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RESUMO

HÜNING,  Agnes  Carolina.  A  CRISE  DE  IDENTIDADE  DA  CIDADANIA 
BRASILEIRA:  entre a judicialização da política e o ativismo judicial.  Dissertação 
(Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito e Justiça Social - 
Faculdade de Direito – Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Rio Grande, 
2017.

A presente dissertação tem como tema a constituição federal  de 1988,  o estado 
democrático de direito e um novo panorama: a crise de identidade da cidadania 
brasileira frente aos avanços do ativismo judicial no brasil. Para tanto, o presente 
trabalho  fará  um breve  apanhado  histórico  quanto  as  conquistas  constitucionais 
decorrentes  do  segundo  pós-guerra,  bem como,  quanto  ao  a  atuação  do  poder 
judiciário ante a separação dos poderes estatais. Analisar-se-á, ainda, os fenômenos 
da judicialização da política e do ativismo judicial, os quais embora possuam em 
comum a expansão do Poder Judiciário sobre os demais poderes, não podem ser 
confundidos,  à  medida  que  o  ativismo  judicial  corresponde  a  uma  postura 
discricionária  e  pragmática  de  juízes  e  tribunais,  que  se  baseiam  em  critérios 
subjetivos no momento de proferir suas decisões. Todavia, tal fenômeno não deve 
ser  admitido pela  população brasileira,  uma vez que vai  de encontro aos ideais 
democráticos  instituídos  com  a  promulgação  da  Constituição  Federal  de  1988. 
Dessa forma, para que o Estado Democrático de Direito  se mantenha é preciso 
afastar-se o decisionismo judicial que tanto assola a cidadania brasileira, pois acaba 
por tolher direitos e garantias de cidadãos que descrentes de seu papel no Estado, 
permanecem atônitos ante a essas mudanças causadas pelo ativismo judicial  no 
Brasil.

Palavras-Chave: Constituição Federal. Judicialização da Política. Ativismo Judicial. 
Cidadania.



ABSTRACT

HÜNING,  Agnes  Carolina.THE  CRISIS  OF  IDENTIFY  OF  BRAZILIAN 
CITIZENSHIP:  between judicialization of politics and judicial activism. Dissertacion 
(master in Law degree) – Postgraduate Program in Social Justice and Justice - Law 
School – Federal University of Rio Grande – FURG. Rio Grande, 2017.

The  present  dissertation  has  asits  theme  the  federal  constitution  of  1988,  the 
democratic  state  of  law  and  a  new  panorama:  the  identity  crisis  of  Brazilian 
citizenship in  front of  the advances of judicial  activism in Brazil.  To this  end,  the 
present work will give a brief historical overview of the constitutional achievements of 
the second post-war period, as well as the role of the judiciary in the face of the 
separation of state powers. We will also analyze the phenomena of the judicialization 
of politics and judicial activism, which although they have in common the expansion 
of  the  Judiciary  Power  over  the  other  powers,  can  not  be  confused,  as  judicial 
activism corresponds to a posture discretionary and pragmatic nature of judges and 
courts, which are based on subjective criteria at the time of rendering their decisions. 
However,  such  phenomenon should  not  be  admitted  by  the  Brazilian  population, 
since it meets the democratic ideals instituted with the promulgation of the Federal  
Constitution of 1988. Thus, in order for the Democratic State of Law to remain, it is 
necessary to depart from judicial decisionismo that so much ravages the Brazilian 
citizenship,  since  it  ends  up  blocking  rights  and  guarantees  of  citizens  who, 
disbelieving  of  their  role  in  the  State,  remain  astonished  before  these  changes 
caused by the judicial activism in Brazil.

Key words: Federal Constitution. Judiciary of Politics. Judicial Activism. Citizenship.
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INTRODUÇÃO

A segunda Guerra Mundial, principalmente seu período posterior, trouxe ao 

mundo uma onda de redemocratização, a fim de se alterar as estruturas político-

sociais anteriores, marcadas por um regime autoritário e antidemocrático. Um novo 

panorama constitucional se estabeleceu no mundo, vindo a influenciar, sobretudo, 

no  Constitucionalismo  Brasileiro,  culminando,  assim,  com  a  promulgação  da 

Constituição Federal de 1988 e a criação do Estado Democrático de Direito. 

A Constituição Federal de 1988 trouxe em seu bojo um  plus normativo1, ou 

seja,  uma gama de direitos individuais e garantias sociais,  que visavam limitar o 

poder do Estado, bem como, resguardar os direitos fundamentais introduzidos por 

ela ao ordenamento. Tais fatores, acabaram por trazer o Poder Judiciário ao centro 

do debate político no Brasil, dessa maneira a atuação de juízes e tribunais passa a 

ser analisada a partir de dois fenômenos: a judicialização da política e o ativismo 

judicial. 

A judicialização da política ocorreu de maneia inexorável, pois representa a 

inserção, no ordenamento jurídico brasileiro, de demandas essencialmente políticas 

a  serem  resolvidos  pelo  Poder  Judiciário,  que  passa,  então,  a  assumir 

progressivamente uma postura mais ativa perante os demais poderes políticos.

A judicialização da política e o ativismo judicial  apesar de retratarem fenômenos 

semelhantes, são completamente distintos. Contudo, grande parte da doutrina acaba 

por confundi-los, o que não pode ser admitido, uma vez que posturas ativistas não 

devem ser defendidas porque representam um risco a democracia brasileira, bem 

como, a manutenção de Estado Democrático de Direito e a construção da cidadania 

no país. Nesse ínterim, o ativismo judicial, importado de maneira errônea dos Estado 

Unidos,  que  possui  um sistema jurídico  incompatível  com a realidade  brasileira, 

consiste em um agir discricionário, ou um ato de vontade de juízes ou tribunais que 

acabam por  proferir  decisões baseadas em critérios  subjetivos,  os quais vão de 

encontro aos preceitos constitucionalmente impostos  quando da promulgação da 

Constituição Federal de 1988, sendo que tais decisões arbitrárias vão delineando 

uma afronta sistemática à democracia.

1  STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013, p. 102.
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Dessa  forma,  torna-se  imprescindível  analisar  de  maneira  crítica  e 

compreender a diferenciação existente entres estes dois  fenômenos,  tratados de 

maneira semelhante pela comunidade jurídica, desprovida de conhecimento crítico, 

sobretudo da hermenêutica crítica.  Dessa maneira,  possibilita-se a realização de 

uma denúncia  quanto  ao  enfraquecimento  do  sistema democrático-constitucional 

acarretado pelo ativismo, pois,  a  partir  daí,  pode-se traçar parâmetros para uma 

posterior  análise  do  motivo  que  levou  à  descrença  da  população  nos  demais 

poderes da Federação, bem como, da crise de identidade da cidadania brasileira 

ante aos avanços do ativismo/protagonismo judicial.

Passados trinta anos da promulgação da Constituição da República, o cenário 

jurídico  brasileiro  é  marcado pela  atividade jurisdicional  ilimitada,  que acaba por 

desrespeitar  a  previsão  constitucional,  quanto  à  separação  dos  poderes  da 

república.

A organização política do Estado, cláusula pétrea da Constituição Federal, 

torna-se cada dia mais distante. A divisão das funções estatais, mera folha de papel, 

uma vez  que  o  próprio  Poder  Judiciário  abandona  sua função contramajoritária,  

deixa de ser mero regulador das relações sociais e passa a ceder a pressões da 

maioria,  justificando  tal  atitude  sob  o  argumento  da  necessidade,  perante  as 

crescentes  transformações  sociais.  Contudo,  não  é  plausível  que  o  Judiciário, 

designado com o intuito de proteger o ordenamento jurídico brasileiro, baseado nas 

previsões constitucionalmente impostas, utiliza-se da discricionariedade para proferir 

suas decisões, submetendo, assim, o direito à vontade de seus juízes e tribunais. Tal 

atitude, representaria um retrocesso ao constitucionalismo, que busca enfrentar a 

questão da arbitrariedade do poder. 

Desse modo, o presente trabalho se debruçará sobre o seguinte problema: Se 

os avanços do ativismo judicial no Brasil contribuem para a crise de identidade da 

cidadania brasileira?. Para tanto far-se-á uma análise da prevalência constitucional 

no país, enquanto locus dos direitos fundamentais, bem como o seu compromisso e 

proteção  quanto  aos  direitos  e  garantias  sociais,  diante  ao  atual  status  quo da 

sociedade brasileira. 

Logo, a hipótese a ser desenvolvida é a de que houve um enfraquecimento 

constitucional,  oriundo  das  decisões  judiciais  proferidas  por  juízes  e  tribunais 

ativistas  que  não  observam o  previsto  na  Constituição  Federal  de  1988.  Nesse 

contexto, corrobora-se a crise de identidade da cidadania brasileira, desprotegida, 
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uma vez que o  Estado,  com a judicialização da política,  passou ao Judiciário  a 

responsabilidade de  garantir  aos  cidadãos os  direitos  fundamentais  previstos  no 

texto constitucional, o qual não o faz, quando profere decisões que extrapolam os 

limites constitucionais. 

Como objetivo geral da presente pesquisa, a abordagem ocorrerá a partir da 

diferenciação existente entre o ativismo judicial e a judicialização da política, assim 

como  suas  consequências  a  o  desenvolvimento  da  cidadania  brasileira.  A 

investigação pretende esboçar, ainda, o enfraquecimento da democracia brasileira 

diante ao crescente avanço do protagonismo judicial, realizando-se uma análise de 

tal fenômeno, a fim de se exemplificar a problemática desenvolvida por juízes que 

acreditam possuir  poderes especiais,  os  permitindo assim,  julgar  demandas  que 

envolvem  preceitos  e  garantias  fundamentais  dos  cidadãos,  integrantes  de  um 

Estado Democrático, a seu bel prazer. 

Com base na problemática  traçada acima,  realizar-se-á  desenvolver  como 

objetivos específicos:

a)  descrever  um  cenário  crítico  desenhado  após  a  promulgação  da 

Constituição  Federal  de  1988,  decorrente  do  segundo  pós-guerra,  que 

acabou  por  determinar  novas  atribuições  a  serem  desenvolvidas  pelo 

Poder Judiciário;

b) analisar o abandono do papel contra majoritário pelo Poder Judiciário, que 

passa  a  ceder  a  pressões  midiáticas  e  julgar  de  maneira  subjetiva, 

justificando  suas  decisões  a  partir  da  busca  pela  efetivação  das 

promessas constitucionais inseridas na Constituição, que acabam, mesmo 

que de maneira inexorável, por propulsar o fenômeno da judicialização da 

política;

c)  discutir  quanto  à  diferenciação  dos  fenômenos  da  judicialização  da 

política e do ativismo judicial e o enfraquecimento causado por posturas 

ativistas de juízes e tribunais a democracia brasileira;

d) demonstrar a necessária primazia constitucional e a crise de identidade da 

cidadania  brasileira,  frente  ao  avanço  do  ativismo  judicial  no  país, 

realizando-se  para  tanto,  uma  breve  análise  quanto  à  necessária 

prevalência  constitucional,  enquanto  local  dos  direitos  e  das  garantias 

sociais.
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A curiosidade instigadora da pesquisa, refere-se ao compromisso que o povo 

brasileiro deve possuir, enquanto cidadão de um Estado Democrático de Direito, a 

garantia e a efetividade dos direitos constitucionalmente impostos, uma vez que com 

a Constituição Federal de 1988 a ideia de cidadania está atrelada a efetividade dos 

direitos reconhecidos no texto constitucional. 

Justifica-se a escolha do presente tema, ante ao enfraquecimento do sistema 

democrático  brasileiro,  visível  no  atual  contexto  da  jurisdição  constitucional, 

acarretado pelo ativismo judicial. Contudo, para vislumbrar-se uma possível solução 

do problema exposto, oriundo dessa arbitrariedade judicial, é preciso analisá-lo sob 

a ótica da hermenêutica jurídica, a fim de posteriormente compreendê-lo. A Crítica 

Hermenêutica  do  Direito  de  Lenio  Streck2,  sustentada  no  método  hermenêutico-

fenomenológico, representa o meio através do qual torna-se possível realizar uma 

reconstrução histórica do papel da jurisdição constitucional no Brasil, alicerçada em 

uma postura voltada ao questionamento. 

Dessa  forma,  utilizar-se-á  da  hermenêutica  filosófica  e  sua  forma  de 

interpretação dos textos legais, que busca retirar o véu que encobre os operadores 

jurídicos na aplicação do Direito ao caso concreto, inaugurando, dessa maneira, um 

novo  modo  de  conceber  o  fenômeno  jurídico,  estruturado  pela  crítica.  Dessa 

maneira, a ciência do Direito deixa de se preocupar apenas com enunciados e busca 

compreender o cerne do problema através do diálogo e da interpelação. Sob os 

quais,  não  possui  respostas  prontas,  pois  como  aduz  Gadamer:  “se  queres 

compreender algo sobre um texto, é preciso deixar primeiro que o texto lhe diga 

algo”, e seu sentido surgirá de acordo com as possibilidades do intérprete em dizê-

lo.

Portanto,  a  Crítica  Hermenêutica  do  Direito  e  seu  método  hermenêutico-

fenomenológico  surge  como  condição  de  possibilidade  para  desvendar  essa 

situação.  Permitindo,  assim,  uma  reconstrução  histórico-institucional  do  papel 

desenvolvido  pela  jurisdição  constitucional  no  Brasil,  partindo  de  uma  postura 

voltada ao diálogo e ao questionamento. 

As  técnicas  de  pesquisa  utilizadas  são  a  bibliográfica  e  a  documental. 

Primeiramente, por meio da técnica indireta, em razão da necessidade de se usar 

obras bibliográficas para contextualização histórica, bem como, para se apresentar 

2  STRECK, Lenio Luiz.  Hermenêutica Jurídica em Crise – Uma Exploração Hermenêutica da 
Construção do Direito. Op. cit., p. 178.
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as divergências doutrinárias e teses envolvidas, a fim de se buscar uma resposta ao 

problema exposto. Ainda, por meio da técnica de pesquisa direta, uma vez que se 

faz necessária uma análise tanto do texto constitucional, quanto da jurisprudência e 

legislação que compõe o ordenamento jurídico brasileiro.

Quanto ao método de procedimento,  o trabalho se dará de três formas: a 

primeira delas é a pesquisa histórica, investigando o início da colonização brasileira 

com a chegada dos portugueses e sua influência na atualidade; por meio do método 

comparativo entre os fenômenos da judicialização da política e o ativismo judicial e o 

cenário jurídico no qual se desenvolvem. Por fim, através do método monográfico 

proposto por Lê Play, em 1830, que “consiste no estudo de determinados indivíduos, 

profissões e condições, instituições, grupos ou comunidades, com a finalidade de 

obter generalizações”3. 

O referencial teórico se valerá das contribuições de Lenio Luiz Streck, de José 

Joaquim  Gomes  Canotilho  e  de  Clarissa  Tassinari,  a  fim  de  caracterizar-se  o 

constitucionalismo marcado pelo período pós Segunda Guerra.  Merece destaque 

ainda, os aportes de Lenio Streck, quanto à problemática da atividade jurisdicional 

contemporânea, como também quanto ao direcionamento do polo de tensão político 

ao Poder Judiciário, ocasionado, mesmo que de maneira inexorável, pelo próprio 

texto  constitucional,  dando origem,  ao fenômeno da judicialização da política  no 

país. A partir dessa interpelação, que se pretende demonstrar, que o ativismo judicial 

está intimamente ligado à superação das teorias positivistas, que tem como base a 

discricionariedade do intérprete. 

Quanto a exposição da prevalência constitucional, pode-se declarar que os 

pensamentos de Konrad Hesse, de Ferdinand Lassalle e de Hans Kelsen serviram 

como pontos norteadores para o trabalho. Já em relação à crise de identidade da 

cidadania brasileira, contribuíram, de maneira significativa, o pensamento de José 

Murilo de Carvalho, quanto ao caminho percorrido para a construção cidadania no 

Brasil. Ademais, a interlocuções de José Luiz Bolzan de Moraes, relacionado aos 

aportes das práticas jurisdicionais contemporâneas, questionando-se para tanto, se 

a  jurisdição  apresenta  respostas  sociais  compatíveis  com  o  texto  e  a  estrutura 

constitucional  que  delineia  o  Estado  Democrático  de  Direito  brasileiro.  Zygmunt 

3  SEVERINO, Antônio Joaquim.  Metodologia do trabalho científico.  21 e.d. São Paulo: Cortez 
Editora, 2000.
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Bauman,  por  sua  vez,  auxiliou  o  desenvolvimento  da  pesquisa  com aportes  ao 

processo de individualização social marcado pela modernidade.

Como considerações prévias, o trabalho se estrutura em três capítulos, a fim 

de  se  averiguar  a  problemática  discutida.  O  primeiro  capítulo,  contextualiza  o 

surgimento da Constituição Federal de 1988 e o papel da jurisdição constitucional, 

através  do  subcapítulo  1.1,  que  procura  demonstrar  quais  as  conquistas 

constitucionais decorrentes do segundo pós-guerra e a necessária compreensão do 

papel  a  ser  desenvolvido  pela  jurisdição  constitucional,  através  das  teorias 

substancialistas e procedimentalistas. O ponto 1.2, trata de verificar os limites de 

atuação  do  Poder  Judiciário,  previsto  na  separação  dos  poderes  e  o  papel 

contramajoritário a ser desenvolvido por ele, esclarecendo que o mesmo, por ser 

contramajoritário, não deve ceder às pressões midiáticas ou da maioria. Por fim, o 

1.3, busca, através dos dois pontos anteriores, expor os elementos que acabaram 

por  introduzir  o  judiciário  na  cena  política  do  país,  a  qual  se  deu  por  meio  da 

judicialização da política, fenômeno que difere do ativismo judicial e sua possível 

contribuição a crise de identidade cidadã.

No segundo capítulo, a problematização é aprofundada em torno da temática 

da  judicialização  da  política  e  do  ativismo  judicial.  O  subcapítulo  2.1,  procura 

demonstrar a necessária diferenciação a ser realizada a estes dois fenômenos: a 

judicialização da política e o ativismo judicial.  Já o 2.2, busca asseverar como o 

protagonismo  judicial,  decorrente  do  ativismo  judicial,  pode  ser  prejudicial  aos 

direitos fundamentais  adquiridos,  com a promulgação da Constituição Federal.  O 

ponto  2.3,  realça  o  enfraquecimento  da  constituição  decorrente  de  posturas 

discricionárias, e procurar mostrar como a utilização desmedida de princípios, por 

juízes  e  tribunais,  abre  horizonte  para  a  ausência  de  identidade  da  cidadania 

brasileira.

Ao final, o terceiro capítulo busca demonstrar como o ativismo judicial implica 

em  um  prejuízo  à  cidadania  brasileira,  como  também  em  um  problema  de 

constituição e democracia. Ainda, o subcapítulo 3.1, apresenta o cenário vivenciado 

no Brasil colônia e sua influência na ausência de participação cidadã nos dias atuais.  

Ademais, o 3.2, demostra a necessária prevalência constitucional e sua supremacia 

a ser defendida pelos cidadãos brasileiros, a fim de frear-se o ativismo judicial no 

Brasil.  Finalmente,  o  subcapítulo  3.3,  mostra  a  crise  de identidade da cidadania 
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brasileira, frente aos atuais avanços do ativismo judicial e traça linhas, quanto ao 

nascimento de uma nova cidadania, na qual a população se reconheça como nação.

Com base no acima exposto,  tematizar  a  atuação judicial  proporciona um 

grande desafio a ser apresentado, considerando-se a atual conjuntura vivenciada no 

cenário jurídico brasileiro. Todavia, a presente pesquisa, dedicar-se-á a lançar luzes 

sobre a nevoa que paira sobre o problema proposto.



1. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988: O PODER JUDICIÁRIO E A GÊNESE 

DA JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA

O  período  pós-segunda  Guerra  Mundial,  trouxe  diversas  transformações 

mundiais,  uma  vez  que  alterou,  de  maneira  significativa,  as  estruturas  político-

sociais do mundo, visando superar as atrocidades e os retrocessos cometidos nos 

regimes totalitários anteriores. Com o fim da segunda grande guerra, forma-se uma 

“onda constitucional mundial”, que contribuiu para um rearranjo institucional, a fim de 

se concretizar os direitos e garantias constitucionalmente impostos.

No Brasil, todavia, assim como nos demais países da América Latina, como 

Argentina, Uruguai, Colômbia e Chile, essa onda de redemocratização se deu de 

maneira mais tardia, visto que acabaram por sofrer golpes ditatoriais, pós-Segunda 

Guerra. No entanto, no Brasil, o regime ditatorial subsistiu de 1964 a 1985, acabou 

por  atrasar  os  avanços  Constitucionais,  que  mesmo  poucos,  ocorreram  com  a 

chamada Era Vargas, em 1930. Entretanto, após duas décadas de regime militar,  

promulgou-se, em 05 de outubro de 1988, a Constituição Federal Brasileira, a qual 

trouxe leis que refletiam a nova estrutura de Estado, a formação dos poderes, a 

forma de governo e os direitos e os deveres dos cidadãos.

Dessa forma, percebe-se que, com o fim da segunda grande guerra, um novo 

panorama democrático passou a ser desenhado no cenário jurídico mundial,  que 

chega ao Brasil, findada a ditadura militar e com a promulgação da Constituição de 

1988. Essa redemocratização da política brasileira, ficou caracterizada pela busca 

do bem-estar social, através da concretização dos princípios e garantias constantes 

da  Constituição  Federal,  por  intermédio  de  um  Estado  comprometido  com  a 

promoção e a defesa dos direitos fundamentais. Contudo, as “promessas trazidas 

pela modernidade de igualdade, de respeito e concretização dos direitos humanos 

não se consumam”4, uma vez que se pode dizer que, no Brasil, o Estado de bem-

estar social nunca existiu.

Em  virtude  disso,  questões  anteriormente  discutidas  somente  em  âmbito 

político passaram a ser debatidas também na esfera judicial. Tais fatores, refletiram 

de maneira direta no Poder Judiciário, que acabou por se tornar o centro atuação de 

4  STRECK, Lenio Luiz.  Hermenêutica, Constituição e autonomia do Direito. Disponível em: 
<revistas.unisinos.br/index.php/RECHTD/article/view/5137/2389>. Acesso em 04 de abril de 2018.



18

matérias de cunho político e social,  a fim de garantir  os direitos já assegurados 

constitucionalmente, embora não efetivados pelos demais Poderes da Federação. 

Um dos grandes fatores que contribuíram para essa expansão do Judiciário, 

em questões políticas, foi a legitimidade trazida pela própria Constituição à juízes e à 

tribunais, com a finalidade de se concretizar os direitos fundamentais, voltados de 

maneira especial à população mais necessitada. Eis que surge o problema: o Poder 

Judiciário acaba por se utilizar de tal função de maneira ilimitada, ultrapassando os 

limites  constitucionalmente  estabelecidos,  removendo,  assim,  os  direitos  dos 

cidadãos brasileiros, que se quedam inertes ante a tais acontecimentos. 

As transformações surgidas com a Segunda Guerra Mundial modificaram o 

perfil de atuação do Poder Judiciário, tal qual o exercício da jurisdição constitucional. 

Formou-se um imaginário jurídico “[...] no qual o direito brasileiro fez-se dependente 

das decisões judiciais, ou melhor, das definições judiciais acerca de questões mais 

relevantes da sociedade”5. Neste contexto, duas expressões passaram a fazer parte 

da comunidade jurídica brasileira: a judicialização da política e o ativismo judicial, 

ainda muito confundidos pela doutrina brasileira. A instabilidade jurídica mostra-se a 

cada dia mais evidente através das relativizações de direitos e garantias. Nunca se 

almejou tanto a previsibilidade do sistema e a segurança jurídica, sendo um dos 

desafios da contemporaneidade limitar essa discricionariedade judicial.

Assim, para discorrer quanto ao tema proposto, torna-se preciso analisar as 

conquistas constitucionais advindas do segundo pós-guerra, o papel do Judiciário no 

contexto brasileiro e, ao final, a crise de identidade da cidadania brasileira diante à 

discricionariedade judicial,  consequência do ativismo judicial  de juízes e tribunais 

brasileiros.

1.1  O  cenário  jurídico  constitucional  do  segundo  pós-guerra  e  o  papel  da 

jurisdição constitucional

No momento  subsequente  ao  final  da  Segunda  Guerra  Mundial,  o  direito 

passa a  ter  um novo paradigma,  deixa  de ser  um mero regulador  das relações 

sociais e passa a transformá-las.6 Abandona-se um regime de exceção, visando-se 
5  TASSINARI,  Clarissa.  Jurisdição e ativismo judicial:  limites da atuação do judiciário.  Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 26.
6  TASSINARI, Clarissa.  Uma análise da atuação do Judiciário nas experiências brasileira e 

Norte Americana. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Vale do Rio dos Sinos, São 
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um novo panorama, que busca segregar o modelo anterior e garantir aos cidadãos 

um amplo rol  de direitos e garantias fundamentais. Com a Constituição de 1988, 

nasce  o  Estado  Democrático,  que  busca  romper  com  os  regimes  autoritários 

posteriores desenvolvidos por sistemas ditatoriais,  a fim de,  então,  estabelecer a 

democracia. Dessa forma, esse novo Estado Democrático objetivava implantar reais 

níveis de igualdade e liberdade. 

A noção de Estado Democrático de Direito, 

[...]  está  indissociavelmente  ligada  à  realização  dos  direitos 
fundamentais. É desse liame indissolúvel que exsurge aquilo que se 
pode denominar de plus normativo do Estado Democrático de Direito. 
Mais do que uma classificação de Estado ou de uma variante de sua 
evolução histórica, o Estado Democrático de Direito faz uma síntese 
das  fases  anteriores,  agregando  a  construção  das  condições  de 
possibilidades  para  suprir  as  lacunas  das  etapas  anteriores, 
representadas  pela  necessidade  do  resgate  das  promessas  da 
modernidade,  tais  como igualdade,  justiça  social  e  a garantia  dos 
direitos humanos/fundamentais e sociais.7

O Estado Democrático de Direito, no Brasil, tinha o propósito de libertar-se 

dos ideais ditatoriais  decorrentes dos regimes totalitários  anteriores,  e,  conforme 

relata Lenio Luiz Streck8, introduzir no ordenamento jurídico brasileiro uma gama de 

direitos fundamentais e sociais, chamados por ele de “plus normativo”. Esse plus de 

direitos concedidos aos cidadãos brasileiros, visava garantir o desenvolvimento do 

Estado Democrático de Direito, bem como, assegurar a inviolabilidade desses, das 

garantias  individuais  e  sociais  desrespeitadas  pelos  regimes  autoritários 

antecedentes, sendo que 

[...] foi, somente, com a Constituição de 1988, que os direitos civis, 
políticos  e sociais  foram protegidos.  Por  isso,  ela ficou conhecida 
como símbolo da cidadania.  Entretanto, na prática, permaneceram 
intensos problemas sociais a serem tutelados pelo Estado.9

Leopoldo, Rio Grande do Sul. 2012, p. 16. 
7  STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. 3. ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2013, p. 150. 
8  STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. 3. ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2013, p. 150. 
9  MORAIS, José Luis Bolzan de; Nascimento, Valéria Ribas do. Constitucionalismo e Cidadania: 

por uma jurisdição constitucional democrática.  Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010,  
p. 25.
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Pode-se dizer que a Lei Fundamental brasileira institucionalizou essa nova 

forma  de  Estado  e  representou  um  marco  jurídico10 no  processo  de 

redemocratização  do  país,  sendo  o  maior  ciclo  de  estabilidade  democrática  já 

vivenciado, uma vez que o regime anterior durou de 1946 a 1964, quando do início 

do regime ditatorial. 

Percebe-se,  portanto,  que  o  Poder  Judiciário,  mais  precisamente  a 

Constituição  Federal  de  1988,  teve  papel  fundamental  no  processo  de 

desenvolvimento da democracia brasileira,  pois uma série de direitos e garantias 

fundamentais foram concedidos aos cidadãos brasileiros, sem quaisquer lutas ou 

manifestações populares para tanto, permanecendo, todavia, na prática problemas 

sociais  sem guarida.  É partir  desse momento,  que se visualiza o nascimento da 

problemática  abordada pela  pesquisa,  a  ausência  de  identidade cidadã do povo 

brasileiro, que obteve uma série de privilégios com a promulgação da Constituição, 

sem, contudo, quaisquer lutas ou reivindicações por esses cidadãos que constituem 

o Estado Democrático de Direito. 

O conjunto  de  direitos  e  matérias  sociais  trazidos  pela  Constituição  eram 

questões  anteriormente  debatidas  somente  no  plano  político.  Conforme  aponta 

Lenio Streck, a Constituição Federal criou um novo paradigma ao estabelecer que a 

República Federativa do Brasil se constitui em um Estado Democrático de Direito, 

dando ao Poder Judiciário um novo papel, que o acaba direcionado à política, a fim 

de efetivar direitos e garantias fundamentais constantes no texto constitucional e não 

cumpridos pelos Poderes Executivo e Legislativo. Esse conjunto de fatores, 

[...]  redefine  a  relação  entre  os  Poderes  do  Estado,  passando  o 
Judiciário  (ou  os  tribunais  constitucionais)  a  fazer  parte  da  arena 
política,  isso  porque  o  Welfare  State lhes  facultou  o  acesso  à 
administração do futuro, e o Constitucionalismo Contemporâneo,  a 
partir da experiência negativa de legitimação do nazi-fascismo pela 
vontade  da  maioria,  confiou  à  justiça  constitucional  a  guarda  da 
vontade  geral,  encerrada  de  modo  permanente  nos  princípios 
fundamentais positivados na ordem jurídica. 11

Pode-se dizer assim, que a Constituição Federal de 1988 possui um caráter 

Dirigente, que se amolda aos pressupostos definidos por Canotilho12, uma vez que 
10  BRANDÃO, Rodrigo. A Judicialização da Política: Teorias, Condições e o Caso Brasileiro. In: 

FELLET,  André;  NOVELINO,  Marcelo.  Constitucionalismo  e  Democracia.  Salvador:  Editora 
JusPodivm. p. 641. 

11  STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. 3. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2013, p. 151.

