de tal expressão do 

texto constitucional. Conclui sobre o tema, o Ministro, que: 

Não há, aqui, penso eu, com o devido respeito pelas opiniões divergentes, como 
cogitar-se de uma de mutação constitucional ou mesmo de proceder-se a uma 
interpretação extensiva do dispositivo em foco, diante dos limites formais e 
materiais que a própria Lei Maior estabelece no tocante a tais procedimentos, a 
começar pelo que se contém no art. 60, § 4º, III, o qual erige a “separação dos 
Poderes” à dignidade de “cláusula pétrea”, que sequer pode ser alterada por 
meio de emenda constitucional. 
[...] 
E, no caso sob exame, tenho que a norma constitucional, que resultou dos 
debates da Assembléia Constituinte, é clara ao expressar, com todas as letras, 
que a união estável só pode ocorrer entre o homem e a mulher, tendo em conta, 
ainda, a sua possível convolação em casamento. 

 

Veja-se que há confessado reconhecimento acerca da impossibilidade de 

que, ao caso, se imponha qualquer espécie de interpretação extensiva dentro dos limites 

previstos na Constituição Federal, especialmente diante da separação de poderes, o que 

resta disciplinado como cláusula pétrea em nosso Texto Maior. 

Assim, verifica-se que a interferência da corte em matéria reservada à 

apreciação do Poder Legislativo é claramente consciente, de modo que o tema foi 

enfrentado por ocasião do julgamento.  

O voto em questão é, portanto, central para a análise em questão, 

considerando que os argumentos invocados se revelam decisivos no sentido da 

impossibilidade de haver flexibilização da norma constitucional, a qual, diante de sua 

literalidade, não abre espaço para outras interpretações. 

É importante lembrar que, mesmo após evidenciar a literalidade do texto e a 

impossibilidade de flexibilização da norma constitucional, o Min. Lewandowski votou 

favoravelmente à matéria, eis que, como dito acima, o julgamento foi tomado por 

unânime de votos no sentido de reconhecer a união homoafetiva como instituto jurídico 

no ordenamento pátrio. 

Igual linha de intelecção pode ser atribuída ao voto do Min. Gilmar Mendes, 

que inicia sua análise do tema advertindo sobre os perigos de que se adote a técnica da 
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interpretação conforme a constituição para o caso em comento, convocando os demais 

ministros para analisar as possíveis “consequências normativas” de se estabelecer, no 

caso, a chamada interpretação conforme a Constituição. 

Assim, se é certo que, por um lado, a possibilidade da interpretação conforme 
que se convola numa verdadeira decisão manipulativa de efeitos aditivos não 
mais constitui um fator de constrangimento ou de estímulo ao self restraint, por 
parte do Supremo Tribunal Federal, por outro lado, a interpretação conforme, nos 
moldes em que requerida pela Procuradoria-Geral da República, pode ter 
amplíssimas consequências em diversos sistemas normativos do ordenamento 
jurídico brasileiro, as quais devem ser minuciosamente consideradas pelo 
Tribunal. 
[...] 
Desde o começo deste julgamento, eu fiquei preocupado com essa questão e 
cheguei até a comentar com o Ministro Relator Ayres Britto, tendo em vista, 
como amplamente confirmado, que o texto do Código Civil reproduz, em linhas 
básicas, aquilo que consta do texto constitucional. E, de alguma forma, a meu 
ver, eu cheguei a pensar que isso era um tipo de construto meramente 
intelectual-processual, que levava os autores a propor a ação, uma vez que o 
texto, em princípio, reproduzindo a Constituição, não comportaria esse modelo 
de interpretação conforme. Ele não se destinava a disciplinar outra instituição 
que não fosse a união estável entre homem e mulher, na linha do que estava no 
texto constitucional. Daí não ter polissemia, daí não ter outro entendimento que 
não aquele constante do texto constitucional. 

 

Veja-se que a conclusão é de que os termos não admitem qualquer outro 

significado, considerando as expressões “homem” e “mulher” constantes na norma 

constitucional e legal. Reconhece o julgador a inexistência, no caso concreto, de outra 

interpretação que não seja a literal, no sentido de reconhecer a vontade do legislador. 

Conclui o Ministro que “não há nenhuma dúvida de que aqui o Tribunal está 

assumindo um papel ativo, ainda que provisoriamente, pois se espera que o legislador 

autêntico venha a atuar”. O papel ativo assumido pela corte é justamente a posição 

ativista de que aqui se fala, a qual é tomada no âmbito do Supremo Tribunal Federal de 

forma absolutamente consciente. 

Saliente-se que a inconstitucionalidade suscitada por ocasião do julgamento 

estava, por óbvio, voltada pra a norma prevista no Código Civil, mas não em face do 

texto constitucional, de modo que o Ministro anteviu a mera reprodução do legislador 

ordinário quanto ao que positivou o constituinte de 1988 (o dispositivo legal é mera 

reprodução do texto constitucional). 
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A confissão, portanto, de um possível julgamento que venha a extrapolar o 

âmbito da competência do Supremo Tribunal Federal é, portanto, evidente. Sobre o 

tema inexiste dúvida diante do trecho acima colacionado. 

O Ministro Gilmar Mendes refere ainda em seu voto posicionamento de Lênio 

Streck sobre o tema, o qual assevera que a discussão (como neste estudo) não se volta 

ao mérito do direito ao casamento/união estável entre pessoas do mesmo sexo, mas na 

escolha da via para possibilitar o reconhecimento da união homoafetiva, o que deve ser 

feito por meio do processo legislativo, mas não a partir de um julgamento de um órgão 

de competência jurisdicional. Em arremate, assevera que “o judiciário não pode 

substituir o legislador” (STRECK; BARRETO, 2009, online). 

Lamentável que tão coerente posicionamento de Streck não tenha sido 

acatado pelo Ministro Gilmar Mendes e por todo o pleno do Supremo Tribunal Federal, 

considerando especialmente o entendimento do constitucionalista gaúcho ao observar a 

concreta possibilidade de interferência no âmbito da matéria reservada ao Poder 

Legislativo, quando o Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade da realização 

de casamento/união estável entre pessoas do mesmo sexo sem o prévio processo 

legislativo. 

O julgamento da matéria no Supremo Tribunal Federal foi finalizado pelo voto 

do Ministro Cezar Peluso, o qual endossou as conclusões dos Ministros Lewandowski e 

Gilmar Mendes acerca da possibilidade de intervenção do Supremo Tribunal Federal em 

matéria reservada à atuação do Poder Legislativo, considerando a taxatividade do texto 

constitucional do dispor que somente pode haver união entre “homem” e “mulher” para o 

fim de constituição de família. 

No voto proferido na oportunidade do julgamento, asseverou o Ministro 

Peluso que: 

 

Donde, também julgando procedente a ação, estamos, como bem relevou o 
Ministro Gilmar Mendes, diante de um campo que eu diria hipotético, que, em 
relação aos desdobramentos deste importante julgamento da Suprema Corte 
brasileira, não podemos examinar exaustivamente por diversos motivos. 
Primeiro, porque os pedidos não o comportariam, e, segundo, porque sequer a 
nossa imaginação seria capaz de prever todas as consequências, todos os 
desdobramentos, todas as situações possíveis advindas do pronunciamento da 
Corte. 
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Isto por quê? Porque também, como acentuou o Ministro Gilmar Mendes, 
carecemos de um modelo institucional que o Tribunal pudesse reconhecer e 
definir de maneira clara e com capacidade de responder a todas as exigências 
de aplicação a hipóteses ainda não concebíveis. 
O isto o que significa? Que da decisão da Corte, importantíssima, sobra espaço 
dentro do qual, penso eu, com a devida vênia – pensamento estritamente 
pessoal -, tem que intervir o Poder Legislativo. O Poder Legislativo, a partir de 
hoje, deste julgamento, precisa expor-se e regulamentar as situações em que a 
aplicação da decisão da Corte será justificada também do ponto de vista 
constitucional. Há, portanto, uma como convocação que a decisão da Corte 
implica em relação ao Poder Legislativo, para que assuma essa tarefa, a qual 
parece que até agora não se sentiu ainda muito propenso a exercer, de 
regulamentar esta equiparação. 

