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RESUMO 

 

Dentre os países que adotam o modelo de Corte Constitucional, à exemplo do Brasil, o Tribunal 
Supremo exerce, além da função jurisdicional, também função política, seja pela forma que ocorre 
escolha de seus Ministros, seja pela presença de uma Constituição caracterizada como sendo um 
instrumento político. A interpretação da norma constitucional é tarefa precípua da Corte 
Constitucional, o que traduz sua incumbência de efetivar a supremacia da Constituição, vez que não 
se deseja um Judiciário descompromissado, especialmente perante às constantes transformações 
sociais, somadas às diversidades culturais e ideológicas existentes e todo território nacional. Neste 
sentido, e, por influências do Neoconstitucionalismo, nasce o Ativismo Judicial, em um contexto no 
qual os princípios constitucionais passaram a servir como parâmetros às decisões da mais alta Corte 
constitucional brasileira. Citado fenômeno, alvo de muitos questionamentos, especialmente, quanto à 
sua real legitimidade, ganha espaço na sociedade hodierna, seja diante das visíveis falhas dos 
Poderes Executivo e Legislativo, seja quando da necessidade de efetivação de direitos fundamentais. 
Pode-se questionar, então: estariam as decisões ativistas ultrapassando os limites impostos à função 
jurisdicional, bem como ofendendo a separação dos Poderes? Quais limites o Supremo Tribunal 
Federal deve observar, no desempenho de sua atividade judicante, para que esta detenha 
legitimidade democrática? O presente trabalho propõe-se a realizar um estudo acerca do ativismo 
judicial, bem como avaliações a respeito da jurisdição constitucional ativista, no contexto de 
superação do positivismo jurídico. Para a elaboração deste trabalho, foram consultadas bibliografias 
de propriedade particular. 

 
Palavras-chave: ativismo judicial; jurisdição constitucional; neoconstitucionalismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Among the countries that adopt the model of Constitutional Court, like Brazil, the Supreme Court 
exercises, in addition to the jurisdictional function, also a political function, either by the form chosen 
by its Ministers or by the presence of a Constitution characterized as being a Political instrument. The 
interpretation of the constitutional norm is the primary task of the Constitutional Court, which translates 
its duty to effect the supremacy of the Constitution, since it is not desired a uncommitted Judiciary, 
especially before the constant social transformations, added to the existing cultural and ideological 
diversities and all territory national. In this sense, and through influences of Neo-constitutionalism, 
Judicial Activism is born, in a context in which the constitutional principles began to serve as 
parameters for the decisions of the highest Brazilian Constitutional Court. Quite a phenomenon, the 
subject of many questions, especially as to its real legitimacy, gains space in today's society, either in 
the face of the visible failures of the Executive and Legislative Powers, or when the need to realize 
fundamental rights. One could question, then: were the activist decisions going beyond the limits 
imposed on the jurisdictional function, as well as offending the separation of Powers? What limits does 
the Federal Supreme Court have to observe, in the performance of its judicial activity, in order for it to 
have democratic legitimacy? The present work proposes to carry out a study on the judicial activism, 
as well as evaluations regarding the constitutional jurisdiction activist, in the context of overcoming the 
legal positivism. For the preparation of this work, bibliographies of private property were consulted. 
 
Keywords: judicial activism; Constitutional jurisdiction; Neo-constitutionalism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos países que adotam o modelo de Corte Constitucional, entre eles o Brasil, 

o Tribunal Supremo exerce, além da função jurisdicional, também função política, 

notadamente, porque a Constituição, que concede tal poder ao Tribunal Superior, é 

um documento político. 

Sabe-se que a interpretação de norma constitucional é tarefa da Corte 

Constitucional, bem como suas decisões possuem caráter vinculante e eficácia erga 

omnes. Sendo assim, a incumbência de efetivar a supremacia da Constituição 

transformou a função jurisdicional estatal na protagonista das modificações 

ambicionadas pelo Constituinte Originário, vez que não se deseja um Judiciário 

descompromissado, especialmente, perante as constantes transformações sociais e 

políticas. 

Veio à tona, então, o fenômeno do ativismo judicial, em um contexto no qual 

os princípios constitucionais passaram a servir como parâmetros às decisões da 

mais alta Corte Constitucional brasileira, abrangendo questões de ordem econômica, 

social, individual, política, científica, racial, ambiental, cultural e moral.  

Neste sentido, surgem os seguintes questionamentos: estariam as decisões 

ativistas ultrapassando os limites impostos ao exercício da função jurisdicional, bem 

como ofendendo o princípio da separação dos Poderes? Quais os limites a serem 

observados pelo Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua atividade 

judicante, para que esta detenha legitimidade democrática? 

Nota-se que a sociedade hodierna, por conta da sua própria configuração e, 

principalmente, por conta das visíveis falhas dos Poderes Executivo e Legislativo, 

carece de uma postura proativa do Poder Judiciário, o qual necessita sair de sua 

condição de passividade, especialmente, quando se trata de efetivação e resguardo 

aos direitos fundamentais. 

Feitas estas considerações, o presente trabalho propõe-se a realizar um 

estudo histórico-jurídico acerca do ativismo judicial, bem como uma avaliação a 

respeito da jurisdição constitucional proativa no contexto da superação do 

positivismo jurídico. No plano específico da realidade jurídica brasileira, o 

Neoconstitucionalismo tem se destacado como um elemento impulsionador do 

ativismo judicial. Torna-se imprescindível, assim, trazer as influências ativistas que 
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se fazem presentes constantemente em julgados do Supremo Tribunal Federal, 

responsáveis pelas fortes reações no meio jurídico, justamente por produzirem a 

sensação de que teria a Corte Suprema excedido os limites de suas competências. 

Por fim, é clarividente que os desdobramentos e as consequências do 

ativismo judicial levantam a preocupação acerca dos limites do processo 

hermenêutico. Ainda, faz-se necessário moderar os riscos de uma interpretação, 

com o condão de respeito à divisão dos Poderes, garantindo o resguardo à 

segurança jurídica, aos direitos fundamentais e aos mandamentos constitucionais. 

Para a plena elaboração deste trabalho, foram consultadas bibliografias de 

propriedade particular. 
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2 MATRIZES HISTÓRICAS E EVOLUÇÃO DA JURISDIÇÃO 

CONSTITUCIONAL 

 

Preliminarmente, faz-se necessária uma análise histórica acerca do ativismo 

judicial, observando-se suas bases e fundamentos iniciais, bem como a respectiva 

evolução até o atual contexto de estudo. 

Destarte, na busca por um fundamentado e coerente estudo acerca do 

ativismo judicial e da legitimidade da jurisdição constitucional proativa, pretende-se 

aclarar os ideais histórico-jurídicos acerca do assunto, para, posteriormente, criticá-

lo de maneira fundamentada e, atrelando-se às suas bases, estabelecer breves 

considerações. 

Serão analisados, destarte, os primórdios do constitucionalismo e da ideia de 

jurisdição constitucional, ligando-se ao surgimento do judicial review of legislation 

nos Estados Unidos. 

Nesse sentido, demonstradas suas bases e influências, analisar-se-á, então, 

o surgimento do controle de constitucionalidade e expansão dos Tribunais 

Constitucionais ao longo do século XX, atrelada à jurisdição constitucional no 

contexto da superação do positivismo jurídico, igualmente, às influências 

neoconstitucionalistas. 

 

2.1 Da análise histórica do constitucionalismo 

 

O arcabouço histórico das constituições dá-se, basicamente, em períodos 

temporais, os quais dividem-se dentre as preexistentes formas de local e época 

respectiva. 

Em decorrência, pois, três são os principais e básicos contextos do 

constitucionalismo, sendo eles: o Antigo, o Moderno e o Contemporâneo. 

Nessa linha, pode-se inferir que, o texto Constitucional é o elemento 

responsável por refletir as características e as ideologias de um povo determinante, 

sendo compreendido, entre as diversas nações, pela forma escrita, ou costumeira, 

relativa ao contexto de sua origem. 

Assim, em linhas evolutivas, primeiramente, é compreendido o Período do 

Constitucionalismo Antigo, fundamentado nas bases da evolução constitucional 
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entre as nações, que compreendeu entre toda a Antiguidade Clássica até o século 

XVIII. 

Nessa linha, conforme deixa claro Gustavo Benenbojm, citando Nelson 

Saldanha: 

 

Não seria equivocado dizer que as origens remotas do constitucionalismo 
são anteriores ao liberalismo. Como anota Nelson Saldanha, as concepções 
medievais já contemplam uma certa noção de limitação do poder, sempre 
compartilhando, naquele período, entre imperador e papa, entre reis e 
senhores, e controlado aqui e ali por cortes e parlamentos. Há autores que 
enxergam no movimento pontifício as raízes ancestrais do moderno 
constitucionalismo. É esta limitação que autoriza os historiadores a falar de 
um constitucionalismo medieval e mesmo a enxergar nas experiências 
medievais os germes do liberalismo moderno e da teoria constitucional 
(BENENBOJM, 2010, p. 16). 

 

Assim, tem-se que referido período compreende toda a Antiguidade, e, 

inclusive, o conhecido período do Estado Liberal, em que imperavam as Monarquias 

Absolutistas, período este caracterizado pela existência de leis protetivas de 

interesses particulares, desvinculadas, por completo, dos interesses gerais do povo. 

Como consequência, as normas constitucionais surgidas em referido período 

buscavam limitar, racionalizar e relativizar o poder concentrado nas mãos do 

monarca. 

Posteriormente, tem-se o Período Constitucional Moderno, que, para muitos 

estudiosos, marca o início, em si, dos períodos constitucionais. 

Este período é influenciado por ideologias dos Estados Unidos da América e 

da França, e contempla o início dos chamados direitos fundamentais de primeira 

dimensão. Compreendeu, também, as constituições da Alemanha, de 1919, e a 

Constituição de República Federativa do Brasil, do ano de 1934. 

Finalmente, há o Período Constitucional Contemporâneo, conhecido, por 

muitos, como Neoconstitucionalismo. É característica deste período a presença de 

textos constitucionais lastreados por direitos e garantias fundamentais, que irradiam-

se sobre todo o ordenamento jurídico infraconstitucional, marcando a atuação dos 

Três Poderes, e influindo, diretamente, no surgimento das legislações, na 

hermenêutica e na aplicabilidade das leis. 

O Neoconstitucionalismo criou um novo sistema jurídico, onde todo o 

ordenamento é visto com olhos constitucionais, com novas fundamentações e novas 

ideologias, sendo um dos precursores do ativismo judicial. 
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2.2 Nascimento do judicial review of legislation nos Estados Unidos 

 

Realizados alguns apontamentos acerca dos fundamentos histórico-jurídicos 

primordiais e da evolução do Constitucionalismo, convém realizar um estudo da 

própria jurisdição constitucional. 

Assim, nas palavras de Sergio Fernando Moro: 

 

Marbury v. Madison, célebre decisão proferida pela Suprema Corte norte-
americana em 1803, sob a presidência de John Marshall, inaugura a 
jurisdição constitucional. Não se trata, contudo de ato isolado no tempo e no 
espaço. Encontrava terreno fértil no país, que havia conquistado sua 
independência não muito tempo antes, o princípio, nela enunciado, de que 
caberia ao Judiciário o controle de constitucionalidade das leis (MORO, 
2004, p. 20). 

 

Dessa forma, a famosa decisão citada pelo autor inaugura e restringe o 

controle de constitucionalidade por parte do Poder Judiciário. 