12  CANOTILHO,  José  Joaquim Gomes.  Constituição  Dirigente  e  Vinculação  do  Legislador: 
contributo  para  a  compreensão  das  normas  constitucionais  programáticas.  2.  ed.  Coimbra:  
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despreza  a  cultura  positivista  anterior  (voltada  a  garantir  somente  a  autonomia 

privada  dos  cidadãos)  e  busca  a  efetivação  dos  preceitos  fundamentais  que 

valorizam a comunidade humana como um todo. Ainda, estabelece fins e objetivos 

tanto para o Estado, como para a sociedade, a fim de romper com os paradigmas 

anteriores  que  previam  uma  Constituição  de  caráter  meramente  organizacional, 

atuando,  então,  como  garantidora  do  Estado  Democrático  de  Direito.  Julios 

Campuzano aduz que a função diretiva da Constituição:

[...] assume uma função eminentemente diretiva que se condensa em 
um  catálogo  de  direitos  e  em  uma  articulação  de  corte 
marcadamente  teleológico  que  pretende  ordenar  o  curso  da  vida 
social e política conforme os preceitos que nela estão contidos.13 

O ano de 1988 representou um ápice no processo democrático brasileiro, pois 

com a promulgação da Constituição Federal previu-se um extenso rol de direitos e 

garantias  sociais,  os  quais  caracterizavam  a  existência  de  um  Estado  a  ser 

desenvolvido através de uma postura prestacional. Esse novo modelo de Estado, 

segundo Lenio Streck constitui

[...]uma  terceira  forma  de  Estado  de  Direito,  exatamente  porque 
agrega um plus às formas anteriores (Liberal e Social), representado 
por esses dois pilares democracia e direitos fundamentais. Assim, o 
art. 1º estabelece que o Brasil é uma República que se constitui em 
Estado Democrático de Direito.14 

Logo, com a promulgação da Constituição de 88, instituidora desse Estado 

Democrático  de  Direito,  que  busca  efetivar  o  plus normativo,  (relacionado  aos 

direitos de terceira dimensão, fundamentais e sociais), acaba por, inexoravelmente, 

conforme Clarrisa Tassinari15,  expandir  a participação Poder Judiciário no cenário 

público porque esse passa a desempenhar seu papel através de uma perspectiva 

mais atuante, em face da inércia dos demais poderes na concretização dos direitos 

dos cidadãos, agora constitucionalmente garantidos. 

Coimbra Editora, 2001, p. 12-27.
13   CAMPUZANO, Afonso de Julios.  Os desafios da globalização: modernidade, cidadania e 

direitos humanos. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2008, p. 22. 
14  STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. Op. cit., p. 102. 
15  TASSINARI,  Clarissa.  Jurisdição e ativismo judicial:  limites da atuação do judiciário. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 25-26.
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Sob esse viés, pode-se dizer que o Estado brasileiro passava por um novo 

momento,  denominado por  muitos como neoconstitucionalismo16,  expressão essa 

criticada por Lenio Streck17, em virtude de que representa um movimento que busca, 

baseado  nas  constituições  estabelecidas  pós-Segunda  Guerra,  fazer  uma 

reaproximação da moral e do direito, ideia da qual o autor se aproxima. Contudo, 

com  profunda  diferenciação  quanto  a  problemática  ligada  à  interpretação  e  à 

aplicação do direito na resolução de conflitos. 

Essa  postura  neoconstitucionalista,  adotada  por  grande  parcela  dos 

(neo)positivistas, acabou por contribuir, e muito, com a disseminação de posturas 

ativistas e discricionárias pelos membros do Poder Judiciário, em especial os juízes, 

visto  que  esses  autores  defendem  um  direito  constitucional  da  efetividade, 

afrontando, em favor do novo, o próprio texto constitucional. 18 Passa-se, então, a 

[...] lançar mão de uma série de novos instrumentos conceituais que 
permitiam  uma  justificação  da  decisão  descolada  da  simples 
interpretação textual da lei e da própria Constituição. Desse modo, 
princípios,  cláusulas  gerais,  e  enunciados abertos eram invocados 
pelo tribunal para que fosse possível legitimar suas decisões, ainda 
que, num sentido estrito, fossem contrárias a lei. 19

A Constituição nada mais seria que uma “ordem suprapositiva de valores”20, 

dado que o juiz se utiliza de outras “fontes” para a resolução de conflitos, uma vez 

que os  fundamentos legais  não  lhe  parecem adequados.  Dessa  forma,  juízes  e 

tribunais não deveriam lançar mão a questões de cunho subjetivo para resolução de 

conflitos judiciais. Tais fatores, demonstram a discricionariedade do Poder Judiciário 

no julgamento de questões jurídicas. Essa discussão, que será tratada no tema da 

judicialização  da  política,  importante  para  compreensão  do  tema,  pois  sua 

16      De acordo com Lenio Streck em linhas gerais o neoconstitucionalismo leva os autores a trilha 
da  jurisprudência  dos  valores  e  suas  derivações  axiológicas.  “No  Brasil,  acabou  por 
incentivar/institucionalizar  uma  recepção  acrítica  da  Jurispruência  dos  Valores,  da  teoria  da 
argumentação de Robert Alexy (que cunhou o procedimento da ponderação como instrumento 
pretensamente racionalizador da decisão judicial) e do ativismo judicial norte-americano.STRECK, 
Lenio Luiz.  Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursiva.  São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 35.

17  STRECK,  Lenio  Luiz.  Uma  Leitura  Hermenêutica  das  Características  do 
Neoconstitucionalismo. Revista da AJURIS. Porto Alegre. 2013, Vol. 40, n. 132. 

18  STRECK,  Lenio  Luiz.  Uma  Leitura  Hermenêutica  das  Características  do 
Neoconstitucionalismo. Op. cit., p. 187-188.

19  OLIVEIRA, Rafael Tomaz de. Decisão judicial e o conceito de princípio: a hermenêutica e a 
(in)determinação do direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 122. 

20  STRECK,  Lenio  Luiz.  Uma  Leitura  Hermenêutica  das  Características  do 
Neoconstitucionalismo. Op. cit., p. 195.
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diferenciação do ativismo judicial é de suma relevância para se perceber o motivo 

pelo qual os indivíduos devem buscar garantir seus direitos conferidos pela norma 

constitucional, todavia dentro dos limites impostos pela própria Constituição.

É inegável, porém, que com o deslocamento do polo de tensão dos poderes 

em direção  ao  Judiciário  houve  uma  espécie  de  afastamento  da  sociedade  em 

relação aos demais poderes. Apesar disso, se antes a população já não discutia 

questões  de  cunho  político  nos  poderes  democraticamente  instituídos,  formados 

pelo voto popular, agora, no Judiciário, tais debates tornam-se mais custosos. Essa 

separação entre a política e o poder democrático é

[...]  letal  para  o  Estado  moderno  –  em  especial  se  for  um  Estado 
democrático,  cuja Constituição prometeu aos cidadãos deixá-los tomar 
parte  nas  decisões  comuns  que  agora  tomadas  por  órgãos  não 
democraticamente designados nem controlados a partir de baixo. 21

É preciso se ter em mente, entretanto, o papel do cidadão para a construção 

de uma sociedade democrática, principalmente em países de modernidade tardia 

como  o  caso  do  Brasil,  onde  o  Estado  Social  sequer  existiu,  e  as  promessas 

constitucionalmente  instituídas  ainda  não  são  cumpridas  pelo  Estado.  Como 

descreve Antoine Garapon22, o deslocamento da centralidade no poder jurisdicional 

acaba por provocar “fissuras no pacto democrático”.

Essa  discricionariedade  judicial  não  é  compatível  com  uma  democracia 

constitucional decorrente de um Estado Democrático de Direito. As decisões judiciais 

não podem ser guiadas simplesmente por valores morais dos juízes, sob pena de se 

ter um julgamento impregnado de valores subjetivos. 

Ronald Dworkin defende que o direito e a moral não podem ser separados 

porque a moral e os princípios fundamentais de direito acabam por orientar o juiz,  

quando do início de seu trabalho decisório. Entretanto, refere-se que essa relação 

acaba se deteriorando, já que a moral acaba sendo relacionada a uma determinada 

era de posicionamento judicial, e os magistrados terminam realizando uma leitura 

moral da Constituição, elaborando, assim, um novo documento ao invés de realizar 

uma nova interpretação constitucional.23 

21  BAUMAN, Zygmunt; BORDINI, Carlo. Estado de Crise. Rio de Janeiro: Zahar, 2016, p. 42
22  GARAPON, Antoine; ALLARD, Julie. Os juízes na mundialização: a nova revolução do direito. 

Lisboa: Instituto Piaget, 2006, p. 96.
23  DWORKIN, Ronad. Law´s empire. Cambridge, 1986, p. 3.
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Ingerborb  Maus,  no  tocante  a  inclusão  da  moral  no  direito,  refere  que  é 

preciso atentar-se que:

Quando  a  Justiça  ascende  ela  própria  à  condição  de  mais  alta 
instância  moral  da  sociedade  passa  a  escapar  de  qualquer 
mecanismo de controle  social  –  controle  ao qual  normalmente se 
deve  subordinar  toda  instituição  do  Estado  em  uma  forma  de 
organização  política  democrática  No  domínio  de  uma Justiça  que 
contrapõe  um  direito  “superior”,  dotado  de  atributos  morais,  ao 
simples  direito  dos  outros  poderes  do  Estado  e  da  sociedade,  é 
notória  a regressão a  valores  pré-democráticos  de parâmetros de 
integração social.24

Em  contraponto  a  tudo  isso,  Streck  intitula  essa  nova  fase  de 

Constitucionalismo  Contemporâneo25,  decorrente  de  um  novo  paradigma 

constitucional advindo do segundo pós-guerra, no qual o direito aponta, através de 

uma Constituição Dirigente, formas de reconstrução do Estado e da sociedade. Ou 

seja, não é o direito que se acomoda aos fatores sociais da contemporaneidade, 

mas sim, é ele quem guia o Estado para a formação de uma cidadania com maior  

paridade de direitos. 

À vista disso, pode-se constatar a relevância do Direito, como denota Streck, 

para a construção de uma cidadania com maior grau de igualdade entre as partes, 

como plano de fundo,  para a construção de um povo que tenha seus direitos e 

garantias  efetivados  pelo  Poder  Judiciário,  conforme  previsto  pelo  próprio  texto 

constitucional, sem qualquer desrespeito das normas constitucionais, sejam eles em 

benefício ou em prejuízo dos cidadãos, não podendo ser admitidas em ambos os 

casos.

24  MAUS,  Ingeborb.  Judiciário  como  superego  da  sociedade.  O  papel  da  atividade 
jurisprudencial na “sociedade órfã. Tradução Martonio Lima e Paulo Albuquerque. Revista Novos 
Estudos CEBRAP. São Paulo. n. 58, 2000. p. 187.

25  De  acordo  com  Lenio  Streck:  “Nessa  medida,  pode-se  dizer  que  o  Constitucionalismo 
Contemporâneo representa um redirecionamento na práxis político-jurídica, que se dá em dois 
níveis: no plano da teoria do Estado e da Constituição, com o advento do Estado Democrático de  
Direito, e no plano da teoria do direito, no interior da qual se dá a reformulação da teoria das 
fontes (a supremacia da lei cede lugar à onipresença da Constituição); a teoria da norma (devido 
à normatividade dos princípios)  e na teoria  da interpretação (que, nos termos que proponho, 
representa uma blindagem às discricionariedade e aos ativismos). Todas essas conquistas devem 
ser pensadas, num primeiro momento como continuadoras do processo histórico por meio do qual 
se desenvolve o constitucionalismo. Com efeito, o constitucionalismo pode ser concebido como 
um movimento teórico jurídico-político em que se busca limitar o exercício do Poder a partir da 
concepção de mecanismo aptos a gerar e garantir  o exercício da cidadania”. STRECK, Lenio 
Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursiva. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 37.
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Assim,  o  Constitucionalismo  Contemporâneo,  produto  dessa  onda 

constitucional mundial,  conduziu a uma nova forma de se ver e pensar o direito, 

agora  à  luz  de  um  regime  democrático.  Logo,  é  possível  alegar  que  o  fim  da 

Segunda Guerra trouxe ecos de liberdade e democracia que vieram a repercutir em 

terras brasileiras. 

Todos  esses  aspectos  ditos  anteriormente,  em  especial  o  plus  normativo 

trazido  pela  Constituição  de  1988,  propiciaram  uma  ampliação  no  papel 

desenvolvido  pelo  Poder  Judiciário  que  acaba  direcionado  à  política,  a  fim  de 

efetivar  os  direitos  fundamentais  constantes  no  seu  texto  e  não  cumpridos,  em 

especial,  pelo  Poder  Executivo,  zelar  pelo  fiel  cumprimento  das  normas 

constitucionais.  Assim,  a população brasileira,  com o intuito  de  ver  seus direitos 

garantidos efetivados, socorreu-se do Judiciário para tanto, o que acabou por obrigá-

lo, inevitavelmente, a intervir em questões de cunho político.

Dessa forma, para se chegar ao ponto central da temática, qual seja a crise 

de identidade cidadã do povo brasileiro perante aos avanços do ativismo, no Brasil,  

é preciso passar por alguns pressupostos – que dão sentido a algo – na tentativa de 

estruturar a proposta. Logo, para se tratar de cidadania e de ativismo é preciso, 

neste primeiro momento,  de acordo com Lenio26,  verificar-se qual  o  papel  que a 

Constituição  Federal  possui,  como  também  sua  força  normativa  e  seu  grau  de 

dirigismo.  Para  tanto,  torna-se  necessário  debater  sobre  o  papel  exercido  pela 

jurisdição  constitucional,  o  qual  se  discute  a  partir  de  dois  eixos  temáticos:  o 

procedimentalismo e o substancialismo, para assim, verificar-se e compreender-se a 

judicialização da política e o ativismo judicial no Brasil.

1.2  A  atuação  do  Poder  Judiciário  e  o  aparente  abandono  do  seu  papel 

contramajoritário 

Conforme pode-se averiguar até o momento, o Estado Democrático de Direito 

acabou,  mesmo  que  inexoravelmente,  por  evidenciar  o  Poder  Judiciário,  o  que 

diante do princípio da tripartição dos poderes, não poderia ocorrer. Tal fato, torna 

fundamental o debate quanto a posição do judiciário perante os demais poderes e, 

26  STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursiva. Op. 
cit., p. 80.
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consequentemente,  qual  o papel  desempenhado pela jurisdição constitucional  no 

cenário atual do país, sendo que os ideais do Estado Democrático estão ligados à 

realização  dos  direitos  e  às  garantias  constitucionais  sociais  instituídos  na 

Constituição de 1988.

A judicialização da política busca a concretização do plus normativo, porém é 

preciso verificar quais os limites de sua utilização, sob pena de confundi-lá com o 

ativismo judicial, o que não pode ser admitido em um regime democrático. Assim, 

torna-se necessário expandir as colocações quanto à Jurisdição Constitucional, a fim 

de  se  visualizar  o  real  problema  enfrentado  pela  cidadania  brasileira,  ante  a 

participação desmedida do Poder Judiciário em questões de cunho político. Neste 

sentido, cabe refletir quanto o grau de possibilidade de intervenção do judiciário na 

efetivação de direitos e garantias sociais,  tendo por base um embate doutrinário 

quanto ao tema, efetuado através de duas correntes doutrinárias: procedimentalista 

e substancialista.

De  um  lado  está  a  teoria  procedimentalista,  capitaneada  por  Jürgen 

Habermas, todavia defendida por diversos autores, como Antonie Garapon e John 

Hart Ely, entre outros. Essa corrente, efetua uma distinção entre direito e política, e 

seu modelo de democracia tem como núcleo fundante procedimentos que garantem 

a formação democrática da opinião e da vontade.27

Acentuam  os  procedimentalistas,  que  a  Constituição  possui  papel 

instrumental, ou seja, que ela garante instrumentos de participação democrática e 

regula o processo de tomada de decisões.  Apesar  dessa corrente reconhecer  a 

existência  de  valores  substantivos  no  processo,  aduzem  se  tratar  de  maneira 

secundária, não estando ligado ao processo em si. Já a teoria substancialista, atribui 

à Constituição um papel diretivo, valorizando seu conteúdo material, incumbido a lei 

concretizar  os  valores  axiológicos,  ou  seja,  valores  predominantes  daquela 

determinada sociedade. 

Adalberto  Narciso  Hommerding,  declara  que  essa  perspectiva 

procedimentalista acaba por desprestigiar o papel dirigente da Constituição e sua 

força normativa, pois a Constituição determina procedimentos políticos, garantindo 

que ocorram dentro da lei.28 Afirmam os procedimentalistas que o direito em exagero 
27  STRECK, Lenio Luiz.  Hermenêutica Jurídica em Crise – Uma Exploração Hermenêutica da 

Construção do Direito. 10. e. d. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 43.
28  HOMMERDING, Alberto Narciso.  Constituição, Poder Judiciário e Estado Democrático de 

Direito:  a necessidade do debate “procedimentalismo versus substancialismo”.  In:  Revista do 
Ministério Público do RS. Porto Alegre, n. 57. 2006, p. 31.
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pode prejudicar o regime democrático, porquanto a invasão da política pelo direito 

debilita a capacidade democrática da sociedade, bem como, aumenta o descrédito 

das alternativas democráticas na produção do direito.

Para  Jürgen  Habermas,  o  Poder  Judiciário  é  centro  do  sistema  jurídico, 

criticando com afinco a  invasão do  direito  à  política  e  à  sociedade.  Contudo,  o 

herdeiro  da  Escola  de  Frankfurt  reconhece  a  importância  da  tarefa  política  da 

legislação, como crivo de universalidade, já que o juiz, na definição diária, passa as 

normas, até então abstratas, a aplicação ao caso concreto, por meio do discurso da 

justificação. 29

O filósofo alemão apesar de criticar Dworkin e não acolher de seu modelo as 

ideias  de  juízes  solipsistas30,  na  qual  o  juiz  possui  papel  privilegiado,  ou  com 

superpoderes  para  julgamento  do  feito,  reconhece  seu  construtivismo 

principiológico,  quando as  normas jurídicas  possuem um conteúdo moral,  sendo 

esta,  institucionalizada  no  direito  pelos  diversos  mecanismos  utilizados  para 

concretização  das  garantias  fundamentais,  especialmente  relacionados  à 

interpretação do direito.31 Todavia, as normas jurídicas possuem especificidades, as 

quais impedem que o direito seja considerado um caso de aplicação da moral.

Leciona Habermas32, que o texto constitucional ocupa-se em estabelecer os 

procedimentos considerados democraticamente adequados, a fim de se garantir os 

direitos nele mencionados, sendo que a função essencial do Direito seria “assegurar 

as condições necessárias, a partir das quais os membros da comunidade jurídica, 

por meio de práticas comunicativas de autodeterminação, interpretem e concretizam 

os ideias inscritos na Constituição.” 

Na teoria do discurso defendida pelo filósofo a divisão dos poderes do Estado 

seria  assimétrica,  posto  que  o  Poder  Executivo  está  submetido  ao  controle 

parlamentar judicial, ficando excluída a possibilidade de inversão dessa relação. Tal 

concorrência,  segundo  Habermas,  do  tribunal  constitucional  com o  legislador  se 

agrava no que diz respeito ao controle abstrato de normas, defendendo o autor ser o 

controle abstrato de normas função indiscutivelmente do legislador.33

29  STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. Op. cit., p. 157.
30  STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. Op. cit., p. 158.
31  TASSINARI, Clarissa. Jurisdição e ativismo judicial: limites da atuação do judiciário. Op. cit., 

p. 81.
32  HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia – entre faticidade e validade. Tradução Flávio Beno 

Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 297.
33  BUNCHAFT, Maria Eugenia. A integração do conceito de patriotismo constitucional na cultura 

política brasileira. Direito, Estado e Sociedade. Rio de Janeiro: Programa de Pós-Graduação em 
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O herdeiro da Escola de Frankfurt, defendo o discurso do diálogo, propõe um 

modelo de democracia constitucional, que assegura a formação de uma democracia 

da opinião da vontade, que acabe por exigir uma política ancorada não em uma 

“nação de cultura”, mas sim, em uma “nação de cidadãos”. 

O  grande  desafio  delineado  pelo  autor  se  coloca  em  estabelecer  uma 

comunidade jurídica formada por cidadãos livre e iguais, em que exista a autonomia 

da vontade:

Pois os sujeitos particulares do direito só podem chegar ao gozo de 
liberdades subjetivas se eles mesmos, no exercício conjunto de sua 
autonomia de cidadãos  ligados ao estado,  tiverem clareza quanto 
aos interesses e parâmetros justos e puseram-se de acordo quanto a 
aspectos relevantes sob os quais se deve tratar com igualdade o que 
é igual, e com desigualdade o que é desigual.34 

Portanto,  para  o  doutrinador  alemão,  deve-se  observar  o  papel  ativo  do 

cidadão, que constitui uma cidadania investida de capacidade de se auto regular, 

sendo  que  única  função  da  Corte  seria  a  de  resguardar  os  procedimentos 

democráticos e não assumir o papel do próprio legislador. 

De  outro  lado,  John  Hart  Ely  defende  que  o  Tribunal  Constitucional  só 

conserva sua imparcialidade quando não preenche seu espaço de interpretação com 

juízos de valores ou subjetivos.

Los pocos esfuerzos realizados por los constituyentes por congelar 
valores  substantivos  al  designarlos  como  objeto  de  protección 
especial en el documento, han sido desafortunados, por lo general, 
han  sido  revocados,  bien  oficialmente  e  como  resultado  de 
pretensiones  interpretativas.  Esto  sugiere  uma  conclusión  con 
importantes  implicaciones  para  la  tarea  de  dar  contenido  a  las 
disposiciones  más  abiertas  del  texto:  que  preservar  valores 
fundamentales no es propriamente uma función constitucional.35

Aduz ainda o autor, que somente os políticos, democraticamente eleitos pelos 

cidadãos, devem defender o princípio democrático, bem como, assegurar o governo 

Direito,  2007,  p.  09. 
Disponívelem:http://www.jur.pucrio.br/revistades/index.php/revistades/article/download/281/254.> 
Acesso em 04 de abril. 2017. 

34  HABERMAS,  Jürgen.  A inclusão  do  outro:  estudo  de  teorias  políticas.  Tradução  George 
Sperber, Paulo Astor Soethe, Milton Camargo Mota.3. ed. São Paulo:Loyola, 2007, p. 303. 

35  ELY, John Hart.  Democracia y desconfianza: uma teoria del control constitucional. Traducción 
Magdalena Hoguín. Santafé de Bogotá: Siglo del Hombre, Universidad de los Andes, 1997, p. 
112-113.
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da maioria e legitimar a participação das minorias. Assim, a prerrogativa de deliberar 

sobre direitos seria extensível aos políticos, desde que democraticamente eleitos.36

Antoine Garapon37, também defensor da teoria procedimentalista, realiza uma 

severa reprovação no que se refere a busca constante da sociedade pelo Poder 

Judiciário. Nesse contexto, esse acaba por se tornar um “guardador de promessas” 

desses cidadãos que deixam de solicitar a seus representantes direitos e obrigações 

a  eles  concedidos  por  lei,  enfraquecendo,  assim,  o  ideal  de  democracia 

representativa, onde o Poder Judiciário ganha destaque pela discórdia dos outros 

poderes (Legislativo e Executivo). 

Relata ainda Garapon, que essa crescente judicialização é tão perigosa para 

o Estado Democrático quanto o desuso do Direito,  porque acaba por deslocar a 

política à justiça, criando-se, assim, uma tirania das minorias, bem como, uma crise 

de identidade social.

Lenio Streck afirma que “o problema fundamental das teorias processuais – 

procedimentais  reside  no  fato  de  procurarem  colocar  no  procedimento  o  modo 

(ideal) de operar a democracia, a partir de uma universalização aplicativa. ”38. 

O  paradigma  procedimentalista  visa  salvaguardar  um  procedimento 

democrático,  onde  os  cidadãos  de  direito  participem  de  maneira  ativa  da  vida 

política, demonstrando, dessa forma, quais seus interesses primordiais, contribuindo 

para uma sociedade mais justa e igualitária. 

Já  a  teoria  material  substancialista,  ingressa  no  Brasil  somente  após  a 

Segunda  Guerra  Mundial,  com  onda  de  redemocratização  mundial  e  pós 

promulgação da Constituição Federal de 1988. Trabalham com essa teoria, autores 

como Ronald Dworkin e Laurence Tribe, entre outros.

Laurence Tribe, faz uma severa crítica ao procedimetalismo, já que, para ele, 

nessa  teoria,  a  Constituição  somente  garantiria  o  acesso  às  ferramentas  de 

participação democrática no sistema. Afirma, ainda, que o procedimentalismo deve 

se  integrar  com  uma  teoria  dos  direitos  e  valores  substantivos,  ou  seja,  o 

procedimento  ligado  ao  devido  processo  legal  advém  da  dignidade  da  pessoa 

humana.39

36  ELY, John Hart. Democracia y desconfianza: uma teoria del control constitucional. Op. cit. 330. 
37  GARAPON, Antonie.  O guardador de promessas:  justiça e democracia. Tradução Francisco 

Aragão. Lisboa: Instituto Piaget, 1998. 
38  STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursiva. Op. 

cit., p. 81.
39  STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. Op. cit., p. 163.
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Segundo  Lenio  Streck,  a  corrente  substancialista  afirma  que  o  Poder 

Judiciário deve equilibrar e harmonizar os demais poderes (Legislativo e Executivo),  

e,  ainda,  assumir  o  papel  de  um  intérprete,  indo,  inclusive,  de  encontro,  caso 

necessário, às ideias da maioria. Por isso, de seu papel contramajoritário, trabalhado 

no próximo item, visa defender os direitos positivados. 40

Todavia,  como referem os autores  Luciano de Oliveira  e  Alonso Pereira41, 

infelizmente, as escolhas políticas do Estado refletem os interesses dos grupos que 

se encontram no poder. Eles ocupam espaços públicos para servir aos seus próprios 

negócios, o que é evidente no Brasil, onde o modelo de crescimento econômico do 

chamado bem comum, da segurança e do desenvolvimento serviu de promoção das 

políticas antipopulares justificadas com a metáfora de que o “bolo precisava crescer” 

A partir disso, é preciso atentar que a mudança de paradigma do direito está 

ligada ao modelo de Estado vivenciado em cada momento histórico. Portanto, pode-

se verificar, que com o advento do Estado Democrático de Direito, há uma ruptura 

aos modelos anteriores de Estado Intervencionista e Social. 

No Estado-Intervencionista o direito possuía função meramente ordenadora, 

já  no  Estado  social,  pelo  qual  o  Brasil  sequer  passou,  a  função  do  direito  é 

promovedora, tendo em vista a necessidade de realização das políticas públicas de 

bem-estar social. Todavia, insta referir que o Brasil é um país de modernidade tardia, 

consoante afirma Eric  Hobsbawan42,  uma vez que representa “um monumento  a 

negligência social”, e fica atrás de vários países que possuem péssimos indicadores 

sociais. 

Com a  promulgação  da  Constituição  de  1988  e  a  implementação  de  um 

Estado Democrático de Direito, supera-se a ideia de Estado Social, em virtude de 

que  as  políticas  públicas  idealizadas  pelo  modelo  social  precisavam,  para  sua 

efetivação,  de  mecanismos  de  implementação,  agora  previstos  no  texto 

constitucional. Dessa maneira, acabou por alterar o polo de tensão para os Tribunais 

Constitucionais, representado, no Brasil, pelo Supremo Tribunal Federal.

É  no  Estado  Democrático  que  a  liberdade  de  conformação  do  legislador, 

proveniente  do  Estado-Liberal  passa  a  ser  contestada43.  Nos  dizeres  de  Vital 

40  STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursiva. Op. 
cit., p. 87.

41  OLIVEIRA, Luciano; PEREIRA, Affonso Cézar B. F.  Conflitos coletivos e acesso à justiça. 
Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 1998, p. 148. 

42  HOBSBAWN. Eric. A era dos extremos. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
43  STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. Op. cit., p. 169.



31

Moreira,  deve  prevalecer  o  princípio  da  constitucionalidade  sobre  o  princípio  da 

maioria,  uma vez que,  para o juiz,  a  Constituição é um dado,  não podendo ele 

substituir o legislador e delimitar a extensão da lei constitucional, não bastasse isso,  

todos os preceitos têm função normativa e, o juiz, não pode se autolimitar com o 

pretexto de tal fato se tratar de questão política.

Na visão substancialista a Constituição deixa de ser mero procedimento e 

surge como força normativa de constituir a ação do Estado, passa a ter um sentido a 

partir do tempo e do momento em que está inserida. Pode ser representada como 

uma ponte, que não existe isolada, todavia ela não só liga as margens, faz essas 

surgirem.  Diante  disso,  a  Constituição  toma  um  lugar  no  mundo  jurídico, 

estabelecendo um novo dever/ser e carece ser interpretada, pois o texto se refere a 

algo, e isso tudo deve ser contextualizado. 44

Nesse  contexto  que  Streck45 critica  Habermas,  onde  o  procedimentalismo 

acaba  por  objetificar  o  texto  constitucional,  porque  desvincula  o  mesmo da  sua 

aplicação ou concretização. Entretanto, toda discussão quanto a função do direito e 

da jurisdição constitucional deve ser contextualizada. Assim como toda a discussão 

acerca do papel  do  direito  e  da  justiça constitucional  precisa levar  em conta  as 

especificidades  de  cada  país,  bem  como,  o  seu  momento  histórico,  sendo 

justamente na atuação do Judiciário que se percebe a dimensão que assume essa 

discussão entre procedimentalismo e substancialismo.

Conforme preceitua Luiz Wernneck Vianna para a teoria procedimentalista, “a 

judicialização da política e do social seria, então, um mero indicador de que a justiça 

se teria tornado um ‘último refúgio de ideal democrático desencantado'’. Já para a 

teoria substancialista, segundo ele, seria através das criações jurisprudenciais do 

direito que “as novas relações entre direito e políticas seriam tomadas e, além de 

inevitáveis, favoráveis ao enriquecimento das realizações da agenda igualitária, sem 

prejuízo da liberdade. ”46

Quanto ao papel desenvolvido pela Corte, para Habermas, sua função seria a 

de  “zelar  pelo  respeito  aos  procedimentos  democráticos  para  uma formação  da 

opinião e da vontade política, a partir da própria cidadania, e não a de se arrogar o 

44  STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. Op. cit., p. 172.
45  STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursiva. Op. 

cit., p. 99.
46  WERNECK VIANNA, Luiz et all. A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. 

Rio de Janeiro: Revan, 1999. p. 24-25.
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papel de legislador político.”47 Em contraponto a isso, os substancialistas, aduzem 

que  o  Judiciário  deveria  se  comportar  como  protetor  de  princípios  e  direitos 

fundamentais, ocorrendo assim, um “redirecionamento do papel do Judiciário e a 

invasão do direito nas sociedades contemporâneas”48, isso sem implicar afronta as 

tradições  democráticas.  Pode-se  perceber  que a  teoria  substancialista  impõe  ao 

judiciário  uma postura  mais  intervencionista,  longe  da  postura  abstencionista  do 

modelo de Estado Liberal. Todavia, é preciso se ter cautela porque tal intervenção 

não poder vir a suprimir o diálogo entre as partes, pois é no processo judicial que ele 

deve ocorrer, sob pena da não observância do contraditório, sem o qual o processo 

sequer existe.

O  embate  entre  essas  duas  teorias  acaba  por  extrapolar  as  páginas  de 

qualquer obra que as contemple. Contudo, a partir desta análise quanto as duas 

teorias,  evidencia-se  que  em  que  pese  as  contribuições  feitas  pela  teoria 

procedimentalista, em um país como o Brasil, torna-se difícil defendê-la, tendo em 

vista o modelo social do país, marcado pelas diferenças e desigualdades sociais, 

que  vão  muito  além  do  local  e  do  regional.  Não  bastasse  isso,  os  direitos 

introduzidos na Constituição Cidadã ainda não são cumpridos, pelo menos em sua 

grande maioria, o que difere totalmente da realidade alemã de Habermas, na qual se 

teve  um Estado  Social,  assim  como,  existe  uma  sociedade  com maior  grau  de 

desenvolvimento  e  igualdade  social,  podendo,  assim,  haver  uma  compreensão 

procedimentalista do direito. 