 

Veja-se que confessadamente há uma preocupação com os desdobramentos 

que o julgamento da matéria causaria no âmbito do Direito, bem como nas relações 

entre os poderes constituídos. No entanto, assim como o fez os Ministros Gilmar 

Mendes e Ricardo Lewandowski, o Ministro Cezar Peluso igualmente atenta para o fato 

de que a matéria estaria reservada ao âmbito de atuação do Poder Legislativo.  

No voto, a questão revela-se tão clara que chega ao Ministro Peluso a 

convocar o legislador a assumir sua própria função, de modo que se verifica que se acha 

a Corte Constitucional Brasileira na missão de, uma vez provocada, decidir sobre 

matérias reservadas aos demais poderes. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal 

funcionar como moderador dos demais poderes. 

Diante desse contexto, por qual razão o legislador voltaria a tema já decidido 

pela Corte Constitucional?  

A questão acima colocada é pertinente, pois as decisões do legislador, assim 

como aquelas tomadas pelo chefe do Poder Executivo contemplam custos de ordem 

política, os quais não são suportados pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal, em 

razão especialmente de ascenderem a seus cargos por escolha do chefe do Poder 

Executivo10 e posterior aprovação do Poder Legislativo, mas não por sufrágio popular. 

Ao contrário do Poder Judiciário, os representantes dos demais poderes são 

escolhidos por meio do voto popular periódico, de forma que as decisões e 

                                                

10 Art. 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com 
mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação 
ilibada. Parágrafo único. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da 
República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. 
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posicionamentos adotados por tais representantes eleitos serão considerados pelos 

eleitores para a escolha de seus representantes nas próximas eleições, elevando a 

preocupação dos detentores de tais cargos com as decisões tomadas no exercício de 

seus mandados eletivos. 

Dessa forma, ao contrário do que asseverou o Ministro Peluso na parte final 

do trecho acima colacionado, o Poder Legislativo não retomaria a discussão, 

considerando o custo político envolvido. 

Além disso, como afirma (BARROSO, 2008), a evidente crise de 

representatividade, legitimidade e funcionalidade no âmbito do Legislativo tem 

alimentado a expansão do Judiciário nessa direção, de modo que o Supremo Tribunal 

Federal legitimou-se como órgão responsável por suprir omissões, incorrendo na falha 

de inovar na ordem jurídica, inclusive a partir da prolação de decisões com efeitos erga 

omnes. 

A crise pela qual passa o Poder Legislativo, conforme Raquel Machado e 

Laura Rivera (2017, pág. 608), se perfaz na medida em que tal poder se mostra 

“impermeável aos anseios da sociedade”, levando, inclusive, a crise da própria 

democracia representativa. 

Não se pode, contudo, entender que a referida crise instaurada no âmbito do 

Poder Legislativo constitui “cheque em branco” para que o Supremo Tribunal Federal, 

ainda que provocado por meio de ações próprias, decida sobre questões cuja 

competência resta constitucionalmente estabelecida em favor de qualquer dos outros 

dois poderes constituídos. 

 

4.1.3 Dos Argumentos Invocados para votar favoravelmente. 

 

Como já adiantado, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a 

possibilidade de se efetivarem uniões homoafetivas de forma unânime, de modo que os 

ministros cujos votos foram acima analisados terminaram por votar pelo provimento das 

ações judiciais propostas. 
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Para que a pesquisa em questão se revista de completude, importa que 

sejam explicitadas as razões invocadas pelos julgadores para superar a literalidade da 

norma constitucional e decidir favoravelmente à matéria posta em julgamento. 

O Ministro Gilmar Mendes pautou seu voto sobre a matéria na necessidade 

de proteção dos direitos das minorias, os quais estariam reprimidos a partir da adoção 

de norma prevista na Constituição Federal e no Código Civil que disciplinam o 

casamento entre homem e mulher. 

Veja-se trecho do voto que bem esclarece o posicionamento adotado: 

É que, como já mencionei aqui, entendo existirem fundamentos jurídicos 
suficientes e expressos que autorizam o reconhecimento da união entre pessoas 
do mesmo sexo, não com base no texto legal (art. 1723 do Código Civil), nem 
com base na norma constitucional (art. 226, §3º), mas, sim, como decorrência de 
direitos de minorias, de direitos fundamentais básicos em nossa Constituição, do 
direito fundamental à liberdade de livre desenvolvimento da personalidade do 
indivíduo e da garantia de não discriminação dessa liberdade de opção (art. 5º, 
XLI, CF) – dentre outros explicitados em minha fundamentação –, os quais 
exigem um correspondente dever de proteção, por meio de um modelo de 
proteção institucional que até hoje não foi regulamentado pelo Congresso. 

Nesse sentido, diferentemente do que expôs o Ministro Relator Ayres Britto 
– ao assentar que não haveria lacuna e que se trataria apenas de um tipo de 
interpretação que supera a literalidade do disposto no art. 226, § 3º, da 
Constituição e conclui pela paridade de situações jurídicas –, evidenciei o 
problema da constatação de uma lacuna valorativa ou axiológica quanto a 
um sistema de proteção da união homoafetiva, que, de certa forma,  
demanda uma solução provisória desta Corte, a partir da aplicação, por 
exemplo, do dispositivo que trata da união estável entre homem e mulher, 
naquilo que for cabível, ou seja, em conformidade com a ideia da aplicação 
do pensamento do possível. (grifos conforme o original) 

 

Gilmar Mendes entendeu existir uma lacuna legal que deveria ser preenchida 

pelo Poder Judiciário ainda que de forma provisória, aplicando-se analogicamente o que 

resta disciplinado no texto legal e constitucional em favor das uniões heteroafetivas.  

O argumento é no entender desta pesquisa insustentável, considerando que o 

Texto Constitucional, que serviu de amparo ao legislador quando da edição do Código 

Civil, é claro ao afirmar que a união somente é possível entre “homem” e “mulher”, de 

modo que inexiste qualquer espécie de lacuna, mas posição firmada pelo legislador 

quanto à matéria posta em julgamento. Saliente-se, conforme já foi acima destacado que 

o tema da união homoafetiva foi analisado por ocasião da Assembleia Constituinte de 

1988, tendo o Poder Legislativo decidido por manter as expressões “homem” e “mulher” 

que constavam no texto original da Constituição Federal. 
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No mais, o próprio ministro lançou inconteste argumento de que outra não 

poderia ser a interpretação que não a literal. Os termos não admitem interpretação 

divergente. 

Na mesma linha de intelecção foi o voto do Ministro Ricardo Lewandowski 

sobre o tema, o qual igualmente reconheceu a existência de lacuna legal a ser suprida 

pelo Supremo Tribunal Federal, como forma de resguardar o direito que assiste às 

minorias, senão veja-se o trecho abaixo. 