Tem-se, porém, que referida decisão não foi a primeira que se valeu da 

atuação da jurisdição constitucional, vez que, na Inglaterra, no ano de 1610, 

conforme cita, ainda, Sérgio Fernando Moro: 

 

O Chief Justice Edward Coke, no conhecido Dr. Bonham’s Case já havia 
admitido o controle jurisdicional. O caso envolvia a aplicação de multa ao 
Dr. Bonham pelo Royal College of Physicians e a sua condenação à prisão, 
pelo mesmo conselho. Como a multa revertia em parte pelo próprio 
Conselho, Coke entendeu que isso tornava esse órgão ao mesmo tempo 
juiz e parte do caso, o que era contrário à máximo common law de que 
ninguém deve ser juiz em causa própria. A lei que conferia àquele órgão tal 
competência contrariava a common law e era, portanto, inválida (MORO, 
2004, p. 20). 

 

Nesse sentido, pode-se dizer que as influências do caso inglês tornaram-se 

significativas, especialmente nos Estados Unidos da América, tendo sido referência 

no período marcado entre os anos de 1780 e 1803 e, é exatamente neste contexto, 

que vem à tona o chamado judicial review of legislation, inaugurado pela 

Constituição Americana de 1787, representando, assim: 

 

A mais significativa inovação americana em relação à tradição inglesa. 
Representou ele, na prática, a superação do princípio da supremacia do 
Parlamento – elevado à condição de dogma no Reino Unido desde a 
Revolução Gloriosa, e lá ainda vigente – pela supremacia normativa da 
Constituição. Ao judiciário caberá exercer a guarda de tal supremacia, ainda 
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que isso importasse na invalidação dos atos do Legislativo. Com efeito, no 
modelo norte-americano, juízes e tribunais detêm competência para, no 
curso de qualquer demanda, declarar nulos e írritos atos e leis contrários à 
Lei Fundamental (BINENBOJM, 2010, p. 25-26). 

 

Nos Estados Unidos da América, segundo o autor Gustavo Benenbojm 

(2010), com a posse do Presidente Thomas Jefferson, houve a posterior aprovação 

do chamado Judiciary Act de 1801, responsável pelo grande aumento de juízes no 

país, autorizando a nomeação de 42 juízes de paz. Entre estes juízes, encontrava-

se Willian Marbury, nomeado, que posteriormente deveria ser empossado, o que 

não ocorreu durante o mandato do Presidente Jefferson. Marbury é conhecido pelo 

ingresso de um writ of mandamus na Suprema Corte americana, para que esta 

ordenasse que James Madison, secretário de Estado, o empossasse, mesmo após o 

final do mandato do até então presidente Jefferson. Nesse sentido, ainda segundo 

os ensinamentos de Gustavo Benenbojm (2010), John Marshall, Presidente da 

Suprema Corte norte-americana, estabeleceu que Marbury possuía o direito da 

posse, porque a sua nomeação não poderia ser revogada. 

Ensina, este autor, que: 

 

Embora o texto constitucional norte-americano não contemplasse 
expressamente o controle judicial da constitucionalidade das leis, pode-se 
afirmam que, de certa forma, já o pronunciava. Por isso, o célebre arresto 
de John Marshall, proferido pela Suprema Corte no caso de William Marbury 
v. James Madison, em 1803, que entraria para a história como o marco 
primeiro da jurisdição constitucional, não foi um gesto de improvisação, mas 
o resultado de um longo amadurecimento doutrinário de jurisprudencial 
(BENENBOJM, 2010, p. 29). 

 

Tal decisão, como trata o autor, foi o ponto inicial para o controle judicial de 

constitucionalidade das leis, o qual se incorporou de forma definitiva à experiência 

norte-americana, assentando o sistema do judicial review of legislation no país, 

influenciando posteriormente diversas nações. Como demonstra, igualmente, Sergio 

Fernando Moro, “sem qualquer apoio em texto expresso da Constituição norte-

americana, atribuiu-se ao Judiciário o poder de invalidar os atos legislativos 

contrários à Constituição, em termos que não poderiam ser recusados pelo 

presidente” (2004, p. 23). 

Um dos grandes exemplos, e também apresentado, que acabou, de certa 

forma, demonstrando a expansão das atuações jurisdicionais é o chamado caso do 
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Dred Scott1, caso este que “negou aos negros a cidadania e os impediu de serem 

partes em processos judiciais” (MORO, 2004. p. 27). Em referida decisão, a 

Suprema Corte Americana reconheceu que os negros, mesmo livres em certos 

locais, não poderiam ser considerados cidadãos no país. Apesar das severas 

críticas a ela direcionadas, não deixa de ser uma expressão de início da expansão 

da jurisdição constitucional. 

Igualmente, Sérgio Fernando Moro (2004), cita alguns outros exemplos 

atrelados à questão histórica da jurisdição constitucional, apresentando como um 

dos seus promissores o chamado “caso Allgeyer v. Louisiana”, no ano de 1897, 

admitindo o controle dos atos legislativos a partir da utilização da norma do devido 

processo legal. O caso “Adkins v. Children’s Hospital”, de 1923, igualmente 

importante, a Suprema Corte invalidou as leis que estabeleciam salários mínimos a 

crianças e mulheres, assim como, em 1938, no “caso Carolene Products Co. v. USA, 

em que a manifestação do judiciário norte-americano fora acerca do afastamento da 

presunção da constitucionalidade das leis, também são exemplos de influências 

históricas relativas à jurisdição constitucional apresentadas nos estudos de Moro 

(2004). 

Por fim, não restringindo as diversas decisões e influências de novas 

ideologias da expansão da atuação jurisdicional no contexto norte-americano, vez 

que os exemplos são os mais variados, pode-se mencionar a conhecida “Corte 

Warren” (MORO, 2004, p. 36). Referida Corte, que vigorou entre os anos de 1953 e 

1969, de cunho ativista, é responsável por revolucionar constitucionalmente os 

Estados Unidos, tratando dos mais variados temas, como segregação racial, distritos 

eleitorais, liberdade de expressão, dentre outros direitos. 

As influências e os ideais do judicial review of legislation irradiaram-se e 

tornaram-se consolidados em diversas nações, estando entre elas o Brasil, sendo 

                                           
1 No século XIX, a escravidão constituía questão central nos Estados Unidos, assim como no Brasil. 
Embora incompatível com os ideais proclamados na Declaração de Independência norte-americana, 
não foi ela proibida pela posteriormente promulgada Constituição Federal. Ao contrário, continha ela 
norma explícita que impedia o Congresso de proibir a importação de escravos antes do ano de 1808. 
Por volta de 1850, a principal questão sobre a escravidão dizia respeito à competência do Congresso 
Nacional para proibi-la ou não nos novos territórios anexados aos Estados Unidos, uma nação em 
processo de expansão. Segundo a lei denominada Missouri Compromise, de 1820, foi proibida a 
escravidão em novos territórios existentes acima da determinada latitude nos Estados Unidos. Em 
1853, Dred Scott ingressou na Corte Federal com uma ação contra seu proprietário, alegando que 
tinha adquirido liberdade por ter trabalhado em território no qual a escravidão havia sido proibida pelo 
Missouri Compromise. Após o julgamento favorável ao demandado, o caso foi levado à Suprema 
Corte norte-americana (MORO, 2004, p. 25-26). 
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responsável por significativas modificações de entendimentos, pontos de vista e 

atuações jurisdicionais ativistas. 

 

2.3 Surgimento do controle de constitucionalidade abstrato e ampliação dos 

Tribunais Constitucionais no decorrer do século XX 

 

Na busca de melhores compreensões históricas, bem como de análises 

acerca dos fundamentos basilares da jurisdição constitucional, convém conceituar, 

anteriormente à análise do objeto do presente subcapítulo, as formas possíveis do 

controle de constitucionalidade, limitando-se, neste momento, ao controle de 

constitucionalidade difuso e ao controle de constitucionalidade concentrado. 

Primeiramente, tem-se o controle de constitucionalidade realizado sobre a via 

difusa, chamado de controle concreto de constitucionalidade, ou, ainda, “controle por 

via de defesa” e, como a própria nomenclatura indica, é realizado no bojo de um 

processo, cujo objeto não se refere diretamente ao controle de constitucionalidade. 

Tal manejo ocorre por acaso, vez que o pedido principal não se refere à análise da 

constitucionalidade da lei que está sendo aplicada ao caso, mas sim, às mais 

variadas situações que ensejam a uma discussão processual. Dessa forma, a 

demanda é movida por um pedido qualquer e, em meios processuais, descobre-se a 

inconstitucionalidade de uma lei, contexto em que o controle em concreto é realizado 

por qualquer juiz ou tribunal, sempre perante a compatibilidade do ordenamento 

jurídico com a Constituição Federal. 

Por outro lado, o controle concentrado de constitucionalidade, chamado de 

“controle abstrato de constitucionalidade”, ou, ainda, “controle por vias de ação”, não 

se vincula à um caso concreto, muito menos à uma lide processual, vez que, neste 

caso, o pedido principal é a própria (in) constitucionalidade de uma lei determinada. 

Nota-se, portanto, que a nomenclatura “em abstrato” passa a ser compreendida, por 

conta da desvinculação à uma situação concreta. Diferentemente do controle em 

concreto, o controle por vias de ação é realizado somente pela Corte Constitucional, 

possuindo, por consequência, efeitos erga omnes, ou seja, válido à todos os 

alcançados pela jurisdição suprema. 

Assim, nesse contexto explicativo, tendo sido demonstradas as diferenças 

básicas das citadas formas de controle de constitucionalidade, convém realizar, por 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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sua vez, a análise histórica do contexto inicial do controle concentrado de 

constitucionalidade. 

A Constituição da Áustria, do ano de 1920, de acordo com os estudos de 

Gustavo Binenbojm (2010), em seus textos, consagrou o controle concentrado de 

constitucionalidade, no sentido de que previu uma certa forma de “ação” para aferir a 

constitucionalidade das leis em abstrato, sendo o que conhecemos, hodiernamente, 

em nosso país, como ações diretas de constitucionalidade. Em seus textos, a 

Constituição Austríaca permitiu o ajuizamento da citada ação por alguns órgãos 

políticos. Nesse sentido, portanto, “esta é a origem do sistema de controle abstrato 

de constitucionalidade, em que a compatibilidade da lei com a Constituição é aferida 

em tese pelo Tribunal Constitucional, sem vinculação com caso concreto” 

(BENEBOJM, 2010, p. 38). 

No Brasil, agora com o intuito de trazer a questão próxima à realidade de 

escrita do presente estudo, ainda de acordo com os ensinamentos de Gustavo 

Binenbojm (2010), o controle de constitucionalidade em abstrato possui influências 

da Constituição de 1946, que trouxe a restauração do controle de 

constitucionalidade judicial em concreto no país, bem como instituiu a chamada 

“representação interventiva”, na qual o Procurador-Geral da República poderia arguir 

a incompatibilidade de atos normativos estaduais frente aos princípios 

constitucionais sensíveis. O instrumento da representação interventiva tornou-se 

responsável por novos ares ideológicos brasileiros e, somado à edição da Emenda 

Constitucional n°. 16, de 26 de novembro do ano de 1965, introduziu o controle 

abstrato de constitucionalidade no sistema brasileiro. 

 

Tornou-se introduzido no Brasil o sistema de controle abstrato de 
constitucionalidade, inspirado no modelo idealizado pelo gênio Hans Kelsen 
e consubstanciado na Constituição Austríaca de 1920. Conferia-se, ao 
Procurador-Geral da República a iniciativa exclusiva para deflagrar, perante 
o Supremo Tribunal Federal, uma representação por inconstitucionalidade 
de lei federal ou estadual. Com isso se instaurava uma lide abstrata, um 
processo objetivo, que não envolvia interesse em concreto de partes em 
litígio (BENENBOJM, 2010, p. 126). 