Todavia, apesar de aparentemente contraditórias as teorias substancialistas e 

procedimentalistas não devem ser necessariamente excludentes. Porquanto, como 

aduz Marcelo Cattoni, “nem sempre o processo jurisdicional é garantidor de direitos 

materiais,  pois  nem  sempre  a  Jurisdição  deverá  tutelar  ou  atuar  um  direito”49, 

embora o processo terá sido útil. A teoria procedimentalista deve ser aproximada da 

realidade brasileira, uma vez que tem sua essência fundada na dignidade da pessoa 

humana, bem como, garantem a participação democrática dos cidadãos no processo 

de tomada de decisões, devendo-se privilegiar assim, a formação de uma cidadania 

47  WERNECK VIANNA, Luiz et all. A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. 
Op. cit. p. 29.

48  WERNECK VIANNA, Luiz et all. A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. 
Op. cit. p. 31-32.

49  CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Direito Processual Constitucional. Belo Horizonte: 
Mandamentos, 2001, p. 200.
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mais  ativa,  substrato  necessário  para  a  manutenção  do  Estado  Democrático 

brasileiro. 

Diante do cenário brasileiro representado pela falta de comprometimento do 

poder  público  com  as  demandas  sociais,  e  também  a  ausência  de  leis 

infraconstitucionais, que visem a efetivação de direitos e garantias sociais por parte 

do legislativo, a visão substancialista é a mais apta ao sistema, a qual é adotada 

pela  Suprema  Corte  brasileira.  Sendo  assim,  ante  a  omissão  legislativa  e  a 

inexistência  de  políticas  públicas  que  abarquem  as  demandas  sociais  resta  ao 

judiciário intervir em tais questões, cumprindo com sua legitimidade constitucional e 

atuando na efetivação dos direitos sociais. Entretanto, deve-se também levar em 

conta  no  Brasil  a  teoria  procedimentalista,  já  que  está  pode  resolver  algumas 

questões quanto a atuação antidemocrática no país, uma vez que defendem uma 

atividade judicial limitada, que é o cerne do ativismo judicial. De sorte, é inegável a 

existência de uma dimensão procedimental na Constituição Federal de 1988, a qual 

se materializa “nas exigências do princípio da democracia participativa e pluralista 

de  implementação  de  procedimentos  para  a  tomada  de  decisões  públicas  que 

promovam a maior participação popular possível e assegurem a convivência social  

pacífica.”50

A adoção  de  um  modelo  substancialista  com  “pitadas”  procedimentalistas 

seria o ideal para a jurisdição brasileira, promovendo-se um fortalecimento da defesa 

e concretização dos direitos fundamentais, visando uma atividade judicial limitada. 

Dessa forma, é preciso verificar os limites de atuação do Poder Judiciário, que não 

deve ceder a pressões midiáticas e julgar de acordo com seus valores subjetivos, ou 

ir além do que prevê o texto constitucional.

Cumpre referir, ainda, quanto a independência do Supremo Tribunal Federal,  

em  face  aos  demais  poderes,  mesmo  os  Ministros  da  Corte  Suprema  sendo 

indicados pelo chefe do Poder Executivo e sabatinados pelo Senado Federal (os 

quais são eleitos de maneira democrática), os magistrados possuem uma série de 

garantias  judiciais,  a  fim  de  que  possam  decidir  as  demandas  judiciais  a  eles 

impostas de maneira imparcial e independente, sem ter que ceder a pressões da 

população. Diante disso, o judiciário é chamado de contramajoritário porque pode ir 

50  ESPINOZA, Danielle Sales Echaiz.  Entre substancialismo e procedimentalismo:  elementos 
para uma teoria constitucional brasileira adequada. Maceió: Edufal, 2009, p. 162.
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de encontro as vontades das maiorias, para zelar pelo fiel cumprimento das normas 

constitucionais. 

Não bastasse isso, a Constituição Federal prevê, em seu art. 2º e em seu art.  

60, §4º, como cláusula pétrea, o princípio da separação dos poderes. Idealizado por 

Montesquieu, no século XVIII, no auge do Iluminismo, traz a ideia de três poderes 

harmônicos  e  independentes  entre  si,  representados  pelo  Poderes  Executivo, 

Legislativo e Judiciário, ao qual era destinado apenas a aplicação das leis51. Nesse 

contexto,  a  máxima  de  que  ao  magistrado  cabia  somente  a  aplicação  das  leis 

acabou por influenciar as doutrinas constitucionais liberais, uma vez que, então, o 

judiciário servia como um elo entre o Legislativo, de onde emanam as normas, a 

serem  concretizadas  pelo  Executivo.  Logo,  não  se  falava  em  interpretação 

normativa,  e  o  juiz  somente  declarava  o  direito  já  posto,  seguindo  uma  lógica 

dedutiva e não criativa.

Posteriormente, vários países passaram a consagrar o preceito da separação 

dos  poderes  em suas  Constituições,  como  é  o  caso  do  Brasil,  que  instituiu  na 

Constituição Federal de 1988 a independência e autonomia funcional dos poderes 

do Estado, sendo os mesmo independentes e harmônicos entre si, a fim de garantir 

a permanência do Estado Democrático. Dessa forma, pode-se perceber o princípio 

da  separação  dos  Poderes,  consagrado  nas  Constituições  democráticas 

contemporâneas, exige como bem refere Elival da Silva Ramos:

[...]a  identificação  da  função  estatal  associada  a  cada  um  dos 
Poderes,  sob  o  prisma  substancial.  Tal  função  típica  admite,  em 
alguma  medida  e  nos  termos  expressamente  prescritos  pela 
Constituição, o compartilhamento interorgânico, mas sempre haverá 
um núcleo essencial da função que não é passível de ser exercido 
senão pelo Poder competente.52

Assim,  a  Constituição  brasileira  estabelece  a  divisão  dos  poderes  da 

República e confere, aos mesmos, paridade de iniciativa sem subordinação entre 

eles, devendo cada qual desenvolver suas funções típicas. Todavia, o judiciário tem 

chamado para si as responsabilidades dos outros poderes, fruto da inoperância do 

Estado em cumprir as promessas constitucionais.

51  MONTESQUIEU.  Do Espírito das Leis. Tradução de Jean Melville. São Paulo: Martin Claret, 
2005.

52  RAMOS, Elival da Silva. Ativismo Judicial: parâmetros dogmáticos. 2. e. d. São Paulo: Saraiva, 
2015, p. 118



35

Sendo assim, o que se questiona é a atuação do judiciário, sendo que os 

juízes e tribunais estão ultrapassando os limites constitucionalmente estabelecidos. 

O  Poder  Judiciário  tem demonstrado,  assim  como  fez  por  exemplo  no  Habeas 

Corpus 126.29253,  o  desenvolvimento  de  decisões  que vão  além do previsto  na 

norma constitucional, uma vez que ao fundamentar seus julgamentos se utilizam de 

argumentos  de  política  e  subjetivos.  Nesse contexto,  fica  de lado  seu papel  de 

guardião do texto constitucional, praticando assim, o chamado ativismo judicial, que 

é definido por Lenio Luiz Streck54, como: “um juiz ou tribunal que pratica ativismo 

quanto decide a partir de argumento de política, de moral, enfim, quando o direito é 

substituído pelas convicções pessoais de cada magistrado (ou de um conjunto de 

magistrado)”,  o  que  demonstra  a  (in)separação  dos  poderes,  e  a  invasão  do 

Judiciário aos demais poderes. 

O juiz  passou a se desenhar  como polo ativo da demanda,  o controlador 

influenciado  pela  opinião  pública,  virou  o  protagonista,  ignorando  as  leis  e  a 

jurisprudência, decidindo através da sua própria convicção, acabando, assim, com o 

princípio da separação dos poderes. Os magistrados têm sim a liberdade de opinião, 

como qualquer cidadão, todavia no momento de emitir suas decisões devem emitir 

argumentos  fundados  na  normatividade,  não  podem  dizer  qualquer  coisa  sobre 

qualquer coisa.

Na atualidade, há casos no judiciário que se tornaram verdadeiras novelas, 

debatidos  por  todos,  sem  qualquer  fundamento  legal,  e  com  a  propagação  de 

críticas  e  até  torcidas,  os  juízes  “pop-stars”  passaram  a  ceder  às  pressões 

populares, como no caso do julgamento do Habeas Corpus nº 15275255 impetrado, a 

fim de evitar a prisão do ex-Presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, o qual foi 

negado por 6 (seis) votos a 5 (cinco) dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Em 

sessão realizada pelo STF, que durou quase 11 horas, a maioria dos Ministros negou 

o  HC impetrado pela  defesa de Lula,  e  tinha como pano de fundo a  discussão 

quanto a execução provisória da pena do ex-presidente e a possibilidade de prendê-

lo  antes  de  esgotados  os  recursos  nos  Tribunais  Superiores,  ou  seja,  antes  do 

53  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso de Habeas Corpus nº 126292, Relator Min. Teori 
Zavascki.  Disponível  em:  http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?
incidente=4697570. Acesso em 11 de novembro de 2016.

54     STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas, 
op. cit.

55   BRASIL.  Supremo Tribunal  Federal.  Recurso de Habeas Corpus nº152752,  Relatora Min. 
Cármen  Lúcia.  Disponível  em:  http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5346092. 
Acesso em: 09 de abril de 2018.
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trânsito  em  julgado  da  sentença  penal  condenatória.  Mesmo  com  a  previsão 

Constitucional, que prevê a execução da pena de prisão somente após esgotados os 

recursos em todas as instâncias da justiça, a maioria dos 11 (onze) ministros negou 

provimento ao HC, denegando o constante do texto constitucional, que prevê em 

seu  art.  5º,  inciso  LVII,  quanto  ao  princípio  da  presunção  de  inocência,  o  qual 

consiste  em definir  o  momento a  partir  do qual  a  pessoa pode ser  considerada 

legitimamente culpada

Por conseguinte, percebe-se que os próprios Ministros do Supremo Tribunal 

Federal, guardiões da Constituição Federal, acabaram por julgar conforme o desejo 

da  maioria,  cedendo  às  pressões  populares,  midiáticas,  sendo  inclusive 

constrangidos  pela  opinião  do  Comandante  do  Exército  General  Eduardo  Villas 

Bôas,  que se  disse  repudiar  a  impunidade no Brasil.  Entretanto,  é  por  meio  da 

jurisdição  constitucional  que  o  contramajoritarismo  se  consuma.  Juízes  não  são 

eleitos democraticamente pelo povo, não devem ceder a pressões populares, nem 

podem criar ou revogar leis, questões de cunho política deveriam ser discutidas no 

Legislativo, pois é ele que deve fazer inovações legislativas, desde que respeitando 

a Constituição Federal. 

Os cidadãos brasileiros devem estar  em constante alerta  aos provimentos 

judiciais, porém com cautela, em busca de decisões devidamente fundamentadas, 

mesmo que isso nem sempre signifique a vontade da maioria. Se em um passado 

não muito remoto aplaudiu-se decisões que iam além do previsto em lei,  com a 

justificativa da necessidade, hoje, o povo se depara com a violação de um preceito 

fundamental consagrado na Constituição Federal, como foi o caso da presunção de 

inocência, julgada no Habeas Corpus, citado anteriormente.  

A midiatização do Poder Judiciário não amedronta somente a separação dos 

poderes, ela ameaça o seu contramajoritarismo. Não se pode admitir um Judiciário 

que seja guiado por interesses econômicos ou políticos, porquanto ruma-se a um 

regime totalitário, que afronta, sobretudo, o Estado Democrático de Direito. Elival 

Ramos aduz quanto ao tema que “a observância da separação dos Poderes importa, 

dentre diversos outros consectários, na manutenção dos órgãos do Judiciário nos 

limites da função jurisdicional que lhes é confiada”56. 

O Judiciário deve desenvolver seu papel de guardião dos valores materiais 

positivados na Constituição,  ou  seja,  a  ele  cabe zelar  pelos  direitos  e  garantias 

56  RAMOS, Elival da Silva. Ativismo Judicial: parâmetros dogmáticos. Op. cit. p. 119.
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fundamentais  previstos  na  norma  constitucional.  Juízes  e  magistrados  não  são 

eleitos  de  maneira  democrática,  o  que  demonstra  justamente  seu 

contramajoritarismo, sua função de ir  contra as maiorias, quando necessário,  em 

defesa da Lei Suprema do país, não devendo ceder nem às intimidações realizada 

pela mídia e sequer com as pressões proferidas da população, visto que conta com 

um rol de garantias para tanto. 

A jurisdição é contramajoritária porque os representantes do povo brasileiro 

são eleitos por eles e fazem parte dos poderes Legislativo e Executivo, sendo sua 

função, fiscalizá-los, desenvolvendo assim, seu papel de ir contra as maiorias, a fim 

de defender a Lei Suprema, em nome da Constituição Federal. Contudo, perde sua 

função a  partir  do momento  que cede a pressões populares e  julga ações sem 

fundamentação jurídica, justamente no ano em que a Constituição cidadã faz 30 

anos.

O Poder Judiciário deve respeitar aos preceitos fundamentais constantes na 

Constituição, núcleo fundante do Estado Democrático, pois possui a incumbência de 

assegurar  os  direitos  sociais  e  garantias  fundamentais  aos  cidadãos  brasileiros. 

Nesse interim, não se pode admitir a formação de um “governo de juízes”, no qual “o 

magistrado procura conferir à sua opinião pessoal um fundamento mais geral e, por 

isso mesmo, mais aceitável”57.  Um judiciário eficiente não é aquele que produz a 

resposta que contente a todos, mas sim aquela que esteja constitucionalmente mais 

adequada.

O que se atenta é a deturpação da função judicial e a violação de direitos  

fundamentais  por  tribunais  que se  olvidam de seus limites  de atuação,  por  isso 

cidadãos que parecem estar descrentes ante a não efetivação de suas garantias por 

parte  do  Estado,  acabam  por  render-se,  agora,  aos  abusos  praticados  pelo 

Judiciário. Essa independência e harmonia funcional, desenhada pelo princípio da 

separação dos poderes, mostra-se como questão primordial a ser discutida, quando 

se aborda o tema de ativismo judicial e a crise da cidadania. Sendo assim, somente 

em um cenário democrático com uma autêntica separação e autonomia dos poderes 

é  que  se  torna  viável  a  ação  do  judiciário  na  defesa  dos  interesses  do  povo, 

conforme estabelecido pelos preceitos constitucionais. 

57  GARAPON, Antoine; ALLARD, Julie. Os juízes na mundialização: a nova revolução do direito: 
Lisboa: Instituto Piaget, 2006, p. 96.
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Portando, a atuação judicial está relacionada a judicialização da política e ao 

surgimento do ativismo judicial no Brasil, sendo de total importância compreender a 

estrutura constitucional e expor qual o papel a ser desempenhado pela jurisdição, de 

acordo  com  as  teorias  doutrinárias  majoritárias.  Ademais,  a  função  perante  à 

separação e à autonomia dos poderes do Estado, pois tais elementos acabaram por 

colocar o Poder Judiciário como participe das questões políticas do país, pela  falta 

de  implementação  de  políticas  públicas,  apesar  do  vasto  rol  de  direitos 

constitucionalmente assegurados. Diante disso, essa judicialização e os limites da 

atuação judicial merecem ser estudados de maneira mais aprofundada. 

1.3 Entre a inexorável judicialização da política e o ativismo judicial à brasileira

A ditadura militar, no Brasil, inicia-se com o golpe de 1964, que perdurou até o 

ano  de  1985.  O  regime  ditatorial  teve  seu  fim  quando  José  Sarney  assumiu  a 

presidência, após 21 anos de desconsideração de direitos fundamentais e coletivos, 

os quais o levaram ao declínio. A Constituição Cidadã trouxe em seu bojo o regime 

democrático, que depois de duas décadas de autoritarismo, fundava-se em direitos e 

garantias fundamentais, baseado em promessas de diminuição das desigualdades 

sociais, a fim de expurgar os elementos totalitários provenientes do antigo regime.

A promulgação da Constituição Federal de 1988 firmou “os princípios e as 

instituições do liberalismo político, fixando com força os direitos civis da cidadania, 

concedeu configuração institucional  à  democracia política  e instituiu  mecanismos 

necessários a uma gestão pública mais eficiente”58 Com a promulgação do novo 

texto  constitucional  ocorreu  uma  mudança  radical  na  forma  de  pensar  e  de  se 

exercer  a  jurisdição  constitucional.  O  Estado  brasileiro  passa  a  ser  um  Estado 

Democrático de Direito,  com uma gama de direitos fundamentais introduzidos na 

Constituição Federal, os quais visavam sua proteção e garantia. Conforme sustenta 

Rafael Tomaz de Oliveira, “as Constituições do Segundo Pós-Guerra, mais do que 

simples  “folhas  de  papel”,  como  queria  Ferdinand  Lassalle,  possuem  Força 

Normativa, vinculando diretamente as relações entre sociedade e Estado. ”59

58  VIANNA, Luiz Werneck; BURGOS, Marcelo Baumann; SALLES, Paula Martins. Dezessete Anos 
de Judicialização da Política. Tempo Social, São Paulo, vol. 19, n. 2, p. 42.

59  OLIVEIRA, Rafael Tomaz de. A jurisdição constitucional entre a judicialização e o ativismo: 
Percurso  para  uma  necessária  diferenciação.  Disponível  em: 
http://www.abdconst.com.br/anais2/JurisdicaoRafael.pdf. Acesso em 09 de junho de 2017.
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O rol de direitos e garantias sociais inseridos na Constituição passam, então, 

a ser exigido pelos cidadãos, constituintes deste Estado de Direito. Em virtude disso, 

diversos temas de cunho político, quando não cumpridos pelos Poderes Executivo e 

Legislativo,  vem à baila  no  Poder  Judiciário,  o  que acabou por  caracterizar  sua 

ascendência ante aos demais poderes. É no Estado Democrático de Direito que:

[...] ocorre certo deslocamento do centro de decisões do Legislativo e 
do Executivo para o plano da Justiça constitucional. Pode-se dizer, 
nesse sentido, que no Estado Liberal, o centro da decisão apontava 
para  o  Legislativo  (o  que  não  é  proibido  é  permitido,  direitos 
negativos); no Estado Social, a primazia ficava no Executivo, em face 
de realizar políticas públicas e sustentar a intervenção do Estado na 
Economia; já no Estado Democrático de Direito, o foco de tensão se 
volta para o Judiciário.60

Assim com a ausência de implementação dos direitos previstos e garantidos 

constitucionalmente, a população passou a exigi-los por meio de ações judiciais, o 

que acabou dando origem a judicialização da política, tema ainda tão controvertido 

que  mesmo  alguns  doutrinadores  se  confundem  ao  defini-lo  e  diferenciá-lo  do 

ativismo judicial. 

A  judicialização  da  política,  como  pontua  Maria  Fernanda  de  Toledo 

Rodovalho,  não  é  um  fenômeno  do  judiciário,  mas  sim  do  Estado,  já  que  o 

Legislativo deixa de ser a instância de discussão política, bem como, o Executivo se 

afasta do papel de implementar as políticas públicas. Dessa forma, desloca-se ao 

Judiciário a tensão das discussões acerca das escolhas políticas e administrativas 

do país.61

O modelo de Estado Social anterior, pelo qual diz-se que o Brasil não passou,  

entrou em colapso, pois as políticas públicas previstas começaram a se tornar cada 

vez mais  escassas,  o  que acabava por  colocar  em risco realização dos direitos 

sociais e fundamentais. Surge, então, o Estado Democrático que visava implementar 

uma organização social na qual existam reais níveis de igualdade entre a população. 

A expansão do campo de atuação do Poder Judiciário ocorreu através da 

judicialização  das  relações  sociais,  as  quais  passaram  a  exigir  uma  maior 

interferência do mesmo em questões politicamente relevantes. Os elementos, até o 

60  STRECK, Lenio Luiz.  Hermenêutica Jurídica em Crise –  Uma Exploração Hermenêutica da 
Construção do Direito. 10. e. d. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 63.

61  RODOVALHO, Maria Fernanda de Toledo. Ativismo judicial e proteção de direitos. In: Ativismo 
Judicial e Garantismo Processual. Salvador: Editora juspodivm, 2013, p. 489.
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momento  expostos,  demonstram  isso,  uma  vez  que  os  direitos  fundamentais 

introduzidos  no  texto  constitucional,  a  autonomia  e  a  separação  dos  poderes 

acabaram por redefinir  o papel  da jurisdição constitucional  caracterizado por sua 

atuação mais política, o que contribuiu de maneira direta para o desenvolvimento 

desse fenômeno. Segundo Luís Roberto Barroso, falar em judicialização significa 

dizer que

[...]algumas questões de larga repercussão política ou social estão 
sendo  decididas  por  órgãos  do  Poder  Judiciário,  e  não  pelas 
instâncias  políticas  tradicionais:  o  Congresso  Nacional  e  o  Poder 
Executivo – em cujo âmbito se encontram o Presidente da República, 
seus ministérios e a administração pública em geral. 62

Clarissa  Tassinari,  relata  que  o  fenômeno  da  judicialização  da  política  é 

inevitável ante à nova realidade social. Além disso, esse se apresenta como uma 

questão social e sua dimensão não depende do desejo ou da vontade do julgador, 

mas sim de uma série de fatores alheios a jurisdição, os quais se iniciam com o 

crescimento  dos  direitos  fundamentais,  ou  seu  reconhecimento,  estende-se  a 

ineficiência  do  Estado  em  executá-los,  ocasionando,  assim,  o  crescimento  das 

demandas judiciais.63

Nesta seara, discorre José dos Santos Filho que: “em síntese a Judicialização 

da  política  ocorre  quando  questões  sociais  de  cunho  político  são  levadas  ao 

Judiciário, para que ele dirima conflitos e mantenha a paz, por meio do exercício da 

jurisdição” 64. Todavia, essa alteração significativa no modo de atuação do Judiciário 

não deve ser enaltecida, sob pena de se substituir um governo totalitário anterior por 

um governo  de  juízes  e  magistrados  soberanos,  uma  “justiça  providencial  e  de 

moldes assistencialistas, não será propícia à formação de homens livres e nem a 

construção  de  uma  democracia  de  cidadãos  ativos”65.  Ou  seja,  mesmo  que  a 

judicialização  da  política  seja  um  processo  inevitável,  que  encontre  refúgio  no 

próprio texto constitucional, tribunais autoritários não representam um avanço para a 

62  BARROSO,  Luís  Roberto.  Judicialização,  ativismo  judicial  e  legitimidade  democrática. 
Disponível  em: http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/1235066670174218181901.pdf. 
Acesso em: 12 de junho de 2017.

63  TASSINARI, Clarissa. Jurisdição e ativismo judicial: limites da atuação do judiciário. Op. cit., 
p. 32.

64  FILHO, José dos Santos Carvalho.  Ativismo Judicial  e Política. Revista Jurídica Consulex. 
Seção Ciência Jurídica em Foco. Edição 307, de 30 de outubro de 2010.

65  VIANNA, Luiz Werneck. A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. Rio de 
Janeiro: Renavan, 1999, p. 43.
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democracia  brasileira,  tampouco  com  cidadãos  que  se  percebem  como  meros 

expectadores de um Estado estranho a sua participação.

Como torna-se perceptível, o fenômeno da judicialização decorre do momento 

histórico de redemocratização vivido no Brasil, somado a promulgação do novo texto 

constitucional, bem como, a facilitação de acesso ao Poder Judiciário, o que acaba 

por deslocar a ele o polo de tensão política. Portanto, a Constituição Federal foi 

coadjuvante no aumento da intervenção judicial à política.

A  própria  Constituição  de  1988  fez  com  que  a  política  encontrasse  no 

Judiciário  o  palco  mais  propício  para  se  desenvolver,  quanto  mais  direitos  e 

garantias são concedidos aos cidadãos, mais demandas judiciais envolvendo esses 

direitos serão distribuídas. Tais demandas justificadas pela proteção desses direitos, 

como por exemplo as ações envolvendo o direito à saúde, como é o caso do pedido 

de medicamentos. Conforme preceitua Maria Fernanda de Toledo Rodovalho:

Se se tomar como exemplo apenas a atividade do Supremo Tribunal 
Federal, há de se anotar que por ali foram decididas as questões de 
demarcação de terras indígenas (Raposa Serra do Sol), do aborto de 
anencéfalos, da união entre pessoas do mesmo sexo. Todas essas 
demandas envolvem tomadas de decisões políticas, antes de serem 
exatamente questões judiciais.66

Todos esses fatores, não só geraram o crescimento das ações judicias, mas 

acabaram por  inclinar  os  juízes  a  concederem respostas  que  se  aproximam às 

expectativas  sociais,  cedendo  ao  clamor  social,  abandonando  assim,  seu  papel 

contramajoritário. A sociedade moderna passa por um processo de individualização, 

forma-se uma sociedade de indivíduos, o que antes significava emancipação com a 

globalização não mais. Os cidadãos já nascem sem identidade e precisam se tornar 

aquilo  que  já  são,  essa  é  a  característica  da  modernidade,  onde  não  basta  ter 

nascido “burguês”, é preciso viver como um. Como refere Zygmunt Bauman: 

O indivíduo é o pior inimigo do cidadão. O cidadão é uma pessoa que 
tende  a  buscar  seu  próprio  bem-estar  através  do  bem-estar  da 
cidade – enquanto o indivíduo tende a ser morno, cético ou prudente 
em relação à “causa comum”, ao “bem comum”, à “boa sociedade” 
ou à “sociedade justa”.67 

66  RODOVALHO, Maria Fernanda de Toledo. Ativismo judicial e proteção de direitos. In: Ativismo 
Judicial e Garantismo Processual. Op. cit., p. 480.

67  BAUMAN, Zygmunt.  Modernidade Líquida. Tradução Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 
2001, p. 49-50.
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É essa individualização que permeia a cidadania brasileira, os quais estão 

cada dia mais descrentes com o Estado diante à ausência de efetivação dos direitos 

constitucionais  previstos  e,  agora  incrédulos,  ao  Poder  Judiciário,  visto  que 

depositaram suas expectativas nele, o qual não às corresponde, como também as 

retira direitos inerentes destes, através de decisões autoritárias, indo de encontro 

aos princípios basilares de um Estado Democrático.

O Estado Democrático de Direito pretende garantir aos cidadãos brasileiros o 

exercício  dos  direitos  fundamentais  da  pessoa  humana,  sendo  necessário,  para 

tanto, uma sociedade solidária, livre e justa, que elege seus representantes, contudo 

que faça parte das decisões tomadas pelos mesmos. Uma população que vá às ruas 

em defesa de seus direitos e que, acima de tudo, se identifiquem e pertençam ao 

Estado do qual fazem parte.

Em contrapartida , o povo brasileiro acabou por depositar uma expectativa de 

afirmação  Constitucional  no  Poder  Judiciário,  ou  seja,  que  este  garantisse  a 

efetivação dos direitos fundamentais constantes do texto legal, possibilitando, assim, 

seu exercício. 

A presença mais  significativa  do judiciário  no  quadro  político  do país  não 

representa um problema para o regime democrático, mas sua atuação de maneira 

ilimitada sim. A qual, demonstra-se através de decisões antidemocráticas, uma vez 

que  ultrapassam  o  previsto  no  texto  constitucional.  Tal  atividade  irrestrita,  está 

relacionada ao chamado ativismo judicial. Contudo, a judicialização não pode ser 

confundida  com o  ativismo,  conforme  preceitua  Sérgio  Rubens  Birchal  Becattini 

porque judicializar significa dizer que questões de cunho político são discutidas na 

seara do Judiciário, ao invés de nas instâncias políticas68.

Cumpre referir que a atuação judicial, dentro dos moldes previstos no texto 

constitucional, contribui para a efetivação da cidadania brasileira, ou seja, toda vez 

que o Poder Judiciário afirma a Constituição, através de suas decisões judiciais, ele 

atende  seu papel.  Por  outro  lado,  quando cede  aos  anseios  do  povo  e  profere 

decisões contraditórias à Lei fundamental, ele não atende seu papel, ultrapassando 

inclusive os limites previsto na separação dos poderes. 

68  BECATTINI, Sérgio Rubens Birchal. Dilemas da Atuação do Poder Judiciário: Ativismo Judicial 
sob a Ótica do Pensamento de Ronald Dworkin. Belo Horizonte: D’Plácido Editora, 2013. p, 54.
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Dessa forma, demonstra-se a importância da discussão dessa temática, a fim 

de se evitar a transposição da judicialização em direção ao ativismo judicial. Cabe 

aludir  que  é  preciso,  para  tanto,  adentrar-se  a  origem  desse  fenômeno  para, 

posteriormente, compreender-se que a judicialização e o ativismo são fenômenos 

distintos.  Ver-se-á,  em  seguida,  quanto  ao  protagonismo  judicial  e  o 

enfraquecimento dos direitos fundamentais causos por atitudes discricionárias, os 

quais levam a uma análise da necessidade de primazia constitucional, frente à crise 

de identidade da cidadania brasileira, causada pelas posturas ativistas defendidas e 

praticadas no país.



2. DA JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA AO ATIVISMO JUDICIAL: O CALCANHAR 

DE AQUILES JURÍDICO RUMO À CRISE DA CIDADANIA BRASILEIRA

Com as conquistas constitucionais decorrentes do segundo pós-guerra ecos 

de redemocratização se instauraram pelo mundo, retumbando no Estado brasileiro 

com  a  promulgação  da  Constituição  Federal  de  1988.  Uma  série  de  direitos  e 

garantias sociais foram introduzidos no ordenamento jurídico brasileiro através do 

texto  constitucional.  Por  esse motivo,  a  própria  Constituição Federal  acabou por 

contribuir que questões, anteriormente discutidas nos demais poderes, viessem à 

tona no Poder  Judiciário,  sendo ela  a gênese do fenômeno da judicialização da 

política  no Brasil,  a  qual,  por  vezes,  é  confundida com o fenômeno do ativismo 

judicial.

Contudo,  para  uma  melhor  visualização  do  problema  enfrentado  pela 

cidadania brasileira qual seja sua inércia ante ao crescimento de atitudes ativistas 

por  juízes  e  tribunais,  torna-se  indispensável  compreender  o  cenário  político  e 

jurídico pelo qual passa o Brasil. Para tanto, fez-se necessário verificar qual o papel 

a ser exercido pela Jurisdição Constitucional, através das correntes substancialistas 

e procedimentalistas, verificando-se os limites de atuação do Poder Judiciário ante 

ao princípio da separação dos poderes, previsto no texto constitucional e seu papel 

contramajoritário.

Feito isso, percebe-se que, em virtude da não implementação desses direitos 

constitucionais, o Judiciário passou a ser chamado a fim da sociedade ter, enfim,  

suas garantias efetivadas. Todavia, atuando dentro dos limites da lei, uma vez que o 

problema primordial do ativismo, conforme relatados nos temas pontuados acima, 

trata-se justamente desta  atividade ilimitada e discricionária  de juízes e tribunais 

ativistas.

Ressalta-se,  ainda,  a  importância  da  diferenciação  dos  fenômenos  da 

judicialização que é inexorável diante das transformações jurídicas e do ativismo 

judicial.  Postura  esta  que  não  deve  ser  admitida  por  cidadãos  que  compõe um 

Estado Democrático de Direito, a fim de verificar-se como o ativismo contribui para 

essa  crise  de  identidade  do  povo  brasileiro,  gerando  assim  o  enfraquecimento 

constitucional,  causado  por  decisões  discricionárias,  proferidas  por  aqueles  que 

creem possuir “poderes especiais” para tanto. 
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2.1  Entre  a  judicialização  da  política  e  o  ativismo  judicial:  dificuldades  à 

construção da cidadania.