Cuida-se, enfim, a meu juízo, de uma entidade familiar que, embora não esteja 
expressamente prevista no art. 226, precisa ter a sua existência reconhecida 
pelo Direito, tendo em conta a ocorrência de uma lacuna legal que impede que o 
Estado, exercendo o indeclinável papel de protetor dos grupos minoritários, 
coloque sob seu amparo as relações afetivas públicas e duradouras que se 
formam entre pessoas do mesmo sexo. 
Em suma, reconhecida a união homoafetiva como entidade familiar aplicam-se a 
ela as regras do instituto que lhe é mais próximo, qual seja, a união estável 
heterossexual, mas apenas nos aspectos em que são assemelhados, 
descartando-se aqueles que são próprios da relação entre pessoas de sexo 
distinto, segundo a vetusta máxima ubi eadem ratio ibi idem jus, que fundamenta 
o emprego da analogia no âmbito jurídico. 

 

Por fim, o Min. Cezar Peluso adota o mesmo posicionamento, assentindo com 

os demais no sentido de que há lacuna legal a ser suprida pelo julgamento da matéria 

pelo Supremo Tribunal Federal, o que foi feito naquela oportunidade. 

É importante registrar que ao final do voto do Min. Cezar Peluso, a partir de 

aparte levado a efeito pelo Min. Gilmar Mendes, assentaram o dois ministros que a 

decisão ali tomada pela corte impunha fim à discussão que revelaram existir sobre a 

possibilidade de o Supremo Tribunal Federal julgar inconstitucional a regulamentação da 

união homoafetiva levada a efeito pelo legislador no plano infraconstitucional. 

Assim, entenderam os Ministros Cezar Peluso e Gilmar Mendes que a 

prolação da decisão reconhecendo a união homoafetiva terminava por chancelar (do 

ponto de vista da constitucionalidade), a priori, eventual norma que viesse a 

regulamentar a matéria.  

Laborou mal a Corte Constitucional, pois aferiu a constitucionalidade de 

dispositivo legal inexistente e que, até hoje, não chegou a ser votado pelo Congresso 

Nacional, seja como emenda constitucional, seja como lei ordinária para alterar o Código 

Civil. 
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O processo de aferição da adequação constitucional deve ser feito por meio 

da propositura de ações próprias a partir da existência da norma legal, mas não no plano 

hipotético, sem que sequer a vontade do legislador tenha se manifestado em tal sentido. 

Esses elementos evidenciam o que aqui se defende, qual seja, o 

posicionamento confessadamente ativista da nossa Corte Constitucional, que invoca 

para si o papel de verdadeiro legislador, sob o frágil e inconsistente fundamento de 

proteger a efetivação de direitos fundamentais. 

Se não bastasse o julgamento aqui analisado, o Conselho Nacional de Justiça 

editou a Resolução nº. 175, de 14 de maio de 2013 (CNJ, 2013, online), por meio da 

qual restou vedado que as autoridades competentes restringissem a habilitação, o 

casamento ou a conversão da união estável em casamento entre pessoas do mesmo 

sexo. 

Mais grave, portanto, é que a lacuna legal existente, que deveria ser 

colmatada por edição, pelo Poder Legislativo, de emenda constitucional ou de lei 

ordinária, terminou por ser suprida a partir de texto normativo editado pelo Conselho 

Nacional de Justiça, que é órgão vinculado ao Poder Judiciário, nos termos do art. 92, I-

A, da Constituição Federal.  

A solução não se mostra ideal, considerando especialmente a violação ao 

sistema de competências firmado na Constituição Federal de 1988. 

 

4.2 Caso do Estado de Coisas Inconstitucional. A má importação de instituto 

estrangeiro para violar o sistema de repartição de competências. 

 

 

O segundo caso posto em análise nesta pesquisa é o julgamento pelo 

Supremo Tribunal Federal da medida cautelar na Ação de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) nº. 347 /DF (STF, 2016, online), por meio da qual o plenário da 

corte reconheceu a existência, nas penitenciárias brasileiras, de um “Estado de Coisas 

Inconstitucional”, de modo que há, nos termos da ementa do julgado, um “quadro de 

violação massiva e persistente de direitos fundamentais”. 
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A ação foi proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) a partir de 

estudos realizados pela Clínica de Direitos Fundamentais da Faculdade de Direito da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Clínica UERJ Direitos. Foram formulados 

nove pedidos em sede liminar, dentre os quais a realização de mutirões carcerários e a 

vedação de que a união realize novos descontingenciamentos de recursos do Fundo 

Penitenciário Nacional. No mérito, foi requerida a ratificação dos pedidos liminares, bem 

como que fosse determinado ao Governo Federal a elaboração de plano para superação 

da crise carcerária no prazo de três anos. 

O relator do caso foi o Ministro Marco Aurélio, tendo participado do 

julgamento ainda os Ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias 

Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki, Roberto Barroso, Edson Fachin e Ricardo 

Lewandowski (Presidente do STF). 

O mérito da ADPF até hoje não foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, de 

modo que apenas a medida cautelar foi apreciada pelo plenário da Corte, tendo sido 

prolatado acórdão no sentido de conceder as medidas cautelares requeridas pelos 

Autores da ação, especialmente no que diz respeito à realização de audiências de 

custódia e a vedação para que a União realize novos contingenciamentos de recursos 

do fundo penitenciário, cujo saldo foi liberado por força do julgado. 

Foi reconhecida, no julgamento da medida cautelar, a existência, nas prisões 

brasileiras de um “estado de coisas inconstitucional”, consistente, conforme consta na 

própria ementa do acórdão, na “violação massiva e persistente de direitos fundamentais, 

decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação 

depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e 

orçamentária”, o que levou o Supremo Tribunal Federal a decidir sobre a matéria em 

sede de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 

No contexto, vale salientar que nossa legislação não prevê a declaração pela 

Corte Constitucional de um Estado de Coisas Inconstitucional, de modo que inovou o 

Supremo Tribunal Federal ao simploriamente “importar” o instituto colombiano, 

especialmente sem adequá-lo devidamente à realidade brasileira (CAMPOS, 2015, 

online). 
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Daí já se depreende a primeira nota de ativismo da corte ao julgar a ADPF nº. 

347/DF, revelando diminuta preocupação com a simplória importação de doutrina 

estrangeira, sem que haja previsão legal ou constitucional para tanto. 

Considerando que a decisão foi prolatada em sede de Ação de 

Descumprimento de Preceito Fundamental, que, como visto, pressupõe a atuação do 

Poder Judiciário quando da violação dos mais significativos princípios constitucionais 

que regem o Estado e as liberdades individuais, não se denota uma maior preocupação 

com o ativismo a partir da invocação de construção doutrinária estrangeira. 

O Supremo Tribunal Federal importou, inclusive, os três requisitos previstos 

pela corte constitucional colombiana para a declaração do chamado Estado de Coisas 

Inconstitucional, os quais, no vizinho latino-americano, restam preenchidos quando se 

tem a constatação de um quadro de violação massiva de direitos fundamentais, mas não 

apenas uma proteção deficiente; uma falha estrutural (legislativa, administrativa, 

orçamentária e judicial) que gera não apenas a violação sistemática de direitos, mas o 

agravamento da situação já posta; e, ainda, a necessidade de que o suprimento judicial 

seja dirigido a vários órgãos (CAMPOS, 2015). A inovação em nosso ordenamento é, 

portanto, absoluta e desacompanhada de qualquer debate institucional ou mesmo com a 

sociedade.  

No Brasil, mesmo após o deferimento das medidas cautelares na ADPF 

347/DF, em 2015, a situação do sistema carcerário permanece inalterada ou mais grave, 

bastando ter-se como exemplo o quadro de violência instaurado no Estado do Ceará, no 

qual que, somente no ano de 2019, mais de “283 ataques ocorreram em 56 dos 184 

municípios do estado, sendo 134 em Fortaleza, a cidade que concentra a maior parte 

das ações criminosas” (Tribuna do Ceará, 2019, online), cabendo considerar que todos 

os episódios tem reflexo direto com mudanças realizadas pelo Estado no sistema 

prisional. Mesmo com a implantação das audiências de custódia e a liberação dos 

recursos do Fundo Penitenciário, o contexto de superlotação e violação de direitos 

fundamentais no sistema prisional se mostra inalterada. 

