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RESUMO
O Estado Democrático de Direito é um pilar da República Federativa do Brasil e possui duas vertentes formadoras: o
Estado de Direito e o Estado Democrático. No que tange a estes aspectos, o principio constitucional da legalidade,
fundamentado, em especial, no artigo 5º, inciso II da Constituição Federal de 1988, entre outros artigos esparsos, e na
Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão em seu artigo 4º, se faz legítimo para a sustentação das relações
humanas, tanto na esfera particular, quanto na esfera pública. Ainda, cumpre ressaltar que o referido princípio vincula a
mais pura interpretação das leis para proferir decisões, fazendo com que se instaure verdadeira garantia contra a prática
de arbítrios. Desta forma, o presente artigo objetiva expor tais divagações, e no tocante ao respeito ao Supremo Tribunal
Federal, quais efeitos surgem no ordenamento jurídico, após proferirem julgamentos com intepretações agregadas de
descuido ao princípio da legalidade, bem como o que afeta ao instituto do Estado Democrático de Direito e a segurança
jurídica. Ao final, traz decisões extraídas do STF, salientando a necessidade do princípio da proporcionalidade como um
instrumento  para  exaurir  conflitos  entre  direitos  como a proatividade exacerbada,  aliada  a exacerbada margem de
legitimidade que esbarra no âmbito dos outros Poderes e o princípio da Separação dos Poderes.

PALAVRAS-CHAVE: Decisões judiciais; Estado Democrático de Direito; princípio da legalidade.  

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo não tem como objeto arquitetar argumentos atinentes à historicidade do
dever de motivar as decisões judiciais, tampouco debater os aspectos relativos à insuficiência e/ou
inexistência das referidas fundamentações. Portanto, analisar-se-á, de maneira restritiva, o princípio
constitucional da legalidade como basilar  do Estado Democrático de Direito e a repercussão no
tangente as decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal hodiernamente.

Neste contexto, salienta-se que o Estado Democrático de Direito erigido pela Constituição da
República  Federativa  do  Brasil  em  seu  art.  1º,  caput,  comporta  um  liame  com  os  direitos
fundamentais  e,  por  sua  vez,  tem  como  substrato  principal  o  Estado  de  Direito  e  o  Estado
Democrático (CAPEZ, 2013). Assim, é mister esclarecer que o referido princípio propaga a ideia de
que o Brasil não é um Estado de Polícia, isto é, antidemocrático, autoritário e contrário aos direitos e
garantias de cunho fundamental, que, diga-se de passagem, são intransmissíveis e inalienáveis.
(BULOS, 2014).

Assim, há de se ressaltar que o Estado Democrático de Direito transcende ideais alusivos à
estrutura jurídico-política, a qual é conduzida sob a ótica de um Estado de Justiça que delibera a
respeito da vida boa e do bem comum. (BARZOTTO, 2003).

Cumpre enfatizar ainda, que o Estado de Direito é criado pelo liberalismo e abarca a previsão
de direitos fundamentais e suas respectivas garantias, bem como a distribuição do poder estatal.
(FACHIN,  2012).  Já  o  Estado Democrático  é  sustentado pela  soberania,  instrumentalizada pela
efetiva  e  operante  participação  do  povo  na  coisa  pública,  mediante  os  representantes  eleitos
(LENZA, 2014).
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Por conseguinte, o estudo projeta-se para a conceitualização do princípio da legalidade, tendo
em vista que Poder Judiciário vem tomando um posicionamento cada vez mais proativo e extensivo
quanto  à  interpretação  da  Constituição  Federal,  resultando,  por  certo,  em um intensificador  do
sentido e alcance das normas gerais. (BARROSO, 2008).

O art. 5º, inciso II da CRFB/88 elenca que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei”, assim, permite-se a interpretação de que a atuação deve
ocorrer dentro do âmbito que estabeleceu o legislador, em outras palavras, corrobora com o respeito
e submissão às leis. (SILVA, 2014).

Neste diapasão,  é  imprescindível  pontuar  que a  Declaração de Direitos do Homem e do
Cidadão também se preocupou em sistematizar o que se tem por legalidade, quando bem dispôs em
seu art. 4º que:

A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos
direitos naturais de cada homem não tem por limites senão aqueles que asseguram aos outros
membros  da  sociedade  o  gozo  dos  mesmos  direitos.  Estes  limites  apenas  podem  ser
determinados pela lei. 