Previamente, ao se adentrar na discussão acerca do protagonismo judicial 

desempenhado  por  juízes  e  tribunais  ativistas,  bem  como,  para  uma  melhor 

discussão e compreensão de como o ativismo judicial  se desenvolveu no Brasil,  

torna-se necessário verificar o local de seu surgimento e o modelo jurídico basilar de 

seu país de origem. Assim, antes de se aprofundar em sua incidência no judiciário 

brasileiro, faz-se necessário verificar qual a fonte de seu nascimento.

Apesar de mínima divergência, grande parte da doutrina atribui a origem do 

ativismo ao famoso caso Marbury  vs Madison,  julgado pela Suprema Corte,  nos 

Estados Unidos, no qual foi instaurado o controle de constitucionalidade, visto que 

se declarou a inconstitucionalidade do art. 13 da Lei Judiciária 1789, argumentando 

que “a Constituição fixara competência da Suprema Corte e somente ela poderia 

estendê-la”69,  asseverando,  assim,  que pertencia ao Poder  Judiciário  o  poder  de 

definir se a questão era política ou não, bem como, se cabia a ele julgá-la. 

Desse  modo,  pode-se  dizer  que  os  Estados  Unidos  foram  o  berço  dos 

conflitos  envolvendo  o  ativismo  judicial,  o  que  demonstra  a  importância  de  se 

verificar o sistema jurídico norte-americano, baseado no common law, o qual nem de 

perto se assemelha ao sistema jurídico brasileiro, quem tem como base o civil law. 

Não bastasse isso, o direito norte-americano tem sua inspiração no direito inglês, 

enquanto o direito brasileiro tem como cerne o direito romano-germânico. 

Todavia, as questões que afastam os contextos norte-americano do brasileiro 

vão  muito  além  do  que  apenas  o  sistema  jurídico,  compreendem  também  “a 

dimensão cultural,  isto é, de atitudes condicionadas a uma historicidade peculiar, 

que deve ser respeitada no estudo do Direito.”70 Ademais, cumpre referir, ainda, a 

existência  da  teoria  dos  precedentes  no  sistema  americano,  onde  ocorrem  as 

vinculações das decisões, o que possibilita se utilizar de uma decisão anterior como 

fundamento para outro caso.

Outra diferença existente entre esses dois países são suas Constituições, a 

brasileira possui um amplo conteúdo normativo, prevendo limites formais e materiais 

69  TOMAZ DE OLIVEIRA e outros, Rafael. A jurisdição constitucional entre a judicialização e o 
ativismo: percursos para uma necessária diferenciação. Op. cit., p. 286.

70  TASSINARI, Clarissa. Jurisdição e ativismo judicial: limites da atuação do judiciário. Op. cit., p. 
68.
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de atuação do Poder Judiciário, enquanto a americana tem um texto constitucional 

sucinto,  deixando-se  sem  regulamentação  muitas  questões  sociais  complexas, 

consentindo com seu desfecho pelo judiciário, o que contribuiu, porém não justifica o 

desenvolvimento de posturas ativistas nos Estados Unidos e favorece a intervenção 

da Suprema Corte americana, como muito bem expõe Tassinari:

[...] ao passo que a Constituição norte-americana possui sete artigos 
e vinte e sete emendas, a brasileira é composta por 250 artigos e, 
até 2011, sessenta e oito emendas constitucionais71. Ou seja, neste 
sentido,  o  texto  constitucional  brasileiro  possui  uma  riqueza  de 
detalhes que dispensaria a ginástica norte-americana para responder 
constitucionalmente  a alguma contenda jurídica.  É por  isso que a 
tradição  norte-americana  é  muito  mais  propícia  à  existência  de 
posturas ativistas, pois não possui o mesmo número de amarras do 
que a brasileira. ”72

É  notório  que  esse  descampado  normativo,  tendo  em  vista  a  natureza 

sintética da Carta Constitucional, tenha favorecido o surgimento do ativismo judicial 

nos Estados Unidos da América. Conquanto, não pode ser nomeado como única 

causa, uma vez que o próprio sistema da common law facilitou o advento de ideais 

ativistas. À vista disso, é de extrema importância examinar algumas das diferenças, 

entre estes dois sistemas, common law e civil law. O sistema do common law surgiu 

na Inglaterra através da afirmação de:

[...]  um direito comum, proclamado pelo tribunal (inicialmente, pelo 
Tribunal de Westminster; e, posteriormente, pelas chamadas ‘Cortes 
Comuns’,  uma unificação da jurisdição exercida pelo Tribunal  com 
outra  que  surgiu  paralelamente,  como  represália  ao  formalismo 
exacerbado desta instituição). Um ano depois da formação das treze 
colônias, em 1608, a common law, por meio da decisão de Edward 
Coke (no julgamento do  Calvin’s  Case),  deixa de ser apenas uma 
característica dos ingleses e passa a fazer parte da  cultura jurídica 
do lugar que posteriormente se daria o nome de Estados Unidos.73 

Assim como na Inglaterra, os Estados Unidos possuem seu sistema jurídico 

que contempla o modelo do common law, também chamado de direito costumeiro, 

71  Destaca-se que até o momento no Brasil existem 97 Emendas Constitucionais, sendo a última 
alteração publicada em 05 de outubro de 2017, e refere-se ao sistema eleitoral brasileiro.

72  TASSINARI, Clarissa. Jurisdição e ativismo judicial: limites da atuação do judiciário. Op. cit., 
p. 104. 

73  TASSINARI, Clarissa. Revisitando o problema do ativismo judicial:  contributos da experiência 
norte-americana.  Disponível  em:  http://www.anima-opet.com.br/pdf/anima4/anima4-Clarissa-
Tassinari.pdf. Acesso em: 18/09/2017.
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que se baseia na ideia de aplicação de normas jurisprudenciais e, através da teoria 

dos  precedentes,  decisões  utilizadas  em  julgamentos  anteriores,  por  exemplo, 

podem servir de fundamentação para outro julgamento futuro. 

Em contrapartida, com o objetivo de romper o sistema anterior (common law) 

surge o movimento codificador, que passou a caracterizar a  civil law. Modelo este, 

adotado  pelo  sistema  jurídico  brasileiro,  onde  a  jurisprudência  serve  de  mero 

coadjuvante, e a lei ou norma são as fontes principais do direito. Consoante explicita 

Cappelletti:

Nos países de “Civil Law”, tende-se a identificar o direto como lei[...]. 
Nos países de “Common Law”, pelo contrário, o direito legislativo é 
visto em certo sentido como fonte excepcional do direito. Em face da 
lacuna, o juiz daqueles países sabe que sempre há, para além da lei, 
o “common law”, ou seja, o direito desenvolvido pelos próprios juízes, 
que disciplinará as relações jurídicas das partes (não disciplinadas 
pela lei).74

Não resta dúvidas que foi a partir da forte atuação da Corte Suprema norte-

americana,  através  do  judicial  review75,  que  o  ativismo  judicial  é  germinado  no 

mundo, e, posteriormente, alastra-se para outros países como Brasil e Alemanha. 

Exemplo disso, no direito alemão, é a conhecida jurisprudência dos valores que se 

destaca pelo exercício  Bundesverfassungsgericht  (Tribunal Constitucional Alemão), 

no qual o ativismo judicial do Tribunal Constitucional se manifesta pela forma como 

interpreta  e  realiza  os  direitos  fundamentais  previstos  em  sua  Constituição, 

concebida como uma ordem de valores76. Assim, em situações que o juiz ou tribunal 

não  logra  a  resolução  do  conflito  mediante  parâmetros  legais  o  mesmo  os 

“completa” com valores de cunho subjetivo. 

Torna-se evidente que em países de tradição da common law a figura do juiz 

demonstra maior autoridade do que em países com base na civil law, o que acaba 

por  propiciar  o  nascimento  de uma postura ativista.  Diante  disso,  em países de 

tradição romano-germânica (civil law), o ativismo judicial é mais comedido que em 

países de tradição anglo-saxônica (common law). Conforme aduz Elival Ramos:

74  CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1993. 
75  De acordo com Campos: “Terminologia utilizada peara se referir ao controle judicial ou controle 

de  constitucionalidade  das  Leis”.  CAMPOS,  Carlos  Alexandre  de  Azevedo.  Dimensões  do 
ativismo judicial do STF. Rio de Janeiro: Forense, 2014.

76  CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo.  Dimensões do ativismo judicial do STF.  Op. cit., 
p.345-346.
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Se o ativismo judicial, em uma noção preliminar , reporta-se a uma 
disfunção  no  exercício  da  função  jurisdicional,  em  detrimento, 
notadamente, da função legislativa, a mencionada diferença de grau 
permite compreender porque nos ordenamentos filiados ao common 
law  é  muito  mais  difícil  do  que  nos  sistemas  da  família  romano-
germânica a caracterização do que seria  uma atuação ativista  da 
magistratura,  a  ser  repelida  em  termos  dogmáticos,  em 
contraposição a uma atuação mais ousada, porém dentro dos limites 
do juridicamente permitido.77 

Todavia,  cumpre ressaltar que no direito  norte-americano.  esse modelo foi 

instituído de maneira legítima. Não bastasse isso, são mais de duzentos anos de 

decisionismo voltado ao sistema da  common law,  que corresponde e atende as 

realidades daquele país. 

O cerne da problemática do ativismo judicial no Brasil inicia quando da sua 

importação dos Estados Unidos. O chamado ativismo judicial à brasileira se deu de 

maneira equivocada e acrítica, ou seja, sem a sua devida problematização e sem se 

observar as especificidades de cada país, pois o sistema norte-americano contempla 

o modelo do Common Law (direito costumeiro), enquanto o sistema brasileiro está 

vinculado ao Civil Law (lei ou norma como fonte do direito). 

Em arremate, frisa-se que as discussões envolvendo o ativismo judicial nos 

Estados Unidos já perduram há mais de duzentos anos, em meados do século XIX, 

iniciando-se com Marshall que consagrou o judicial review. Como descreve Campos: 

“[...] o principal palco da discussão em torno do papel de juízes e cortes no sistema 

político em que operam [...]. Na realidade, esse tema, nos Estado Unidos, confunde-

se com a própria história do constitucionalismo”.78 

Desse modo, pode-se perceber que o controle de constitucionalidade norte-

americano foi  o marco inicial  para o desenvolvimento do ativismo judicial,  e sua 

recepção de maneira errônea pelo Brasil gerou uma série de problemas ao Estado 

Democrático de Direito brasileiro, que não admite atos discricionários por parte do 

Judiciário.  Entretanto,  com  a  importação  desses  fenômenos,  os  operadores  do 

direito,  juízes  e  tribunais,  passaram  a  desenvolver  uma  postura  protagonista, 

proferindo  decisões  que  não  respeitam  os  limites  impostos  pela  lei,  sobretudo 

constitucional, motivando suas decisões em critérios não jurídicos, o que não pode 

77  RAMOS, Elival da Silva. Ativismo Judicial. Parâmetros dogmáticos. São Paulo: Saraiva: 2015, 
p. 109. 

78  CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo.  Dimensões do ativismo judicial do STF.  Op. cit., 
p.41.
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ser  admitido.  Logo,  a  problemática  é  grave  e  a  falta  de  debate  doutrinário  e 

acadêmico impossibilita que esse fenômeno regrida.

Feita essa distinção quanto ao sistema jurídico norte-americano do sistema 

brasileiro,  torna-se  necessária  a  realização  de  uma  diferenciação  destes  dois 

fenômenos, da judicialização da política e do ativismo judicial. Para tanto, inicia-se 

tal compreensão pelo período pós-Guerra Mundial, marco democrático mundial, uma 

vez que redirecionou diversos países à ideias democrático, os quais refletiram em 

seus cenários jurídicos. 

No  cenário  brasileiro,  tais  fatores  culminam  com  a  promulgação  da 

Constituição Federal  de 1988, marco jurídico que introduziu uma vasta gama de 

direitos e garantias aos cidadãos, ditos como fundamentais. Surge, então, com a 

Constituição o Estado Democrático de Direito, e com este amplo rol de garantias 

fundamentais agora textualizados, passou-se a exigir uma maior atuação do Poder 

Judiciário  em  temas  anteriormente  debatidos  somente  em  âmbito  político 

(Legislativo e Executivo). Para Garapon, “o juiz passa a ser uma referência da ação 

política”79,  portanto  transmite-se,  assim,  ao  Judiciário  a  responsabilidade  pela 

concretização dos ideais inseridos no texto constitucional.

Nesta senda, segundo Tassinari, a ascensão do Judiciário é estruturado em 

dois pilares principais:

Na configuração de um ambiente de tensão com os demais Poderes 
do  Estado  e,  por  consequência  em uma crise  da  democracia.  O 
primeiro ponto diz respeito ao descompasso pelo qual passa a esfera 
estatal,  que  como  afirma  Bolzan  de  Morais,  tenta  conjugar  uma 
política de inclusão (democracia social) e uma economia de exclusão 
(capitalismo). O resultado disso é a existência de uma sensação de 
desconforto, que, eleva a condição de insatisfação popular, causada 
pela ausência do cumprimento (especialmente pelo Executivo) das 
promessas insculpidas  no texto constitucional,  produz um apelo  à 
jurisdição, que acaba por assumir ares de “sacralização”. 80

Nota-se que a eclosão desse fenômeno ocorreu em virtude do deslocamento 

da  tensão  política  em  direção  ao  Poder  Judiciário,  legitimada,  mesmo  que 

inexoravelmente, pelo próprio texto constitucional, em busca da concretização dos 

direitos fundamentais, especialmente das minorias mais fragilizadas. Neste contexto, 

79  GARAPON, Antonie. O guardador de promessas: justiça e democracia. Op. cit., p. 41.
80 TASSINARI, Clarissa. Jurisdição e ativismo judicial: limites da atuação do judiciário. Op. cit., 

p. 52.
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aduz  Vianna  que  “a  política  se  judicializa  a  fim  de  viabilizar  o  encontro  da 

comunidade com seus propósitos, declarados formalmente na Constituição”.81

Ocorre que essa intervenção do judiciário não pode ser confundida com uma 

atividade ilimitada, sob pena de se pender em direção ao ativismo judicial. Diante 

disso,  estes  dois  fenômenos,  da  judicialização da política  e  do  ativismo judicial, 

relacionam-se a atividade jurisdicional, todavia, são completamente distintos.

Grande parte  da doutrina realiza uma abordagem equivocada desses dois 

temas,  conduzindo-se  à  compreensão  de  que  a  judicialização  da  política  e  ao 

ativismo judicial são fenômenos idênticos. Sua distinção é indispensável, uma vez 

que tal mescla afeta de maneira crucial a jurisdição constitucional, pois o ativismo 

judicial  acaba  por  legitimar  a  atividade  do  Poder  Judiciário  em  detrimento  da 

democracia brasileira e a primazia constitucional, sendo a lei fundamental do Estado 

diante  dessas atitudes arbitrárias,  praticadas por  juízes e tribunais,  passa a ser, 

muitas vezes, deixada de lado, para um julgamento através de valores subjetivos de 

tais magistrados. Causando, assim, um descrédito do povo brasileiro, que não sabe 

a quem mais recorrer ante ao desrespeito e a falta de aplicação de direitos seus 

constantes do texto constitucional. O texto constitucional não surge somente “como 

uma ordem jurídica para juristas, que devem interpretar de acordo com velhas e 

novas regras de seu ofício, mas sim como guia para toda sociedade, englobando os 

cidadãos”.82

Faz-se, então,  necessária,  primeiramente a compreensão do fenômeno da 

judicialização da política. Segundo Tassinari83, para se estabelecer a compreensão 

do  que  seja  judicialização  é  imperativo  verificar  a  interação  existente  entre  três 

elementos: Direito, Política e Judiciário. O direito se relaciona à política, já que a 

própria Constituição fixa limites a atuação do poder público (diga-se político). Nesse 

sentido, “o constitucionalismo pode ser definido como uma tentativa jurídica (Direito) 

de  oferecer  limites  para  o  poder  político  (Política),  o  que  ocorre  por  meio  das 

Constituições”.84 

81  VIANNA, Luiz Werneck,  et al.  A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. 
Op. cit. p. 40.

82  MORAIS,  José  Luis  Bolzan  de;  NASCIMENTO,  Valéria  Ribas  do.  Constitucionalismo  e 
cidadania:  por uma jurisdição constitucional  democrática.  Porto Alegre:  Livraria  do Advogado 
Editora, 2010, p. 26.

83  TASSINARI, Clarissa. Jurisdição e ativismo judicial: limites da atuação do judiciário. Op. cit., 
p. 28.

84  TASSINARI, Clarissa. Jurisdição e ativismo judicial: limites da atuação do judiciário. Op. cit., 
p. 28.
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A interação destes três fatores descritos acima (direito, política e judiciário), 

não representa qualquer  problema,  a questão está em compreender o elemento 

político do Direito, visto que a política não pode ser utilizada como argumento que 

justifique  a  atuação  por  parte  dos  juízes  e  tribunais,  evitando-se,  assim,  o 

protagonismo judicial.

Cumpre referir, que não se pretende ensejar a discussão acerca da ligação 

entre direito e política, visa-se somente esclarecer a interferência do Judiciário, em 

questões, de cunho político, adentrando a competência dos poderes Legislativo e 

Executivo. 

A absorção de questões políticas,  feita  pelo Judiciário,  deu-se de maneira 

contingencial  e  inevitável,  legada  pelo  próprio  texto  constitucional  e  seu  plus 

normativo,  os  quais  acabaram  por  compelir  a  intervenção  judicial  visando  a 

concretização desses direitos. Nessa senda, a judicialização da política, apresenta-

se como:

[...]uma  questão social. A dimensão desse fenômeno, portanto, não 
depende do desejo ou da vontade do órgão judicante. Ao contrário, 
ele  é  derivado  de  uma  série  de  fatores  originalmente  alheios  à 
jurisdição, que possuem seu ponto inicial em um maior e mais amplo 
reconhecimento de direitos, passam pela ineficiência do Estado em 
implementá-los  e  desaguam  no  aumento  da  litigiosidade  – 
característica da sociedade de massas. 85

De  tal  modo,  nota-se  que  a  judicialização  da  política  está  diretamente 

relacionada  à  realidade  sociopolítica  brasileira.  A  sociedade,  em  busca  da 

concretização dessa série de direitos fundamentais  elencados na Constituição e, 

ante à incapacidade da realização de todas essas promessas trazidas pelo texto 

constitucional,  acabam  por  dar  início  ao  processo  desenfreado  de  demandas 

judiciais. A tal fenômeno, deu-se o nome de judicialização da política, uma vez que 

questões de cunho político, então introduzidas no corpo constitucional, passa a ser 

efetivadas pelo Poder Judiciário. Consoante denuncia José Luiz Bolzan de Morais, à 

medida  em  que  “mais  direitos  geram  mais  demandas,  em  razão  da  sua  não 

implementação parte do Estado [...], advém o aumento da litigiosidade, transferindo 

a resolução desses conflitos ao palco judicial”.86

85  TASSINARI, Clarissa. Jurisdição e ativismo judicial: limites da atuação do judiciário. Op. cit., 
p. 32.

86  MORAIS, José Luiz Bolzan de.  As crises do Estado e da constituição e a transformação 
espaço-temporal dos direitos humanos. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 60. 
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O deslocamento de questões políticas ao judiciário, bem como, o crescente 

número de demandas e sua resolução no palco judicial  acabam por distanciar a 

sociedade  do  sistema  democrático  brasileiro,  onde  os  cidadãos  se  tornam 

descrentes quanto a atuação dos poderes da república e afastam-se de discussões 

políticas  e  participativas,  extremamente  necessárias  para  os  avanços 

democráticos87.

O ativismo judicial, por sua vez, ocorre quando os magistrados, ao proferirem 

suas decisões,  excedem-se ou vão além dos limites impostos pela Constituição, 

desvirtuando assim sua atuação via argumentos morais ou subjetivos. Dessa forma, 

agem de maneira arbitrária e discricionária, pois se utilizam de critérios subjetivos,  

extrapolando os limites constitucionais impostos pelo legislador. 

Imperioso destacar o entendimento de Streck quanto ao que se compreende 

por ativismo judicial: “um juiz ou tribunal pratica ativismo quando decide a partir de 

argumentos  de  política,  de  moral,  enfim,  quando  o  direito  é  substituído  pelas 

convicções pessoais de cada magistrado (ou de um conjunto de magistrados)”88.

De tal modo, o ativismo judicial decorre de um ato consciente do julgador que,  

ao invés de promover a concretização do texto constitucional o desvirtua, o deturpa. 

Todavia,  o  papel  do  judiciário  é  contramajoritário,  consoante  dito  anteriormente, 

assim, não pode decidir de maneira discricionária, a fim de contentar os desejos da 

sociedade,  devendo  sim  perseguir  as  garantias  e  diretrizes  constitucionais, 

fundantes do Estado Democrático de Direito.

Verifica-se, assim, que o ativismo judicial é prejudicial a democracia brasileira,  

no  qual  acaba  por  fragilizar  o  Estado  Democrático  de  Direito,  como  também  a 

autonomia  do  direito.  Diante  disso,  de  maneira  alguma  pode-se  confundir  a 

judicialização  da  política  com  o  ativismo  judicial,  pois  essa  decorre  do 

Constitucionalismo  Contemporâneo,  sendo  um  fenômeno  inevitável,  haja  vista  a 

Constituição Federal  da República e a realidade política brasileira.  Já o ativismo 

decorre  de  um  ato  de  vontade  do  julgador  em  ultrapassar  os  limites 

constitucionalmente impostos, ao motivar suas decisões judiciais através de critérios 

pessoais  ou  convicções  morais,  concedendo  às  mesmas  a  falsa  “ilusão  legal”, 

87  GARAPON, Antonie. Os juízes na mundialização: a nova revolução do direito. Lisboa: Instituto 
Piaget, 2006, p. 96.

88  STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursiva. Op. 
cit., p. 589.
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agindo, assim, de maneira arbitrária, a fim de satisfazer pretensões midiáticas ou 

sociais.

É de fundamental importância realizar a devida crítica ao ativismo judicial que 

acaba por burlar o regime democrático e a autonomia do direito. Desse modo, refletir 

sobre o ativismo requer  cautela,  uma vez que este põe em risco a democracia, 

porque se opõe à Constituição quando denega os ideais previstos em seu texto, 

fundamento do Estado Democráticos

Se  impõe  assim,  uma  breve  análise  as  divergências  doutrinárias  que 

permeiam estes  dois  fenômenos jurisdicionais,  da  judicialização da política  e  do 

ativismo judicial,  que, muitas vezes, são confundidos por autores desprovidos de 

conhecimento críticos, que ignoram qualquer tipo de distinção, e, lamentavelmente, 

defendem equivocadamente o que chamam de “bom ativismo”, o que, todavia, gera 

eminente perigo a jurisdição brasileira. 

É notório que a judicialização da política e o ativismo judicial são fenômenos 

postos  na  realidade  jurídica  brasileira.  Embora,  pouco  discutidos  ou  quase 

menosprezados pela doutrina, devido a maioria dos autores realizar uma mescla de 

sentidos, e despreocupam-se em diferenciá-los, chegando a afirmar, erroneamente, 

que os mesmos possuem conceitos análogos.

De  tal  modo,  sua  distinção  é  de suma importância,  evitando-se,  assim,  o 

decisionismo judicial e o autoritarismo. Para tanto, inicia-se com a adequada crítica 

realizada por Lenio Streck, a tal confusão:

Não se pode confundir, portanto, a adequada/necessária intervenção 
da jurisdição constitucional com a possibilidade de decisionismos por 
parte  de  juízes  e  tribunais.  Seria  antidemocrático.  Com  efeito, 
defender  um  certo  grau  de  dirigismo  constitucional  e  um  nível  
determinado de exigências de intervenção da justiça constitucional  
não  pode  significar  que  os  tribunais  se  assenhorem  da 
Constituição.89

Consoante,  assevera  Streck  não  se  pode  confundir  a  judicialização  da 

política, que se trata de uma intervenção pertinente realizada pelo judiciário, com o 

ativismo judicial,  que representa uma invasão do sistema jurídico pelo político,  e 

ecoa  no  cotidiano  jurídico  através  de  decisões  autoritárias,  que,  infelizmente, 

89  STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursiva. Op. 
cit., p. 192.
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possuem  aceitação  acrítica  pela  maioria  dos  doutrinadores  e  da  sociedade 

brasileira.

Existe uma disposição doutrinária em se conceituar o ativismo como sinônimo 

de judicialização. Ao se realizar isso, a maioria dos autores acaba por defendê-lo 

como  um  “bom ativismo  judicial”.  O  jurista  Luís  Roberto  Barroso,  por  exemplo, 

sustenta que o ativismo está associado à “uma participação mais ampla e intensa do 

Poder  Judiciário  na  concretização  dos  valores  e  fins  constitucionais,  com maior 

interferência no espaço de atuação dos outros dois poderes”90. Verifica-se, então, a 

mescla de conceitos realizada pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal, visto que 

ao definir ativismo judicial, o mesmo afirma ser uma maior participação do judiciário 

no  espaço  dos  demais  poderes,  compreendendo,  assim,  o  que  se  entende  por 

judicialização da política.

Ao delinear o conceito de ativismo judicial, Barroso acaba por resguardá-lo, 

pois destaca que: 

[...]  o  ativismo  judicial  é  uma  atitude,  a  escolha  de  um  modo 
específico e proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu 
sentido  e  alcance.  Normalmente  ele  se  instala  em  situações  de 
retração  do Poder  Legislativo,  de  um certo  deslocamento  entre  a 
classe  política  e  a  sociedade  civil,  impedindo  que  as  demandas 
sociais sejam atendidas de maneira efetiva.91 

Percebe-se, que Barroso discorre quanto à possibilidade de se escolher o 

modo pelo qual se pode interpretar a Constituição, alegando, ainda a viabilidade de 

expansão de sentido e alcance das normas constitucionais. Defende, assim, uma 

postura totalmente arbitraria, e a justifica através da efetividade na resolução das 

demandas. 

O que não se pode olvidar é que se doutrinadores, como é o caso do Barroso, 

admitem que se pode acrescer  sentido as normas constitucionais e os cidadãos 

brasileiros mantem-se inertes a esse tipo de decisão dita “criativa”, no momento que 

os Ministros deliberarem, quanto à supressão de sentido, nada poderá ser feito. 

90  BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática.  Revista 
Consultor Jurídico. 2008, p. 25-26.

91  BARROSO, Luís Roberto. Novos paradigmas e categorias de interpretação constitucional.  In: 
Interpretação  Constitucional:  Reflexão  sobre  a  (Nova)  Hermenêutica.  Salvador:  Juspodivm, 
2010, p. 64.
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Tal  fato,  já ocorreu no Brasil.  Exemplo disso,  foi  o julgamento do  Habeas 

Corpus  126.29292,  o  qual  relativizou  o  direito  fundamental  da  presunção  de 

inocência, uma vez que por maioria dos votos, os Ministros do Supremo Tribunal 

Federal permitiram o início da execução da pena após a confirmação da sentença 

em segundo grau de jurisdição. Ou seja, antes do trânsito em julgado da sentença 

penal condenatória, ferindo, assim, a previsão constitucional do art. 5º, inciso LVII.  

Sendo assim, não se deve tolerar a violação além e nem aquém à Constituição 

Federal, respeitando-se os direitos sociais e o regime democraticamente imposto.

Análoga  a  ideia  de  escolha  de  Barroso,  referente  à  interpretação 

Constitucional,  encontra-se Garapon ao aduzir  que:  “O ativismo começa quando, 

entre  várias  soluções  possíveis,  a  escolha  do  juiz  é  dependente  do  desejo  de 

acelerar a mudança social ou, pelo contrário, de a travar”.93

Constata-se que Garapon, ao definir o ativismo judicial o relaciona a ideia de 

escolha  ou  desejo,  semelhante  ao  que  expõe  o  Ministro  do  Supremo  Tribunal 

Federal, logo o define como um ato de vontade do magistrado, o que é fortemente 

reprovado por autores com conhecimento crítico, como Lenio Streck. O jurisfilósofo 

salienta, alusiva à interpretação Constitucional que:

Trata-se, sim, de discutir – ou, na verdade, pôr em xeque – o grau de 
liberdade dado ao intérprete (juiz) em face da legislação produzida 
democraticamente, com dependência fundamental da Constituição. E 
esse  grau  de  liberdade  –  chame-se  o  como  quiser  –  acaba  se 
convertendo em um poder  que não lhe  é  dado,  uma vez que as 
“opções” escolhidas  pelo juiz  deixarão de lado “opções” de outros 
interessados,  cujos direitos ficaram à mercê de uma atribuição de 
sentido,  muitas  vezes  decorrente  de  discursos  exógenos,  não 
devidamente  filtrados  na  conformidade  dos  limites  impostos  pela 
autonomia do direito. 94

Percebe-se,  que Lenio  apresenta  severa  reprovação a  atitude proativa  ou 

abusiva  defendida  por  Luis  Roberto  Barroso  e  Garapon,  pois  assevera  que  as 

decisões judiciais não devem expressar “opções” escolhidas pelos magistrados, ou 

ato de vontade dos juízes. Interpretar a norma é um ato produtivo, uma vez que o 

92  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acompanhamento processual HC 126292. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4697570.  Acesso  em 
18/08/2017.

93 GARAPON, Antonie. O guardador de promessas: justiça e democracia. Op. cit., p. 54.

94  STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursiva. Op. 
cit., p. 39.
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interprete concede sentido a um texto. Embora, isso não queira dizer que ele possa 

atribuir  o sentido que mais lhe convém, ou “dizer qualquer coisa sobre qualquer 

coisa”95,  pois  não  há  separação  entre  texto  e  norma.  O  ativismo  judicial, 

diferentemente  da judicialização da política,  está  entrelaçado com a aplicação e 

interpretação do Direito, e subordinado à vontade do intérprete:

O  ativismo  judicial,  por  um  lado,  é  gestado  exclusivamente  pela 
sistemática  jurídica,  referindo-se  a  um  problema  propriamente  do 
Direito,  na medida em que se constitui um comportamento judicial 
pautado por um ato de vontade, que muitas vezes está revestido de 
um critério político como fundamento.96

Similar é o que discorre Rafael Tomaz de Oliveira, ao alegar que o ativismo se 

trata  de  um  problema  interpretativo,  sendo  assim:  “inútil  procurar  respostas  ao 

problema do ativismo judicial  em especulações sociológicas e/ou políticas porque 

seu  ponto  nevrálgico  está  situado  dentro  do  próprio  ‘sistema  jurídico’ e  seu  fio 

condutor é a questão da interpretação da Constituição”.97 

Assegura, ainda, Tassinari que “o problema do ativismo judicial é de cunho 

interpretativo, de observar se a intervenção do Judiciário ocorreu dentro dos limites 

constitucionais,  questionando  sua  legitimidade,  a  partir  de  critérios  igualmente 

jurídicos”.98

Maurício  Santo  Raupp  aduz  de  maneira  semelhante.  Segundo  o  autor,  a 

definição de ativismo judicial se traduz na: 

[...] atuação ilegítima de juízes e tribunais, que, ao invocar, no mais 
das vezes o justo em detrimento da lei, criam a solução jurídica que 
entendem  (escolhem)  adequada,  a  partir  da  substituição  da 
legislação  democraticamente  produzida  (Direito)  pelas  convicções 
pessoais  de  mundo  (econômica,  política,  moral,  religiosa,  etc.), 
impondo-se aos jurisdicionados e atuando de forma discricionária na 
construção  da  decisão  judicial,  tendo  em  vista,  sobretudo,  a 

95  STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursiva. Op. 
cit., p. 192.

96  TASSINARI,  Clarissa.  A  atuação  do  judiciário  em  tempos  de  constitucionalismo 
contemporâneo:  uma  crítica  ao  ativismo  judicial.  Disponível  em: 
https://www.fdsm.edu.br/site/posgraduacao/volume282/02.pdf. Acesso em: 09/09/2017, p. 40.