Fracassaram, pois, as medidas tomadas pela Corte Constitucional brasileira 

ao declarar o Estado de Coisas Inconstitucional, assim como aconteceu na Colômbia, 

país exportador da doutrina e que também a utilizou em face do sistema prisional. 
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Como adverte Carlos Alexandre Campos (2015, online), o problema na 

Colômbia foi o fato de a corte constitucional “...acreditar que sua autoridade contida nas 

decisões, por si só, seria suficiente para que os órgãos públicos cumprissem 

efetivamente com as medidas ordenadas”. Pelo que se percebe, a mesma falha se 

repetiu no Brasil. 

Voltando-se para o objeto precípuo do presente estudo, se revela importante 

analisar o enfrentamento da questão do ativismo judicial pelos ministros do Supremo 

Tribunal Federal quando do julgamento da ADPF nº. 347/DF, denotando, assim como 

ocorreu no caso da união homoafetiva, absoluta consciência quanto ao comportamento 

ativista da corte. 

O relator da ADPF nº. 347/DF no Supremo Tribunal Federal, é o Ministro 

Marco Aurélio, o qual asseverou em seu voto, no julgamento da medida cautelar que 

não havia qualquer interferência da Corte Constitucional na esfera de competência dos 

demais poderes, asseverando, no entanto, que caberia à Corte Constitucional retirar os 

demais poderes do estado de letargia sobre o tema. 

É imperioso que se analise alguns trechos do voto proferido, o qual se inicia 

com a afirmação do relator de que há, no Brasil, falhas estruturais diante da inexistência 

de políticas públicas voltadas a solução de problemas como os que são enfrentados pelo 

sistema carcerário. Diante de tais falhas é que, na visão do ministro relator, o Poder 

Judiciário é chamado a intervir de maneira equilibrada, mesmo diante da necessidade de 

se imiscuir em políticas orçamentárias. 

Há, inclusive, trecho sensível em que o ministro evidencia a ocorrência de 

uma posição ativista por parte da corte constitucional: 

 

Nada do que foi afirmado autoriza, todavia, o Supremo a substituir-se ao 
Legislativo e ao Executivo na consecução de tarefas próprias. O Tribunal deve 
superar bloqueios políticos e institucionais sem afastar esses Poderes dos 
processos de formulação e implementação das soluções necessárias. Deve agir 
em diálogo com os outros Poderes e com a sociedade. Cabe ao Supremo 
catalisar ações e políticas públicas, coordenar a atuação dos órgãos do Estado 
na adoção dessas medidas e monitorar a eficiência das soluções. 

[...] 
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Ao Supremo cumpre interferir nas escolhas orçamentárias e nos ciclos de 
formulação, implementação e avaliação de políticas públicas, mas sem detalhá-
las. 

 

Conforme se verifica nos trechos acima colacionados, o relator da matéria 

evidencia consciência quanto à possível interferência da decisão tomada pelo Supremo 

Tribunal Federal no âmbito de competência dos demais poderes constituídos, 

especialmente do Poder Executivo, a quem cabe à administração federal, nos termos do 

art. 84, II, da Constituição Federal. 

Ora, a ADPF nº. 347/DF tem como pedido de mérito que o Supremo Tribunal 

Federal determine a elaboração pelo Governo Federal de um plano para solucionar os 

problemas do sistema carcerário, o qual, após posterior homologação pela Corte 

Constitucional, deve ser implementado e fiscalizado pelo próprio Supremo, de modo que 

o órgão passará por todas as etapas que envolvem as diretrizes administrativas de uma 

gestão pública. 

Conforme avaliou o Ministro Marco Aurélio nos trechos ora transcritos, a 

função do Supremo Tribunal Federal é de agir em diálogo com outros poderes e com a 

sociedade. O que se viu, no entanto, ao contrário disso, foi a tomada de decisão sobre o 

tema sem que tal diálogo foi realizado. 

Já em sede liminar, restou determinado que o Poder Executivo não poderia 

realizar novos contingenciamentos de recursos do Fundo Penitenciário Nacional, bem 

como que deveria liberar o saldo existente em tal fundo de recursos, de forma que o 

administrador público teve relativizar o planejamento eventualmente realizado para tais 

recursos. Dessa forma, ao contrário do que defendeu o relator, não cabe ao Supremo 

“interferir nas escolhas orçamentárias e nos ciclos de formulação, implementação e 

avaliação de políticas públicas". Nos termos do supracitado dispositivo constitucional, 

essa tarefa incumbe constitucionalmente ao administrador eleito, no caso, o chefe do 

Poder Executivo e seus auxiliares. 

Após o relator, o julgamento seguiu com a prolação do voto do Min. Edson 

Fahin, cujo trecho segue reproduzido: 

Nesses casos em que a política democrática majoritária não realiza por inteiro o 
seu papel de efetivação de direitos, sobretudo direito fundamentais, ainda que se 
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reconheça ser este o espaço adequado para as conquistas dos direitos 
declarados no texto, não caberia justamente aos representantes da minoria 
(partido político com baixa representatividade numérica, como o é o Partido 
Político autor) provocar a atuação do Poder Judiciário como última trincheira de 
guarda desses direitos mais básicos à sobrevivência digna? O que há na 
presente ADPF 347, em verdade, não trata de usar o Poder Judiciário e o STF 
como espaço constituinte permanente, mas sim como um Poder que atua 
contramajoriatamente para a guarda da Constituição e a proteção de direitos 
fundamentais que vem sendo sistematicamente violados pelos Poderes que lhes 
deveriam dar concretude. 
Pondero que este caso demonstra justamente que a separação entre os Poderes 
e a política democrática muitas vezes são invocados como escusas para impedir 
a atuação, em especial diante da inércia intencional e sistemática dos demais 
Poderes, de quem deve guardar a Constituição. 
Creio que, dessa forma, o Supremo Tribunal Federal está, em cognição sumária, 
reconhecendo a impossibilidade de que se mantenha o atual estado de coisas 
inconstitucional do sistema carcerário; reconhecendo a importância da proteção 
internacional dos direitos humanos; dando indicações ao Poder competente para 
que tome medidas, desde logo, aptas a dar início a um processo de mudança da 
atual situação de violação massiva de direitos fundamentais dos encarcerados e 
deixando para analisar mais detidamente o caso e os demais pedidos requeridos 
quando da devida análise do mérito. 

 

No julgado, observa-se, inclusive, certo grau de indiferença dos ministros que 

compõem o Supremo Tribunal Federal quanto aos limites da competência 

constitucionalmente fixada e a independência dos poderes (cláusula pétrea na 

Constituição Federal de 1988). Nesse sentido, veja-se o trecho do voto da Ministra Rosa 

Weber: 

 

O Supremo Tribunal Federal, nessa onda que aduz ativista - só que nós não 
agimos ex officio, somos provocados e isso aqui é um exemplo disso -, tem ido 
muito além do que já foi. O Supremo Tribunal Federal agora ocupa um papel de 
destaque até mesmo na garantia da governabilidade sob vários aspectos, 
porque, em várias ocasiões, essas políticas públicas não são enfrentadas. E 
enfrentá-las politicamente pode gerar um preço social muito grande para aqueles 
a quem compete decidir sobre essas matérias. 
[...] 
o que tem acontecido hoje com o Supremo Tribunal Federal. Esse ativismo, essa 
suposta judicialização de questões que, segundo alguns, não nos dizem 
respeito, nos diz respeito na medida em que a Constituição Federal nos obriga a 
prover tão logo provocado. Se nós tivéssemos nos Estados Unidos, talvez a 
Suprema Corte de lá pudesse se pronunciar ou não - "não julgo, acho que a 
sociedade não está preparada". (grifo constante no original) 

 

Na espécie, afirma categoricamente o julgador que a corte constitucional 

angariou destaque, inclusive, na garantia da governabilidade. É preocupante tal 

assertiva, considerando especialmente que garantir governabilidade não é papel do 
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Supremo Tribunal Federal, mas do Poder Legislativo, a quem cabe aprovar o orçamento 

proposto pelo Poder Executivo, garantindo o exercício do governo.  