 

Nota-se, então, que o Brasil, com o advento da Emenda Constitucional 

n°.16/65, passou a conhecer um processo diferenciado do comum até então, 

processo este onde não havia, propriamente, um interesse entre as partes litigantes, 

mas sim, um interesse objetivo e constitucional, desvinculado de qualquer parte 
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processual e de qualquer direito subjetivo em concreto. Citado interesse diz respeito 

à determinação da (in) constitucionalidade de uma lei em si, observada 

exclusivamente da maneira abstrata quanto à sua existência, determinação e 

fundamentos, perante às normas e determinações constitucionais. 

O controle de constitucionalidade brasileiro realizado abstratamente, a partir 

de então, passa por modificações ampliativas, até a presente Constituição Federal 

Brasileira de 1988, que permite, no contexto hodierno, a existência das conhecidas: 

Ação Direita de Inconstitucionalidade (ADI), Arguição de Descumprimento de Direito 

Fundamental (ADPF), Ação Direita de Constitucionalidade por Omissão (ADO), 

Representação Interventiva (RI), e por fim, Ação Declaratória de Constitucionalidade 

(ADC), todas resultado de uma longa evolução ideológica constitucional. 

Citado o caso brasileiro, convém sustentar que as influências da jurisdição 

constitucional se firmaram por grande parte das nações do mundo, como bem cita 

Paulo Gustavo Gonet Branco: 

 

A Justiça constitucional, nos moldes de Kelsen, se alastrou pelo velho 
continente, à medida que os seus países emergiram de dificuldades 
históricas extraordinárias, a partir do término da 2ª Guerra Mundial. 
Diplomas constitucionais de 1948 e de 1949 prevêem cortes com jurisdição 
constitucional na Itália e na Alemanha. No auge da crise argelina, a 
Constituição francesa de 1958 também adota um sistema de controle 
peculiar por meio do Conselho Constitucional. A jurisdição constitucional é 
acolhida, na década de 1970, em Portugal, na Espanha e na Grécia. Com a 
queda do comunismo, a partir de 1989, espalha-se pelas antigas ditaduras 
do Leste Europeu (BRANCO, 2009, p. 39). 

 

As ideologias da jurisdição constitucional, por conseguinte, comportaram-se 

de forma a irradiar-se nas atuações da função jurisdicional, abrindo um grande leque 

de novas formas de pensamento, de novas análises aos casos concretos e de novas 

formas de interpretação e atuação constitucional por diversas nações do mundo ao 

longo do século XX. Assim, para muitos, a jurisdição constitucional é considerada 

um elemento essencial, atuando como um instrumento da democracia e da própria 

Federação considerada em si mesma, vez que: 

 

Qualquer violação dos limites assim traçados pela Constituição é uma 
violação da lei fundamental do Estado federativo, e a proteção desse limite 
constitucional das competências entre União e estados federados é uma 
questão política vital” (KELSEN, 2007, p. 183). 
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É clarividente, portanto, que todas essas influências acabam por potencializar 

o implemento e as atuações do ativismo judicial, fenômeno originário de uma 

postura proativa do judiciário, tendo como principal protagonista a Corte 

Constitucional, tema que será analisado detalhadamente nos próximos capítulos 

deste estudo. 

 

2.4 Jurisdição constitucional e a superação do positivismo jurídico 

 

O direito positivo possui como fonte, em suas bases, a legislação positivada, 

sendo, o Estado, o determinante do que é direito, e, “interessam ao direito positivo 

as normas produzidas pelas autoridades competentes e vigentes em determinado 

Estado” (ALONSO, 2012, p. 72). Assim, é o Direito que se perfaz no ordenamento 

jurídico, sendo considerado um sistema único de normas positivadas. Todavia, esse 

ideal, de forma isolada, é insuscetível de concretização. 

Neste contexto, pois, surge o Neoconstitucionalismo, com o objetivo básico de 

unificar os pontos benéficos presentes no Direito Positivo e no Direito Natural, quais 

sejam: a positivação da norma, e a garantia e respeito aos direitos fundamentais da 

pessoa humana, respectivamente. 

A sociedade pátria vive num momento de novas perspectivas constitucionais, 

caracterizada pelas influências do movimento neoconstitucional. Por conseguinte, a 

Constituição passa a ser o ponto central de todo o sistema jurídico, dotada de 

relevante e respeitável caráter normativo, e provida de uma grande gama de valores, 

direitos e garantias fundamentais, sendo o ponto irradiador de todo ordenamento. 

Tal movimento constitucional, ainda, é responsável pela conhecida “expansão da 

jurisdição constitucional”. 

É o que afirma Eduardo Cambi, veja-se: 

 

O magistrado, desde o recém-ingresso na carreira (juiz substituto), até o 
mais experiente Ministro do Supremo Tribunal Federal pode, no caso 
concreto, verificar se a lei ou o ato normativo está em consonância com a 
Constituição (CAMBI, 2007, p. 8-9). 

 

Tem-se, dessa forma, que o termo “jurisdição”, amplamente conhecido no 

meio jurídico, é conceituado como sendo o “poder-dever de dizer o direito no caso 

concreto”, impedindo que qualquer magistrado se escuse de sua realização 



19 
 

funcional. Na mesma premissa, a expressão “constitucional”, como o próprio nome já 

explicita, traduz a ideia de ligação (vinculação) aos mandamentos e determinações 

dos textos constitucionais, igualmente vinculando a atuação dos magistrados. 

Assim, tem-se que a jurisdição constitucional, preliminarmente, pode ser tida 

como “um poder-dever de dizer, de forma constitucionalizada, o direito no caso 

concreto”, mas a isto não se limita. Ou seja, o termo “jurisdição constitucional” 

também engloba o poder-dever, do Judiciário, de realizar o controle de 

constitucionalidade das leis em geral. 

A expansão da jurisdição constitucional, por sua vez, tida como uma das 

consequências da superação do positivismo jurídico, expressa-se no sentido de que 

o Judiciário, ao realizar o seu poder-dever jurisdicional, deve fazê-lo observando a 

constituição, dando sentido constitucional às suas decisões, e realizando, se for o 

caso, o controle constitucional das normas jurídicas que lhe forem apresentadas. 

Destarte, nota-se que referida expansão ocorre à luz da própria organização 

do Poder Judiciário, estabelecida pela Constituição pátria, na medida em que o 

poder-dever de atuar, de forma constitucionalizada, no exercício da Função 

Jurisdicional, não se aplica, de maneira única e exclusiva ao Supremo Tribunal 

Federal, expandindo-se à todo o organizado poder judiciário. 

Deste modo, seja em atuações dos tribunais superiores, dos tribunais dos 

Estados, ou mesmo de um juiz singular, encontrar-se-á sempre a necessidade da 

realização de uma atuação jurisdicional que seja, de fato, constitucional. 

Nota-se, nessa linha de raciocínio, que, aplicando-se as normas 

constitucionais, quando da atuação jurisdicional, concretizados encontrar-se-ão, a 

Constituição, em si, as suas normas, e os seus valores, garantindo-se o resguardo 

aos direitos, a proteção às garantias fundamentais, e a efetivação à paz social e à 

democracia. 
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3 ATIVISMO JUDICIAL E ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO: O 

PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES 

 

Decorrente das novas interpretações ensejadas pela atual perspectiva 

constitucional, das irradiações constitucionais ao sistema jurídico e das cláusulas 

abertas presentes na Constituição Federal e em todo o ordenamento jurídico 

brasileiro, o ativismo judicial é responsável por intensas deliberações na sociedade 

jurídica hodierna, gerando controvérsias e a manifestação de opiniões diversificadas. 

Nessa linha, frente às omissões legiferantes, somadas às cláusulas abertas 

existentes nos textos constitucionais e legais, bem como às influências de ideais 

ativistas, o Supremo Tribunal Federal tem sido protagonista da resolução de 

questões que, à primeira vista, parecem pertencer à Poder diverso. As atuações, em 

especial da Corte Constitucional brasileira, muitas vezes dotadas de um notório 

caráter proativo, tem sido responsáveis por trazer uma sensação de que o judiciário, 

talvez, tenha extrapolado seus limites. Tais atuações acabam, assim, gerando 

discussões a respeito da real legitimidade jurisdicional proativa, especialmente frente 

à observância e respeito ao Princípio da Separação dos Poderes. 

Percebe-se, nesse sentido, que não obstante ao atual contexto vivido pelo 

Judiciário, o Poder Constituinte originário, ao mesmo tempo que inseriu cláusulas 

abertas, as quais, de certa forma, permitem uma atuação jurisdicional proativa, 

igualmente, previu formas de limitação e controle de tal atuação. Tais formas 

garantem a harmonia, separação e respeito entre os três Poderes, bem como a 

garantia às liberdades individuais. 

Nesse sentido, assevera Alexandre de Moraes, que: 

 

O legislador constituinte, ao proclamar a existência de poderes da 
República, independentes e harmônicos entre si, cada qual com sua função 
soberana, buscou uma finalidade maior, qual seja, evitar o arbítrio e garantir 
a liberdade individual do cidadão. Ambas as previsões vieram 
acompanhadas pelo manto da imutabilidade, pretendendo o legislador 
constituinte evitar o futuro desequilíbrio entre os detentores das funções 
estatais (2007, p. 486). 

 

Na mesma premissa, igualmente, traz Elival da Silva Ramos, aclarando que: 

 

Dado o êxito do movimento jurídico-político que ficou conhecido como 
constitucionalismo, esse Estado submetido ao direito se tornou sinônimo de 
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Estado Constitucional, em que uma das peças-chave, inquestionavelmente, 
é o princípio da Separação dos Poderes [...] prevaleceu a ideia de que o 
êxito de um sistema de governo, no sentido de maior favorecimento ao bem 
comum, despendia, antes, da distribuição de seu exercício entre as 
principais forças sociais do que do rateio das funções estatais entre 
diferentes órgãos de poder, disso resultando um sistema de freios e 
contrapesos inibidos de abusos e altamente benéfico à liberdade individual 
(RAMOS, 2010, p. 112). 

 

Destarte, percebe-se que da própria evolução constitucional, tal como de suas 

fundamentações ideológicas, surge o ideal de distribuição do poder estatal, 

considerado fundamental para o êxito de um sistema de governo e dotada de um 

sistema de controle próprio. Buscando atender suas finalidades, e o bom 

funcionamento do sistema, os poderes distribuídos devem ser delimitados e 

separados, garantindo a harmonia e a preservação do Estado Democrático de 

Direito. 

Ressalta-se que as Constituições vinculadas ao Estado de Direito 

determinam, em seus textos, quais são os órgãos encarregados de exercer o poder, 

mas “nem sempre indicam, de modo expresso, a função (ou funções) que lhes 

compete exercer (RAMOS, 2010, p. 115). Porém, tem-se que, apesar dos textos 

constitucionais não se referirem detalhadamente acerca de citadas funções, haverá 

sempre um “cerne” indicador destas, que traduz a chamada “função predominante 

do Poder”, também conhecida por “função típica”. 

A “função típica” do Poder é elemento inerente à natureza da função a ser 

exercida “dentro de sua parcela de competência constitucionalmente estabelecida 

quando da manifestação do constituinte originário” (LENZA, 2013, p. 519). 

Dessa forma, tem-se que o Poder Executivo possui a função da prática de 

atos relativos à chefia de estado, de governo e de administração, referentes a 

administração da res publica, atuando em prol do interesse coletivo, podendo, 

atipicamente, legislar, como no caso das Medidas Provisórias, e julgar, em casos de 

defesas e recursos em processos administrativos, por exemplo. 

Relativo ao Poder Legislativo, a Constituição Federal determina que cabe a 

este o ato de legislar e realizar as fiscalizações contábeis, financeiras, operacionais, 

patrimoniais e orçamentárias do Poder Executivo. Tal Poder pode atipicamente 

administrar, no caso de gestão de seus órgãos, do mesmo modo como julgar, 

consoante o exemplo de casos em que o Presidente da República comete um crime 

de responsabilidade. 
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O Poder Judiciário, por sua vez, detém a função típica de julgar, interpretar a 

lei e aplicá-la a um caso concreto, determinando, quando necessário, a (in) 

constitucionalidade das leis. No entanto, igualmente aos demais Poderes do Estado, 

o Judiciário também apresenta suas funções atípicas, podendo administrar, como no 

caso de concessão férias aos seus serventuários e legislar, vez que elabora seus 

próprios regimentos internos. 