97  TOMAZ DE OLIVEIRA, Rafael; et. al.  A jurisdição constitucional entre a judicialização e o 
ativismo:  percursos  para  uma  necessária  diferenciação.  Disponível  em: 
http://www.abdconst.com.br/anais2/JurisdicaoRafael.pdf. Acesso em: 14/09/2017, p. 271-272. 

98  TASSINARI, Clarissa. Jurisdição e ativismo judicial: limites da atuação do judiciário. Op. cit., p. 
148.



57

volatilidade  interpretativa  que  lhe  é  conferida;  constitui-se,  neste 
sentido, em usurpação de funções.99

A partir dessas constatações, pode-se perceber que o ativismo judicial é um 

problema jurídico,  relacionado  de  maneira  direta  à  teoria  da  interpretação,  e  se 

avigora como um ato de vontade emanado de juízes e tribunais protagonistas, que 

proferem decisões que acabam por transcender os limites de suas funções. Todavia, 

tais deliberações judiciais não devem exprimir atos de vontades de seus julgadores, 

sendo  que  esses,  tanto  em  seu  campo  de  interpretação,  quanto  de  posterior 

aplicação, estão limitados as normas, sobretudo constitucionais. 

Diante dessa linha doutrinária que defende o ativismo judicial como um ato 

volitivo proferido por juízes e tribunais, sustentam alguns autores a necessidade de 

criação de uma teoria da decisão judicial, que fosse “capaz de oferecer (possíveis) 

limites ao processo de interpretação do Direito, a fim de minimizar as consequências 

oriundas do protagonismo e da discricionariedade judicial,  evitando-se,  com isso, 

que os direitos fundamentais fiquem à mercê das convicções pessoais dos juízes” 
100. À vista disso, não se deve admitir que a Carta Constitucional seja vulgarizada, 

simplificada  e  desrespeitada  por  juízes  e  tribunais  que  buscam esquematizar  o 

direito, sem tratá-lo com o devido aprofundamento teórico e crítico necessário, os 

quais poderiam sanar os problemas enfrentados pelo Poder Judiciário.  

É mister mencionar e discutir, mais precisamente, as posturas praticadas por 

magistrados ativistas, que defendem o protagonismo judicial e a prática da atividade 

ilimitada pelos tribunais dos quais são integrantes. Tais condutas,  representam o 

calcanhar de Aquiles para os direitos fundamentais, e levam a um enfraquecimento 

constitucional, que não pode ser admitido neste Estado Democrático de Direito, pois 

se deve primar pela hierarquia constitucional,  sob pena de,  através do ativismo, 

rumar-se a descrença do povo no Estado do qual fazem parte.

2.2 O protagonismo judicial e a fragilização dos direitos fundamentais.

99  RAUPP, Mauricio Santos. Ativismo Judicial: Características e singularidades do voluntarismo à 
concretização de direitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 66. 

100  RAUPP, Mauricio Santos. Ativismo Judicial: Características e singularidades do voluntarismo à 
concretização de direitos. Op. cit., p. 111. 
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Percebe-se,  até  aqui,  que  o  ativismo  judicial  se  configura  em  um 

comportamento ou um ato de vontade decorrente da atividade de juízes e tribunais 

que,  ao  decidirem,  utilizam-se  de  critérios  pessoais  ou  subjetivos,  a  fim  de 

fundamentar  suas  decisões,  extrapolando  assim,  os  limites  constitucionalmente 

impostos. Ou seja, o ativismo está atrelado de maneira direta a atuação judicial no 

decorrer do processo, no qual magistrados passam a desempenhar um papel muito 

mais ativo, que proativo, defendendo, de tal  modo, a criatividade judicial.  À vista 

disso,  consoante  alude Tassinari,  “o  ativismo (ou a  contenção),  portanto,  implica 

saber quão livres ou limitados os juízes são em seus julgamentos”101.

O ativismo judicial corresponde ao ato interpretativo discricionário realizado 

por seu intérprete, vulgo magistrado, o qual considera, assim como Garapon, que as 

decisões  judiciais  provem  de  uma  escolha  do  julgador.  Essa  discricionariedade 

representa o fio condutor ao protagonismo judicial,  que acaba por enfraquecer a 

normatividade  constitucional  e,  por  conseguinte,  as  próprias  bases  do  regime 

democrático.

Em contrapartida, Streck102 apregoa que o magistrado está vinculado ao DNA 

do  direito,  ou  seja,  sua  identidade  constituída  através  da  doutrina  e  da 

jurisprudência, devendo, assim, respeitar sua coerência e integridade. Diante disso, 

a decisão judicial não é um ato de vontade pessoal do juiz, não podendo aplicar a lei 

apenas quando lhe convém, mas sim realizá-lo de acordo com os limites que lhe 

foram atribuídos. 

Pontua, ainda, Streck103 que “devemos levar o texto a sério”, uma vez que 

sem texto não há norma. Assim, em prol do Estado Democrático de Direito alega 

haver apenas uma resposta correta para cada caso concreto, devendo-se considerar 

sempre as relações sociais e as circunstâncias específicas do caso, o que dá ao fato 

um sentido único e não repetível.  Relata,  ainda, que esse sentido correto não é 

esgotado,  mas  sim que  está  sempre  em movimento  de  acordo  com o  contexto 

histórico que se vive. 

De tal modo, para cada situação deve existir uma resposta correta, já que a 

possibilidade de existirem soluções diversas nada mais é do que resultado de uma 

cisão  entre  a  interpretação  e  a  aplicação,  o  que  como  já  dito  anteriormente,  é 
101  TASSINARI, Clarissa. Jurisdição e ativismo judicial: limites da atuação do judiciário. Op. cit., p. 

99.
102  STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. Op. cit., p. 151.
103  STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursiva. Op. 

cit., p. 226.
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impossível, porque interpretar e aplicar são inseparáveis. Nesse contexto, possibilita 

a  retenção do ativismo judicial,  que possui  como uma de suas características  a 

apresentação de respostas diversas a casos idênticos. 

Segundo o entendimento crítico de autores como Lenio Streck,  o ativismo 

judicial deve ser repelido, e denunciado, dado que afeta, através da apresentação de 

soluções distintas para casos muito similares, o Estado Democrático de Direito, pois 

enfraquece a democracia e torna o Poder Judiciário um poder discricionário, o que 

não pode ser admitido pelos juristas brasileiros.  

Cabe referir,  ainda,  o  entendimento  do reconhecido jurisfilósofo  americano 

Ronald Dworkin que também expõe sua crítica ao ativismo judicial. Relata o autor 

que “um juiz ativista ignora o texto da constituição, a história de sua promulgação, as 

decisões anteriores da Suprema Corte que buscaram interpretá-la e as duradouras 

tradições  de  nossa  cultura  política”104.  Tal  avaliação,  pode  ser  prontamente 

sobreposta  ao  direito  brasileiro,  já  que  a  Constituição  Federal  de  1988  foi 

promulgada  de  maneira  democrática,  em  decorrência  do  chamado 

Constitucionalismo Contemporâneo, a qual trouxe em seu bojo um rol  de direitos 

fundamentais, individuais e coletivos, a sociedade brasileira como um todo. 

Voltando-se a análise da discricionariedade judicial, uma das características 

de juízes ou tribunais ativistas, ante a sua flexibilidade interpretativa, insta referir que 

essa encontra suas raízes no positivismo jurídico de Hans Kelsen e de Herbert Hart 

(considerados os positivistas mais influentes). Tanto para Kelsen, onde a decisão 

judicial configura ato de vontade do juiz, quanto para Hart, o magistrado tem o poder 

de  escolha,  tendo  em vista  as  regras  abertas,  as  quais  denomina  de  “zona  de 

penumbra” a discricionariedade se faz presente, e como muito bem pontua Trindade 

e  Morais  “o  ativismo  judicial  brasileiro  repristina  a  tese  positivista  da 

discricionariedade, na medida em que é produto de uma aposta no protagonismo 

dos juízes”105.

Para Streck106,  o  grande engano cometido pelo positivismo é crer  no livre 

arbítrio do julgador,  ao defender que as decisões judiciais configuram um ato de 

104  DWORKIN, Ronald. O império do direito. Tradução Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins 
Fontes, 1999. P. 272. 

105  TRINDADE, André Karam; MORAIS, Fausto Santos de. Ativismo judicial: as experiências norte-
americana,  alemã  e  brasileira.  Disponível  em:  http://revistas.ufpr.br/direito/article/view/30764. 
Acesso em: 29/09/2017.

106  STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência? 5ª ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2015, p. 72-73.
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vontade (ou escolhas) do magistrado, representando, assim, uma manifestação da 

razão prática, sem considerar as possibilidades de conhecimento teórico. Explica-se, 

no  momento  que  uma  questão  requer  uma  solução,  os  positivistas  preferem 

acreditar na razão teórica, deixando-se as questões relativas à razão prática de fora 

das preocupações, admitindo-se, por essa razão, múltiplas respostas no direito.

Defender  um posicionamento  positivista  é  dar  azo a  discricionariedade do 

interprete, permitindo-se, assim, que juízes passem a atuar como legisladores, o que 

se revela um sério problema a democracia brasileira, porque estes são eleitos pelo 

povo,  contrariamente  aos  magistrados  que  adentram  ao  Judiciário  através  de 

concurso público. Seguindo essa lógica ativista e por consequência discricionária, o 

Judiciário  assume  o  papel  de  protagonista,  como  se  fosse  um  superpoder, 

responsável por salvaguardar os demais, e o juiz o papel de Hércules. Consoante, 

descreve Dworkin107 como aquele que tem capacidades sobre-humanas utilizadas no 

momento de proferir seu julgamento. Semelhante é a metáfora de Paulo Ferreira da 

Cunha108 que retrata o juiz como o Zorro, aquele que com sua capa e seus poderes  

ou valores subjetivos delibera com extrema facilidade os conflitos a ele impostos.

Portanto,  juiz  protagonista  é  aquele  que  decide  utilizar  suas  próprias 

convicções  e  se  utiliza  de  argumentos  de  “flexibilização”,  a  fim  de  auxiliar  as 

minorias,  ou  os  menos  favorecidos  na  tentativa  de  justificar,  sua  postura 

discricionária/arbitrária.  Nesse  sentido,  cita-se  Augusto  Mario  Morello:  “és  uma 

nueva cultura,  la  independencia  y  neutralidade del  juez  se  visten  de atributos  y 

tonalizades que suscitan su verdadeiro protagonismo”.109

O ativismo judicial passa a ser nominado por muitos como algo positivo para a 

cidadania  brasileira.  Contudo,  de  maneira  errônea,  a  sociedade  brasileira  releva 

essa  “criatividade  judicial”,  justificada  pela  concessão  de  direitos  à  população 

indefesa, terá que tolerar quando esta mesma criatividade for utilizada para tolher-

lhes  direitos  e  garantias  sociais.  Conforme  apregoa  Zygmunt  Bauman  e  Carlo 

Bordini:

107  Dworkin descreve Hércules como: “[...]  um juiz imaginário, de capacidade e paciência sobre-
humanas, que aceita o direito como integridade”. Dworkin, Ronald. Levando os direitos a sério. 
São Paulo: Martins Fontes, 2010, p.287.

108  CUNHA, Paulo Ferreira da. Filosofia do Direito. Coimbra: Almeida, 2006.
109  MORELLO, Augusto Mario.  La justicia, de frente a realidade. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni 

Editores, 2002, p. 98.
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Tudo parece acontecer por ser assim que o mundo gira, e ninguém é 
capaz  de  se  opor:  não  as  pessoas  que  estão  tomando  as  ruas, 
protestando,  cuja  única  consequência,  na  melhor  hipótese,  é 
sintetizar  uma  opinião  pública  que,  não  fosse  por  isso,  estaria 
distraída pelo excesso de informação; nem sequer o Estado-nação, 
que  não  tem  nem  nunca  teve  os  instrumentos  necessários  para 
operar em escala global, uma vez que a questão jamais foi suscitada 
antes.110

Cumpre referir  que o direito  não está a dispor do juiz,  não podendo esse 

decidir de acordo com seus valores ou critérios subjetivos, sendo uma imposição do 

Estado Democrático de Direito “[...]  evitar  ativismos,  necessariamente,  ligados às 

práticas discricionárias e/ou arbitrárias”.111 

É por isso que:

“[...] em um Estado Democrático de Direito, mesmo que estejamos 
todos a  favor  de uma causa,  é necessário  esperar  o  legislador...! 
Aliás, como bem diz Dworkin, não deve importar ao direito o que os 
juízes pensam sobre o direito, sobre a política, futebol, etc. Aplicar o 
direito quer dizer “fazer interpretação com base em argumentos de 
princípio” e não “por argumentos pessoais” etc. Portanto, quando se 
pergunta ao judiciário sobre alguma coisa, este não pode responder 
com  argumentos  pessoais,  políticos,  morais,  etc.  Em  uma 
democracia não se quer saber o que o juiz pensa sobre determinado 
fenômeno;  o  que  se  quer  saber  é  como  se  pode  alcançar  uma 
resposta a partir do direito.”112

Diante  disso,  nota-se  que  este  protagonismo  judicial  traz  prejuízos  a 

democracia brasileira, pois afeta a separação dos poderes e a autonomia do direito, 

a partir do momento em que a moral e o pragmatismo passam a influenciá-lo, tem-se 

a  perda  do  DNA do  direito  (perda  da  sua  identidade),  o  qual  é  substituído  por 

argumentos pessoais ou ideológicos do juiz. Não bastasse isso, esse pragmatismo 

judicial ameaça a Constituição, uma vez que essa é desconsiderada por juízes e 

tribunais no momento de proferir  suas decisões arbitrárias, causando, assim, um 

cenário de total insegurança jurídica. Portanto, particularmente nesse caso “[...]  é 

110  BAUMAN, Zygmunt; BORDINI, Carlo. Estado de Crise. Tradução: Renato Aguiar. 1. ed. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2016, p. 43. 

111  STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursiva. Op. 
cit., p. 621.

112  STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursiva. Op. 
cit., p. 621.
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imprescindível que se tenha presente o quanto o empenho em limitar a atuação do 

Judiciário está vinculado a uma questão de democracia”.113

Ante a esse cenário marcado por um Poder Judiciário ativista que adota uma 

postura arbitrária, torna-se necessária a realização de uma análise crítica quanto ao 

protagonismo exacerbado praticado por juízes e tribunais discricionários. É preciso 

redefinir  o  papel  do  juiz,  superando-se  esse  imaginário  de  que  os  magistrados 

possuem “superpoderes”, afinal o direito não é aquilo que o juiz diz que é. 

Para  tanto,  o  julgador  deve  assumir  seu  papel  de  garantidor  dos  direitos 

fundamentais, comprometido com o adequado deslinde do feito e assegurando às 

partes  sua  participação  em  juízo,  possibilitando-se,  assim,  a  formação  de  um 

provimento  judicial  adequado.  Logo,  a  figura  do  magistrado  deve  afastar-se  da 

postura de protagonista e avizinhar-se da ideia de interessado na condução da lide. 

Propiciando assim,  uma participação democrática,  o  que se  trata  de  um grande 

desafio,  que somente será viável,  a partir  da consolidação das bases do Estado 

Democrático de Direito.

2.3  O  enfraquecimento  constitucional  gerado  pela  discricionariedade  e  o 

consequente esmaecer da cidadania.

Como é cediço, diferentemente da judicialização da política, que configura o 

dever  de  atuação  do  Poder  Judiciário,  a  fim  de  concretizar  direitos  e  garantias 

concedidos aos cidadãos brasileiros com a promulgação da Constituição Federal de 

1988  e,  não  cumpridos  pelos  demais  poderes  da  Federação,  a  politização  do 

judiciário é fenômeno decorrente da discricionariedade judicial, oriunda de um ato de 

vontade do intérprete. O que dá origem a uma “justiça lotérica”, no sentido da livre 

escolha realizada pelos julgadores,  marcada pela aleatoriedade e diversidade de 

fundamentos na solução de casos semelhantes. 

O que se deve compreender, sobretudo, é que o sentido do texto não pode 

ser  atribuído  de  acordo  com  a  vontade  do  intérprete,  sem  que  haja  limites 

interpretativos nesse processo decisório, sob pena dos juízes transformarem-se em 

legisladores, causando-se, assim, um prejuízo à democracia brasileira e, ao Estado 

113  TASSINARI, Clarissa. Revisitando o problema do ativismo judicial: contributos da experiência 
norte-americana.  Disponível  em:  http://www.anima-opet.com.br/pdf/anima4/anima4-Clarissa-
Tassinari.pdf. Acesso em: 06/10/2017. 
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Democrático de Direito. A discricionariedade judicial  manifestada hoje, através de 

decisões arbitrárias e com a utilização de critérios não jurídicos vai de encontro ao 

ideal democrático e, acima de tudo, aos princípios Constitucionais. 

Assim,  “por  que”  Constituição  se  não  para  expressar  estas 
preocupações e definir as regras do jogo, não para impedir que este 
se  estabeleça  e  desenvolva,  mas  para  assegurar  que  serão  os 
próprios  jogadores  os  titulares  da  ação  de  jogar,  sabedores  das 
circunstâncias, das garantias e dos riscos que envolvem tal ato, não 
ficando  à  mercê de eventuais  poderosos,  ou  mesmo de  maiorias 
constituídas aleatoriamente com a utilização de instrumentos político-
midiáticos  ou  financeiros,  bem  como,  para  desenhar  uma  pauta 
mínima de conteúdos que expressam os valores básicos a orientar 
uma sociedade justa, digna e solidária.114

Dessa forma, atos discricionários que extrapolam os limites fixados pelo texto 

constitucional  acabam  por  contribuir  com  a  crise  de  identidade  da  cidadania 

brasileira.  Conforme Bolzan,  é  preciso que a Constituição Federal  estabeleça as 

regras do jogo, onde o povo saiba os limites a serem seguidos, e os riscos que 

envolvem tais ações. Os direitos e as garantias fundamentais foram incluídos no 

texto constitucional, a fim de serem efetivados e, ante à impossibilidade do Estado 

em fazê-lo, tal ato fica a cargo do judiciário. Então, caso o judiciário responsável por 

realizar  as  promessas  constitucionais  não  o  faz,  mormente  quanto  pratica  atos 

discricionários  e,  retira  direitos  constantes  da  norma  constitucional,  os  cidadãos 

brasileiros acabam por  sentir-se desprotegidos,  e desiludidos, o  que contribui  de 

maneira direta para essa crise de identidade cidadã vivenciada atualmente.

O ato de decidir não deve consistir em analisar a capacidade volitiva do juiz. 

Conquanto, não se está defendendo a ideia de neutralidade do julgador, uma vez 

que o magistrado não é um indivíduo neutro, tampouco vive isolado da sociedade. 

Defender a neutralidade judicial representa algo quase utópico, o que se busca é um 

juiz, que apesar de seus valores subjetivos e suas crenças, seja comprometido com 

os fundamentos constitucionais.

114  MORAIS, José Luiz Bolzan de. As crises do Estado e da constituição e a transformação 
espaço-temporal dos direitos humanos. Op. cit., p. 93.
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A fim  de  explicar  tal  temática,  usa-se  a  teoria  dos  dois  corpos  do  rei 115, 

segundo a  qual,  o  rei  era  formado por  dois  corpos,  um natural  e  outro  político. 

Utiliza-se dessa metáfora, a fim de elucidar a necessária separação entre a pessoa 

do magistrado, em seu âmbito privado, e seu cargo público. Assim, os vereditos 

judiciais  não  devem  expressar  simplesmente  escolhas  realizadas  pelo  juiz  (que 

ocorrem na esfera privada), mas sim decisões, as quais sucedem no desempenho 

de sua função. 

Portanto, decisão e escolha consoante apregoa Lenio, estão longe de serem 

sinônimos,  pois  que  a  decisão  pressupõe  um  compromisso,  enquanto  escolha 

representa liberalidade. Ou seja, todo magistrado deve estar compromissado com os 

ideais  democráticos  da  república,  proferindo,  assim,  decisões  eivadas  de 

normatividade,  sobretudo  constitucional,  as  quais  não  se  confundem  com  seus 

valores e crenças pessoais.

Voltamos  ao  início  para  termos  presente  que,  no  respeitante  aos 
direitos  ditos  fundamentais sociais estamos  diante  de  valores 
intrínsecos a uma ordem constitucional  comprometida com valores 
humanitários e que, portanto, a sua carga de eficacial não pode ser 
objeto de tergiversação ou concessões políticas, barganhadas como 
produtos em uma feira de supérfluos, mais ainda quando sabemos 
que  os  mesmos se constituem em meios  para  concretização das 
liberdades,  da  mesma  forma  que  estas  em  relação  àqueles, 
alertando-se, sempre, para os condicionamentos próprios à atuação 
da jurisdição democrática.116

Os direitos fundamentais e sua efetivação pelo judiciário estão ligados, de 

maneira direta, a efetivação da cidadania, isto é, juízes e tribunais ao proferirem 

decisões de acordo com a Constituição contribuem para a construção da cidadania 

brasileira, e o inverso é verdadeiro. Portanto, sua não efetivação ou pior, sua retirada 

através de decisões autoritárias contribui para frear a construção da cidadania no 

Brasil.

115  KANTAROWICS, Ernst H.  Os dois corpos do rei:  um estudo sobre teologia política medieval. 
São  Paulo:  Companhia  das  Letras,  1998.  Disponível  em: 
https://pt.scribd.com/doc/177058388/Ernst-Kantorowicz-Os-Dois-Corpos-Do-Rei-Um-Estu-BookFi-
org. Acesso em: 17/10/2017.  Segundo Ernst o rei era formado por dois corpos, o natural e o 
político. O natural era calcado das enfermidades humanas. Já o político era perfeito, concebido na 
ideia da verdade, incorruptível, por isso sempre superior ao natural. Diante disso, conclui-se, a 
partir disso que a política deve se sobrepor a pessoa física do monarca. 

116  MORAIS, José Luiz Bolzan de. As crises do Estado e da constituição e a transformação 
espaço-temporal dos direitos humanos. Op. cit., p. 98.
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O juiz  não pode,  nem deve tomar  o assento  do Prefeito  Municipal  ou  de 

qualquer  outro  cargo  político,  pois  não  o  é,  devendo  sim  zelar  pela 

constitucionalização do direito, bem como, pela aplicação normativa dos princípios, 

visando a segurança jurídica. Deve se afastar da ideia de força e superpoderes de 

Hércules e aproximar-se do diálogo e da intercomunicação de Hermes (conhecido 

como o deus mensageiro), possibilitando, assim, uma aproximação entre as partes, 

e, consequentemente, soluções mais justas e reais para os problemas existentes no 

mundo jurídico. 

Infelizmente, nessa quadra da história, observa-se, com maior frequência, a 

instabilidade das manifestações judiciais eivadas pela arbitrariedade, onde nunca 

clamou-se  tanto  pela  previsibilidade  jurídica.  Exemplo  dessa  imprevisibilidade 

encontra-se no uso desmedido de princípios pelos juízes ou tribunais: “Na doutrina, 

o recurso aos princípios tem funcionado como uma “panaceia” para resolução dos 

casos  “difíceis”,  sendo  que  as  regras  acabam  exercendo  um  papel  de  menor 

importância, ou, por vezes, deixadas de lado no processo interpretativo”.117

Com isso,  faz-se uma breve análise acerca do conceito  de “casos fáceis” 

(easy  cases)  e,  “casos  difíceis”  (hard  cases).  Os  chamados  easy  cases seriam 

aqueles onde não se faz necessária  a interpretação dos dispositivos,  ou seja,  a 

resolução do conflito consiste na simples subsunção da norma ao caso prático, o 

que acaba por presumir o encaixe perfeito da norma com a conduta humana. 

Em contrapartida, os hard cases118, por sua vez, são os casos nos quais ou 

não existem normas aplicáveis, ou existindo, são conflitantes entre si, produzindo 

uma zona de penumbra e, tornado então “difícil” a determinação de qual norma deve 

ser aplicada ao caso concreto. 

O positivismo jurídico fornece uma teoria dos casos difíceis. Quando 
uma ação judicial específica não pode ser submetida a uma regra de 
direito clara, estabelecida de antemão por alguma instituição, o juiz 
tem, segundo tal teoria, o “poder discricionário” para decidir o caso 
de uma maneira ou de outra. 119

117  LIMA, Vinicius de Melo.  Teoria hermenêutica da responsabilidade decisória: direitos sociais 
entre ativismo e judicial e decisão jurídica democrática. Curitiba: Juruá, 2016, p. 67.

118  DWORKIN,  Ronald.  A justiça  de  toga. São  Paulo:  Martins  Fontes,  2010,  p.  25.  Segundo 
Dworkins casos difíceis podem ser representados por aquelas demandas sobre as quais não se é 
simples  identificar  as  regras  aptas  a  solução  da  querela,  onde  nesta  hipótese  o  magistrado 
identifica uma zona de penumbra no sistema normativo.

119  Dworkin, Ronald. Levando os direitos a sério. Op. cit., p. 127.
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Segundo Dworkin, até mesmo para os hard cases sempre existe uma solução 

possível,  que preexistente à atividade interpretativa do magistrado.  Diante  disso, 

mesmo nos “casos difíceis”  cabe ao juiz a análise dos direitos que socorrem as 

partes,  não  se  devendo  admitir  a  invenção  de  novos  direitos  para  aplicação 

retroativa. 

No Brasil, todavia, a qualquer sinal de “penumbra” ou “lacuna” os “operadores 

do direito”120 tornam palco para desenvolver sua subjetividade, lançando-se mão de 

princípios  ou  de  enunciados,  a  fim  de  motivar  suas  escolhas,  deslocando-se  o 

sentido do texto,  e  justificando suas preferências,  a  fim de solucionar  as “atuais 

necessidades da população”.

É de extrema importância realizar uma análise crítica quanto a essa utilização 

exacerbada  de  princípios  constitucionais,  também  chamada  de 

panprincipiologismo121,  pois  é  notória  sua  utilização  como “arma”  para  exercer  a 

discricionariedade.

Segundo Streck122,  os princípios “fecham” a interpretação e não a “abrem”. 

Representam uma blindagem à discricionariedade do magistrado, além de servirem 

como “um norte” ou direção a ser utilizado pelo intérprete, buscando-se, assim, a 

coerência e integridade do direito. Diante disso, não se deve admitir a eleição de 

princípios  de  maneira  arbitraria  pelo  julgador,  quando  na  resolução  dos  “casos 

difíceis”,  acaba  por  fabricar  novos  princípios  na  falta  de  um  que  atenda  suas 

conveniências. 

Nesta ótica, deve-se considerar a importação errônea da tese da ponderação 

de Alexy, a qual segundo Lenio:

[...]  não  conseguiu  fugir  do  velho  problema  engendrado  pelo 
subjetivismo: a discricionariedade. Além disso, não se percebe nas 

120  De  acordo  com  Lenio  Streck:  “Aliás,  não  é  “de  graça”  que  os  juristas  são  chamados  de 
“operadores”. Claro, o Direito é “operado” como se fosse um Carterpillar. Ou precisa estudar muito 
para ficar respondendo perguntas em concursos públicos que não passam de pegadinhas? Para 
que servem “conceitos” de “crime em curto circuito”, “crime oco”, “sentença suicida”? Sim, isso 
existe... Permito-me parar por aqui”. STRECK, Lenio Luiz. Quando o Direito só serve para dizer 
o  que  é  “feio”  fazer.  Disponível  em:  <  http://www.conjur.com.br/2012-jul-05/senso-incomum-
quando-direito-serve-dizer-feio>. Acesso em: 20/08/2017.

121  STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursiva. Op. 
cit.,  p.  50.  Segundo  Streck  o  panprincipiologismo  representa  um  fenômeno  marcado  pela 
proliferação de princípios,  que consolidam uma leitura  equivocada do conjunto  principiológico 
abarcado  pelo  Constitucionalismo  Contemporâneo,  em  que  os  órgãos  julgadores  elaboram 
princípios ad hoc sem qualquer normatividade de forma discricionária.

122  STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursiva. Op. 
cit., p. 317.
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decisões judiciais uma coerência na sua utilização. Na verdade, não 
há  uma  decisão  judicial  que  tenha  aplicado  a  esquematização 
constante na tese alexiana.123 

Verifica-se  que  a  crítica  realizada  por  Streck  demonstra  que  as  decisões 

prolatadas a nível de Brasil não tem aplicado os pressupostos que representam a 

teoria de Alexy. Segundo o autor, no Brasil, a ponderação seria utilizada a fim de 

eleger, de maneira arbitraria, os princípios que se encontram em colisão, aplicando-

se, então, ao caso concreto sob a justificativa de que este seria preponderante para 

aquela situação, o que em nada afasta a discricionariedade das decisões judiciais.

Dessa  forma,  a  ponderação  de  princípio  Alexiana  não  guarda  qualquer 

semelhança  a  ponderação  realizada  no  Brasil.  Além disso,  aduz  Lenio124 que  a 

importação realizada em terrae brasilis subverteu a teoria de Alexy, porque, segundo 

a teoria alexaiana, ponderar princípios não representa sopesá-los em uma balança 

e, assim, escolher o mais pesado. Sob esta perspectiva, se no positivismo os “casos 

difíceis”  eram  deixados  a  cargo  do  magistrado,  que  os  resolvia  de  maneira 

discricionária,  em tempos  de:  “pós-positivismo”  e  naquilo  que  se  denominou  de 

teoria(s) da argumentação jurídica(s), os  hard cases passaram a ser resolvidos a 

partir da ponderações de princípios”.125

Os princípios representam limites as decisões judiciais e não uma ferramenta 

a disposição do julgador para expor suas opiniões ou vontades. Consoante, sugere 

Dworkin que eles devem ser considerados em sua totalidade (a qual ele nomeia de 

comunidade de princípios), com sua carga moral e os cidadãos que formam essa 

comunidade são governados por princípios comuns e não apenas por regras criadas 

por um acordo político. 

Deve-se  fazer  uma  devida  compreensão  do  papel  dos  princípios  no 

ordenamento jurídico brasileiro, pois representam um escudo que visa enfraquecer a 

discricionariedade judicial e, consequentemente, o ativismo judicial proveniente dela. 

Caso contrário acabar-se-á por substituir:

123  STRECK, Lenio Luiz.  Hermenêutica Jurídica em Crise – Uma Exploração Hermenêutica da 
Construção do Direito. Op. cit., p. 381.