Não obstante,  faz-se  profícuo destacar  que a  legalidade é  marcada  essencialmente  pela
configuração relativa à lei formal, isto é, norma geral e abstrata aprovada na esfera Legiferante e
sancionada pelo Executivo, conforme os moldes do devido processo legislativo e, por conseguinte,
por lei material, que corresponde a toda e qualquer norma editada pelo Poder Público. (BULOS,
2014). 

Como  corolário  da  classificação  deste  princípio,  vê-se  que  nada  mais  é,  que  um
desdobramento da própria noção de Estado Democrático de Direito, uma vez que o Brasil é regido
por leis mantenedoras do direito de liberdade de expressão e participação democrática, remontando,
assim, uma garantia edificada pela Constituição Federal a todo e qualquer particular. (PEREIRA,
2012).

Sob  o  mesmo enfoque,  verifica-se  que  a  legalidade  em sua  vertente  axiológica  exprime
conteúdo de justiça, em razão da redução da força dos atos normativos do Poder Executivo no que
concerne a atos regulamentadores autônomos, que não mais existem no direito brasileiro, para dar
lugar a lei em seu sentido material, além do puramente formal. (DI PIETRO, 2017).

Assim,  a  proteção  dos  indivíduos  contra  os  arbítrios  cometidos  pelo  Estado  e  aqueles
cometidos por particulares encontram respaldo no princípio supracitado, a julgar pela liberdade na
atuação e exteriorização de comportamentos não proibidos por lei. (PEREIRA, 2012).

Entrementes “o princípio da legalidade transmite a ideia de que apenas o Poder Legislativo
pode criar comandos inovadores na ordem jurídica”. (BULOS, 2014).

Por  oportuno,  busca-se  aqui  alicerçar  as  bases  da  legalidade  fundada  no  princípio  da
legitimidade,  pois,  conforme  entendimento  doutrinário:  “os  regimes  ditatoriais  também  atuam
mediante leis (...) prova de que nem sempre a ordem jurídica é justa”. (SILVA, 2014).

É imperioso enfatizar que a legalidade não se confunde com o atributo da legalidade, pois,
como já asseverado, a legalidade atrela-se a ideia de adequação com certa ordem jurídica, de modo
que um ato jurídico é ilegal quando contrário à legislação vigente. De mais a mais, a legitimidade
não diz respeito à consonância com normas legais, mas sim a existência de leis ou instituições.
(DENZ, 2008).

Para melhor análise da matéria, ratifica-se que:

Comumente, um ato jurídico é legítimo se a sua fonte de elaboração dispunha de poderes para
sua edição ou se constitui manifestação inequívoca da vontade daqueles que o geraram. O que
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importa para a configuração da legitimidade é saber se a norma produzida condiz efetivamente
com a vontade daqueles que poderiam elaborá-la. (DENZ, 2008).

Dito  isso,  resta  demonstrar  que  a  escolha  quanto  ao  modo  proativo  de  interpretar  a
Constituição pelos Tribunais nem sempre acarreta pontos positivos. 

Isto  porque,  esta  ideia  ativista  decorre  de  uma  participação  mais  ampla  e  intensa  do
Judiciário, seja na concretização de fins constitucionais ou valores, atrelado à visível interferência no
espaço de atuação dos outros Poderes. (BARROSO, 2008).

Nesse prisma, os riscos destas condutas notoriamente extensivas esbarram intrinsecamente
na legitimidade democrática, o que por si só, deve ser alvo de discussões acaloradas em razão do
passado ditatorial do Brasil, mas também pela ausência de capacidade institucional do Judiciário
para decidir acerca de determinadas matérias e politização da justiça. (BARROSO, 2008).

Insta esclarecer que as decisões judiciais devem se sujeitar, de pronto, aos preceitos legais,
quando estes apresentarem conformidade com o que dispõe a Constituição Federal, pois condutas
contrárias colidem com os parâmetros adotados pela ordem jurídica. (DIAS, 2006).