Assim, a observância do Princípio da Separação dos Poderes, seja por parte 

do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário, importa na manutenção dos órgãos 

referentes ao respectivo poder. Nessa linha, o Judiciário, atuando nos limites de 

suas funções e determinações constitucionais, acaba por permitir a sua própria 

manutenção, bem como a integralidade do Estado Democrático de Direito. 

Nessa toada, deixa claro Elival da Silva Ramos, que: 

 

Ao se fazer menção ao ativismo judicial, o que se está a referir é a 
ultrapassagem das linhas demarcatórias da função jurisdicional, em 
detrimento principalmente da função legislativa, mas, também, da função 
administrativa e, até mesmo, da função de governo [...] com incursão 
insidiosa sobre o núcleo essencial de funções constitucionalmente 
atribuídas a outros Poderes (RAMOS, 2010, p. 116). 

 

Nota-se, portanto, que em meio a tais ideias, pode-se questionar quais 

seriam, de fato, os limites estabelecidos para a atuação jurisdicional, garantindo, 

dessa forma, sua legitimidade no tocante à sua atuação e exercício. Para tanto, 

buscando determinar, ou se possível, ao menos, preestabelecer, um determinado 

limite, faz-se necessário adentrar em temas relativos à Teoria Geral do Processo, 

disciplina na qual as compreensões básicas de “jurisdição” traduzem uma ideia de 

“direito ao caso concreto”. Ou seja, a atuação jurisdicional deve se estabelecer no 

sentido de dizer, caso a caso, “quem possui o direito à ser reconhecido”, em se 

tratando de lides processuais, em específico. Ocorre, porém, que a isto não se 

limita, vez que a jurisdição, igualmente, se traduz na atuação perante a análise de 

normas em abstrato, com o condão de determinar a (in) constitucionalidade das 

mesmas, frente aos textos constitucionais. 

Em todas as suas formas de atuação, com o condão de promover a 

pacificação social, atuando, para tanto, do instrumento processual, o magistrado 

impera movido pela efetivação da justiça e da ordem, quando da tutela ao direito 
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material preestabelecido em norma, ou em atuações baseadas em textos puramente 

constitucionais. 

Nesse sentido, expressa Luís Roberto Barroso: 

 

Ao Poder Judiciário cabe prestar jurisdição, que é a atividade estatal 
destinada a fazer atuar o direito objetivo, promovendo a tutela dos 
interesses violados ou ameaçados. A função jurisdicional é, tipicamente, de 
restauração da ordem jurídica quando vulnerada, e destina-se à formulação 
e à atuação prática da norma concreta que deve disciplinar determinada 
situação. O seu exercício pressupõe, assim, um conflito, uma controvérsia 
em torno da realização do direito, e visa a removê-lo pela definitiva e 
obrigatória interpretação da lei (2009, p. 180). 

 

No entanto, os juízes seriam, dessa forma, meros aplicadores das leis? 

Percebe-se claramente, que por evoluções hermenêuticas e de ideologias 

jurisdicionais proativas, a atuação judiciária: 

 

Propicia, mais do que a aplicação e concretização das normas, cujos 
elementos estão apenas contidos in fieri nos textos legislativos. As decisões 
judiciais, portanto, são, necessariamente criativas e inovadoras, não apenas 
porque geram a denominada norma de decisão, mas, principalmente, 
porque esta não se limita a reproduzir o que está nos textos paramétricos, 
os quais são desdobrados, adaptados e, porque não dizer, enriquecidos 
para poderem disciplinar adequadamente a situação fática que provocou a 
atuação da jurisdição (RAMOS, 2010, p. 119). 

 

Observa-se, por conseguinte, que a atuação jurisdicional, dentro do que se 

conhece como Teoria da Separação dos Poderes, dá-se de maneira a adaptar-se 

com a realidade social e contextual a qual é apresentada. Dessa maneira, se o 

Legislativo limita-se em criação de normas, dotadas de caráter geral e abstrato, o 

Judiciário, por sua vez, atua de forma a adaptá-las às mais variadas situações in 

concreto as quais lhe são apresentadas, seja de por meio de desdobramentos, 

novas adaptações ou, enriquecimento de suas mais variadas formas de 

interpretação. Dessa forma, afirma Hans Kelsen que: 

 

Na medida em que o legislador autoriza o juiz a avaliar, dentro de certos 
limites, interesses contrastantes entre si, e decidir conflitos em favor de um 
ou de outro, está lhe conferindo um poder de criação do direito e, portanto, 
um poder que dá à função judiciária o mesmo caráter “político” que possui, 
ainda que em maior medida na legislação (2007, p. 251). 

 

Percebe-se, que preexistente ao Princípio da Separação dos Poderes, faz-se 

presente o ativismo judicial, seja por conta das falhas legislativas, ou em razão da 
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necessidade de aplicação e complementação das leis gerais e abstratas assim 

criadas. Identifica-se, nesse sentido, que a evolução constitucional, vivida pelas 

nações durante os séculos, acabou por resultar em uma ideologia até então 

desconhecida, caracterizada por um papel de destaque e privilegiado por parte do 

Poder Judiciário. 

Soma-se, ainda, ao fato de que o ambiente vivido no Brasil enseja por novos 

paradigmas, novas formas de interpretação, novas maneiras de realização da justiça 

e da pacificação social. Referido ambiente clama por um Judiciário que atue de 

forma coerente e pensada, sempre na busca pelo alcance do atendimento aos 

Direitos Fundamentais e aos ideais do Estado Democrático de Direito, e enseja, de 

certa forma, uma atuação jurisdicional proativa. Nota-se, porém, que justamente 

nesse contexto e diante dessa forma de atuação do Poder Judiciário, é que acabam 

por surgir críticas e infindáveis discussões acerca da sua real legitimidade, 

especialmente pelo fato dos juízes não serem indivíduos escolhidos pelo povo. Tais 

análises serão objeto de estudo em capítulos posteriores. 

 

3.1 Interpretação e discricionariedade jurisdicional 

 

Dando-se início ao presente subcapítulo, convém analisar, primeiramente, o 

conceito dos termos “interpretação” e “discricionariedade”, para, somente após, 

adentrar-se às suas relações com a atividade jurisdicional. 

Dessa forma, analisando-se a chamada interpretação jurídica, por muitos 

também chamada de “hermenêutica jurídica”, ou, ainda, “ciência da interpretação”, 

constata-se a presença dos conhecidos métodos interpretativos, divididos entre si de 

acordo com a metodologia e características de cada um, sendo aplicáveis a toda e 

qualquer norma que comporte interpretações ou não. 

Com fundamento na hermenêutica clássica, existem os seguintes métodos de 

interpretação normativa: método gramatical, consistente na busca do sentido literal 

da linguagem; método histórico, responsável pela busca dos antecedentes que 

interferiram em todo o processo de criação da norma; método sistemático, 

responsável pelas ligações dos dispositivos normativos; método sociológico, 

adaptador de textos normativos à sua época e; por fim, o método teleológico, 

referente a real finalidade das normas constitucionais. 
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O termo “discricionariedade”, por sua vez, possui relações com pareceres 

pessoais diversos, condizentes à subjetividade do agente público, posto diante de 

questões relativas à conveniência e oportunidade perante seu contexto de atuação. 

Dessa forma, o conceito é muito utilizado no ramo do Direito Administrativo, 

referente à atuação do Poder Executivo, sendo um dos princípios basilares básicos 

dessa área de estudo do Direito. 

Assim, observando-se as atuações jurisdicionais e administrativas, apesar de 

ambas as atividades serem desenvolvidas em observância às determinações legais, 

as mesmas estão sujeitas a atuações com certo grau de liberdade. O que diferencia 

a liberdade de atuação do Judiciário e do Legislativo, é o grau em que esta é 

exercida. 

Aplicando a liberdade à atuação jurisdicional, deixa claro Elival da Silva 

Ramos, que nesta atividade: 

 

Haverá liberdade mínima se o texto normativo for vazado de modo preciso e 
objetivo, e máxima se a solução da espécie demandar a integração de 
lacuna. Entre esses dois extremos, situam-se, talvez, a maior parte das 
situações submetidas a julgamento, em que o julgados detém considerável 
margem de manobra, devido, por exemplo, a existência de programas 
normativos conflitantes, cada qual atrelado a distinta combinação de 
métodos de interpretação (2010, p. 125). 

 

Dessa forma, pode-se considerar que a discricionariedade da atuação 

jurisdicional está limitada aos casos que são postos à apreciação do julgador. A 

liberdade é mínima nos casos em que o texto normativo aplicado ao caso é preciso 

e objetivo, traduzindo, por si só, qual a melhor solução ao respectivo contexto de 

aplicação da norma. Assim, por sua vez, a liberdade do magistrado torna-se máxima 

quando o caso posto à sua apreciação for caracterizado por uma lacuna, contexto 

em que não haverá, de pronto e claramente, uma lei específica aplicada ao mesmo. 

Nota-se, assim, que o julgador dotará de maior liberdade, atuando de forma 

integrativa, e buscando a solução para referida lacuna, seja por equidade ou pela 

utilização de uma norma diversa que possa ser aplicada analogicamente. 

Destarte, nos casos condizentes entre os dois extremos citados, ou seja, 

entre a subsunção plena e os casos de lacunas normativas, o magistrado, 

igualmente, possui considerável espaço para formar seu convencimento, 

especialmente, por conta dos mais variados métodos interpretativos existentes, ou 

quando há, por exemplo, um conflito normativo. 
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Verifica-se, ainda, que além do sentido de conveniência e oportunidade 

atrelado à discricionariedade, esta pode ser guiada pelo viés da justiça, em que o 

magistrado pode desvincular-se da conveniência e atrelar-se à situação de 

julgamento que melhor apresenta o conceito de justiça, ou, como traz, ainda, o autor 

Elival da Silva Ramos, nas palavras de Karl Larenz, “a melhor consciência jurídica 

geral” (RAMOS, 2010, p. 125).  

Por fim, pode-se dizer que a discricionariedade encontra-se dentro do próprio 

conceito de “interpretação normativa”, atuando de forma a esta complementar e 

integrar, a qual deve ser realizada com o condão de satisfazer o ideário de justiça ao 

caso posto à apreciação jurisdicional. A discricionariedade deve respeitar seus 

próprios limites, da mesma maneira os mandamentos, princípios, valores e 

determinações constitucionais quando do exercício da atividade jurisdicional. 

 

3.2 Passivismo, ativismo judicial e interpretação criativa 

 

Até o presente momento, foram abordadas questões históricas referentes ao 

constitucionalismo, abrangendo a evolução da jurisdição constitucional, seu contexto 

na superação do positivismo jurídico, bem como sua existência frente ao Princípio 

da Separação dos Poderes. 

Nota-se que, de acordo com os apontamentos realizados, o ativismo judicial 

já fora previamente analisado, seja com breves apontamentos e com diversos 

exemplos práticos. Todavia, necessária se faz uma conceituação juridicamente 

fundamentada do que apresenta, de fato, ser o ativismo judicial, a qual traga uma 

proximidade ainda maior com a real ideologia ativista frente o presente contexto 

vivido. 