124  STRECK, Lenio Luiz.  Hermenêutica Jurídica em Crise – Uma Exploração Hermenêutica da 
Construção do Direito. Op. cit.

125  STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica, neoconstitucionalismo e “o problema da discricionariedade 
dos  juízes”.  Disponível  em:  http://anima 
opet.com.br/pdf/anima1/artigo_Lenio_Luiz_Streck_hermeneutica.pdf. Acesso em: 23/10/2017.
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[...] o juiz boca da lei pelo juiz que pondera princípios e que, portanto, 
decide conforme sua consciência, a partir de valorações de ordem 
subjetiva,  passando,  assim,  de  um  mecanicismo na  aplicação  do 
direito para um  decisionismo [...],  que vem reforçado pela ideia de 
que a discricionariedade é algo natural à decisão judicial. 126

Em  face  do  exposto,  as  decisões  judiciais  devem  ser  elaboradas  com 

argumentos de integridade e coerência procedentes da própria comunidade política. 

Todavia, sempre subordinada a supremacia constitucional. Visto que tem, no Brasil, 

uma  Constituição,  dita  compromissória,  que  estabelece  obrigações  ao  seu 

administrador,  sendo que tais  arbitrariedades tampouco condizem com o Estado 

Democrático de Direito implementado desde 1988.

Deve-se ter  em mente que o direito  “é  um produto coletivo e social,  com 

intensos liames culturais e históricos, em constante construção e reconstrução”127. 

Dessa maneira, é imprescindível que toda a comunidade jurídica tenha a percepção 

dessa  responsabilidade  coletiva,  a  partir  da  qual  podem buscar  juntos  conter  o 

problema  do  ativismo  judicial,  preservando-se,  assim,  a  autonomia  do  direito,  a 

identidade do Estado Democráticos de Direito, com o fim maior de construir uma 

identidade cidadã brasileira.

Portanto, no atual cenário brasileiro, faz-se necessária imposição de limites as 

formas de atuação dos três poderes da Federação, o que representa condição sine 

qua non para que o constitucionalismo promova um regime democrático, deixando-

se de lado a ideia de juiz protagonista, em prol da efetivação dos direitos e garantias 

fundamentais previstos no texto constitucional. Sendo assim, sob pena de que haver 

um  esmorecimento  constitucional,  não  deve  ser  admitido  ante  ao  regime 

democrático  brasileiro,  sob  o  qual  a  lei  maior  representa  base  fundamental  de 

organização Estatal e limitação de atuação dos três poderes do Estado, bem como, 

do povo que o constitui. Nesse contexto, ruma-se a uma desordem e descrença da 

cidadania  frente  aos  avanços  do  ativismo  judicial  no  Brasil,  dessa  maneira  é 

necessário um resgate da prevalência constitucional, a fim de evitar-se uma crise 

cidadã ainda maior, o que será tratado no próximo capítulo.

126  TRINDADE, André Karam; MORAIS, Fausto Santos de. Ativismo judicial: as experiências norte-
americana,  alemã  e  brasileira.  Disponível  em:  http://revistas.ufpr.br/direito/article/view/30764. 
Acesso em: 01/11/2017.

127  SANTOS, Douglas Henrique Marin dos. Judicialização da política: desafios contemporâneos à 
teoria da decisão judicial. Curitiba: Juruá, 2014, p. 58.
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3.  DA  PRIMAZIA  CONSTITUCIONAL  À  CONSTRUÇÃO  DA  CIDADANIA 

BRASILEIRA PARA ALÉM DO PRISMA JURISDICIONAL

As  mudanças  no  mundo  jurídico  advindas  do  pós-Segunda  Guerra  foram 

significativas, uma vez que os regimes democráticos posteriores visavam acabar 

com os  regimes  totalitários  vividos  anteriormente,  nos  quais  direitos  e  garantias 

sociais sequer existiam e eram respeitados. No Brasil, em especial, a promulgação 

da Constituição Federal de 1988 contribuiu para a existência dessas transformações 

sociais, ao menos em termos de direitos e garantias.

Uma  série  de  direitos  fundamentais,  chamados  plus  normativos,  foram 

introduzidos no texto constitucional e a implantação de um Estado Democráticos de 

Direito,  no  país,  buscavam  descaracterizar  os  regimes  militares  anteriores, 

marcados por violações ao país e aos cidadãos brasileiros. Contudo, ante a falta de 

execução  desses  direitos  pelos  Poderes  Legislativo  e  Executivo  o  Judiciário  foi 

chamado para manifestar-se em temas políticos, para assim conceder ao povo tais 

garantias constantes na Constituição, o que acabou por dar origem, inevitavelmente, 

ao fenômeno da judicialização da política, onde essas questões, de cunho político, 

passaram a ser discutidas e garantidas pelo Poder Judiciário.

A judicialização  em  si  não  representa  qualquer  transtorno,  uma  vez  que 

gênese da própria Constituição. O problema surge a partir do momento em que o 

próprio Judiciário, composto por juízes e tribunais, passou a desconsiderar os limites 

constitucionais  de  sua  atuação,  agindo de  maneira  arbitrária  e  discricionária,  ao 

emanar  decisões  sem  qualquer  fundamentação  legal.  Dessa  forma,  importante 

visualizar-se, através das teorias substancialistas e procedimentalistas, o papel da 

Jurisdição  Constitucional  a  ser  exercido  no  ordenamento  jurídico  brasileiro,  bem 

como,  a  atuação  a  ser  desenvolvida  por  juízes  e  tribunais  ante  ao  princípio 

constitucional  da  separação  dos  poderes.  Os  juízes  possuem  papel 

contramajoritário, assim não são eleitos ou escolhidos de maneira democrática, nem 

precisam observar ou ceder a pressões da maioria, pelo contrário, possuem uma 

série de direitos e garantias para que justamente possam posicionar-se de acordo 

com a lei, mesmo quando ela for contrária à vontade do povo.

A  partir  destas  posturas  decisionistas  desenvolvidas  por  magistrados  no 

Estado brasileiro, eis que surge no país o ativismo judicial, importando de maneira 

errônea  dos  Estado  Unidos,  que  se  diferencia,  e  muito,  do  fenômeno  da 
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judiciaização  da  política.  Advindo  de  matrizes  históricas  totalmente  diversas  da 

brasileira,  baseado  em  um  sistema  jurídico  norte-americano  que  tem  como 

fundamento o common law, que nem de perto de assemelha ao civil law brasileiro, 

passou a fazer parte do cenário jurídico brasileiro decisões que desrespeitavam os 

limites constitucionais impostos,  tanto para conceder  direitos inexistentes,  quanto 

para tolher aqueles descritos na Lei Maior. Tais decisões, eram justificadas através 

do ativismo judicial por magistrados que se utilizam de valores e vontades de cunho 

subjetivo para emitir vereditos que acabam, muitas vezes, por ceder a vontade da 

maioria, criando-se assim, a figura do “juiz zorro”, ou “popstar” que busca contentar 

a mídia.

Diante disso, fez-se necessária a diferenciação destes dois fenômenos: da 

judicialização da política e do ativismo judicial. Isso não deve ser admitido em um 

Estado Democrático de Direito como é o caso do Brasil. A fim de possibilitar uma 

melhor compreensão dessa diferenciação, coube verificar de que maneira ele se 

manifesta,  através do protagonismo judicial  e  de  juízes  Hércules,  que acreditam 

possuir superpoderes para o julgamento do feito de acordo com seu bel prazer. Não 

bastasse  isso,  o  ativismo  se  manifesta  no  Brasil,  por  meio  de  decisões 

discricionárias ou panprincipiologistas. Ou seja, através da utilização exacerbada de 

princípios por julgadores que os elegem de acordo com suas opiniões e vontades, 

tentando justificar suas escolhas, a partir da ponderação de princípios, que em nada 

se parece com a tese da ponderação de Alexy.

O que causa receio e preocupação no cenário jurídico brasileiro descrito é a 

distorção das funções judiciais desempenhada por magistrados que violam direitos 

fundamentais  e  se  esquecem  que  possuem  limites  de  atuação.  Diante  disso, 

cidadãos que antes já eram descrentes perante a não consumação de seus direitos 

por parte do Estado, (diz-se poder Executivo e Legislativo, escolhidos pelo povo), 

agora acabam por render-se aos abusos praticados pelo Poder Judiciário, sob o qual 

não possuem qualquer escolha.

Tais posturas, levaram o país rumo à um enfraquecimento constitucional, o 

qual não pode ser permitido em um regime democrático. Dessa forma, deve ocorrer 

a  primazia  constitucional  uma  vez  que  é  nela  que  se  encontram  os  direitos 

fundamentais,  os  quais  visam limitar  a  atuação  do  Estado,  impedindo,  assim,  o 

retorno  de  regimes  autoritários.  Para  se  compreender  como  o  ativismo  judicial 

implica  em um prejuízo  a  cidadania  brasileira,  bem como,  em um problema  de 
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constituição e democracia cabe referir, inicialmente, como se deu a estrutura pública 

do país e o exercício da cidadania no Brasil.

3.1  A  antecedência  dos  direitos  aos  cidadãos:  pressupostos  para 

compreensão e construção da cidadania brasileira. 

Demonstra-se,  para  compreensão  do  comportamento  descrente  do  povo 

brasileiro ante ao Estado, a estruturação da esfera pública no país, uma vez que o 

exercício  da  cidadania  ocorre  na  arena  pública,  e  qualquer  alteração  acarreta 

consequências ao seu pleno exercício. 

A  estrutura  patrimonialista  transplantada  no  Brasil  colônia  pelo  Império 

português impossibilitou que houvesse no país uma nítida separação entre o espaço 

público e privado.  O Brasil  colonial  foi  marcado por esse regime, sob o qual  as 

vontades  particulares  acabam  por  predominar  sobre  os  anseios  gerais,  o  que 

representa uma relação entre indivíduos e cidadãos, impossibilitando-se, assim, que 

os cidadãos brasileiros desenvolvessem confiança, tanto nas instituições estatais, 

quanto nos princípios que norteavam a política do país.  128 É possível verificar-se 

considerando o processo de colonização do Brasil, com base no Império Português, 

a interferência exacerbada do meio privado no público.

Nos três séculos de colonização,  que compreendem o período de 1500 a 

1822,  ocorreu  uma  simples  transposição  cultural  e  de  direitos  sem  qualquer 

identidade  nacional,  totalmente  desvirtuado  dos  reais  objetivos  daquela 

população129, uma vez que os portugueses, ao se apossarem do país, fizeram vistas 

grossas a enorme diversidade cultural e religiosa. Foram mais de 300 anos de um 

governo absolutista, sem nação e sem cidadania, que visam a simples exploração 

do país. 

É sobre  este  viés  que  se dá  a  colonização  dos trópicos,  que  se 
destina a exploração de recursos naturais de um território virgem em 
proveito  do  comércio  europeu.  Este  é  o  verdadeiro  sentido da 
colonização  tropical,  de  que  o  Brasil  é  um das resultantes,  e  ele 
explicará os elementos fundamentais, tanto no econômico como no 
social, da formação e evolução históricas dos trópicos americanos.130

128  COSTA,  Jurandir  Freire.  Narcisismo  em  tempos  sombrio. 1988.  Disponível  em: 
https://docslide.com.br/documents/narcisismo-em-tempos-sombrios-j-f-costa.html.  Acesso  em: 
20/03/2018.

129  WOLKMER, Antonio Carlos. História do Direito no Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 51.
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A colonização implantada pelos portugueses, portanto, não passava de mera 

utilização do solo brasileiro a fim de extrair dele suas riquezas, a fim de abastecer a 

coroa portuguesa para os fins mercantis que tinha em vista.

Então, ao se tornar independente131 os portugueses haviam deixado no Brasil 

uma elite ideologicamente homogênea, os quais possuíam a tarefa de construir um 

novo Estado, contudo com uma sociedade escravocrata e uma população marcada 

por grande parte de analfabetos. A alta sociedade brasileira e portuguesa uniram-se, 

e decidiram pela independência do país, entretanto com o intuito de manter seus 

próprios interesses.  No entanto,  cumpre referir  que essa transmissão cultural  de 

Portugal não se dá maneira automática como um código genético, nem se transmite 

pelo  simples  contato  visual,  como  se  baseia  a  leitura  do  sendo  comum,  as 

influências culturais portuguesas deixam suas marcar na formação social atual isso 

é fato, entretanto as dinâmicas sociais são passíveis de mudança e aprendizado.132

O Estado criado por meio da coesão das elites portuguesa e brasileira, deu-se 

à revelia da maturação política da nação, tendo em vista a ausência de conflitos e 

reivindicações  para  sua  formação,  o  que  reduziu  a  capacidade  de  mobilização 

social. Diante desse cenário, a política liberal serviu como base fundante desta nova 

realidade brasileira. 

Percebe-se,  então,  que  no  Brasil  o  Estado  precedeu  à  nação,  já  que  a 

subordinação à Colônia portuguesa não permitiu ao povo brasileiro a formação de 

uma identidade própria, tendo em vista a transposição cultural portuguesa ao país 

colonizado, então chamado por Pedro Alvares Cabral de Terra de Vera Cruz.

Os primeiros direitos dos cidadãos brasileiros133 vieram com a Constituição 

outorgada de 1824, a qual regulou os direitos políticos, definindo quem poderia votar 

e ser votado no país. Entretanto, não representou uma transformação tão radical na 

130  FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. São Paulo: 
Globo, 2012, p. 136.

131  CARVALHO, José. Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2015, p. 26-28. Para José Murilo de Carvalho no processo de independência do Brasil 
não ocorreram grandes guerras de libertação, o que houve foi uma negociação realizada entre a 
elite brasileira, a coroa portuguesa e a Inglaterra. Assim, a independência não se deu à revelia do 
povo, apesar dos movimentos em cidades costeiras de apoio à independência, essa não foi fruto 
de uma luta popular pela liberdade. 

132   SOUZA, Jessé. A elite do atraso: da escravidão à Lava Jato. Rio de Janeiro: Leya, 2017, p.26.
133  MARSHALL, T. H. Cidadania, classe social e status. Tradução de Meton Porto Gadelha. Rio de 

Janeiro: Zahar, 1967. Essa expressão “direitos dos cidadãos” está associada a concepção de T. 
H.  Marshall,  o qual desenvolveu a distinção entre as dimensões da cidadania civil,  política e  
social, defendendo a dependência necessária destes três elementos constitutivos da mesma. 
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estrutura do país, vez que o voto, naquela época, era considerado mercadoria a ser 

vendida pelo melhor  preço e a Constituição (Republicana)  de 1891 também não 

eliminou  os  obstáculos  existentes  para  que  houvesse  uma  maior  participação 

política.

Paulatinamente, a partir 1930 o país passa por uma fase de instabilidade que 

fulmina com o golpe de Vargas em 1937, o qual apoiado pelos militares inicia um 

regime  ditatorial  no  país,  que  perdurou  até  1945.  No  mesmo  ano,  uma  nova 

intervenção militar derrubou Vargas. Juntamente da Constituição de 1946, vem a 

primeira  experiência  democrática  no  Brasil,  com  a  qual  ficou  estabelecida  a 

liberdade de imprensa e a livre organização política. O voto 

[...]  pela  primeira  vez  começou  a  ter  importância  não  só  pela 
extensão,  mas  também  pela  lisura  do  processo  eleitoral.  Foi  o 
período  marcado  pelo  que  se  chamou  de  política  populista.  A 
experiência terminou em 1964, quando os militares interviram mais 
uma veze implantaram a ditadura.134 

Esse período, de 1964 a 1985, ficou caracterizado por restringir os direitos 

políticos e ampliar os direitos sociais, calcado no crescimento econômico do país,  

sendo essa expansão da proteção social uma estratégia dos militares, visando-se 

manter no poder por todo esse tempo. Aos poucos a ditadura militar dá sinais de 

esgotamento, e deixam o poder em 85, após o movimento pelas eleições diretas no 

país. Contudo, foi somente com a promulgação da Constituição Federal de 1988 que 

os direitos civis, políticos e sociais foram enunciados e resguardados.

Conforme  visualiza-se,  no  Brasil,  os  direitos  dos  cidadãos  precederam  à 

identidade cidadã de sua população, bem como, não respeitou a lógica de Marshall,  

nem de outros países. De acordo com o que foi demonstrado, no país primeiro foram 

introduzidos os direitos sociais e, depois os políticos e civis. Foi com a Constituição 

de 1988 trouxe em seu bojo direitos e garantias sociais ao povo brasileiro, os quais 

não devem ser meros expectadores de direitos. Dessa maneira, é necessário que os 

cidadãos brasileiros sejam vistos como partícipes do processo político e decisórios.

Tais fatores possibilitam compreender melhor como se deu na origem a forma 

de conceber o exercício da política no Brasil, e o porquê da ausência de participação 

134  MORAIS,  Jose  Luis  Bolzan  de;  NASCIMENTO,  Valéria  Ribas  do.  Constitucionalismo  e 
cidadania: por  uma jurisdição constitucional  democrática.  Porto  Alegre:  Livraria  do Advogado 
Editora, 2010, p. 23-24.
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cidadã, nos dias atuais, na esfera pública, sendo que um dos fundamentos decorre 

dos discursos patrimonialistas do Brasil colônia. 

Entretanto, os erros pretéritos voltam a ser cometidos no presente, marcados 

por uma política individualista,  desligada da ideia de comunidade. Cabe ao povo 

brasileiro, assumir seu papel de partícipe na formação social do Estado, rompendo 

com a visão de que a coisa pública é mera qualidade privada de quem detém o 

condão para governar.

A cidadania e a democracia servem como substrato um da outra, as quais não 

podem estar dissociadas. Por isso, existe a necessidade de observar e respeitar o 

texto constitucional,  instituído com bases democráticas,  a  fim de estabelecer  um 

Estado Democrático de Direito, sob o qual a igualdade de condições deve imperar e 

não se pode admitir deturpação pelo Poder Judiciário, que sobretudo, deveria zelar 

pelo seu cumprimento, sem qualquer tipo de julgamento valorativo que o altere ou o 

desconsidere.  Deve-se  buscar  uma  força  normativa  da  Constituição,  ou  um 

sentimento  constitucional,  para  que  os  indivíduos  que  compõe  essa  cidadania 

possam “implicar-se com o Direito vigente, com o todo ou com parte dele, dando-lhe 

apoio.”135

Evidente, dessa forma, a necessária prevalência Constitucional para que se 

possibilite  uma real  cidadania  no país,  a  qual  está  associada de forma direta  a 

democracia e ao Estado Democrático de Direito, instituído quando da promulgação 

da Lei Maior do país. Assim, é representado o ponto crucial para a compreensão do 

porquê da necessária prevalência constitucional, sendo ela a base do ordenamento 

jurídico brasileiro, e como ela contribui para frear o ativismo judicial no Brasil, que é 

causa  da  crise  de  identidade  da  cidadania,  porque  o  povo  não  se  reconhece 

cidadão, mas sim indivíduo formador de um Estado sem nação.

3.2  Da  tarefa  de  defesa  da  prevalência  constitucional  enquanto  locus  dos 

direitos fundamentais.

135  VERDÚ, Pablo Lucas.  Teoria de la Constitución como ciência cultural. Madrid:  Dykinson, 
1998, p. 40.
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Pós Segunda Guerra Mundial o cenário jurídico mundial foi alterado, conforme 

já explanado nos capítulos anteriores. O direito passa a ser visto sob uma nova ótica 

democrática, que visava o abandono dos regimes ditatoriais anteriores. No Brasil o 

cenário  não  era  outro,  pois  lutava-se  para  acabar  com  um  Estado  opressor  e 

autoritário  representado pelos militares,  que perdurou no país por  mais  de  duas 

décadas.

A ditadura militar brasileira instaurada no país em 01 de abril de 1964 viu o 

início de seu fim 15 de janeiro de 1985 quando, através da última eleição indireta do 

país, Tancredo Neves foi eleito o novo Presidente da República. Todavia, com sua 

morte precoce em 21 de abril, seu vice José Sarney foi quem assumiu a presidência.  

Sarney,  em  novembro  daquele  mesmo  ano,  convoca  a  Assembleia  Nacional 

Constituinte, a qual foi empossada em fevereiro de 1987, e manteve-se até 05 de 

outubro de 1988, quando da promulgação da Constituição Federal.

A nova Constituição da República, chamada de “Constituição Cidadã136” foi 

concebida com uma série  de direitos  fundamentais  e  sociais,  promessas de um 

futuro  democrático  aos  cidadãos  brasileiros.  Porém,  após  30  anos  de  sua 

promulgação  vários  desses  direitos  prescindem  de  regulamentação,  advinda  do 

Poder Legislativo, ou de implementação pelo Poder Executivo. 

Diante  da  ausência  de  atuação  desses  dois  poderes,  a  própria  Lei 

Fundamental acabou por conduzir o Poder Judiciário à política, pois ante a previsão 

constitucional das garantias fundamentais o povo brasileiro passou a ingressar com 

ações  judiciais,  a  fim  de  terem  seus  direitos  efetivados,  o  que  deu  origem  a 

judicialização da política, que

[...] por sua vez, é mais ampla decorrendo da modificação do polo de 
tensão para o Judiciário em decorrência da inércia administrativa e 
da  omissão  legislativa,  sendo,  pois,  contingencial.  Ademais,  a 
vinculação jurídica da política, a ser realizada pela Constituição, só 
se  tornou  muitas  vezes  eficaz  pela  introdução  da  jurisdição 
constitucional.137 

Tais fatores, acabaram por alterar o papel da jurisdição, que passou a operar 

de maneira mais ativa  nas questões políticas  estatais,  antes  discutidas somente 
136  Ás 15 horas e 30 minutos do dia 05 de outubro de 1988, foi declarada aberta a sessão solene de 

promulgação  da  Constituição.  Assim,  durante  discurso  proferido  no  Congresso  Nacional,  o 
deputado Ulysses Guimarães, então Presidente da Assembleia Nacional Constituinte, qualificou 
com essa expressão a nova Constituição.

137  LIMA, Vinicius de Melo.  Teoria hermenêutica da responsabilidade decisória: direitos sociais 
entre ativismo judicial e decisão jurídica democrática. Curitiba: Juruá, 2016, p. 96.
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pelos  demais  poderes,  aqueles  eleitos  de  maneira  democrática  pelos  cidadãos 

brasileiros. Em decorrência dessa modificação no modo de atuação do Judiciário, 

representado por magistrados mais presentes na vida política do Estado, acaba-se 

por  importar  dos  Estados  Unidos,  de  maneira  errônea,  o  fenômeno do  ativismo 

judicial. Similar à judicialização da política, todavia não idêntico, apesar de ambos se 

referirem a incursão do Judiciário a questões de cunho político, o ativismo judicial 

não é circunstancial,  provém de um “ato de vontade”  de juízes ou tribunais que 

agem  de  maneira  discricionária  ao  proferirem  suas  decisões,  e  acabam  por 

ultrapassar as:

[...]  linhas  demarcatórias  da  função  jurisdicional,  com  prejuízo  às 
demais funções estatais típicas (legislativa e administrativa),  e até 
mesmo  malferindo  a  função  de  governo,  que  causa  a 
descaracterização  da  função  típica  do  Poder  Judiciário  com  uma 
incursão insidiosa sobre o núcleo essencial das funções atribuídas 
aos demais poderes do Estado138.

Importado  de  maneira  incorreta,  uma  vez  que  possui  origem  distinta  e 

pertence  à  família  diferente  da  judicialização  da  política,  conforme  já  estudado 

anteriormente,  o  ativismo  judicial  está  atrelado  a  postura  ou  conduta  (ato  de 

vontade) de juízes e tribunais que extrapolam seus limites de laboração impostos 

pela  Constituição.  Excedem  assim,  consequentemente,  suas  linhas  de  atuação 

previstas na separação dos poderes, agindo por meio de atitudes protagonistas, tais 

magistrados  pensam  deter  de  poderes  extraordinários,  para  julgar  processos 

judiciais de com seus valores, e não de acordo com a lei.

Não  bastasse  isso,  tais  fatores  contribuem  para  um  “enfraquecimento 

constitucional”, ou seja, a Constituição Federal, lei fundamental do país, deixa de ser 

a diretriz a ser seguida e respeitada pela comunidade e passa a ser simbólica, o que 

não  pode  ser  admitido  em  um  Estado  Democrático.  Dessa  forma,  torna-se 

indispensável fazer-se uma análise para compreender sua essência normativa. 

O ponto crucial consiste em se analisar a Constituição brasileira, o seu real 

significado,  a  qual  possui  o  devido  detalhamento  de  direitos  e  garantias,  não 

podendo juízes  e tribunais  ampliar  seu conteúdo,  diferentemente  da constituição 

norte americana (berço do ativismo judicial), que possui somente sete artigos e vinte 

138  LIMA, Vinicius de Melo.  Teoria hermenêutica da responsabilidade decisória: direitos sociais 
entre ativismo judicial e decisão jurídica democrática. Curitiba: Juruá, 2016, p. 96.



77

e sete emendas, a qual oferece margem à Suprema Corte decidir, indo além de sua 

textualidade.

Ao  longo  dos  anos  a  institucionalização  dos  direitos  sociais,  tornou-se 

imperiosa  ante  à  necessária  regulamentação  de  questões  fundamentais  que 

bradavam  concretização.  A  positivação  desses  direitos  ocorreu  por  meio  de 

constituições escritas e rígidas que concederam proteção máxima a esses direitos, 

os convertendo em normas quase que imutáveis,  sendo a unicidade do sistema 

normativo consequência intrínseca à Constituição.

As normas passaram a ser consideradas constitucionais não devido ao seu 

conteúdo,  mas  sim  em  decorrência  de  sua  incorporação  a  esse  dispositivo  de 

hierarquia  superior.  A Constituição Federal  foi  a  fundadora  da ordem jurídica  do 

Estado,  responsável  por  dar  validade  e  guarida  as  demais  normas  jurídicas, 

vinculando-as para que estejam de acordo com suas disposições.

Os  direitos  humanos,  uma  vez  constitucionalizados,  tornam-se  direitos 

fundamentais,  assim, sob a égide constitucional  qualquer  atitude que lhes cause 

lesão ou ameaça de lesão estará sujeita a controle judicial, e a pretensão decorrente 

de tal conduta, omissiva ou comissiva, concede ao titular o direito de ação.139

Por mais que a própria Constituição se nomeie texto supremo, sua soberania 

e  seu  reconhecimento  não  advém  disso.  Como  afirma  Laurence  Tribe,  uma 

Constituição possui um significado muito maior do que aquilo que se pode ver, uma 

vez que dela decorrem transformações históricas, filosóficas e políticas140, ou seja, 

ela existe para além de sua textualidade. Por isso, afirma Tribe a existência de uma 

“constituição invisível” que compreende justamente o que extrapola o texto, como 

certos  princípios  que,  embora  não  estejam  previstos  de  maneira  expressa,  são 

considerados núcleos fundantes e indispensáveis ao sistema jurídico. 

Konrad Hesse em sua obra “A força normativa da constituição” aduz que a 

constituição  está  atrelada  à  realidade,  sendo  que  sua  existência  está  ligada  à 

possibilidade daquela situação por ela regulada vir a se concretizar na prática. “La 

Constitución se compone de normas. Esta contienen requerimentos dirigidos a la 

conducta humana”141. É determinada pela realidade social, ao mesmo tempo que a 

139  BARROSO,  Luís  Roberto.  Curso  de  direito  constitucional  contemporâneo:  os  conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva: 2009. 

140  TRIBE, Laurence. The invisible constitucion. Oxford: Oxford University Press, 2008, p. 8.
141  HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução Gilmar Ferreira Mendes. Porto 

Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1991, p. 17. 
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determina, e adquire força normativa, à medida que consegue realizar a pretensão 

de eficácia de sua norma.

A Constituição precisa se manter e zelar pelo sistema jurídico que regula e faz 

isso através de sua força normativa, a qual está conectada a sua capacidade de 

realizar  aquilo  que está descrito  em seu conteúdo.  Ou seja,  a  concretização do 

conteúdo constitucional é possível quando se pode incorporar as circunstâncias dos 

acontecimentos reais à norma que os regula. A Constituição de 1988 já não é mais:

[...] uma norma normarum à moda de Kelsen, encarregada somente 
de distribuir e organizar o poder entre os órgãos estatais, mas é uma 
norma  com  amplo  e  denso  conteúdo  substantivo  que  os  juízes 
ordinários devem conhecer e aplicar a todo conflito jurídico.142

Os direitos  sociais  constantes  da  mesma,  precisam estar  sedimentados  e 

serem compreendidos pela sociedade que os detém, para que ante à sua ausência 

de execução,  possa-se exigir  sua regulação pelos  órgãos públicos  competentes. 

Para  isso,  necessita-se  de  uma  sociedade  menos  atônita  e  mais  participe  nas 

discussões sociais do seu país. 

A  população  brasileira,  pós  Constituição  Federal  de  1988  possui  uma 

tendência  voltada  a  garantia  da  autonomia  privada  dos  cidadãos,  uma vez  que 

defendem um sistema que se  preocupe prioritariamente,  com os  direitos  civis  e 

políticos e, menos com os direitos sociais e econômicos. “Em outras palavras, a 

cultura brasileira está majoritariamente comprometida com um liberalismo do modus 

vivendi”.143 

A sociedade moderna tornou-se mais complexa, ao contrário das sociedades 

antigas, pois possuem valores culturais e projetos de vida muito distintos dos moldes 

anteriores,  e o Estado deve,  através de prestações positivas,  executar  os ideais 

previstos  na  Constituição,  a  fim  de  possibilitar  uma  vida  digna  ao  povo,  sem 

qualquer discriminação ou desigualdade de condições. 

Para  tanto,  a  primazia  constitucional  deve  prevalecer,  uma  vez  que  a 

Constituição como descreve Hans Kelsen na “Teoria Pura do Direito144”, ocupa uma 

hierarquia superior, seguido das leis, decretos e decisões judiciais, servindo como 

142  SANCHIS,  Luís  Pietro.  Constitucionalismo e  garantismo.  In:  MOREIRA,  Eduardo  Ribeiro; 
PUGLISI, Márcio. 20 Anos da constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 04.

143  CITTADINO,  Gisele.  Pluralismo,  Direito  e  Justiça  distributiva: elementos  da  filosofia 
constitucional contemporânea. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 14.

144  KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito.6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
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referência  obrigatória,  através  da  qual  verifica-se  a  coerência  e  a  unidade  do 

ordenamento  jurídico  brasileiro.  O autor  traduz a  “Constituição como norma”,  ou 

seja,  a qual  constitui  uma conduta humana a ser  seguida,  um dever  ser,  que a 

vincule as demais normas, a qualificando como fundamental. 

Na  ideologia  Kelseniana  a  Constituição  representa  uma  norma  hipotética 

fundamental que constitui base de toda ordem jurídica, validando as demais normas 

do ordenamento, sendo ela, assim, superior no plano hierárquico do Direito.

A  Constituição  Federal  é  o  norte  do  Estado  Democrático  brasileiro 

responsável pela harmonia e coerência de todo sistema, sendo ponto basilar a ser 

seguido  e  respeitado  quando  da  elaboração  das  demais  normas  jurídicas, 

concedendo ao sistema uma unidade tanto sob o viés semântico quanto sintático. 