Não cabe, em definitivo, ao Poder Judiciário intervir em tal esfera de 

competência, especialmente no sentido de determinar a liberação de recursos públicos, 

como aquele depositados no Fundo Penitenciário Nacional. A aplicação de recursos 

públicos demanda programação, sendo necessário que o Poder Executivo, para cumprir 

tal mister, elabore projeto próprio que contemple a destinação dos valores para que haja 

efetividade na aplicação do orçamento público.  

A prévia necessidade de projeto para aplicação dos recursos foi inclusive 

explicitada pelo Min. Teori Zavaski quando asseverou, por ocasião do julgamento, que 

“não adianta liberar os recursos orçamentariamente, se não há como aplicá-lo por falta 

de projetos”. No entanto, mesmo diante de tal constatação, decidiu por votar 

favoravelmente à matéria. 

A reconhecida “onda ativista” que assola o Supremo Tribunal Federal (para 

usar as próprias palavras da Min. Rosa Weber), tem possibilitado à corte, diante da 

aceitação popular de seus julgados, de modo que o Min. Edson Fachin chegou a 

reconhecer no julgado que: 

 

Vive-se no ápice do poder judiciário no Brasil momento de alta voltagem, para 
utilizar expressão cunhada por José Rodrigo Rodriguez. Imensa legitimidade 
desfruta hoje a Constituição e seus preceitos. A riqueza do paradoxo bateu às 
portas do Supremo Tribunal Federal: felizmente os pedidos ao Supremo 
praticamente não tem limites; e infelizmente os pedidos ao Supremo 
praticamente não tem limites. 

 

Do trecho acima, se extraem premissas importantes para esta pesquisa, 

especialmente no sentido de observar que o próprio Supremo Tribunal Federal 

reconhece estar vivendo um ápice quanto as suas decisões, as quais gozam de ampla 

aceitação social. 

De outro lado, é citado o paradoxo consistente nos limites dos pedidos 

formulados à corte, pois, de um lado, inexistem limites quanto ao teor dos pedidos 

formulados, o que permite o julgamento de qualquer matéria pela corte. Isso confere ao 
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Supremo Tribunal Federal amplo espectro para interferir no âmbito da competência dos 

demais poderes constituídos. 

De outra senda, a inexistência de limites quanto aos pedidos formulados 

perante a corte pode desembocar em decisões que igualmente não atendem a qualquer 

baliza, fazendo que o Poder Judiciário invada o âmbito da competência dos demais 

poderes constituídos. 

Desse paradoxo, deve-se atentar especialmente para o primeiro viés, qual 

seja o de que não há limite de cognição para o Supremo Tribunal Federal, 

especialmente em razão de a nossa Constituição Federal contemplar amplo espectro de 

direitos e garantias fundamentais, que possibilitam adequar as mais variadas situações 

do cotidiano. 

Segue, com tal entendimento, o Min. Edson Fachin: 

 

Restou, assim, novo perfil ao Judiciário; daí a esperança de que haja juízes em 
Brasília, como se disse da tribuna. O problema, porém, está nesse figurino de 
constituinte permanente que se quer atribuir ao Supremo. A política sem 
partidos, o Estado sem efetividade, entre outros fatores, conduz a um Judiciário 
que não deveria ser aclamado como a ponte de salvação única entre o inferno e 
o céu, como se deflui do uso de trecho da “Divina Comédia” na petição inicial. 
Quem pede o que quer pedir não pode mesmo se demitir da responsabilidade 
com aquilo que almeja do juiz. 

 

Após tecer a reflexão objeto de análise, conclui o ministro que o Supremo 

Tribunal Federal não quer exercer esse papel de constituinte permanente, pois, no caso, 

a discussão posta é matéria, no entender do julgador, pertinente para que seja decidida 

em sede de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, cabendo à corte 

conhecer da ação e dos pedidos nela formulados. 

Interessa notar a partir do trecho acima colacionado que o Autor da ação em 

questão espera do Poder Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, a 

solução para temas que deveriam ser resolvidos pelas vias ordinárias do poder político, 

representado pelo parlamento e pela chefia do executivo. Não sem razão é que o Autor 

almeja que tal solução advenha do Poder Judiciário. O perfil ativista do Supremo 

Tribunal Federal á notável, de modo que quem busca o provimento judicial, nas palavras 

do ministro, “pede o que quer pedir”. 
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A partir não apenas do trecho colacionado, mas dos demais extraídos dos 

votos que compõem o julgamento da ADPF nº. 347/DF, reafirma-se a consciência que 

detém o Supremo Tribunal Federal acerca de seu ativismo, não se mostrando o 

fenômeno decorrente da mera aplicabilidade das normas constitucionais ou de métodos 

hermenêuticos comezinhos. 

 

4.3 A possibilidade de prisão após o trânsito em julgado ordinário como reflexo 

da superação do Texto Constitucional (julgamento das ADC´s 43 e 44). 

 

Revela-se importante para as conclusões que se busca na presente pesquisa 

a análise do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal das medidas 

cautelares nas Ações Diretas de Constitucionalidade nº. 43 e 44 (STF, 2018, online), as 

quais tem por objeto a declaração de constitucionalidade do art. 283 do Código de 

Processo Penal Brasileiro11, que dispõe expressamente sobre a possibilidade de prisão 

somente a partir da efetivação do trânsito em julgado da sentença condenatória. 

A ação foi proposta a partir da mudança de entendimento do Supremo 

Tribunal Federal sobre a matéria a partir do julgamento da ação de habeas corpus nº. 

126.292/SP (em 2016), por meio da qual a corte modificou entendimento firmado no ano 

de 2009, que condicionava o início do cumprimento da pena ao efetivo trânsito em 

julgado da condenação. 

Sobre o tema foram ajuizadas duas ações diretas de constitucionalidade, a de 

número 43, proposta pelo Partido Ecológico Nacional (PEN) e a de número 44, ajuizada 

pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Considerando a completa 

coincidência de objeto, o relator determinou o apensamento da segunda ação à primeira 

para que fossem julgadas em conjunto pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. 

O relator sorteado para o caso foi o Ministro Marco Aurélio, tendo participado 

do julgamento ainda os Ministros Ricardo Lewandowski, Celso de Mello, Dias Toffoli, 

                                                

11
 Art. 283.  Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da 

autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no 
curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva.     
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Carmem Lúcia (presidente do STF), Edson Fachin, Rosa Weber, Teori Zavascki, 

Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Luiz Fux.  

Foram admitidos como amicus curiae o Defensor Público-Geral do Estado do 

Rio De Janeiro, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, Instituto Brasileiro de Ciências 

Criminais – IBCCRIM, Defensoria Pública da União, Defensor Público-Geral Federal, 

Instituto Ibero Americano de Direito Público - Capítulo Brasileiro – IADP, Instituto Dos 

Advogados De São Paulo – IASP, Associação dos Advogados de São Paulo e 

Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas – ABRACRIM. 