Entretanto, anteriormente à análise do disposto, sob uma outra ótica, convém 

analisar o conhecido “passivismo judicial”. Conforme o próprio nome diz, o 

passivismo traduz uma atuação jurisdicional passiva, desvinculada da liberdade de 

atuação ou da vontade própria. Nesse viés, o passivismo é reduzido a uma 

aplicação legislativa única, caracterizado pela subsunção fática às normas 

previamente editadas, na qual o Judiciário limita-se apenas em aplicar objetivamente 

as normas aos casos em que lhe são apresentados. Observa-se que, com a 

expansão da jurisdição constitucional, o passivismo judicial, apesar de ainda se 
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fazer presente nas atividades judicantes, possui menores influências, especialmente 

pelo contexto jurídico vivenciado após a Constituição Federal de 1988. 

O ativismo judicial, em contrapartida ao passivismo, nas palavras de Elival da 

Silva Ramos, pode ser conceituado da seguinte maneira: 

 

Por ativismo judicial deve-se entender o exercício da função jurisdicional 
para além dos limites impostos pelo próprio ordenamento que incumbe, 
institucionalmente, ao Poder Judiciário fazer atuar, resolvendo litígios de 
feições subjetivas (conflitos de interesse) e controvérsias jurídicas de 
natureza objetiva (conflitos normativos). Há, como visto, uma sinalização 
claramente negativa no tocante às práticas ativistas, por importarem na 
desnaturação da atividade típica do Poder Judiciário, em detrimento dos 
demais Poderes (RAMOS, 2010, p. 128). 

 

Dessa forma, percebe-se que o ativismo judicial pode ser conceituado como 

sendo uma atuação jurisdicional que abrange temas e atribuições que se encontram, 

em tese, além das previamente estabelecidas como de competência do Poder 

Judiciário. Para tanto, utiliza-se de uma atividade jurisdicional essencialmente 

proativa, repercutindo-se de maneira inovadora e criativa. A atividade jurisdicional 

passa a identificar e resolver, por si só, questões anteriormente não vislumbradas, 

ou que, em tese, seriam de competência do Poder Legislativo, o qual não o fez, ou o 

fez de maneira diversa. 

O ativismo também pode manifestar-se em questões diversas do contexto de 

conflito de interesses, estando presente no momento do controle de 

constitucionalidade. Assim, quando se determina a inconstitucionalidade de uma 

norma criada pelo Poder Legislativo, fica demonstrada a manifestação de uma 

ideologia ativista, com decisões essencialmente criativas. 

Vê-se, nessa análise, que a doutrina apresenta duplo sentido no termo 

ativismo judicial, trazido por Elival da Silva Ramos como uma “ambiguidade”, o qual 

deixa claro que: 

 

A expressão “ativismo judicial” possui uma carga valorativa positiva ou 
negativa, dependendo do enfoque teórico de quem realiza a avaliação das 
decisões judiciais. Para os adeptos do liberalismo, toda a prática judiciária 
que não se filie ao interpretativismo, é ativista, apresentando ao termo 
conotação negativa [...]. Em sentido oposto, os defensores da construction 
(não interpretativismo) não veem o ativismo de forma negativa, na medida 
em que incorporam a supremacia da Constituição e o controle de 
constitucionalidade ao conjunto das instituições que expressam o sistema 
político democrático, insistindo na inevitabilidade da criatividade 
jurisprudencial, como demonstrado na Hermenêutica contemporânea (2010, 
p. 133). 
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Conforme observado nos ensinamentos do autor, à sistemática constitucional 

brasileira, aplica-se o ativismo judicial sob seu viés positivo, abrangente de um 

ativismo judicial oriundo de influências e ideologias do próprio sistema 

Neoconstitucional. 

Dessa forma, as atuações ativistas são oriundas de influências referentes à 

força normativa da Constituição, bem como à temas ligados à nova hermenêutica 

constitucional e à expansão da jurisdição constitucional. Torna-se notável que a 

conduta proativa do Judiciário, para o caráter positivo do ativismo judicial, apresenta-

se com um cunho de inevitabilidade, ou seja, necessário, indispensável e 

contemporâneo frente à hodierna realidade neoconstitucional. 

Nota-se que para os defensores do viés ativista positivo, busca-se a atuação 

da força normativa constitucional, junto da expressão de uma jurisdição 

constitucional expansiva, que traga novas construções interpretativas, bem como a 

quebra de paradigmas. Para tanto, necessita-se, obviamente, do respeito às normas 

e determinações constitucionais. 

Por fim, nesse sentido, Miguel Reale, buscando conciliar a criatividade 

jurisdicional frente a obediência ao direito, deixou claro que: 

 

Não nos atemoriza, em mais esta oportunidade, afirmar que a verdade está 
no meio-termo, na conciliação dos extremos, devendo o juiz ser 
considerado livre, não perante a lei e os fatos, mas sim dentro da lei, em 
razão dos fatos e dos fins que dão origem ao processo normativo [...]. A 
interpretação jurídica, visando o sentido objetivamente válido de um 
preceito, ‘não é pura e simplesmente um pensar de novo aquilo que já foi 
pensado, mas, pelo contrário, um saber pensar até o fim aquilo que já 
começou a ser pensado por outro’ observação que deve ser completada 
com a de que a interpretação de uma norma envolve o sentido de todo o 
ordenamento jurídico (2010, p. 137). 

 

Assim, diante das citadas palavras de Miguel Reale, fica simples 

compreender o verdadeiro sentido da interpretação criativa, atrelada ao ativismo 

judicial. Destarte, o magistrado, ao analisar um conflito posto à sua apreciação, deve 

agir de maneira conciliatória entre os dois extremos a ele dispostos, qual seja, sua 

livre vontade e a vontade expressa em lei. 

Retira-se como entendimento das citadas palavras, ainda, que, quando do 

momento de uma atividade jurisdicional, o julgador não irá única e simplesmente 

aplicar uma lei, repetindo aquilo que já fora previsto pelo legislador. Dessa forma, 
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em seu exercício, o magistrado, voltado à todas as formas interpretativas e ao 

próprio contexto social e político no qual está vinculado, irá colocar fim a um 

processo até então iniciado pelo legislador, com o condão de finalizar e concretizar o 

sentido que a norma passa a deter frente àquele caso, em específico, colocado a 

sua apreciação. 

“A legitimidade da atuação da jurisdição constitucional demanda a 

demonstração de consciência de sua atividade” (MORO, 2004, p. 262). Não basta 

apenas aplicar a lei de maneira objetiva. Deve-se “pensar a lei”, de forma 

consciente, utilizando-se dos métodos hermenêuticos, de todos os aparatos 

dispostos e, especialmente, da boa percepção legislativa quando de uma atuação 

criativa, frente à um contexto específico, então disposto ao magistrado. 

 

3.3 O ativismo e suas influências na Jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal 

 

O constitucionalismo brasileiro prestigia um momento influenciado por novas 

ideologias. Com as influências da Constituição de 1988, os diplomas constitucionais 

passaram a ser observados com ares, até então, desconhecidos na realidade 

jurídica brasileira. Claramente, fez-se presente “a prevalência e superioridade da 

Constituição relativamente a todos os poderes” (CANOTILHO, 2011, p. 6), irradiando 

seus princípios, mandamentos e determinações ao ordenamento jurídico, fazendo 

surgir uma grande ampliação constitucional sobre a jurisprudência brasileira, 

especialmente no tocante aos princípios constitucionais. 

A dignidade humana, nas palavras de Ingo Wolfgang Sarlet, encontra-se na 

expressão de que “o homem, em virtude tão somente de sua condição humana, é 

titular de direitos que precisam e devem ser reconhecidos e respeitados por seus 

semelhantes e pelo Estado” (SARLET, 2011, p. 48). O princípio da dignidade da 

pessoa humana, pois, ponto fundamental da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988, é, portanto, em poucas palavras, uma real necessidade de 

resguardo e respeito dos seres humanos, enquanto a própria condição de ser 

humano. 

Nessa toada, igualmente, sabe-se que, na Constituição Federal Brasileira, há 

uma enorme gama de princípios, sejam implícitos, sejam explícitos, que compõem 

um só todo. 
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Dessa forma, abriu-se um grande leque, seja por conta do próprio sistema, 

seja devido à amplitude interpretativa dos relatados princípios constitucionais, seja 

por conta de influências da ideologia neoconstitucional, para que as atuações 

jurisdicionais tomassem um cunho ativista. Percebe-se a consolidação dos direitos 

fundamentais por todo sistema jurídico brasileiro, o que permite a existência de um 

desejo pela busca de suas efetivações ao caso concreto. Destarte, tais 

implementações e efetivações aos direitos fundamentais tornaram-se um desafio 

aos aplicadores do direito. 

Nessa premissa, pode-se dizer que se espera, de fato, uma postura proativa 

por parte da função jurisdicional, uma vez que, após grandes lutas em busca à uma 

sociedade democrática e mais justa, com consolidação do Estado Democrático de 

Direito, faz-se necessária uma boa aplicação e um aproveitamento válido da 

Constituição brasileira. Assim, deve-se atuar perante uma utilização pensada dos 

princípios na Constituição dispostos, bem como de seus valores e fundamentos, 

sempre em busca de efetivação e respeito aos direitos fundamentais. 

Nesse contexto de atuação jurisdicional proativa, decisões de cunho ativista 

passaram a se fazer presentes no contexto jurídico brasileiro, especialmente, no 

âmbito da Corte Constitucional brasileira, decisões estas, de grande relevância 

jurídica, política e social. De tais decisões, por diversas vezes, há uma sensação 

jurídica de que o Supremo acabou por extrapolar, supostamente, os seus limites de 

atuação, o que, de certa forma, pode apresentar riscos à democracia brasileira, 

especialmente pelo cunho político na escolha dos ministros deste órgão jurisdicional. 

Não obstante a isto, não se pode deixar de reconhecer o mérito de grandes decisões 

do Supremo Tribunal Federal, o qual tem ocupado relevante papel perante a 

realidade político-social brasileira, apresentando, por vezes, decisões que vão ao 

encontro dos fundamentos e ideais do Estado Democrático de Direito. 

Um exemplo bastante claro, nesse viés, é a impossibilidade de prisão por 

dívida do depositário infiel. O Supremo Tribunal Federal, dessa forma, permite 

apenas a prisão por dívida do devedor de prestação referente à pensão alimentícia, 

fato este ensejado pelo fato do Brasil ser signatário do Pacto de San José da Costa 

Rica. 

No tocante à liberdade de expressão, no julgamento da Arguição a 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) de número 130, do Distrito 

Federal, no ano de 2009, o Supremo revogou a chamada Lei de Imprensa, 
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influências do militarismo, a qual se demonstrava completamente incompatível com 

os novos ideais neoconstitucionais. 

Igualmente, o Supremo tutelou as minorias indígenas, ao conceder a política 

de demarcação das terras pertencentes aos índios, na área chamada de Raposa 

Serra do Sol. Referido caso é o responsável por grandes discussões, desde os anos 

70, no qual o STF prolatou a última palavra no ano de 2009. O Supremo, para o 

referido caso, utilizou-se do artigo 231 da própria Constituição Federal, o que dispõe 

que: 

 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e 
fazer respeitar todos os seus bens. 
(...) 
§6º. São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que 
tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se 
refere este artigo (...). (PLANALTO, 2016). 

 

Dessa forma, constata-se que o Supremo, conforme disposto na decisão, e 

atuando de acordo com sua base fundamental de guardião da Constituição, apenas 

declarou um direito que já havia sido estabelecido, previamente, pela própria 

Constituição Federal. 

Com relação ao Direito do Consumidor, o Supremo Tribunal Federal-a (2006), 

na Ação Direta de Inconstitucionalidade n°. 2591/DF, entendeu que o Código de 

Defesa do consumidor é aplicável nas relações entre clientes e bancos. Dessa 

forma, há, igualmente, nas relações econômicas, a necessidade de respeito ao 

princípio constitucional de defesa do consumidor, disposto no artigo 5º, inciso XXXII 

da Constituição Federal Brasileira de 1988. 