Ferdinand  Lassalle,  por  sua  vez,  precursor  da  social  democracia  alemã, 

compreende  que  a  Constituição  não  pode  ser  uma  “mera  folha  de  papel”,  pois 

representa a soma dos reais fatores de poder que regem um país, os quais após 

escritos, tornam-se verdadeiros direitos, e “quem atenta contra eles atenta contra a 

lei, e por conseguinte é punido”145. O autor coloca a Constituição em xeque, o que 

precisa prevalecer é a própria essência constitucional.

O texto constitucional deve ser o encarregado de unir o direito e a política, 

sendo a Constituição responsável por propiciar tal convivência, desde que cada qual 

exerça  sua  função.  Como  bem  descreve  Luhmann146,  ela  representaria  um 

mecanismo ligado a autonomia funcional do direito, sendo o grau de encerramento 

desse sistema, impondo limites a tomada de decisões e resguardando os direitos 

das minorias.

Ante ao diálogo realizado quanto ao significado de Constituição para cada um 

dos autores acima descritos, pode-se perceber que o ideal seria uma união de suas 

teorias,  da  Constituição  invisível  de  Tribe,  da  força  normativa  de  Hesse,  da 

Constituição como norma de Kelsen, da folha de papel de Lassalle e, da teoria de 

Luhmann, a fim de criar uma constituição cultural, ou identidade constitucional, que 

aproxime a sociedade do Estado.

José Luis Bolzan de Morais e Valéria Ribas do Nascimento afirmam que as 

constituições:

145  LASSALLE,  Ferdinand.  O  que é  uma Constituição? Tradução Walter  Stönner.  São  Paulo: 
Edições e Publicações Brasil,1993, p. 18.

146  LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito. Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1983.
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[...]  falam  com  frequência  em  povo,  principalmente  devido  à 
necessidade de legitimação democrática. No entanto, a democracia 
não  pode  ser  entendida  como a  simples  fórmula  do  governo  “do 
povo,  pelo  povo  e  para  o  povo”,  mas  ao  contrário,  deve  ser 
compreendida como dificuldade progressiva do governo por meio do 
povo. 147

É preciso atentar-se que existem outras formas de atuação dos cidadãos na 

vida  política  do  Estado  que  vão  além da  mera  participação  nas  urnas.  Após  a 

implantação do regime democrático é livre e possível as manifestações, fazer parte 

de  movimentos  sociais,  Organização  Não  Governamental  (ONG),  além  dos 

plebiscitos  e  referendos,  mecanismos  utilizados  para  a  tomada  de  decisões 

coletivas.  

Entretanto,  inexiste  uma  identidade  constitucional,  a  que  a  população 

brasileira  se  sinta  inserida,  os  cidadãos  ante  aos  desarranjos  do  Estado 

permanecem inertes. Sem requisitar seus direitos constantes no texto constitucional, 

ou sequer  reivindicar  quando alguma dessas garantias lhes é tolhida através de 

decisões  judiciais  autoritárias,  próprias  do  regime  anterior,  não  deste  Estado 

Democrático de Direito.

O texto constitucional deve ser reconhecido e respeitado como lei  superior 

sendo distinto das demais normas. Sua função primordial é preservar o equilíbrio e a 

organização estatal, estabelecendo para tanto, seus devidos limites, uma vez que se 

constitui a ordem superior no sistema jurídico. A Constituição Brasileira precisa ser 

defendida  fazendo  prevalecer  sua  força  normativa  como  descreve  Hesse,  não 

podendo ser rasgada como uma simples folha de papel por juízes e magistrados, 

que proferem julgamentos de ordem ativista e discricionária, já que a lei fundamental 

detém o poder de resguardar direitos e garantias sociais, que representa o locus dos 

direitos fundamentais. 

Como é sabido, a própria Constituição Federal concedeu ao Poder Judiciário 

o  condão de cumprir  as  promessas constitucionais,  caso não fossem efetivadas 

pelos  demais  poderes  do  Estado.  Todavia,  o  judiciário  acabou  por  transpor  tais 

limites e conduziu sua atividade a uma atitude autoritária e ativista, sob a égide de 

alguns doutrinadores que dizem, mas de maneira errônea, ser o ativismo necessário 

para o cumprimento ou tutela da cidadania. 

147  MORAIS, Jose Luis Bolzan de; Nascimento, Valéria Ribas do. Constitucionalismo e cidadania: 
por uma jurisdição constitucional democrática. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora,2010, p. 
68-69.
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3.3 O despertar da cidadania à construção de uma identidade cidadã brasileira.

Conforme  demonstrado  anteriormente,  a  cidadania,  no  Brasil,  encontra-se 

ainda em construção. Uma das grandes dificuldades da concepção desse conceito 

no país,  deve-se ao “peso do passado”148 ligado ao período colonial.  Contudo, é 

preciso saber como isso se reflete no atual momento de apatia dos cidadãos ante as 

atitudes ativistas desempenhadas por juízes e tribunais, que acabam indo, além ou 

aquém, infringindo assim o descrito no texto Constitucional.

O  processo  civilizatório  brasileiro  encontra-se  relacionado  a  revolução 

tecnológica que oportunizou as navegações oceânicas e, possibilitou a expansão 

dos povos pelos mares, lançando-se em busca de guerras e conquistas. É no curso 

desta transformação que a população brasileira se vê inscrita, quando da chegada 

dos portugueses ao pais, interrompendo o desenvolvimento de um povo que possuía 

língua e culturas próprias.149 

Está-se diante do fruto de um processo civilizatório oriundo do encerramento 

de  uma  linha  evolutiva  desenvolvida  pelos  povos  indígenas  que  habitavam  o 

território brasileiro, os quais foram dominados e utilizados como mão de obra pelos 

portugueses que aqui abarcaram. Assim, é através da dominação e do controle dos 

portugueses que se estabelecem as bases de formação da cidadania brasileira. 

A partir do “descobrimento do Brasil” pelos portugueses e com a implantação 

da sua cultura no país, o povo brasileiro que habitava este local teve sua identidade 

quase que destruída,  perdendo seu orgulho,  sem qualquer  forma de resistência. 

Segundo Carvalho150, a primeira manifestação de nacionalidade do povo ocorreu em 

1865 quando da Guerra  do Paraguai,  o  que mobilizou voluntários  e viabilizou a 

criação da ideia de uma identidade e um orgulho nacional. 

Passados mais de 500 anos de sua chega ao Brasil, sabe-se que eles muito 

influenciaram  na  construção  da  cidadania  no  país.  A  estrutura  patrimonialista 

implantada pela colônia portuguesa reflete ainda hoje em solo brasileiro, quando o 

148  CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2015.

149  RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. Op. cit., p. 59.
150  CARVALHO, José Murilo de. In: CORDEIRO, L; COUTO, J.G. (Orgs). Quatro autores em busca 

do Brasil. Rio de Janeiro: Rocco, 2000, p. 11.
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assunto é composição de uma identidade cidadã, sendo que “o fator mais negativo 

para a cidadania foi a escravidão”151. Os povos que viviam no país foram dizimados 

e  “doutrinados”  pelos  colonizadores  portugueses,  desvirtuando-se,  assim,  sua 

identidade  cultural,  era-se  uma  Estado  sem  nação.  Neste  contexto,  ocorreu  a 

“criação de um corpo social desencarnado da sua prática social, concomitantemente 

à produção de subjetividades,  pautadas por  sentimentos do não reconhecimento 

pelo Estado e do não reconhecimento no Estado”152. Este modelo constituído a partir 

de  moldes  importados  dificultou  o  reconhecimento  e  a  incorporação  do  povo 

brasileiro em si, e no país. 

Isso explica  a ausência  de uma classe dominante  nativa.  Os que 
cumprem esse papel, seja na qualidade de agentes da exploração 
econômica,  seja  na qualidade  de gestores  da hegemonia  política, 
são  na  realidade  prepostos  da  dominação  colonial.  As  próprias 
classes dominadas não compõe um povo dedicado a produzir suas 
próprias  condições  de  existência  e  nem  sequer  capacitado  para 
reproduzir-se vegetativamente.153

Com base nessa formação comunitária sem um acervo sociocultural percebe-

se  que  os  acontecimentos  históricos  de  maior  relevância  no  país,  como  a 

Independência e a República, se deram sem a participação da maioria do povo, as 

elites portuguesa e nacional tomaram as decisões necessárias, a fim de manter seus 

próprios interesses. Diz-se que a ideia de cidadania está relacionada a concepção 

de  nação  ou  nacionalidade  e,  tem seu  sentido  etimológico  derivado  da  palavra 

“civita” que do latim significa  cidade.  Na Roma antiga  o  vocábulo  cidadania  era 

utilizado a fim de indicar a situação política de uma pessoa e, quais os direitos que 

ela podia exercer. 

A origem de seu conceito no contexto histórico e cultural provem dos gregos, 

mais precisamente do momento de apogeu de sua civilização, em meados do ano 

380 a. C. Embora a cidadania fosse restrita a uma pequena parcela da população, 

pode-se  dizer  que  tanto  a  ideia  de  democracia  quanto  a  de  cidadania  grega 

representaram avanços relevantes para a história ocidental. Contudo, a busca pela 

sua consolidação se dá na modernidade e, está relacionada à formação de uma 

151  CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Op. cit. p. 19.
152  SOUZA, Mériti de. A experiência da lei e a lei da experiência: ensaios sobre práticas sociais e 

subjetivas no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 1999 p. 56
153  RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Global, 2015, 

p. 51.



83

identidade nacional e cultural de um povo que através de características próprias, 

passe a se sentir membro de um Estado ou Nação. Friedrich Müler sustenta que 

“povo não é um conceito empírico; povo é um conceito artificial, composto valorativo; 

mais ainda, é e sempre foi um conceito de combate.”154, ou seja, como detentores da 

soberania democrática devem agir em busca de seus ideais e, não apenas omitir-se, 

a fim de concretizar as bases fundantes do Estado Democrático de Direito Brasileiro 

que fazem parte.  Entretanto,  o real  problema da cidadania incide atualmente na 

efetivação desta cidadania no Brasil,  uma vez que apesar de todos serem vistos 

como iguais perante a lei, na prática não participam de uma comunidade jurídica.

Tal  fator advém da ideia de que no Brasil  o Estado precedeu à Nação. O 

advento do Estado possibilitou ao povo uma identidade jurídica, configurada pela 

positivação de um conjunto de direitos, tidos como fundamentais, oponíveis contra o 

próprio  Estado e os demais  indivíduos,  quando da promulgação da Constituição 

Federal de 1988. Após o fim o regime militar, que durou mais de duas décadas no  

Brasil  e,  com a promulgação da Constituição Federal  implementou uma série de 

direitos sociais, os quais, tinham o intuito de manter uma sociedade conformada com 

a situação atual, sem, contudo, manifestar-se. Com o jargão “Brasil, ame-o ou deixe-

o”, utilizado pelos defensores de uma política antidemocrática, advinda do regime 

militar, buscava-se reprimir a participação social em questões de cunho político no 

país. 

Todavia,  a  partir  dos  direitos  e  garantias  fundamentais  concedidos  aos 

indivíduos a cidadania foi concebida como um processo de intitulação de direitos, 

onde o povo passa a possuir o direito de usufruir de suas prerrogativas. Para T. H. 

Marshall155, a ideia de cidadania se encontra associada a uma sequência histórica de 

desenvolvimento  de  direitos  em  diferentes  gerações  –  civil,  política  e  social. 

Contudo, atualmente, nomina-se de “dimensões de direitos”, ante a crítica realizada, 

tanto pela doutrina nacional156 quanto estrangeira157 a tal expressão “geração”, uma 

vez  que  expressaria  a  ideia  de  substituição  de  direitos.  Ou  seja,  primeiramente 

154  MÜLLER, Friedrich. Quem é o povo? a questão fundamental da democracia. Tradução Peter 
Naumann. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 94.

155  MARSHALL, T. H.  Cidadania, classe social e status. Tradução de Meton Porto Gadelha. Op. 
cit. 

156  BONAVIDES,  Paulo.  Curso de  Direito  Constitucional. 7.  e.d.  São Paulo:  Malheiros,  1998; 
SARLET,  Ingo  Wolfgang.  A eficácia  dos  direitos  fundamentais. Porto  Alegre:  Livraria  do 
Advogado, 2007. 

157  HÄBERLE,  Peter.  Hermenêutica  Constitucional:  a  sociedade  aberta  dos  intérpretes  da 
constituição: contribuição para a interpretação pluralista procedimental da constituição. Tradução 
de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1997.
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vieram os direitos de primeira geração e, posteriormente, os de segunda, e assim 

sucessivamente, o que de fato não ocorreu, já que esses direitos foram somados ao 

longo  do  tempo.  Diante  disso,  a  melhor  forma  de  nomeá-los,  encontra-se  no 

vocábulo dimensões de direitos, uma vez que os mesmos foram se somando ao rol 

de direitos humanos e não trocados ou substituídos.

Segundo  Marshall,  a  cidadania  é  a  igualdade  básica  de  participar  da 

comunidade política, entretanto o mero vínculo com determinada comunidade não 

garante ao povo sua real participação, para tanto, faz-se necessária sua atuação no 

meio político, a fim de se construir um espaço público hábil e indispensável para 

realização  plena  de  cada  cidadão.  A  cidadania  pode  ser  compreendida  como 

exercício de direitos através de três elementos: civil, político e social. O elemento 

civil representaria os direitos necessários a liberdade individual, como por exemplo, 

o direito à vida, enquanto o elemento político seria o direito a participar no exercício 

do poder político, já o elemento social estaria relacionado a um mínimo necessário 

bem-estar  cultural.  Para  o  autor,  na  sociedade  feudal  estes  três  elementos 

congregados,  pois  não  havia  separação  das  instituições  e  o  critério  de 

reconhecimento de tais direitos dava-se por meio do status.

Enzo Bello158,  por sua vez,  propõe uma leitura diversa da marshalliana de 

cidadania,  que  a  realidade  da  América  Latina  se  demonstra  situada  em  outra 

realidade histórica:

Aqui, a gênese da figura do cidadão se iniciou em meio a regimes 
burocrático-ditatoriais  e  através  de  uma  apropriação  autoritária 
(caudilhismo)  e  tardia  do  tema  necessidades  sociais,  que  lhes 
conferiu uma aplicação populista e clientelista típica de “revoluções 
de cima para baixo” – por meio da concessão de direitos sociais para 
grupos políticos seletos.

Com a implementação do Estado Moderno e a consequente separação dos 

poderes esses três elementos constituintes da cidadania acabaram por se separar,  

sendo que se pode compreender o “período de formação da vida de cada um a um 

século diferente – os direitos civis ao século XVIII, os políticos ao século XIX e os 

158  BEELO, Enzo. A cidadania no constitucionalismo latino-americano. Caxias do Sul: Educs, 
2012, p. 64.
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sociais  ao XX”159.  Porém, no Brasil  a  ordem sequencial  de institucionalização de 

direitos não seguiu a mesma lógica de Marshall, 

Aqui, primeiro vieram os direitos sociais, implantados em período de 
supressão dos direitos políticos e de redução dos direitos civis por 
um ditador que se tornou popular. Depois vieram os direitos políticos 
de maneira também bizarra. A maior expressão do direito do voto 
deu-se  em  outro  período  ditatorial,  em  que  os  órgãos  de 
representação política foram transformados em peça decorativa do 
regime.  Finalmente,  ainda  hoje  muitos  direitos  civis,  a  base  da 
sequência  de  Marshall,  continuam  inacessíveis  à  maioria  da 
população.  A pirâmide  dos  direitos  foi  colocada  de  cabeça  para 
baixo.160

No Brasil,  a  partir  da  década  de  30,  passam a  ser  inseridos  no  país  os 

primeiros direitos sociais, o período de 1930 a 1937 representou os primeiros passos 

de  uma  possível  participação  popular  na  política  brasileira.  Com  a  criação  do 

Ministério do Trabalho e a Consolidação das Leis do Trabalho em 1943, todavia em 

um momento de pouca, ou quase nenhuma, participação popular. Fica latente que 

os direitos sociais no Brasil não são decorrentes de lutas e conquistas sociais, mas 

sim decorrentes de concessões de governos autoritários em regimes militares, a fim 

de calar a população e evitar qualquer possível ou provável rebelião do povo.

As elites no país acabaram por construir uma sociedade organizada e das 

diferenças sociais, surgiu no Brasil duas espécies de pessoas: o sobreintegrado ou 

sobrecidadão, que dispõe do sistema, mas a ele não se subordina, e o subintegrado 

ou subcidadão, que depende do sistema, mas a ele não tem acesso161, o que em 

que pese todos os direitos e garantias sociais inseridos com a Constituição Federal 

de 1988 perdura até os dias atuais. 

Após  a  queda  do  regime  militar  de  Vargas,  o  Brasil  passa  pela  primeira 

experiência democrática (1945 – 1964), e começam a surgir os primeiros avanços 

políticos  mais  significativos,  foram  convocadas  em  dezembro  de  1945  eleições 

presidenciais  e  legislativas,  a  fim  de  se  escolher  a  constituinte,  que  em  1946 

promulgou a nova Constituição e o voto foi estendido a todos os cidadãos, maiores 

de 18 anos. Entretanto, de 1964 a 1985 o país passa por um regime ditatorial, em 

159  MARSHALL, T. H.  Cidadania, classe social e status. Tradução de Meton Porto Gadelha. Op. 
cit., p. 66.

160  CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Op. cit. p. 220.
161  BOLZAN DE MORAIS, Jose Luis; STRECK, Lenio Luis. Ciência Política e Teoria do Estado. 5. 

E.d. rev. Atual, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 86.
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que  os  pouco  direitos  sociais  e  políticos  concedidos  a  população  brasileira  são 

restringidos de maneira violenta. 

No entanto, após duas décadas de regime militar, o movimento pelas diretas, 

em 1984, foi  ponto marcante na história das mobilizações políticas do país,  bem 

como,  demonstração  inédita  de  iniciativa  cidadã  pelo  povo  brasileiro.  Em 1988, 

elabora-se e promulga-se a nova Constituição Federal da República e foi somente 

com ela “que os direitos civis, políticos e sociais foram protegidos. Por isso, ela ficou 

conhecida  como  símbolo  da  cidadania.  Entretanto,  na  prática  permaneceram 

intensos problemas sociais a serem tutelados pelo Estado”162. 

A atual Lei Maior do Estado é a mais democrática que o país já teve, e na 

qual foi introduzida uma vasta gama de direitos sociais e garantias fundamentais (o 

plus normativo), com os quais visa limitar o poder do Estado, bem como, impedir que 

um novo regime militar ou autoritário volte ao poder. Com a Constituição Federal de 

1988 houve também a expansão dos direitos  políticos,  que eliminou um grande 

obstáculo antes existente à universalidade do voto, o tornando agora facultativo aos 

analfabetos. 

Todavia,  passados  30  anos  de  sua  promulgação  as  melhoras  sociais 

efetivamente implantadas caminham a passos lentos,  existem muitos dispositivos 

constitucionais  ainda  sem  aplicação  efetiva.  Em  consequência  disso,  o  Estado 

responsável pela realização das promessas constitucionais, primeiramente através 

dos Poderes Executivo e Legislativo e perante à sua não efetivação, agora o Poder 

Judiciário, acabaram por perder a confiança neles depositada pelo povo brasileiro, o 

que representa um problema para os ideais democráticos do Estado brasileiro. 

A Constituição Federal do país não pode ser vista apenas como uma norma 

desvinculada do seu meio social, é preciso ressaltar seu perfil compromissório, bem 

como,  defender  a  continuidade  de  seu  aspecto  dirigente,  que  o  constituinte 

estabeleceu  uma  série  de  direitos  coletivos,  os  quais,  quando  devidamente 

respeitados, acabam por reafirmá-la.

Nas  palavras  de  Streck163,  “a  Constituição  ainda  deve  ‘constituir-a-ação’, 

mormente porque no Brasil  nunca constituiu”.  Portanto,  é correto afirmar que se 

torna  imprescindível  para  a  construção  da  cidadania  que  as  disposições 

constitucionais sejam concretizadas, conforme propõe Streck, deixando-se evidente 

162  MORAIS, Jose Luis Bolzan de; Nascimento, Valéria Ribas do. Constitucionalismo e cidadania: 
por uma jurisdição constitucional democrática. Op. cit., p. 25.

163  STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e decisão jurídica. Op. cit.
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sua supremacia, a fim de proteger sua essência, impossibilitando-se, assim, que seu 

texto  fique  a  disposição  de  decisionismos,  proferidos  por  juízes  e  tribunais 

autoritários, que representam um risco aos direitos e garantias fundamentais. 

A compreensão da Constituição não pode se dar em um espaço vazio, pois 

ela é resultado das experiências históricas de seu povo. Ela não deve ser traduzida 

como aquilo que o interprete quer, porque possui sua essência norteadora que ruma 

sempre ao norte democrático. A Constituição Federal contribui para a construção da 

cidadania,  à  medida que não dever  ser  “vista  apenas sob o  aspecto  formar  de 

limitação  e  de  organização  do  Estado,  mas  também  sob  o  compromisso  de 

transformar  de  forma concreta  a  realidade social,  a  partir  da  intangibilidade dos 

direitos humanos e fundamentais”.164

Uma  das  maiores  preocupações  quando  o  se  fala  em  construção  da 

cidadania no Brasil está em se controlar os atos da jurisdição constitucional, tendo 

em vista o grande número de problemas que esse descompasso gera nesta ceara. 

Por isso, para se pensar na construção de uma identidade cidadã é imprescindível 

dialogar  e  compreender  que  a  Constituição  Federal  possui  papel  essencial  no 

desenvolvimento e manutenção do Estado Democrático de Direito.

Construir uma identidade cidadã no Brasil  é tarefa que se realiza em uma 

esfera pública democrática, onde haja a conscientização por parte de todo o povo 

brasileiro, como propõe Verdú165, todas as pessoas que se encontram inseridas no 

contexto social devem pleitear a efetividade constitucional, é preciso se sentir parte, 

ente integrante do ordenamento jurídico, para assim lhe dar apoio. 

O comprometimento  com a  Constituição  precisa  ser  fortificado,  tanto  pelo 

Estado,  quanto  pelos  cidadãos  que  o  compõe,  a  fim  de  se  salvaguardar  a 

supremacia  constitucional,  e,  consequentemente,  preservar-se  os  direitos  e 

garantias fundamentais constantes de seu texto. “Assim, o Texto Supremo surge não 

somente como uma ordem jurídica para juristas, que devem interpretar de acordo 

164  FERREIRA,  Rafael  Fonseca;  ANADON,  Celine  Barreto.  Perspectivas  de  uma 
(trans)constitucionalidade em Direitos Humanos: ensaio de uma proposta além da centralidade 
estatal.  In:  VÉRAS  NETO,  Francisco  Quintanilha;  MARQUES,  Carlos  Alexandre  Michaello; 
STOLZ, Sheila (Orgs.).  Hermenêutica, sociedade e natureza:  análise crítica dos paradigmas 
(pós) modernos. Rio Grande: Editora da FURG, 2014, p. 206.

165  VERDÚ, Pablo Lucas. Teoria de la Constitución como ciência cultural. Madrid: Dykinson, 
1998, p. 40-41.
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com  as  velhas  e  novas  regras  de  seu  ofício,  mas  sim  como  guia  para  toda 

sociedade, englobando os cidadãos”166. 

A Constituição Federal possui tarefa importante, não somente na construção 

da cidadania brasileira, uma vez que foi ela que concedeu ao seu povo esse “status” 

de cidadãos brasileiros, mas mormente agora na manutenção dessa característica, 

que, a mesma, possui direitos e obrigações que visam justamente limitar a atividade 

Estatal, consequentemente, o Poder Judiciário. Para tanto, sua supremacia precisa 

prevalecer, e a ela deve ser requerida pelo mesmo povo que a Lei Maior resguarda, 

para dessa maneira, poder-se controlar decisões de juízes e tribunais ativistas.

O Poder Judiciário tem aqui também um papel de fundamental importância, 

pois é ele que adentra ao cenário político brasileiro, a fim de suprimir as lacunas 

deixadas  pelos  demais  poderes  do  Estado,  quando  da  execução  de  direitos  e 

obrigações constitucionalmente previstos.  Buscando superar assim, “as omissões 

legislativas e executivas, redefinindo políticas públicas quando ocorrer inoperância 

de outros poderes”167 Logo, o Judiciário, tendo em vista a não efetivação do plus 

normativo  pelo Executivo  e  Legislativo,  possui  a  responsabilidade de garantir  as 

promessas trazidas pela modernidade e inseridas no texto constitucional  visando 

efetivar a cidadania.

Não podemos abandonar a certeza de que, com os matizes que são 
necessários,  o  constitucionalismo  desempenhou/desempenha  – 
talvez por isso mesmo tantos se empenhem em desacreditá-lo ou 
fragiliza-lo – um papel fundamental, se não para o desenvolvimento, 
para  o  asseguramento  de  parâmetros  mínimos  de  vida  social 
democrática e digna, mesmo que o reconhecimento constitucional de 
conteúdos  específicos  não  funcionem  como  uma  varinha  mágica 
capaz de transformar realidades e culturas instantaneamente.168

Dessa  forma,  a  efetivação  dos  direitos  fundamentais  constantes  na 

Constituição contribui para que o povo possua as mínimas condições de vida digna. 

Entretanto,  sabe-se que seu simples reconhecimento não funcione como mágica 

para modificar a realidade dos cidadãos brasileiros. 

166  MORAIS, José Luis Bolzan de; Nascimento, Valéria Ribas do. Constitucionalismo e Cidadania: 
por uma jurisdição constitucional democrática. Op. cit., p. 26.

167  ESTEVES, João Luiz M.  Direitos sociais no Supremo Tribunal Federal.  São Paulo: Método, 
2007, p. 75-76.

168  MORAIS, José Luiz Bolzan de. As crises do Estado e da constituição e a transformação 
espaço-temporal dos direitos humanos. Op. cit., p. 90.
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A necessidade dessa maior intervenção do Poder Judiciário na vida política 

do  Estado  foi  proveniente  do  próprio  texto  constitucional  que  acabou, 

inevitavelmente,  por  dar  início  ao  fenômeno da judicialização da política,  o  qual 

possui uma série de diferenciações, apresentadas anteriormente, do fenômeno do 

ativismo judicial.  Porém, o mesmo foi importado, de maneira errônea, ao sistema 

jurídico brasileiro e, passou a ser utilizado por juízes e tribunais, que empezaram a 

proferir decisões judiciais fora de sua órbita de atuação, em desrespeito aos limites 

impostos pelo texto constitucional. 

O ativismo consiste  em um ato de vontade proferido por magistrados que 

extrapolam seus limites de atuação, o que gera uma desarmonia na relação entre os 

poderes públicos. Assim, o ativismo representa um problema relacionado à teoria da 

interpretação do direito, sua análise e definição dependem do modo como se vê o 

problema  da  interpretação  no  Direito.169,  sendo  que,  muitas  vezes,  busca-se  a 

vontade da lei, outras a vontade do legislador, e, por fim, e caso de ausência destas 

duas,  a vontade do intérprete,  o  que representa se utilizar  da discricionariedade 

como forma de interpretação do direito.

Não se  pretende  aqui  defender  a  ausência  de  intervenção  judicial  ou  um 

anarquismo, mas sim demonstrar que não se pode confundir a intervenção judicial 

necessária daquela decisionista ou ativista. Devendo-se preservar as intervenções 

judiciais adequadas, aquelas descritas ou determinadas pela Constituição Federal, 

impedindo, entretanto, que os tribunais se apoderem e façam o bem entendam com 

a Lei Suprema de um país. Uma vez que o Judiciário também efetiva a cidadania 

quando garante a população direitos constantes do texto constitucional,  ou seja, 

auxilia  no  processo  de  construção  da  cidadania,  desde  que  haja  de  acordo  e, 

mormente dentro dos limites impostos pela Constituição. 

[...]  é  importante  a  busca  pela  democratização  da  jurisdição 
constitucional, construindo-se um saber que seja apto a promover a 
sua  reconfiguração,  onde  esta  se  caracteriza,  fundamentalmente, 
pela atuação do Poder Judiciário na efetivação da Constituição, seja 
pela necessidade de atribuição de sentido ao seu texto, seja ante a 
insuficiência das práticas políticas tradicionais para pôr em ação os 
seus conteúdos170.

169  TASSINARI, Clarissa. Jurisdição e ativismo judicial. Op. cit., p. 33.
170  MORAIS, Jose Luis Bolzan de; Nascimento, Valéria Ribas do. Constitucionalismo e cidadania: 

por uma jurisdição constitucional democrática. Op. cit., p. 70-71.
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Essa foi a prerrogativa a ele concedida pela própria Constituição Federal de 

1988,  a  de  agir,  a  fim  de  efetivar  direitos  sociais  e  garantias  fundamentais  à 

população quando os demais poderes do Estado assim não o fizerem. O fenômeno 

da  judicialização  da  política  não  constitui  óbice  a  formação  da  cidadania,  pelo 

contrário,  busca  efetivá-la.  A questão  é  a  ausência  de  legitimidade,  ao  proferir 

julgamentos contrários aos postulados constitucionais, não se pode admitir que o 

Poder Judiciário “submeta todas as outras instâncias políticas à Constituição por ele 

interpretada e aos princípios suprapositivos por ele afirmados, enquanto se liberta 

ele próprio de qualquer vinculação às regras Constitucionais.”171 

É nesse momento que o povo deve assumir papel ativo, como preconiza Liszt 

Vieira  172, o indivíduo é fruto da comunidade, não é anterior à sociedade, mas sim 

parte deste grupo social que lhe confere identidade, para, assim, lutar em busca de 

seus interesses, bem como, em prol da manutenção de um regime democrático. 

Inicialmente, o Judiciário deveria realizar somente o controle das atividades 

intervencionistas dos demais poderes, no entanto, começaram a recair sobre ele 

expectativas  sociais,  quanto  ao  gozo  dos  direitos  fundamentais  previstos 

constitucionalmente.  A população,  então  descrente  com  os  demais  poderes  do 

Estado, que apesar de escolhidos e eleitos por eles, de maneira direta, ou seja, são 

aqueles que podem ser pressionados pelo povo na tomada de decisões, buscando a 

reeleição,  passa a exigir  do  Judiciário  a  implementação dos direitos  e  garantias 

constitucionais.

O  chefe  do  executivo  e  suas  alianças  políticas,  bem  como,  os 
integrantes do Poder Legislativo necessitam da realização dos seus 
compromissos  de  campanha  para  obterem  êxito  na  aprovação 
popular, muito diferente da situação do magistrado, o qual não terá a 
mantença no exercício das suas funções afetados por suas decisões, 
ainda que desastradas do ponto de vista financeiro.173

O Poder Judiciário, contudo, acabou por extrapolar os limites de sua atuação, 

previstos  no  texto  constitucional,  na  medida  que  empezou  a  ceder  às  pressões 

171  MAUS,  Ingeborb.  Judiciário  como  superego  da  sociedade. O  papel  da  atividade 
jurisprudencial na “sociedade órfã.” Op. cit., p. 191.

172  VIEIRA, Liszt. Cidadania global, Estado Nacional e Espaço Público Transnacional. In: 
Argonautas da Cidadania. A sociedade civil na globalização. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 231.