A partir do julgamento da matéria, foi indeferida a medida cautelar proposta12, 

tendo o Supremo Tribunal Federal reafirmado o posicionamento adotado quando da 

apreciação do HC nº. 126.292/SP, no sentido de que é possível o início do cumprimento 

provisório de pena, sem que haja o trânsito em julgado da condenação, sendo suficiente 

o exaurimento da matéria em julgamento colegiado por órgão judicial de segundo grau 

de jurisdição. 

Voltando-se ao objeto específico do presente estudo, o julgado em questão 

torna-se matéria de interesse especialmente diante da literalidade do dispositivo da 

legislação ordinária questionado, o qual apenas reproduz norma prevista na Constituição 

Federal. Assim como ocorreu no caso da União Homoafetiva, mesmo diante da norma 

constitucional, restou aplicada a técnica na interpretação conforme a constituição para o 

fim de invalidar a aplicação mais literal do texto normativo questionado. 

O posicionamento ativista do Supremo Tribunal Federal, assim como ocorreu 

no caso da união homoafetiva, nitidamente atende a um clamor público por justiça, 

considerando o contexto de corrupção generalizada que se observou a partir da 

deflagração da Lava Jato. No entanto, como bem advertiu o Ministro Dias Tóffoli, “o 

clamor público definitivamente não deve ser o azimute a orientar uma decisão judicial”13.  

É importante anotar, de logo, que a decisão tomada foi não unânime, de 

forma que restaram vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Rosa Weber, Ricardo 

                                                

12
 Integralidade do acórdão juntada a esta pesquisa como Anexo III. 

13
 Consultor Jurídico. Imparcialidade. Clamor público não pode orientar decisões da Justiça, afirma Dias 

Toffoli. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2018-mar-16/clamor-publico-nao-orientar-decisoes-
justica-toffoli> Acesso em: 02.02.2019. 

https://www.conjur.com.br/2018-mar-16/clamor-publico-nao-orientar-decisoes-justica-toffoli
https://www.conjur.com.br/2018-mar-16/clamor-publico-nao-orientar-decisoes-justica-toffoli
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Lewandowski, Celso de Mello, e, em parte, o Ministro Dias Toffoli, denotando a 

controvérsia quanto ao tema no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal. 

A controvérsia posta em julgamento nas ADCs 43 e 44 cinge-se à 

possibilidade de execução provisória da pena antes da efetivação do trânsito em 

julgado. O texto constitucional prevê, no art. 5º, LVII, que ninguém será considerado 

culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, ao passo em que a 

norma insculpida no art. 283 do Código de Processo Penal (cuja constitucionalidade é 

objeto de discussão no caso em comento) disciplina que a prisão somente se efetivará 

após o trânsito em julgado da sentença condenatória.  

O julgamento foi iniciado pelo voto do relator Ministro Marco Aurélio, que, de 

logo, evidenciou que a literalidade do texto constitucional não permite a existência de 

“controvérsias semânticas” em relação ao tema, de modo que a Constituição somente 

permite a efetivação da prisão após o trânsito em julgado da condenação. 

Chega o Ministro a ser enfático em relação ao tema ao afirmar que: 

 

O dispositivo não abre campo a controvérsias semânticas. A Carta Federal 
consagrou a excepcionalidade da custódia no sistema penal brasileiro, sobretudo 
no tocante à supressão da liberdade anterior ao trânsito em julgado da decisão 
condenatória. A regra é apurar para, em execução de título judicial condenatório 
precluso na via da recorribilidade, prender. 

[...] 

O abandono do sentido unívoco do texto constitucional gera perplexidades, 
presente a situação veiculada nestas ações: pretende-se a declaração de 
constitucionalidade de dispositivo que reproduz o prescrito na Carta Federal. Não 
vivêssemos tempos estranhos, o pleito soaria teratológico; mas, infelizmente, a 
pertinência do requerido nas iniciais surge inafastável. 

 

De fato, como visto anteriormente, a Constituição Federal é clara ao fixar que 

a culpa somente pode ser entendida a partir do efetivo trânsito em julgado da 

condenação, de modo que é necessária a constituição definitiva do título para que se 

possa efetivar a prisão. 

Adverte o Ministro Marco Aurélio que vivemos em “tempos estranhos”, 

conduzindo ao raciocínio de que, em outros momentos nos quais a corte se pautava 
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naquilo previsto pela Constituição Federal o pleito de declaração de constitucionalidade 

do dispositivo questionado soaria inclusive como teratológico. 

Há, como no caso da União Homoafetiva acima tratado, identidade entre a 

norma constitucional e a norma legal que regem à matéria, de modo que não haveria 

razões para se cogitar da declaração da constitucionalidade do preceito fixado na 

legislação ordinária. 

Conforme adverte o Ministro Marco Aurélio, rememorando sua posição no 

julgamento do habeas corpus 126.292, “há uma máxima, em termos de hermenêutica, 

segundo a qual, onde o texto é claro e preciso, cessa a interpretação, sob pena de se 

reescrever a norma jurídica, e, no caso, o preceito constitucional”. É esse o caso em 

questão, no qual a norma legal somente reproduz o preceito constitucionalmente fixado, 

sendo a harmonia entre ambas completa. 

Com base em tais premissas, o Ministro Marco Aurélio votou a favor da 

declaração da constitucionalidade do dispositivo previsto no ar. 283 do Código de 

Processo penal Brasileiro. 

Na mesma linha de intelecção, tem-se o voto do Ministro Ricardo 

Lewandowski, o qual asseverou “que não conseguia ultrapassar a taxatividade desse 

dispositivo constitucional, que diz que a presunção de inocência se mantém até o 

trânsito em julgado. Isso é absolutamente taxativo, categórico; não vejo como se possa 

interpretar tal garantia”, revelando a impossibilidade de que se julgasse de maneira 

contrária ao que resta claramente disposto no texto constitucional. 

O Ministro Lewandowski chega, em arremate, a afirmar que: 

Nesse sentido, com a devida vênia à corrente majoritária que se formou no 
julgamento do HC 126.292/SP, naquela assentada, o Plenário da Suprema Corte 
extraiu do art. 5°, LVII, da Constituição, um sentido que dele não se pode e nem, 
no mais elástico dos entendimentos, se poderia extrair, vulnerando, 
consequentemente, mandamento constitucional claro, direto e objetivo, 
protegido, inclusive, pelo próprio texto constitucional contra propostas de 
emendas constitucionais tendentes a aboli-lo, conforme dispõe o art. 60, § 4°, IV, 
da Carta. 

 

Veja-se que o posicionamento é absolutamente taxativo, ressaltando, 

inclusive, o fato de o princípio da presunção de inocência ser cláusula pétrea no direito 
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pátrio, de modo que é vedada qualquer proposta que, ao menos, tenha por intento 

diminui-lo de qualquer modo. 

Passando-se à análise do voto do Min. Dias Toffoli, de logo, adverte que o 

entendimento sobre a possibilidade de efetivação da prisão após a confirmação da 

condenação em segundo grau perdurou no Supremo Tribunal Federal por quase vinte 

anos, tendo, somente a partir de 2009, a corte entendido pela impossibilidade de 

cumprimento da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado da condenação 

criminal. 

Com isso, evidencia o ministro que a Corte Constitucional está retrocedendo 

em sua jurisprudência ao “represtinar” situação já, há muito, superada e consolidada. 

Prevaleceu na corte, todavia, o entendimento de conferir ao dispositivo legal 

interpretação conforme a Constituição Federal para possibilitar o encarceramento após o 

chamado trânsito em julgado ordinário (julgamento de todos os recursos pendentes em 

segundo grau de jurisdição). 

Conforme advertiu o Min. Edson Fachin, a Constituição, quando se refere à 

possibilidade de efetivação da prisão antes do trânsito em julgado, deve ser interpretada 

de forma sistemática, em consonância com outros princípios constitucionais, levando à 

conclusão de que é possível se efetivar a prisão antes do trânsito em julgado do 

acórdão. 