Defronte  a  isto,  resta  claro  que  a  motivação  dos  atos  jurisdicionais,  embora  necessário,
provoca certas limitações nos poderes exarados pelo magistrado, visto que há exigências acerca da
adequada  aplicação  da  legalidade,  que,  por  sua  vez,  está  aliada  com  o  respeito  aos  direitos
fundamentais. Assim, quando as decisões pautam-se manifestamente nas leis e não se observa
extrapolações no desempenho das funções, têm-se assegurada a garantia ao jurisdicionado, de
conhecer as razões que convenceram o juiz a julgar, bem como as conclusões que o levaram a
solução do caso conflituoso. (JUNIOR, 2008).

Os ideais oriundos da segurança, ordem e certeza formam e resguardam os valores do direito
positivo.  Entretanto,  o  valor  do  justo  deve  prosperar  para  concretização  da  justiça  no  seio  da
sociedade,  pois  sem  estes,  poderia  se  instaurar  o  arbítrio  e  a  desarmonia  ante  a  lesão  da
democracia. (SILVA, 2004).

A título de esclarecimento, destaca-se que:

A  jurisprudência  (decisões  dos  Tribunais  Judiciais)  é  um  dos  instrumentos  que,  quando
adequadamente manipulada, contribui para consagrar a força da segurança jurídica e instalar,
com a solução de modo uniforme dos conflitos, confiabilidade nos negócios jurídicos a serem
celebrados,  em face  da  previsibilidade  de  regras  conhecidas  e  estáveis  que  os  regulam.
(DELGADO, 2008).

Ora, se há acentuada imprevisibilidade das decisões judiciais, indiscutivelmente, há também o
fortalecimento  dos  males  provocados  pela  insegurança  jurídica  e  consequente  auxílio  para  o
desfalecimento do regime democrático. (DELGADO, 2008).

A segurança jurídica nada mais é do que uma garantia oriunda da positividade do direito, a
qual pode ser entendida em um sentido amplo e um sentido estrito, tudo conforme interpretação dos
termos da Constituição. Desta feita, se analisarmos amplamente esta dicotomia, ver-se-á o papel de
proteção, garantia e estabilidade de situação ou pessoa em vários campos. Já o sentido estrito
consiste  na certeza dos negócios  jurídicos,  o  que corrobora com garantia  dada às  pessoas de
ciência anterior ao pleito de ações, de que se envolvidas em relações jurídicas, estas se mantém de
maneira estável, mesmo com modificações nos pilares legais sobre a qual foi estabelecida. (SILVA,
2004).

Noutro  giro,  a  segurança  jurídica  é  entendida  como  um  enunciado  principiológico  com
hierarquia superior, em outras palavras, contém um valor a ser devidamente aplicado, de maneira
absoluta, para que a força do Direito seja pragmaticamente consagrada. (DELGADO, 2008).
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Como desenlace da temática, é patente que o Judiciário e, especialmente o Supremo Tribunal
Federal, devem acatar as escolhas legítimas tomadas pelo legislador em contraposição ao exercício
razoável  da  discricionariedade,  para  que  assim,  contribua  com  a  cultura  de  respeito  aos
precedentes,  segurança  jurídica,  princípio  da  isonomia,  integridade  e  eficiência  do  sistema.
(BARROSO, 2008).

Seguindo esse posicionamento, cumpre enfatizar que as decisões judiciais devem estar de
acordo  com  os  limites  estampados  nas  normas  gerais,  a  fim  de  respeitar  os  procedimentos
substanciais do Direito, quais sejam, a racionalidade, correção, motivação e justiça, pois, uma vez
que figurado o desrespeito, o ativismo judicial pode se tornar um verdadeiro problema. (BARROSO,
2008).

Em síntese, pela compreensão exata do conceito de Estado Democrático de Direito, bem
como seus  parâmetros  fundamentais,  como a  supremacia  da  Constituição,  direitos  do  homem,
separação dos poderes e princípio da legalidade, entende-se claramente a relevância do dever de
fundamentar as decisões judiciais sob os pontos norteadores da Constituição. (NOJIRI, 2000).