No tocante ao Direito de Família, o Supremo Tribunal Federal-b (2011), no 

julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade de número 4277, reconheceu o 

casamento entre indivíduos de mesmo sexo no Brasil, mudando o conceito de 

“família” na realidade brasileira. Analogicamente, também foram reconhecidas às 

uniões estáveis homoafetivas os mesmos direitos contemplados na união estável 

homem-mulher. 

No campo do Direito Penal, o Supremo Tribunal Federal-c (2012) declarou 

inconstitucional o parágrafo 1º do artigo 2º, da Lei 8.072 de 1990, utilizando o 

argumento de que a norma violava o princípio constitucional da individualização da 

https://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C3%A3o_Direta_de_Inconstitucionalidade
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pena, uma vez que obrigava o juiz a condenar o réu em regime integralmente 

fechado, impedindo a progressão de regime. 

Ainda, o Supremo Tribunal Federal-d (2012) julgou a Ação Declaratória de 

Preceito Fundamental, de número 54, estabelecendo que, não se considera aborto a 

interrupção terapêutica ocasionada pela gravidez de um feto anencefálico. Tal 

decisão mostra-se de grande importância frente a amplitude do tema, o qual é 

caracterizado por envolver direitos relativos à vida, à dignidade e integridade 

psicológica da genitora da criança, bem como envolve questões religiosas e 

interesses de grupo sociais diversos. 

Igualmente, tratando de matéria criminal, o Supremo Tribunal Federal-e 

(2016) julgou, em 17 de fevereiro, o Habeas Corpus, de número 126.292, 

responsável por questionar ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, 

em negativa de provimento ao recurso impetrado pela defesa, determinou o início da 

execução da pena em segunda instância. Dessa forma, por sete votos a quatro, o 

plenário alterou jurisprudência da Corte, determinando a possibilidade de execução 

da pena depois de decisão condenatória confirmada em segunda instância. Com 

esta decisão da Suprema Corte, infindáveis discussões promanaram, seja de 

maneira favorável ou contrária. 

À luz do Direito Tributário, o Plenário do Supremo Tribunal Federal-f (2016), 

concluiu, em 24 de fevereiro de 2016, o julgamento de cinco processos que 

questionavam matérias estabelecidas na Lei Complementar número 105/2001, as 

quais permitiam à Receita Federal receber dados bancários fornecidos diretamente 

pelos bancos, sem a necessidade de prévia autorização prévia do judiciário. Então, 

por nove votos a dois, o Supremo decidiu que não se trata de sigilo bancário, mas 

sim de transferência do sigilo bancário para o fiscal. 

Verifica-se que nos mais diversos exemplos demonstrados, o Supremo 

Tribunal Federal demonstrou a necessidade de modificações de entendimentos e 

novas perspectivas constitucionais, frentes aos mais variados casos concretos. 

Portanto, pode-se dizer que o Judiciário não pode se mostrar fechado, passivo e 

realizador de simples subsunção normativa às situações concretas pelas quais lhe 

são apresentadas, uma vez que “cada época histórica tem a sua imagem ou a sua 

ideia de justiça, dependente da escala de valores dominante nas respectivas 

sociedades” (REALE, 2000, p. 377). 

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI234107,51045-JULGAMENTO+HISTORICO+STF+muda+jurisprudencia+e+permite+prisao+a
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A grande gama de influências ativistas não se limita aos exemplos citados, 

nota-se que, sendo o Supremo Tribunal Federal o guardião da Constituição, espera-

se, por parte deste, atuações com condões constitucionais, com perspectivas 

jurídicas correspondentes à sua época de atuação. Assim, não poderia ser diferente, 

uma vez que a Corte Constitucional precisa ocupar um local de destaque dentro do 

sistema jurídico, não podendo ser vista, única e simplesmente, como um órgão 

recursal. 

Vale ressaltar, ainda, com base nos exemplos citados, mas com igual 

relevância, que por diversas vezes, tais atuações jurisdicionais apresentam severas 

e fundamentadas críticas. Desse modo, muito se questiona se o Supremo Tribunal 

Federal poderia, em busca da resolução de tamanhas questões, resolvê-las com a 

mera aplicação direta e imediata dos princípios constitucionais relativos a cada uma, 

de forma a ultrapassar os limites de sua competência. 

Manifestou-se, nesse sentido, o doutrinador Elival da Silva Ramos, o qual, 

como se sabe, se opõe ao ativismo judicial, deixando claro que: 

 

A afirmação de um princípio constitucional não pode servir de pretexto 
argumentativo ao Poder Judiciário para impor normatização que ultrapasse 
os lindes de sua competência, antes executória do que criadora de normas 
disciplinadoras de conduta (2010, p. 250). 

 

É clarividente, porém, conforme exposto nas palavras de Elisângela Padilha, 

que “não se pode afirmar que o STF vem fazendo um uso indevido dos princípios 

constitucionais, uma vez que está a exercer a sua função de guardião da 

Constituição” (PADILHA, 2011, p. 41). 

Ainda, no mesmo sentido, menciona Oscar Vilhena Vieira, que: 

 

Sob esta perspectiva, seria adequado afirmar que, se por um lado, a 
liberdade com que o Supremo vem resolvendo sobre matérias tão 
relevantes demonstra a grande fortaleza que esta instituição adquiriu nas 
duas últimas décadas, contribuindo para o fortalecimento do Estado de 
Direito e do próprio constitucionalismo, por outro, é sintoma da fragilidade 
do sistema representativo em responder as expectativas sobre ele 
colocadas. Em um sistema em que os poderes políticos parecem ter perdido 
a cerimônia com a Constituição, nada pode parecer mais positivo do que 
seu legítimo guardião exercer a sua função precípua de preservá-la. Porém, 
ainda que isso possa ser visto como desejável, sabemos todos que esta é 
uma tarefa cheia de percalços (2008, p. 457). 
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Pode-se notar, portanto, que o Supremo possui, de fato, certa liberdade na 

resolução das questões a ele dispostas, seja com relação a casos em concreto, seja 

com relação a constitucionalidade das leis. O que para alguns, a afirmação de um 

princípio constitucional pelo Supremo não pode servir como forma de justificativa 

para impor normatizações que ultrapassem a sua competência, para outros, a 

afirmação se faz necessária, vez que, do contrário, há uma ofensa ao sistema, tido 

como um todo. 

Assim, para muitos estudiosos, necessária se faz a atuação ativa do Poder 

Judiciário, visto que, conforme já dito, é algo completamente desejável frente às 

necessidades políticas, jurídicas e sociais vivenciadas no Brasil. Conforme ensina 

Oscar Vilhena Vieira, é tida como positiva a atividade do guardião da constituição no 

sentido de preservá-la, num contexto em que os demais Poderes, pode-se dizer, 

perderam o “senso de constituição”. Considera-se, nesse sentido, que o ativismo, de 

fato, é algo desejável e, por vezes, necessário no Brasil, seja para efetivar a eficácia 

dos princípios e direitos fundamentais, seja com o condão de minimizar os impactos 

decorrentes da inércia do Legislativo e do Executivo. 

Em outra análise, não obstante ao desejo e à necessidade, por vezes, de uma 

atuação jurisdicional proativa, esta deve ser realizada com cautela. Tem-se em ótica, 

à exemplo, a maneira de escolha dos ministros componentes do Supremo Tribunal 

Federal brasileiro. Como se sabe, referida escolha, de cunho político, fica vinculada 

ao arbítrio único do Presidente da República, escolha que ocorre entre indivíduos de 

notável saber jurídico e reputação ilibada. 

Em meio a jogo de interesses entre ministros, em meio à desejo de defesa de 

interesses pessoais por parte de outros, a democracia do Estado Brasileiro pode ser 

colocada em cheque. Por este motivo, pois, exige-se cautela, de maneira a “pensar 

o Direito” frente à necessidade disposta ao órgão jurisdicional, buscando sempre a 

ponderação adequada à princípios, o alcance ao interesse social, e a busca 

incansável pelo ideário de justiça. 

Entretanto, é preciso ressaltar, que em grande parte dos julgados a Corte 

atuou de forma pensada, prudente e esperada, frente aos interesses sociais a ela 

dispostos, fortificando sua atuação em respostas jurisdicionais adequadas, 

tempestivas e efetivas. Em outras atuações, porém, há grandes discussões à 

respeito da resposta jurisdicional prolatada pela Corte frente às questões a ela 
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dispostas, especialmente diante de citada e atual questão referente ao Habeas 

Corpus 126.292, envolvente do Princípio da Presunção da Inocência. 

Por fim, ressalta-se que: 

 

A criança tem o tempo dela, o idoso tem o tempo dele, um indivíduo que 
tem uma doença grave tem o tempo dele. Portanto, nesse sentido, não há 
motivo para combater essa expansão e o ativismo judicial do STF, pelo 
simples medo de que no futuro ele possa se desvirtuar, pelo simples 
argumento de que é preciso segurança jurídica (PADILHA, 2011, p. 47). 

 

Dessa forma, necessária não se faz a crítica infundada, realizada única e 

simplesmente pela insegurança e medo frente às atuações jurisdicionais proativas. 

Pode-se, assim dizer, que necessárias, portanto, mostram-se críticas relativas à 

exigências de atuações pensadas, fundamentadas e conscientes por parte da 

atuação jurisdicional proativa, com o cunho de prudência ao caminho e 

pensamentos tidos por juízes e ministros, no sentido de aplicação da justiça efetiva, 

ideal e coerente ao respectivo caso a eles disposto. 

 

3.3.1 Súmulas vinculantes 

 

Ao fazer referência ao ativismo judicial no Direito brasileiro, a atuação proativa 

do Poder Judiciário fica ainda mais clara nas chamadas súmulas vinculantes. 

As súmulas vinculantes tratam-se de decisões normativas do Supremo 

Tribunal Federal, as quais obrigam todos os órgãos da Administração Pública e do 

Judiciário a atuarem conforme nelas é disposto. Tais súmulas encontram previsão 

no artigo 103-A, da Constituição Federal brasileira, o qual dispõe que: 

 

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por 
provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após 
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a 
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em 
relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública 
direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como 
proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei 
(PLANALTO, 2016). 

 

O que se observa, é que o Supremo, como em outras atuações, igualmente, 

sofreu críticas, especialmente devido ao caráter obrigatório de tais súmulas que, ao 

serem editadas, o Judiciário atua como se fosse um verdadeiro legislador. Para os 

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI234107,51045-JULGAMENTO+HISTORICO+STF+muda+jurisprudencia+e+permite+prisao+a
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI234107,51045-JULGAMENTO+HISTORICO+STF+muda+jurisprudencia+e+permite+prisao+a
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negativamente críticos, as súmulas vinculantes acabam por afrontar o princípio da 

separação dos poderes, bem como provocam um engessamento na jurisprudência 

do país, sendo consideradas um ativismo judicial em demasia. 

Para muitos estudiosos, a mais polêmica das súmulas vinculantes é a de 

número 13, na qual o Supremo Tribunal-g (2008) acabou com o nepotismo nos três 

Poderes. Tal assunto é responsável por grandes discussões doutrinárias. Como 

deixa claro Elisângela Padilha, “questionam sobre o fato dos ministros terem se 

utilizado indevidamente dos princípios constitucionais, pois, no caso, invocaram o 

princípio da moralidade administrativa, da eficiência e da impessoalidade” 

(PADILHA, 2010, p. 48). 

Tal questionamento, também, fora tratado por Elival da Silva Ramos, o qual 

deixou claro que “os princípios da moralidade administrativa ou da eficiência 

permitem as ilações normativas extraídas pelo Pretório Excelso” (2010, p. 262-263). 