Prevaleceu ainda na corte o entendimento pela possibilidade de se efetivar a 

prisão em segundo grau de jurisdição com base na baixa efetividade dos julgamentos 

dos recursos dirigidos às cortes superiores, havendo diminuto número de reversão de 

casos submetidos a julgamento. Ademais, reconheceu-se ainda a ausência de efeito 

suspensivo automático de tais recursos, de modo que se mostra viável, de logo, a 

execução do julgado. 

Em suma, mesmo diante da consciência da corte constitucional acerca da 

taxatividade da norma constitucional, optou-se por favorecer os anseios da população 

em ver efetivada a norma penal em casos de repercussão nacional, como os processos 

que compõem a chamada “Operação Lava Jato”. 
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Some-se a isso a insegurança jurídica de a corte mudar de forma repentina 

seu posicionamento consolidado para o fim de possibilitar a efetivação da prisão antes 

mesmo do trânsito em julgado da sentença condenatória. 

 

4.4 Um modelo para a superação do ativismo judicial do Supremo Tribunal 

Federal. 

 

Os julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, diante da estrutura 

organizacional do ordenamento jurídico brasileiro, gozam de absoluta aplicabilidade e 

validade, considerando que inexiste órgão de jurisdição mais elevada que detenha 

competência para “reformar” as decisões prolatadas pela Corte Constitucional. Nessas 

condições o STF torna-se incontrolável quanto à suas decisões, inexistindo qualquer 

forma de contenção, o que inclusive viola a lógica de freios e contrapesos que deve 

existir no âmbito do Estado brasileiro.  

Não por outra razão é que vários julgados proferidos pelo Supremo Tribunal 

Federal, a exemplo dos que foram aqui analisados, tiveram seu cumprimento imediato, 

sem que pudesse haver qualquer forma de questionamento institucional, seja de ordem 

política ou legal. As críticas restringem-se ao âmbito acadêmico/doutrinário, o que, na 

prática, não detém qualquer poder para modificar o que restou decidido. 

É nesse ambiente de ampla liberdade que o STF tem fincado as raízes de seu 

ativismo, de modo que se revela hoje como o “guardião das minorias”, como se verificou 

no caso da União Homoafetiva e do Estado de Coisas Inconstitucional. Sob esse 

argumento de órgão contramajoritário, a corte decide sobre questões que não estão no 

âmbito de sua competência, interferindo, não raras vezes, no âmbito da competência 

dos demais poderes constituídos, conforme restou evidenciado. 

Em boa parte dos julgados, pode-se invocar o brocardo de que “os fins 

justificam os meios”, considerando que, por exemplo, a afirmação social e legal daqueles 

que uniram-se a pessoas do mesmo sexo ou mesmo a melhoria (ainda que ínfima) da 

situação dos presos a partir do julgamento do caso do Estado de Coisa Inconstitucional.  
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Importa salientar, nesse contexto, o risco concreto para a manutenção do 

equilíbrio do Estado brasileiro a partir da interferência do Supremo Tribunal Federal no 

âmbito da competência constitucional dos demais poderes. A evolução do ativismo 

judicial do STF pode provocar desequilíbrio institucional apto a aprofundar a crise 

institucional já existente entre os podes constituídos, conforme advertiu Luís Roberto 

Barroso (2008, online). 

Nessas condições, é preciso que seja criado novo órgão no Brasil, cuja 

função assemelhar-se-á a do Conselho Nacional de Justiça, todavia, não com enfoque 

no exercício correcional dos membros do Poder Judiciário, mas para validar julgados 

prolatados pelo Supremo Tribunal Federal nos quais a corte manifeste posição ativista. 

O órgão deve ser composto por membros dos três poderes constituídos, de 

modo que haja ampla representatividade e legitimidade para a tomada de decisões. A 

finalidade conter os anseios de nossa Corte Constitucional, bem como de manter o 

equilíbrio entre os poderes constituídos. 

Ademais, é preciso que sejam estabelecidos critérios para a provocação do 

novo órgão no sentido de que coíba determinado posicionamento/julgamento adotado 

pelo Supremo Tribunal Federal. Para tanto, adota-se como pressupostos a sugestão 

constante na nota de rodapé nº 4, do voto do Juiz da Suprema Corte Americana Harlan 

Fisk Stone, quando do julgamento do caso United States v. Carolene Products Co 

(1938), restou definido que, ao julgar temas, especialmente envolvendo a eficácia de 

direitos fundamentais deve-se analisar: a) os juízes se ativeram ao texto constitucional; 

b) se os canais de participação política que levaram a edição da norma estavam abertos; 

c) verificar se a norma em questão discrimina grupos minoritários, levando a fragilização 

do processo democrático14. 

O julgamento acima tinha por objeto a discussão acerca da 

constitucionalidade de uma “...Lei de 1923 (Filled Milk Act), que havia tornado ilegal o 

transporte de ‘leite modificado’ (Milnut) de um estado para outro” (BARROSO; VIEIRA; 

GLEZER, 2017, pág. 471). 

                                                

14
 Tradução livre do texto original. 
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A nota de rodapé trouxe as balizas para que se verifique o papel exercido 

pela Corte Constitucional, especialmente se refere ao sistema de competências 

constitucionalmente fixado. A nota de rodapé procurou conferir “..proteção contra abusos 

no processo político, via judiciário, e a defesa do controle de constitucionalidade” 

(BARROSO; VIEIRA; GLEZER, 2017, pág. 474). 

Dessa forma, invoca-se a multicitada nota de rodapé como proposta de 

parâmetro para a atuação do novo órgão de controle do Poder Judiciário a ser 

constituído. Na espécie, o referido órgão seria chamado a atuar quando: a) os juízes 

não se ativeram ao texto constitucional; b) os canais de participação política que 

levaram a edição da norma estavam fechados; c) norma descriminar grupos 

minoritários, levando a fragilização do processo democrático. 

Os legitimados a provocar o novo órgão seriam os mesmos personagens que 

detém a possibilidade de propor ação direta de inconstitucionalidade e a ação 

declaratória de constitucionalidade, nos termos do art. 103 da Constituição Federal de 

198815. No caso, o mesmo órgão legitimado a julgar a questão proposta teria a 

competência para admiti-la para julgamento, de modo que ficaria responsável pela 

aferição da necessidade de se reavaliar a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal 

Federal. 

É preciso a criação de métodos de controle da atividade da Corte 

Constitucional Brasileira, sob pena desta arvorar-se, em definitivo, da competência 

firmada pela Constituição em favor dos demais poderes, fazendo desequilibrar-se a 

harmonia entre eles, o que constitui preceito fundamental de constituição do estado 

brasileiro (art. 2º da Constituição Federal) 16.  

 

 

                                                

15 Art. 103 Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de 
constitucionalidade: I - o Presidente da República; II - a Mesa do Senado Federal; III - a Mesa da Câmara 
dos Deputados; IV - a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; V - o 
Governador de Estado ou do Distrito Federal; VI - o Procurador-Geral da República; VII - o Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; VIII - partido político com representação no Congresso 
Nacional; IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 
16

 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento de casos 

submetidos à apreciação da corte, tem adotado confessado posicionamento ativista, o 

que se mostra absolutamente incompatível com o sistema de repartição de 

competências constitucionalmente fixado no Brasil, mesmo quando se considera o 

conceito moderno empregado ao princípio da separação dos poderes. 