173  ABELO, Fabiana Cristina Machado; MENEZES, Roberto Carlos. Dimensão e intensidade do 
controle judicial na concretização dos direitos sociais. In: SILVA, Juvêncio Borges (Coord.). 
Constituição, cidadania e a concretização dos direitos coletivos. Curitiba: Juruá, 2015, p. 162.
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midiáticas, a fim de contentar a grande maioria, tornando-se os novos protagonistas 

da cena política, agindo, assim, de maneira ativista.

O  ativismo  judicial  contribui  para  essa  crise  de  identidade  da  cidadania 

brasileira, uma vez que juízes e tribunais emitem decisões que vão além dos limites 

dispostos na Constituição Federal, tanto para conceder quanto para retirar direitos 

dos cidadãos que compõe esse Estado Democrático de Direito brasileiro. Esses, se 

antes poderiam constranger os poderes Legislativo e Executivo, uma vez que eleitos 

por eles, agora se veem sem saídas, quanto ao Judiciário, pois não são escolhidos 

pelo povo, bem como, anteriormente foram aplaudidos pela população quando da 

concessão  de  direitos  não  constantes  do  texto  constitucional.  Diante  disso,  os 

cidadãos passam a crer que nada pode ser feito quanto a retirada de direitos e 

garantias pelos mesmos, como o que ocorreu, por exemplo, com a presunção de 

inocência, conforme já citado anteriormente.

No Brasil, espera-se sempre por um salvador da pátria, a população traz a 

“expectativa messiânica no surgimento de algum pai  da pátria  que as livrará do 

desamparo”174.  O  que  se  quer  dizer  é  que  o  povo  passou  a  depositar,  ante  à 

inefetividade  do  Executivo  e  Legislativo,  suas  expectativas  e  confianças  no 

Judiciário, a fim de garantir seus direitos fundamentais. Todavia, o Poder Judiciário 

não só  não  os  concedeu,  como passou a  lhes  negar  as  garantias  previstas  na 

constituição, deixando, assim, a população descrente as suas decisões.

Contudo, atitudes discricionárias e autoritárias são inconcebíveis no Brasil, na 

medida  que  qualquer  relativização  constitucional  se  torna  incompatíveis  com  a 

democracia constitucional, o que é mais alarmante é o fato do próprio Judiciário se 

utilizar de ferramentas que relativizam o texto constitucional, o que vai de encontro 

aos ditames democráticos, pois

[...]  o  constitucionalismo  do  Estado  Democrático  de  Direito,  é 
indubitavelmente,  incompatível  com  quaisquer  posturas 
discricionário-decisionistas,  porque  estas  estão  assentadas  em 
subjetividades  assujeitadoras,  enfim,  em  axiologismos  que,  o  seu 
cerne, são antidemocráticos.175

174  RIBEIRO, Renato Janine. In: CORDEIRO, L; COUTO, J.G. (Orgs). Quatro autores em busca do 
Brasil. Rio de Janeiro: Rocco, 2000, p. 66.

175  STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursiva. Op. 
cit., p. 192.
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Essa discrepância gerada pelo trabalho criativo do juiz que se coloca no lugar 

do legislador é que não deve ser admitida pelos juristas e pela população brasileira, 

por  gerar  graves  riscos  aos  ideais  de  democracia,  impostos  pela  Constituição 

Federal176. O ativismo judicial representa um problema de democracia, porquanto o 

Judiciário vai além ao previsto no texto constitucional, ultrapassando o disposto na 

separação dos poderes, rompendo, assim, os ideais de um Estado Democrático de 

Direito,  bem  como,  um  problema  de  Constituição,  diante  à  ausência  de  sua 

supremacia  constitucional,  que  se  vê  desrespeitada  por  juízes  e  tribunais  que 

deveriam  ser  os  guardiões  das  normas  constitucionais.  Não  cabe  ao  Poder 

Judiciário assumir o papel de mediador moral de uma sociedade, na medida que 

valores  morais  e  éticos  não  deveriam  afetar  o  Direito,  uma  vez  que  tais 

características,  quando  presentes  ativamente  no  judiciário,  resultam em atitudes 

protagonistas.

O papel ativo do cidadão como proposto por Liszt é extremamente essencial 

na  construção  de  uma  sociedade  mais  democrática.  O  povo  deve  participar 

ativamente do funcionamento do país e, mais precisamente, ao Poder Judiciário, na 

posição de fiscal, pois é desta ausência de vigilância por parte da população é que 

se abre espaço para o surgimento de julgamentos tomados pelo decisionismo e pela 

arbitrariedade, ante à falta de manifestação nas ruas dos cidadãos em defesa da 

permanência de seus direitos e garantias concedidos constitucionalmente.

No âmbito do Poder Judiciário, os cidadãos brasileiros precisam controlar as 

decisões judiciais, visando assegurar os interesses da coletividade e resguardar a 

democracia popular, certificando-se que os juízes e tribunais julguem de acordo com 

o previsto no ordenamento jurídico brasileiro. Mormente, em consonância com as 

normas constitucionalmente impostas, bem como, ocupar os espaços públicos, caso 

contrário  estar-se-á,  deixando  o  judiciário  ao  seu  bel  prazer  emitir  decisões,  e, 

infelizmente, o ser humano:

[...] e juízes são seres humanos, nem sempre segue decisões dentro 
de um claro padrão de justiça.  A ideia  de que juízes vão sempre 
seguir decisões justas e efetivar direitos é falha exatamente por não 
prever  que  em  dado  momento  podemos  adotar  decisões  que 
contrariem o senso de justiça da coletividade, ao buscar um senso de 
justiça individual.177

176  STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. Op. cit., p. 154.
177  FRANCO, Rodrigo. Participação popular das decisões judiciais. Revista Direito UNIFACS. N, 

158, 2013. Disponível em: http://www.revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/view/2717. Acesso 
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A cidadania, constante do art. 1º, inciso II, da Constituição Federal como um 

dos  fundamentos  do  Estado,  requer  uma  participação  ativa  dos  cidadãos  nos 

espaços públicos, não apenas em setor essencialmente políticos, mas em todos os 

espaços  que  cidadania  demanda.  A população  brasileira  não  pode  representar 

meros expectadores ou destinatários, mas sim, autores de seus próprios direitos. 

Como aduz Cittadino, os cidadãos sentir-se-ão “membros livres e iguais de uma 

comunidade jurídica”178, para assim agirem em prol da efetivação de uma cidadania 

plena, provocando não somente o judiciário, mas os três poderes do Estado para 

efetivação e regulamentação de seus direitos.

Constata-se  a  existência  de  diversos  vícios  na  política  brasileira,  sendo 

necessária uma maior participação popular, bem como, um olhar crítico de todos aos 

atos  tomados  pelos  órgãos  do  poder  público.  As  autoridades  devem  ser 

responsabilizadas pela prática de atos ilegítimos,  a fim de,  assim, respeitar-se o 

princípio  da  separação  dos  poderes  e,  acima  de  tudo,  as  normas 

constitucionalmente impostas, quando da promulgação da Constituição Federal, já 

que esta, ainda, é a lei suprema do país. Afinal, ser cidadão implica: 

[...]  na efetiva atribuição de direitos nas três esferas mencionadas, 
porque careceria de sentido participar do governo sem condições de 
fazer valer a própria autonomia, bem como, dispor de instrumentos 
asseguradores  das prestações devidas pelo  Estado,  em nome da 
igualdade de todos.179

Para tanto, o povo precisa estar preparado, ou se sentir parte do Estado, em 

busca da construção de uma cidadania mais efetiva. Adviesse por um processo de 

individualização, marca da sociedade moderna, que também contribui para a crise 

de identidade da cidadania, uma vez que nas sociedades modernas passa por um 

processo de individualização e o indivíduo é o pior inimigo do cidadão. A sociedade 

acaba dando forma “à individualidade de seus membros, e os indivíduos formando a 

em: 20/04/2018.
178  CITTADINO,  Gisele.  Poder  Judiciário,  ativismo  judicial  e  democracia.  Disponível  em: 

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/25512/poder_judiciario_ativismo_judicial.pdf.  Acesso 
em: 20/03/2018.

179  BUNCHAFT,  Maria  Eugenia.  O  patriotismo  constitucional  na  perspectiva  de  Jürgen 
Habermas: a reconstrução da ideia de nação na filosofia política contemporânea. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2010, p. 5-6.
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sociedade a partir de suas ações na vida, enquanto seguem estratégias plausíveis e 

factíveis na rede socialmente tecida de suas dependências”180.

É preciso criar  uma identidade cultura brasileira,  a qual  foi  retirada com a 

chegada dos portugueses ao Brasil. Os cidadãos brasileiros precisam deixar de agir 

como  indivíduos,  os  quais  colocam  seus  interesses  particulares  acima  dos 

interesses comuns da sociedade. Os seres humanos nascem sem uma identidade 

ou reconhecimento do Estado que fazem parte, fazendo com que cada vez mais 

sejam individualistas. É mister construir-se uma identidade nacional, onde haja um 

sentimento cultural compartilhado, e a não seja apenas 

[...]  uma  entidade  política,  mas  algo  que  produz  sentidos  –  um 
sistema  de  representação  cultural.  As  pessoas  não  são  apenas 
cidadãos/ãs legais de uma nação; elas participam da ideia da nação 
tal como representada em sua cultura nacional. A nação configura, 
portanto,  uma comunidade simbólica,  sendo capaz de inspirar  um 
sentimento de lealdade e identidade.

A cidadania perdeu o sentido de pertencimento a uma comunidade cultural e, 

a mesma pode ser salva, na medida em que estes cidadãos participem ativamente 

do processo político e se identifiquem com ele, gerando-se, assim, uma identidade 

coletiva que promova uma coesão política. A população precisa se reconhecer como 

nação, sentindo-se livre no território em que vive e, no qual não precise estabelecer 

limites para a liberdade de movimento no interior do espaço que sinta como seu.181

A cidadania precisa ser construída agora, a luta pela criação de uma nação 

forte e cultural precisa iniciar neste momento. É pensar no hoje a fim de se construir 

para as futuras gerações. Trata-se da história da metáfora da Tamareira, uma vez 

que quem planta tâmaras não colhe tâmaras, pois elas levam, em torno de 80 a 100 

anos para produzir os primeiros frutos. Assim, conta-se que certa vez um senhor, de 

idade avançada, plantava tâmaras quando um jovem o abordou perguntando: “Mas 

por que o senhor perde tempo plantando o que não vai colher?” O senhor então 

virou-se  e,  calmamente,  responder:  “Se  todos  pensassem  como  você,  ninguém 

colheria tâmaras”. Pois bem, é preciso começar a cultivar e construir uma identidade 

nacional e um sentimento de pertencimento ao Estado hoje, mesmo que seus frutos 

venham a ser colhidos somente pelas futuras gerações. 

180  BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Op. cit., p. 43.
181  BAUMAN, Zygmunt; BORDINI, Carlo. Estado de Crise. Op. cit., p. 39.
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De todo modo, “os ausentes nunca tem razão”, dessa forma omitir-se é mais 

do que não participar e se tornar cumplice da realidade atual. Precisa-se deixar de 

ser indivíduo e passar a ser parte de uma comunidade, a fim de, então, os cidadãos 

irem em busca da efetivação de seus direitos, exigindo-se, para tanto, a supremacia 

constitucional e reagir de maneira ativa e participativa, ante aos atos autoritários ou 

discricionários praticados pelo Poder Judiciário. Extinguindo-se assim, essa crise de 

identidade cidadã, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações deste 

Estado Democrático de Direito.

A frase  de  Martin  Luther  King  reflete  muito  bem  essa  ideia:  “O  que  me 

preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons”. É sob o silêncio que a 

população  acaba  por  se  tornar  cumplice  dessa  realidade  brasileira  vivenciada. 

Diante disso, esse desconforto sentido pelo povo brasileiro diante da realidade atual 

e que pode gerar manifestações e fazer com que os cidadãos tomem as ruas a fim 

de reivindicar seus direitos. 

Para se pensar a construção de uma identidade cidadã é preciso que o povo,  

a Constituição Federal e o Judiciário desempenhem seu papel. Como propõe Liszt, 

que o povo pratique uma cidadania ativa e participe, na qual os homens sejam livres 

e pressionem não somente o Judiciário, mas os três poderes do Estado para terem 

seus direitos efetivados, como aduz Cittadino. A Constituição Federal precisa ser 

reconhecida por  todos como a Lei  Suprema do país,  e,  por  isso,  respeitada por 

todos e o Poder Judiciário deve agir de maneira legítima, em defesa da Constituição, 

a fim de efetivar o dispostos em seus artigos, uma vez que quando aplica as normas 

constitucionais contribui para a cidadania e concede aos cidadãos seus direitos e 

garantias fundamentais constantes do texto constitucional

Em última palavra construir uma cidadania brasileira é tarefa que se realiza na 

esfera pública democrática, na qual todos os cidadãos se proponham a deixar seu 

agir individual de lado e passem a atuar de maneira democrática. Além disso, que o 

Judiciário  decida respeitando a integridade e coerência  jurídica,  porque o direito 

constitui condição de possibilidade democrática e se torna instrumento de efetivação 

de garantias fundamentais fundantes deste Estado Democrático de Direito.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fim  de  refletir  quanto  ao  problema  proposto  da  crise  de  identidade  da 

cidadania frente aos avanços das teorias ativistas no ordenamento jurídico brasileiro, 

se buscou desenvolver, ao longo da pesquisa e investigação, uma perspectiva pela 

qual  se  pudesse  verificar  a  necessária  supremacia  e  prevalência  constitucional. 

Como também, o seu comprometimento quanto à proteção do plus normativo, diante 

da descrença social no Estado, mais especificamente no Poder Judiciário

A hipótese  esboçada,  a  fim  de  responder  tal  problemática,  foi  a  como  o 

enfraquecimento constitucional, decorrente de decisões arbitrárias e discricionárias, 

permitiu que o fenômeno do ativismo judicial tomasse a cena jurídica e contribuísse 

para a crise de identidade cidadã, visto que os direitos fundamentais concedidos 

quando  da  promulgação  da  Constituição  Federal  brasileira  acabam,  através  do 

decisionismo jurídico de juízes e tribunais, sendo retirados do povo, que permanece 

atônito ante a tal postura desenvolvida pelo Poder Judiciário. 

Conforme  se  procurou  argumentar  sem  a  prevalência  constitucional  e  a 

preservação de sua supremacia, não é possível se visualizar a construção de uma 

identidade cidadã, uma vez que a Constituição Federal de 1988 representa  locus 

que prevê e busca proteger as garantias fundamentais por ela instituídos.

Logo, como se buscou arrazoar foi preciso, para tanto, compreender o espaço 

público brasileiro, sob o qual ocorreu a construção da cidadania brasileira, a fim de 

conceber a ausência da participação cidadã na esfera pública, em defesa de seus 

direitos constituídos quando da promulgação da Constituição Federal de1988, e a 

necessidade da Lei  Suprema prevalecer ante ao regime jurídico imposto por  ela 

quando  da  criação  do  Estado  Democrático  de  Direito.  Com a  pretensão  de  se 

desenvolver esta proposta, foi traçado um rumo evidenciado pelos objetivos gerais 

da pesquisa, marcados pelos fenômenos da judicialização da política e do ativismo 

judicial que oportunizaram contrições de suma importância quanto ao tema proposto, 

os quais se desenvolveram ao longo dos três capítulos apresentados.

No primeiro capítulo, se procurou delinear um quadro no que diz respeito ao 

modelo jurídico instituído no Brasil, decorrente das concessões constitucionais, após 

o  encerramento  da  Segunda  Guerra  Mundial,  que  gerou  um  processo  de 

redemocratização  mundial,  intitulado  por  Streck  como  Constitucionalismo 

Contemporâneo, que redirecionou o direito sob as bases de um regime democrático 
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e, veio refletir no ordenamento jurídico brasileiro em 1988, com a promulgação da 

Constituição Federal. Isto, porque com ela foram inseridos no cenário brasileiro uma 

gama de direitos  e  garantias  constitucionais,  que  acabaram por,  posteriormente, 

inserir novas atribuições ao judiciário brasileiro, mais especificamente por inserir o 

Poder  Judiciário  no  núcleo  político  do  país,  para  cumprir  as  promessas 

constitucionais não efetivadas pelo Estado.

Esse novo posicionamento desempenhado pelo Poder Judiciário,  conforme 

referido, precisou ser analisado, através de duas teorias, o procedimentalismo e o 

substancialismo jurídico. Da teoria procedimentalista veio a ideia procedimental da 

Constituição,  ou  seja,  que  a  mesma  garante  uma  participação  democrática  na 

tomada de decisões. Por outro lado, o modelo substancialista resgatou a ideia do 

papel material da Lei Suprema, na qual a Constituição possui força normativa para 

constituir a ação do Estado. A partir, então, da análise dessas duas teorias se pode 

afirmar  que  apesar  de  aparentemente  contraditórias  elas  não  são  teorias 

excludentes. 

No cenário brasileiro a visão substancialista, capitaneada por Ronald Dworkin, 

é a adotada pelo Supremo Tribunal  Federal.  Essa teoria visualiza a Constituição 

Federal como forma de se constituir a ação, ou seja, estabelece um dever ser, que 

contudo,  precisar  estar  adequado  e,  inserido  ao  momento  e  as  transformações 

históricas vivenciadas. Por outro lado, a teoria procedimentalista regida por Jürgen 

Habermas,  visa  proteger  um  procedimento  democrático,  no  qual  os  cidadãos 

participem  da  construção  da  democracia  Estatal,  demonstrando  quais  as  suas 

ambições e preocupações para a construção de uma sociedade mais igualitária.  

Para o herdeiro da escola alemã, os cidadãos devem participar de maneira ativa, a 

fim de se garantir uma democracia na qual prevaleça a autonomia da vontade dos 

sujeitos.

Consoante mencionado, a teoria procedimentalista também deve ser aplicada 

e  associada  a  realidade  brasileira,  uma  vez  que  visa  garantir  a  participação 

democrática e ativa do povo, propiciando a construção de uma cidadania mais ativa, 

para  que  dessa  forma,  se  possa  resolver  algumas  questões  de  cunho 

comportamental antidemocrático. Diante disso, a adoção das duas teorias promove 

um fortalecimento no ordenamento jurídico brasileiro, mais precisamente quanto à 

construção  da  cidadania  no  país,  que  busque  agir,  para  limitar  atitudes 

discricionárias provenientes do Poder Judiciário.
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Todavia,  a  atuação  do  Judiciário  acaba  por  desrespeitar  a  previsão 

constitucional perante à separação dos poderes. Frente às transformações trazidas 

pelo  texto  constitucional  a  jurisdição  passou  a  desempenhar  um novo  papel  no 

ordenamento  jurídico  brasileiro,  o  de  garantir  a  efetivação  das  garantias 

fundamentais  aos  cidadãos  anverso  a  não  realização  pelo  Estado.  Porém,  as 

posturas  questionadas  foram  aquelas  que  vão  além  do  previsto  nas  normas 

constitucionais, capitaneadas por magistrados que se utilizam de critérios subjetivos 

para julgamento do feito. 

Como verificado, juízes acabaram por abandonar seu papel de fiscal da lei, 

bem como, seu papel contramajoritário, e passaram a ceder a pressões da mídia e, 

da população. Existem casos, como o citado Habeas Corpus nº 152752, que foram 

discutidos  e  sofrerem influencias  de  todos,  mesmo  daqueles  que  não  possuem 

nenhum saber jurídico. Percebe-se que há uma crescente utilização por parte dos 

tribunais,  de  argumentos  de  política  e  subjetivos  para  embasar  suas  decisões, 

justificando, em muitos casos, que suas sentenças buscam efetivar as promessas 

constitucionais. É preciso que o povo brasileiro fique alerta à tais decisões, a fim de 

participar e fiscalizar o Poder Judiciário, que mesmo que não eleito pelos cidadãos, 

deve respeitar os moldes fixados na Constituição Federal.

Conforme demostrado o que é preocupante nessa alteração da legitimidade 

judicial  é  a  violação  dos  direitos  fundamentais,  por  juízes  e  tribunais  que  não 

compreendem a distinção existente entre a judicialização da política e o ativismo 

judicial. Essa confusão, representa uma deturpação a direitos e a garantias que deu 

início ao processo de descrença popular ante ao Estado, porque o povo, já incrédulo 

com os poderes Legislativo e Executivo,  acabou por  depositar  sua confiança na 

efetivação de seus direitos no Judiciário, que ao contrário, se utilizou do ativismo 

judicial  para  retira  suas  garantias,  causando,  assim,  a  crise  de  identidade  da 

cidadania brasileira.

Dessa forma, a separação dos poderes se verificou como questão essencial a 

ser discutida, quando o assunto a ser desenvolvido, está relacionado ao ativismo 

judicial  e  a  cidadania.  Somente  é  possível  o  desenvolvimento  de  um  cenário 

verdadeiramente  democrático  a  partir  da  harmonia  entre  os  três  poderes  da 

República,  onde  cada  um  desenvolva  seu  papel  delineado  pelas  normas 

constitucionalmente impostas.
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Percebeu-se,  então,  a  importância  de  se  diferenciar  o  ativismo judicial  da 

judicialização da política, para que não ocorresse a transposição da judicialização 

fenômeno inevitável, em direção a defesa de posturas discricionárias, próprias dos 

regimes militares. O ativismo judicial  se coloca como um problema sério frente à 

descrença popular, pois acarreta prejuízos imensuráveis a democracia do país, com 

tal objetivo foi preciso analisá-lo. 

As  posturas  ativistas,  hoje  crescentes  no cenário  jurídico  brasileiro,  foram 

importadas ao país de maneira errônea, pois possuem matriz temática totalmente 

diversa  da  realidade  brasileira.  O  ativismo  judicial  adveio  de  uma  matriz  norte 

americana que  contemplou  o  direito  costumeiro  como núcleo  basilar  do  sistema 

jurídico.  De  maneira  oposta  a  no  ordenamento  jurídico  brasileiro,  contemplou  o 

modelo do civil law, onde a lei ou norma são a fonte principal do direito. 

Tendo em vista que o ativismo se colocou como cerne da crise de identidade 

da  cidadania  brasileira,  foi  preciso  adentrar  mais  afundo  à  sua  problemática  e, 

descrever as atitudes protagonistas de juízes ou tribunais, que julgam ser Hércules. 

Ou seja, ter superpoderes para julgamento do feito de acordo com suas vontades. 

Um juiz protagonista é representado por aquele que no momento de decidir se utiliza 

de suas próprias convicções e tenta justificar suas decisões através da flexibilização, 

para que dessa forma, pudesse auxiliar as minorias desfavorecidas. 

Já um juiz Hércules, é aquele que julga possuir capacidades extraordinárias 

para julgamento do feito e, delibera por meio de valores a resolução dos conflitos a 

ele impostos. Nesse contexto, se originou a uma “justiça lotérica”, caracterizada pela 

livre  escolha do magistrado e marcada pela aleatoriedade de fundamentação na 

solução  da  lide.  Para  melhor  abarcar  o  tema,  analisou-se  a  discricionariedade 

judicial  e  o  panprincipiologismo,  pois  contribuem  de  maneira  direta  para  o 

enfraquecimento  constitucional  e,  consequentemente,  para  a  crise  de  identidade 

cidadã.

Com isso, a discricionariedade por juízes e tribunais ativistas se manifestava 

através  de  julgamentos  autoritários,  nos  quais  os  magistrados  se  utilizavam  de 

critérios não jurídicos para julgamento do feito, enquanto o panprincipiologismo é 

representado  por  essa  utilização  desmedida  de  princípios,  que  em  nada  se 

assemelha a teoria da ponderação de Alexy. Nesta, os princípios visam, justamente, 

blindar às discricionariedades dos magistrados e também servir como caminho a ser 

seguido pelo interprete, buscando sempre a coerência e a integridade do direito.
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Compreendidas  essas  posturas  ativistas  e  autoritárias  desenvolvidas  por 

juízes  e  tribunais  ativistas,  verificou-se  a  necessidade  de  se  discutir  quanto  à 

necessária  prevalência  e  à  supremacia  constitucional,  porque  é  nela  que  estão 

fixados os limites de atuação dos três poderes do Estado e também os limites de 

atuação do Judiciário, a fim de garantir os direitos sociais por ela trazidos. Portanto, 

além de corresponder a Lei Suprema do ordenamento, foi ela quem concedeu ao 

povo essa gama de garantias fundamentais, é ela que fixa a atuação legitima do 

judiciário, que se agir dentro de suas proposições, ao invés de agredir a construção 

da  cidadania,  pelo  contrário,  contribui  com  sua  construção.  Por  isso,  de  sua 

essencial importância e defesa na cena jurídica atual.

Para tanto, se realizou uma análise quanto a estruturação da esfera pública 

no país, uma vez que a construção da cidadania ocorre nesse meio e demonstrou 

que houve no Brasil a antecedência dos direitos aos cidadãos, da qual se explicou 

que antes do povo se reconhecer como parte do Estado, este já possuía uma gama 

de direitos e garantias. 

Constatou-se, assim, que a crise de identidade da cidadania brasileira diante 

à atitudes autoritárias e discricionárias desenvolvidas por juízes e tribunais ativistas 

decorre de um processo histórico sobre a formação da cidadania brasileira, desde o 

Brasil  colônia,  quando  os  portugueses  aqui  implantaram  sua  estrutura 

patrimonialista, no qual os anseios particulares predominavam sobre as vontades 

gerais. 

O  Brasil,  então,  ao  tornar-se  independente,  mesmo  que  através  de  uma 

independência  negociada  entre  as  elites  portuguesas  e  brasileiras,  precisava 

construir uma nação. Era-se um Estado, constituído à revelia do crescimento político 

e  nacional  necessário,  sem  nação  ou  sentimento  de  pertencimento  e 

reconhecimento de um povo, que teve sua cultura sepultada pelo império português. 

Somente  em  1824  houve  a  primeira  regulação  de  direitos  políticos  aos 

cidadãos brasileiros e, gradativamente, algumas garantias passaram a ser inseridas 

no ordenamento. Com a chamada Era Vargas, que perdurou de 1937 a 1945, uma 

gama de direitos em especial, trabalhistas foi concedida ao povo brasileiro, todavia 

teve  seu  fim  com  a  renúncia  forçada  de  Vargas.  Empeza-se,  então,  o  regime 

populista no Brasil, que se mantem no país até 1964, quando um novo golpe militar 

toma o poder.  
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Verificou-se  que  de  1964  a  1985  ocorre  uma  total  restrição  de  direitos 

políticos e a ampliação de direitos sociais, a fim de manter o povo calado, visando 

manter o regime militar por mais tempo. Contudo, finda-se o regime ditatorial em 

1985, após manifestações populares em 1984, pelas eleições diretas no país,  e, 

posteriormente,  em  1988,  promulga-se  a  Constituição  Federal  da  República, 

chamada de Constituição Cidadã, pois trouxe em seu bojo uma gama de direitos e 

garantias fundamentais, chamadas por Lenio Steck de plus normativo.

Viu-se, portanto, que o início da formação da cidadania brasileira ocorre sem 

a  participação  ativa  dos cidadãos na  esfera  pública  estatal.  Pratica,emte  com a 

ausência de manifestações se buscando a concessão, ou manutenção de direitos e 

garantias  sociais.  Logo,  a  crise  de  identidade  está  relacionada  ao  “peso  do 

passado”. Faz-se, então necessária a prevalência constitucional no país, uma vez 

que representa a lei  fundamental  do ordenamento jurídico brasileiro  e  locus dos 

direitos fundamentais e sociais dos cidadãos brasileiros. O texto constitucional deve 

ser respeitado pelos cidadãos brasileiros, bem como sua função primordial, qual seja 

a  de  preservar  a  organização  estatal,  visando-se  a  manutenção  do  Estado 

Democrático Brasileiro. 

Constatou-se que a própria Constituição Federal  concedeu ao Judiciário  a 

tarefa  de  realização  das  promessas  constitucionais  não  efetivadas  pelo  Estado. 

Todavia, atitudes ativistas passaram a ser implantadas por juízes e tribunais, que, 

então, passaram a transpor os limites constitucionalmente impostos. O povo por sua 

vez,  ante  a análise  histórica  do passado,  não participou da formação da esfera 

pública no país. Formou-se um Estado sem nação, ou seja, sem que os cidadãos 

brasileiros  se  reconheçam  como  pertencentes  desse  país,  sem  uma  identidade 

cultural definida.  

Discutiu-se, assim, como o ativismo judicial implicou em prejuízo a construção 

da  cidadania  no  Brasil,  como  também  essa  crise  de  identidade  representa  um 

problema  de  Constituição  e  democracia.  O  Judiciário  teve  sua  legitimidade  de 

atuação alterada pela Constituição Federal de 1988, devendo-se assim agir, a fim de 

garantir, os direitos sociais concedidos ao povo pelo texto constitucional, quando o 

Estado, assim não o fizesse. 

O  Processo  de  individualização  decorrência  do  estado  moderno,  contribui 

para essa ausência de dever cívico, uma vez que se verifica que a população se 

torna mais individualista, deixando-se de ter ideais de comunidade.
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Os cidadãos brasileiros  já  se  encontravam descrentes  quanto  aos demais 

poderes do Estado, leia-se Legislativo e Executivo, porquanto apesar de eleitos de 

maneira  democrática,  podendo,  assim,  serem  pressionados  pela  população  na 

tomada  de  decisões,  nada  fizeram pela  execução  dos  direitos  sociais  previstos 

constitucionalmente.  O  Poder  Judiciário,  por  sua  vez,  ao  agir  de  maneira 

discricionária, através de juízes protagonistas que julgam possuir superpoderes para 

julgar o feito de acordo com suas vontades, passou a emitir decisões arbitrárias e 

autoritárias, acabando por retirar direitos já constantes aos cidadãos brasileiros no 

texto  constitucional.  Isso  contribuiu  de  maneira  direta  para  a  descrença  popular 

atual, pois se anteriormente sequer os poderes, eleitos democraticamente, sentiam-

se  pressionados  a  tomar  decisões  em  face  do  descontentamento  populacional, 

atualmente, o judiciário, que não é eleito pelo povo, em nada se sente compelido a 

agir ante ao desapontamento populacional.

Por outro lado, demonstrou-se que a Constituição Federal de 1988 precisa 

prevalecer  sobre  o  Poder  Judiciário,  e  os  cidadãos  brasileiros  precisam agir  de 

maneira  ativa  pugnando  para  que  isso  ocorra;  Devendo  desempenhar  assim,  o 

papel de fiscalizador das atividades judiciais e ocupar os espaços públicos, visando-

se resguardar  os interesses da coletividade.  Os cidadãos brasileiros  não podem 

representar meros expectadores enquanto o judiciário decide de acordo com sua 

vontade. 

Dessa  forma,  se  propugnou  pela  construção  de  uma  identidade  cidadã 

brasileira através do desenvolvimento de uma cidadania ativa e participe do espaço 

púbico  brasileiro,  pela  construção  de  uma  identidade  cultural  brasileira  e  um 

pertencimento estatal, a fim de frear as atitudes autoritárias emanadas pelo Poder 

Judiciário. Construindo-se, dessa forma, um futuro melhor tanto para as presentes,  

quanto  para  as  futuras  gerações,  no  qual  a  supremacia  constitucional  seja 

respeitada e o Judiciário desenvolva seu papel concedido pela norma constitucional 

de  garantidor  dos  direitos  e  garantias  constitucionais,  guardião  da  norma 

constitucional de seu núcleo fundante do Estado Democrático de Direito.
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