Percebe-se, nessa toada, que apesar de severas críticas por alguns 

estudiosos, as súmulas vinculantes mostram-se, em certa medida, vantajosas ao 

sistema jurídico brasileiro. Pode-se dizer, que as súmulas vinculantes acabam 

trazendo segurança jurídica, impedindo a morosidade judiciária, tal como acabam 

garantindo o implantação do princípio da isonomia. 

Considerada uma atividade interpretativa e necessária ao sistema, as 

súmulas vinculantes implicam na pacificação jurídica e social, evitando grandes 

demandas de recursos repetitivos ao Supremo, e auxiliando, como consequência, na 

realização e implementação do verdadeiro ideal de justiça ao caso concreto. 

 

3.4 Os fatores de impulsionamento do ativismo judicial no Brasil 

 

De acordo com o demonstrado até o momento, o ativismo judicial é uma 

prática desejável, frente ao momento constitucional vivenciado pelo Brasil. Assim, 

conforme observado, em diversas decisões e súmulas do Supremo Tribunal Federal, 

e dos demais órgãos do Poder Judiciário, há influências de cunho ativista. 

Pode-se, portanto, questionar quais foram, e ainda são, os fatos que 

impulsionaram a implementação das influências jurisdicionais ativistas no Brasil 

Conforme deixa claro Elival da Silva Ramos, tem-se que: 
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O primeiro elemento de impulsão do ativismo judicial está relacionado ao 
modelo de Estado que o constitucionalismo pátrio vem prestigiando desde a 
Carta de 1934: o do Estado democrático-social, de perfil intervencionista 
(...). Em diversas passagens, a Carta de 1988 indica que a qualificação da 
República Federativa do Brasil como um Estado Democrático de Direito (art. 
1°, caput) teve o propósito de conciliar a tradição liberal-democrática com a 
democratização de oportunidades e a participação cidadã (2010, p. 268). 

 

Nota-se, que o próprio sistema constitucional brasileiro, com as influências no 

Neoconstitucionalismo, com as influências do Estado Democrático de Direito, 

demonstram um dos fatores impulsionadores à um sistema ativista no Brasil. 

Analisando os textos da Constituição Federal de 1988, percebe-se, por 

exemplo, um grande rol de direitos fundamentais, uma grande gama de princípios, 

todos dispostos de forma explícita ou implícita. Por se tratarem de princípios que 

admitem diversas formas de interpretações e grande aplicação nos mais variados 

contextos, há uma maior facilidade de se implementar um ideal ativista às atuações 

jurisdicionais. Pegue-se, como exemplo, o próprio princípio da dignidade da pessoa 

humana. Tal princípio, como se sabe, possui grandes ramos de interpretação e 

aplicações, havendo, inclusive, dificuldade na sua própria conceituação. 

Nesse sentido, em sábias e bem colocadas palavras, Mauro Capelletti aduz 

que: 

 

O principal fato de levar juízes a atuarem de modo mais criativo (no limite, 
chegando ao ativismo) é a grande transformação do papel do direito e do 
Estado na moderna “sociedade do bem-estar”: Mais cedo ou mais tarde, os 
juízes deverão aceitar a realização da transformada concepção do direito e 
da nova função do estado, do qual constituem também, afinal de contas, um 
“ramo”. E então será difícil para eles não dar a própria contribuição à 
tentativa do estado de tornar efetivos tais programas, de não contribuir, 
assim, para fornecer concreto conteúdo àquelas “finalidades e princípios”: o 
que podem fazer controlando e exigindo o cumprimento do dever do estado 
de intervir ativamente na esfera social, um dever que, por ser prescrito 
legislativamente, cabe exatamente aos juízes fazer respeitar (CAPELLETI, 
1984, p. 42). 

 

Das palavras de Capelletti, nota-se a necessidade de atuação jurisdicional, 

aclarando o ideal da ideologia proativa, no sentido de, o próprio Judiciário, 

influenciado pelo sistema, acaba por atuar no sentido de busca por maior e melhor 

aplicabilidade e respeito aos programas estatais dispostos à uma realidade social. 

Os juízes, portanto, de forma natural e constitucionalmente disposta, atuam com o 

condão de proteção e busca por maior efetividade aos direitos e determinações do 

próprio sistema, guiado pela Constituição Federal. 
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Destaca-se, porém, que os fatores de impulsionamento do ativismo não se 

limitam a isto. Assim, nota-se, igualmente, fator que enseja à uma atuação proativa, 

a própria possibilidade e necessidade de controle jurisdicional de atos e atuações 

dos demais poderes. Dessa forma, por exemplo, no caso de controle de 

constitucionalidade, seja por meio da via difusa ou no viés da via abstrata, o 

Judiciário acaba, em certa medida, controlando os atos relativos ao Poder 

Legislativo. Ora, se o Poder Judiciário está examinando uma lei, até então, editada 

pelo legislador, há, de fato, uma atuação proativa, no sentido de controle e 

adequação de um ato praticado por um outro poder. 

O mesmo se aplica em relação ao Poder Executivo. Analisando, pois, os 

próprios fundamentos do Direito Administrativo, estes demonstram a adoção de um 

sistema inglês conhecido como “Sistema judiciário ou de Jurisdição una”, o qual 

estabelece e permite o controle jurisdicional aos atos praticados pela administração 

pública. 

Nessa premissa de atuação dos Três Poderes, nota-se que, se a 

possibilidade de um controle jurisdicional aos demais poderes é tido como um fator 

de impulsão do ativismo judicial, a inércia de algum deles, também o é. Assim, pode-

se dizer que a falha ou, em outras palavras, a inércia de atuação de um outro poder, 

também pode impulsionar a ideologia proativa. Isso pode ser demonstrado, por 

exemplo, em casos de lacunas legislativas, onde cabe ao judiciário atuar de forma 

integrativa, buscando, analogicamente, regular a situação à ele disposta. 

Por fim, também merecedoras de análise, encontram-se as normas 

portadoras de conceitos indeterminados, vagos, ambíguos ou amplos, assim como 

os princípios constitucionais ensejadores de atividades criativas. Dessa forma, uma 

norma indeterminada, por exemplo, permite uma atuação proativa do Judiciário, no 

sentido de determinar uma atividade criativa estabelecedora de um sentido à 

mesma. 

Nota-se, pois, que amplos são os fatores impulsionadores da ideologia ativista 

no sistema jurídico brasileiro. Seja por influências do Estado Democrático de Direito, 

seja por conta da forma de estruturação e atuação dos Três Poderes, ou das 

presentes normas caracterizadas pela extensa amplitude, o ativismo judicial é uma 

realidade jurídica brasileira. Pode-se dizer, assim, que o Judiciário vive o seu 

momento, e diga-se, um momento sem igual, ensejador e condizente às influências 
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e ideologias ativistas, especialmente frente aos fatores a ele impulsionante, 

somados à hodierna realidade jurídico-social brasileira. 
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4 DEMOCRACIA E CONSTITUCIONALISMO: A LEGITIMIDADE 

DEMOCRÁTICA DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL PROATIVA 

 
O Estado Democrático de Direito, disposto no artigo 1° da Constituição 

Federal Brasileira, pode ser, primeiramente, analisado sobre o aspecto semântico. 

Assim, sobre o viés da “democracia”, tal Estado possui bases ideológicas voltadas à 

soberania do povo, no tocante à maioria manifestante de uma vontade, o que 

demonstra o respeito e acolhimento das manifestações e decisões da maioria 

popular. 

No tocante ao termo “Estado de direito”, este possui bases ideológicas 

relativas ao respeito aos direitos, bem como à manutenção de tais garantias e 

direitos fundamentais inerentes ao ser humano, dispostos nos textos constitucionais. 

As constituições modernas, mais especificadamente as Constituições dos 

Estados Democráticos de Direito, à exemplo do Brasil, trazem: 

 

A forma a ser observada para a manifestação da vontade majoritária e 
sobre conteúdos mínimos que devem ser respeitados pelo órgãos 
representativos dessa vontade, sem, no entanto, suprimi-la. Assumindo a 
democracia como um jogo, a Constituição seria o manual de regras e, os 
jogadores, os agentes políticos, representantes do povo. A jurisdição 
constitucional, nesse contexto, compre o papel de árbitro do jogo 
democrático. (BENENBOJM, 2010, p. 48). 

 

Nesse sentido, nota-se que num Estado Democrático de Direito, a própria 

Constituição Federal estabelece a forma pela qual devem atuar os agentes políticos 

representantes do povo, em suas representações das vontades da maioria popular. 

A jurisdição constitucional, nesse caso, é a forma existente para controlar tal 

atuação e representação. 

O que se questiona, nessa análise, é, até que ponto, a atuação jurisdicional 

encontra legitimidade e respaldo constitucional quando da realização de tal controle 

e regulamentação das atuações dos demais Poderes. Tal indagação ocorre por 

conta das próprias atuações jurisdicionais que se tem presenciado, especialmente 

após as influências neoconstitucionais, as quais trazem a impressão de que o 

judiciário pode ter “extrapolado” os seus limites de atuação. 

Para tanto, necessária se faz a análise da jurisdição constitucional frente aos 

direitos fundamentais, bem como na defesa do próprio Estado Democrático de 
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Direito. Somente dessa forma, então, pode-se estabelecer a real legitimidade 

democrática da atuação jurisdicional. 

 

4.1 A jurisdição como forma de resguardo aos direitos fundamentais 

 

A Jurisdição Constitucional, conforme já analisado, teve sua expansão com o 

Neoconstitucionalismo, fazendo-se presente, não somente, na atuações da Corte 

Constitucional, mas em todos os graus de atuação do Poder Judiciário. 

Pelos ideais de jurisdição constitucional, influenciados pelas teses e 

ideologias ativistas, cabe ao Poder Judiciário e, especialmente à Corte 

Constitucional, a guarda dos textos e mandamentos constitucionais. Nota-se, assim, 

a necessidade do Poder Judiciário atuar, por vezes, de forma proativa, frente os 

mais variados casos e contextos sociais a ele dispostos, apesar das críticas e 

questionamentos frente ao ativismo judicial, como resguardo dos direitos 

fundamentais. 

Isso se justifica, por exemplo, na grande diversidade cultural e social existente 

por todo território brasileiro, o que enseja à interpretações legislativas diferenciadas 

para cada caso em específico, bem como atuações jurisdicionais com posturas 

igualmente diversificadas, o que demonstra resguardo aos princípios e direitos 

fundamentais. 

Também ensejador de uma postura proativa em busca de resguardo aos 

direitos fundamentais, mostra-se a impossibilidade da atividade legislativa prever 

todas as situações possíveis da realidade em concreto, pois, no momento de criação 

de uma lei geral e abstrata, há limitações quanto à sua extensão criativa e previsão 

fática. E é, justamente nestes casos, que a atividade jurisdicional proativa ganha 

respaldo e fundamentação. Na busca pela integração da norma, a atuação 

jurisdicional possui, em certa medida, maior liberdade de atuação. Ora, se o 

legislador não pode prever o caso em concreto, cabe ao Poder Judiciário corrigir e 

regular a situação até então não prevista, utilizando-se, para tanto, de bom senso, 

respeito aos direitos fundamentais, aplicação e efetivação das normas 

constitucionais, bem como equidade e senso de justiça. 

O que se espera, pois, é que a atuação jurisdicional proativa seja realizada de 

maneira construtiva, controlada e pautada constitucionalmente, de maneira a impedir 
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um governo tão somente de juízes atuantes de forma arbitrária e subjetivamente 

demasiada. 

Nessa toada: 

 

A missão do Tribunal Constitucional se projeta, assim, para além da mera 
função de legislador negativo, guardião da coerência sistêmica do 
ordenamento jurídico. Seu papel é o de articular o debate público em torno 
dos princípios constitucionais (...). É preciso buscar, portanto, uma 
otimização na aplicação dos princípios (BENENBOJM, 2010, p. 82). 