Os julgados analisados nesta pesquisa evidenciam que o ativismo de nossa 

corte constitucional não decorre da adoção de teorias sobre a aplicação de princípios 

constitucionais ou mesmo em decorrência de aplicação de técnicas de hermenêutica 

constitucional. Em verdade, a postura ativista da corte é confessada pelos membros que 

compõem o tribunal, de modo que resta evidenciada a ausência de qualquer mecanismo 

de controle por parte dos demais poderes constituídos. 

A harmonia e a independência entre os poderes, que constitui preceito 

fundamental da Republica Federativa do Brasil, restam, portanto, abaladas diante do 

recorrente ativismo de nossa Corte Constitucional, que atribuiu para si à pecha de 

“protetora das minorias” e, sob esse falacioso fundamento, termina por decidir sobre 

temas que não estão compreendidos no âmbito de sua competência constitucional. 

Ponto de relevo é notar que o ativismo do Supremo Tribunal Federal não 

decorre da aplicação de técnicas hermenêuticas ou mesmo da adoção pela Corte 

Constitucional de posicionamentos doutrinários como os que foram amplamente 

demonstrados no segundo capítulo deste estudo. Não há como classificar os julgados 

aqui analisados como reflexo da adoção, por exemplo, da doutrina proposta por 

Dworkin, em que há evidente valoração dos princípios na construção da solução judicial. 

Tomando o papel do juiz, membro do Poder Judiciário, como o de um agente 

moral, abre-se todo um leque de “oportunidades”. Tem-se que o magistrado não está 

mais estritamente vinculado somente ao Direito, se pode este agente caminhar 

livremente entre o sinuoso campo da moral, o espectro decisório do Juiz é ampliado de 

forma significativa. Neste âmbito, sob as alegações morais ou com base em princípios 

constitucionais (mesmo que muitas vezes disfarçadas de Direito), poderia, sim, o 
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magistrado adentrar livremente no campo da política. Dessa forma é que 

corriqueiramente, no Brasil, os juízes, em suas decisões, voltam-se à área 

eminentemente moral, qual seja a determinação de Políticas Públicas, fundados em 

premissas metamórficas, como o “interesse público”. 

Todavia, a função do julgador deve ser a de preservação de um princípio 

social, de modo que, ao enfrentar a possibilidade de as decisões judiciais influenciarem 

as políticas públicas, o Poder Judiciário deve ter uma posição de garantidor de valores 

básicos e de fiscal da atividade administrativa. Não deve, nessas condições, o 

magistrado agir como executor da política pública, concedendo medidas a seu livre 

critério. 

Para que fique claro, não se defende à adoção de um positivismo exclusivo, 

de modo que o sistema de valores consagrado no texto constitucional deve interferir no 

contexto da tomada de decisões pelo Poder Judiciário. No contexto 

neoconstitucionalista, inexiste dúvida da aplicabilidade imediata dos princípios 

constitucionais, de modo que devem ser sempre levados em conta quando da tomada 

de decisões especialmente pelo Supremo Tribunal Federal.  

Todavia, nas situações em que inexiste norma para a solução do caso 

concreto ou ainda na hipótese de haver uma norma constitucional em sentido contrário, 

a ponderação de princípios não deve conduzir o Supremo Tribunal Federal a atuar como 

verdadeiro legislador para, assim, solver as demandas da sociedade. Deve prevalecer o 

processo legislativo, eis que a função típica de editar normas pertence a esse poder. 

A violação do sistema de repartição de poderes é absolutamente clara e deve 

ser observada. Ainda que se considere a doutrina mais moderna sobre o tema (que não 

restringe a cada poder constituído somente a realização de suas funções típicas, como, 

por exemplo, no caso de o Chefe do Poder Executivo brasileiro poder editar medidas 

provisórias), deve ser observado o princípio da separação dos poderes. Não há a 

superação definitiva do princípio, mas apenas uma visão moderna a ele empregada pela 

doutrina. Assim, as funções típicas de cada poder, mesmo que no estado moderno, 

devem ser respeitadas, o que não se observa em face do Supremo Tribunal Federal. 

O fato de o Supremo Tribunal Federal figurar como o “guardião da 

Constituição” no Brasil, não lhe confere ampla liberdade para decidir livremente, sob a 
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pecha de aplicar a norma “conforme a constituição”, como se viu nos julgados 

contemplados na presente pesquisa. 

O receio é de que a proliferação de decisões ativistas do STF, as quais, hoje 

gozam de ampla aceitação da opinião pública, torne-se, em um futuro não muito 

distante, motivo de desgaste e de instabilidade entre os poderes constituídos. O 

desequilíbrio entre os poderes com a prevalência das decisões tomadas pelo Supremo 

Tribunal Federal (poder incontrolável) pode levar à ruína do Estado brasileiro. Esse 

caminho nos levará a vivenciar uma ditadura de juízes a partir da crise de 

representatividade dos demais poderes? 

Por óbvio, que esse não é o objetivo desejado. É preciso, todavia, para evitá-

lo, que a nossa Corte Constitucional seja contida em seus “avanços”. A crise de 

representatividade e de legitimidade dos poderes Legislativo e Executivo pode conduzir 

à assunção do Poder Judiciário, que goza da ampla aceitação social. 

Nessas condições, endossa-se como solução para o controle das decisões 

tomadas pelo Supremo Tribunal Federal as soluções propostas pelo juiz Harlan Fiske 

Stone, no caso United States v. Carolene Products Co., julgado em 25 de abril de 1938, 

por meio do qual deve-se aferir se: a) os juízes se ativeram ao Texto Constitucional; b) 

se os canais de participação política que levaram a edição da norma estavam abertos; c) 

verificar se a norma em questão discrimina grupos minoritários, levando a fragilização do 

processo democrático. 

A partir desses filtros, ter-se-á uma decisão que respeite os limites 

constitucionais e a prevalência dos direitos fundamentais das minorias. Nos casos aqui 

analisados, tais pressupostos não foram atendidos, de modo que o Supremo Tribunal 

Federal não poderia ter avançado no julgamento de tais matérias, especialmente por 

violar a primeira condição que é o atendimento ao disposto no texto constitucional. 

A criação de um órgão com força de controle sobre o mérito das decisões do 

Supremo Tribunal Federal mostra-se decisiva para a manutenção do equilíbrio do 

Estado Brasileiro. A participação de integrantes dos três poderes no novo órgão 

privilegiará a manutenção da harmonia, de modo que a reforma de qualquer decisão não 

retirará do Supremo Tribunal Federal a eficácia de suas decisões. 
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Dessa forma, como proposta de solução para a problemática apresentada 

nesta pesquisa, tem-se a edição de emenda constitucional que fixe a criação de órgão 

composto por integrantes dos três poderes com competência para, quando provocado, 

decidir se a decisão combatida violou o sistema de repartição de competências 

constitucionalmente fixados. 

Assim, a admissão de qualquer caso perante o novo órgão de controle se 

dará quando: a) os juízes não se ativeram ao texto constitucional; b) os canais de 

participação política que levaram à edição da norma estavam fechados; c) norma 

discriminar grupos minoritários, levando à fragilização do processo democrático. 

Não se deseja criar nova “instância” ou elevar a burocracia no estado 

brasileiro. O objetivo único é efetivar o controle do Supremo Tribunal Federal, o qual não 

é hoje alcançado pelo sistema de freios e contrapesos fixado pela Constituição Federal 

de 1988. No ordenamento jurídico pátrio, inexiste qualquer espécie de controle da 

atividade judicante de nossa Corte Constitucional. 

Hoje, aos demais poderes, cabe tão somente cumprir as decisões emanadas 

do Poder Judiciário, ainda que esses julgados violem de forma flagrante o sistema de 

repartição de competências fixado na Constituição Federal de 1988. É preciso criar um 

sistema novo, com a finalidade de preservar a harmonia e a continuidade democrática 

do Estado brasileiro. 
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