 

Assim, pode-se dizer que, seja em casos de integração das normas jurídicas, 

seja nos casos de representação da vontade da maioria do povo brasileiro, pelos 

agentes políticos, a jurisdição constitucional faz-se presente. Naquele, ela atua de 

forma a realizar a integração normativa de forma plena, fundamentada, pensada e 

justa ao determinado caso em específico, nesta, a atuação jurisdicional apresenta-se 

como forma regulamentação e controle dos citados agentes. Por consequência, em 

ambos os casos, e em todas as demais formas de atuação da jurisdição 

constitucional, esta acaba, por consequência natural de sua atuação pensada, 

prudente e consciente, resguardando e efetivando os princípios e direitos 

fundamentais estabelecidos ao longo dos textos constitucionais. 

 

4.2 A legitimidade democrática da jurisdição constitucional proativa 

 

Até o presente momento, foram demonstradas as circunstâncias ensejadoras 

de uma postura jurisdicional proativa por parte do Judiciário, seja por conta das 

inércias ou lacunas legislativas, ou pelas necessidades político-sociais vividas no 

Brasil, especialmente após a Constituição Federal Brasileira de 1988, seja para o 

resguardo de direitos fundamentais. 

Cumpre ressaltar, porém, que apesar da tendência à tal atuação, esta deve 

ser realizada de forma a “pensar a lei”, bem como a respeitar os direitos e garantias 

constitucionais. Nesse sentido, faz-se necessária a análise de, até que ponto, a 

atuação jurisdicional ativista encontra-se legitimada perante os ideais do Estado 

Democrático de Direito. 

Uma postura ativista dos magistrados, embora desejável e, por vezes, 

frequente, deve ser modulada aos variados contextos, haja vista que a sua atuação 

demasiada e juridicamente inconsciente pode causar insegurança jurídica, o que é 
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rejeitado em um Estado Democrático de Direito. Nessa linha, muitos 

questionamentos acerca do ativismo judicial tem passaram a surgir, as quais 

acabam por fundamentar-se na incompatibilidade do ativismo judicial e a 

democracia. Veja-se: 

 

A questão da legitimidade democrática da jurisdição constitucional poderia 
ser equacionada, assim, em dois pontos básicos: (primeiro) a circunstância 
de as Cortes Constitucionais serem compostas de juízes não eleitos – 
embora nomeados, em regra, pelos agentes que detêm mandato popular – 
que não se submetem aos controles periódicos de aferição da legitimidade 
de sua atuação, próprios da democracia representativa; (segundo) a 
circunstância de as decisões de Cortes Constitucionais não estarem 
submetidas, em regra, a qualquer controle democrático (BENENBOJM, 
2010, p. 52). 

 

Por esse viés, para os defensores da ideologia contrária ao ativismo, o 

fundamento básico é que os magistrados não possuem vontade política própria, 

devendo atuar de maneira predominantemente técnica e imparcial e, por tal razão, 

rejeitam o ativismo judicial, que é, para eles, considerado um risco, especialmente 

diante de questões envolvente aos direitos fundamentais. 

Contrariamente, existem alguns argumentos que acabam, de certa forma, 

explicando o real motivo do ativismo, destacando que este ganha respaldo no 

momento em que a função jurisdicional, atua de forma proativa em nome da própria 

Constituição Federal. Tal atuação, assim, se dá quando o Supremo Tribunal Federal 

age no sentido resguardando ao próprio procedimento democrático, bem quando 

promove a defesa aos direitos fundamentais. 

Nessa sequência, estabelece Gustavo Benenbojm: 

 

Os princípios fundamentais, constitucionalmente assegurados, são, em 
verdade, condições estruturantes e essenciais ao bom funcionamento do 
próprio regime democrático; assim, quando a justiça constitucional anula 
leis ofensivas a tais princípios ou direitos, sua intervenção se dá a favor, e 
não contra a democracia. Esta a fonte maior de legitimidade da jurisdição 
constitucional (2010, p. 278). 

 

A esse respeito, também, explicam os autores Fernando de Brito Alves e 

Guilherme Fonseca de Oliveira, que: 

 

O ativismo não deve medir esforços na defesa de direitos de primeira 
dimensão, porque, se são direitos que não impõe ônus ao Estado (ou seja, 
são direitos baratos), a negação desses direitos pelas maiorias eventuais 
contraria o pluralismo que exsurge da Carta de 88 (2014, p. 40). 
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Dessa forma, “mesmo não eleitos, os juízes podem traduzir aspirações 

populares” (HARKENHOFF, 2001, p. 116). Por esse ângulo, a própria Constituição 

Federal estabelece aos juízes a competência para anular ou não aplicar as normas 

inconstitucionais ao caso concreto a eles apresentado, os quais o fazem por meio do 

controle abstrato ou concreto de constitucionalidade. Tal sistema tem como 

fundamento o próprio sistema de Freios e Contrapesos aplicado ao Sistema Jurídico 

brasileiro. 

Ressalta-se, ainda, que a atividade jurisdicional, conforme já estabelecido 

neste estudo, clama por posturas proativas por parte do Poder Judiciário, seja por 

conta das diversidades sociais brasileiras, pelo hodierno contexto do país, pelas 

inércias legislativas e, até mesmo, pelas mais variadas expressões vagas ou 

ambíguas presentes no ordenamento jurídico brasileiro. 

Então, nota-se, claramente, que: 

 
Não se faz necessária uma análise mais aprofundada para perceber que, 
com muita frequência, os textos constitucionais possuem linguagem aberta, 
termos ambíguos, polissêmicos. Logo, os juízes poderão atribuir sentidos 
diferentes, por exemplo, às expressões calamidade pública, relevância e 
urgência, dignidade da pessoa humana, interesse social etc (PADILHA, 
2011, p. 34). 

 

Não raros são os momentos em que, no ordenamento jurídico, encontram-se 

expressões vagas, interpretações variadas ou, até mesmo, incompreensíveis, em 

que não haverá uma solução facilmente determinada com uma simples leitura 

textual. Consequentemente, o juiz se tornará também protagonista do processo de 

criação normativa, no sentido de construir, de forma argumentada e juridicamente 

pensada, o sentido pelo qual a norma vai vigorar, naquele contexto em concreto a 

ele disposto. O que se exige, porém, é uma atuação jurisdicional que esteja dentro 

da ordem legal. 

É o que estabelece Daniel Marques de Camargo: 

 

(...) Não se tem nem se deseja um indivíduo e um magistrado sem história, 
sem emoções, sem memória, sem desejos, mas sim que tais elementos, na 
prática jurídica, estejam resguardados pelos parâmetros essenciais de 
nossa ordem legal (2010, p. 98). 

 

O autor ainda deixa claro que: 
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A Constituição Federal de 1988 precisa ser tomada e aplicada em toda a 
sua substancialidade e essencialidade. É necessário dizer o óbvio: 
precisamos constitucionalizar o direito infraconstitucional, fazer com que a 
Constituição seja realmente o fundamento de validade das normas 
infraconstitucionais, caminhar na direção de um direito promovedor-
transformador, e não mais somente de um direito ordenador (2010, p. 70). 

 

Assim, retorna-se ao questionamento do presente trabalho: até que ponto 

pode-se dizer que a jurisdição constitucional ativista encontra-se democraticamente 

legitimada? Apesar das grandes discussões e posicionamentos diversificados a 

respeito da questão e, não obstante parecer algo complexo, a resposta é bastante 

simples. 

É sabido que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito” (PLANALTO, 2016) e, são, justamente, nos casos de real 

necessidade de atuação judiciária ativista, que esta encontra sua legitimidade 

democrática, onde a recusa ou a inércia de atuação por parte do Poder Judiciário 

acabaria por causar ferimento à direitos constitucionais. 

Conforme dito por inúmeras vezes, a diversificada sociedade brasileira 

hodierna depara-se, constantemente, com inúmeras “situações”, sejam elas relativas 

à própria lei em si, à própria atuação falha do poder legislativo e executivo, ou, até 

mesmo, à própria impossibilidade de previsões legislativas de determinados casos 

concretos. Tais situações, somadas ao contexto populacional brasileiro, demandam 

por atuações jurisdicionais ativistas e, por si só, acabam legitimando-as, frente à 

necessidade de manutenção e proteção da Constituição, dos direitos fundamentais e 

do Estado Democrático de Direito. 

O que se deve ressalvar, no entanto, é que tal legitimidade somente possui 

razão de ser a partir do momento em que os magistrados ou qualquer tribunal 

brasileiro atua de maneira fundamentada, com resguardo aos princípios, valores, 

mandamentos e determinações constitucionais, de modo a pensar de maneira 

consciente o Direito em si, deixando de lado certas subjetividades desnecessárias. 

Somente desta forma com resguardo e respeito em suas atuações, pode-se dizer 

que a necessária atuação jurisdicional ativista encontra-se legitimada pelos 

princípios, ideologias e valores do Estado Democrático de Direito. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ativismo judicial é uma realidade no sistema jurídico brasileiro, 

especialmente após o fenômeno do Neoconstitucionalismo, responsável por novas 

ideologias e a atuações jurisdicionais. Dessa forma, não obstante às severas críticas 

e posicionamentos contrários à este, percebe-se, claramente, que o contexto social, 

político e jurídico, vivido pelo Brasil, clama por posturas proativas por parte da 

Função Jurisdicional. 

Nessa linha, a atuação jurisdicional, com bases no ativismo, representa uma 

atividade jurisdicional caracterizada por uma exploração e aplicação constitucional 

extensiva, seja com o condão de corrigir certas falhas legislativas e administrativas, 

seja diante das conhecidas lacunas, bem como por conta das divergências 

populacionais compreendidas pelas extensões do território nacional. 

Nessa toada, muito se questiona, no entanto, a respeito da segurança jurídica 

e dos riscos trazidos pelo ativismo, especialmente pelo fato dos membros do Poder 

Judiciário não serem escolhidos pelo povo por meio das votações, como ocorre com 

os demais Poderes. 

Deve-se compreender, porém, que, o fato dos membros do Poder Judiciário 

estarem desvinculados da escolha por meio do voto, não traz riscos à legitimidade 

democrática da jurisdição constitucional, o que ocorre, justamente, pelo fato deste 

Poder atuar de forma a tutelar os interesses e garantias estabelecidos 

constitucionalmente. 

Assim, pode-se dizer, com convicção, que a jurisdição constitucional, 

especialmente em suas atuações ativistas, encontra seu espaço, permissão e 

legitimidade, no momento em que o contexto ora apresentado ao magistrado enseja 

a uma postura ativista por sua parte, onde a recusa ou a inércia jurisdicional podem 

compreender em ferimento à direitos e princípios constitucionais. Deve-se ressalvar 

a necessidade de um atuação fundamentada, com respeito e aplicação dos direitos 

e garantias fundamentais, de maneira a se pensar, de forma consciente, o Direito a 

ser aplicado ao contexto em análise, desvinculando-se de certas subjetividades 

desnecessárias. 

É clarividente que, em certa medida, o ativismo judicial pode trazer riscos, 

como toda atividade jurisdicional que se realiza, seja por conta de arbitrariedades, 
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ou por interesses subjetivos por parte de magistrados. Entretanto, é preciso 

considerar que a expansão da jurisdição constitucional serviu bem à Democracia 

como um todo, o que acaba por combater certas críticas que se fundamentam única 

e, simplesmente, no receio de que o ativismo possa a se tornar algo desvirtuado, 

arbitrário e desvinculado dos mandamentos e determinações constitucionais. 

Deste modo, considera-se que a atuação da jurisdição constitucional ativista 

encontra respaldo e legitimação nos princípios, necessidades, valores e ideologias 

do próprio Estado Democrático de Direito, da própria Constituição Federal, o que, 

claramente, demonstra o grande avanço para a manutenção do resguardo aos 

mandamentos, determinações, direitos e garantias constitucionalmente dispostas. 
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