Portanto, das considerações tecidas até o presente momento, buscou a percepção de que o
Direito possui direta correlação com as evoluções sociais e, por vezes, o Judiciário, apresenta-se de
maneira proativa, a guisa de sanar a inércia do Poder Legislativo e equiparar o Direito aos anseios
da sociedade. No entanto, esta é apenas uma exemplificação das manifestas condutas proferidas
pelo Poder  Judiciário acobertado sob o manto da participação intensa e com interferências aos
outros Poderes, fazendo merecer, desta forma, a discussão sobre a violação ou não, do princípio da
legalidade,  nota  fundamental  do  Estado  Democrático  de  Direito  quando  há  extrapolações  da
legitimidade,  devendo  vigorar  a  fundamentação  dos  julgamentos,  ante  o  risco  de  propagar  a
insegurança jurídica e injustiças sociais.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Quanto aos métodos utilizados, tem-se o de abordagem dedutivo. Em relação aos métodos
jurídicos, serão utilizados o método interpretativo, exegético e o sistemático. A técnica de pesquisa
se fundamentará na pesquisa documental e bibliográfica em livros, artigos, jurisprudências e outras
fontes de pesquisa ligadas ao tema.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dada a complexidade do instituto tratado neste artigo, não se pretende produzir definições
inovadoras, mas acolher o entendimento de alguns dos doutrinadores pátrios a fim de traçar com
primazia  os  elementos  vitais  a  respeito  do  princípio  da  legalidade  como  um  pilar  do  Estado
Democrático de Direito.

É  válido  pontuar  que  a  República  Federativa  do  Brasil  tem como  fundamento  o  Estado
Democrático  de  Direito,  alicerçado  no  preâmbulo  e  no  art.  1º  da  CF/88,  o  qual  possui  pilares
intrínsecos  como  a  soberania,  a  cidadania,  os  valores  sociais  do  trabalho,  a  livre  iniciativa,
pluralismo político e a dignidade da pessoa humana. (FACHIN, 2012).

O  Estado  Democrático  de  Direito,  como  já  asseverado,  consiste  na  superação  de
desigualdades  sociais  e  regionais,  para  a  promoção  e  instauração  de  um  regime  à  luz  dos
parâmetros da justiça social. (SILVA, 2005).

Por outro lado, vale rememorar que a legalidade coaduna com vários campos do Direito, a
título de exemplo, Direito Penal, Direito Tributário e Direito Administrativo, tendo, por excelência,
efeitos importantíssimos no ordenamento jurídico. (FACHIN, 2012).
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Com efeito, elucida-se que a legalidade é um princípio constitucional informador do Estado
Democrático de Direito consagrado no art. 5, inciso II da CF/88, em outras palavras, é o que lhe
qualifica, sua identidade. (VASCONCELOS, 2003).

Dito isso, busca-se analisar que a não uniformidade das decisões judiciais provenientes da
ausência de causas jurídicas que justificam a mudança do entendimento exarado pelos Tribunais
Superiores e, em especial, o Supremo Tribunal Federal, acarreta intranquilidade no ambiente jurídico
e social, bem como sugere aumento na carga de conflitos. Além disso, a sobredita inexistência de
uniformização nos julgamentos ofende alguns dos princípios fundamentais mais importantes trazidos
à baila pela Constituição, como a dignidade da pessoa humana, regime democrático, estabilidade
das instituições e valorização da cidadania. (DELGADO, 2008).

Analogamente  a  ausência  de  uniformização,  a  interpretação  repetida  da  Constituição  de
maneira a expandir o seu sentido e alcance, pode afrontar o que se tem por segurança jurídica.
(BARROSO, 2008).

Com esta noção elementar,  clarividente que os operadores do Direito devem respeitar as
normas gerais mesmo com o princípio da discricionariedade, pois a expansão do Judiciário no que
diz  respeito  à  prática  usual  da  supracitada  atuação  proativa,  pode  criar  uma  preocupação  no
ambiente jurídico, que possui intima ligação com a não observância dos parâmetros da democracia
brasileira. (BARROSO, 2008).

Considerando a linha de raciocínio, frisa-se que a segurança jurídica compreende a garantia
de previsibilidade das decisões judiciais,  estabilidade nas relações sociais,  impõe obstáculos ao
modo inovador  de  pensar  dos  magistrados  quando  em desarmonia  com as  leis  e  fortalece  as
súmulas  jurisprudenciais.  Além disso,  trata-se  de  um veículo  garantidor  da  fundamentação  das
decisões. (DELGADO, 2008).

Nesse sentido, cabe discorrer que a Constituição assegura a segurança jurídica em suas
diversas acepções,  isto  é,  segurança como proteção dos direitos subjetivos,  a  segurança como
direito social, a segurança como garantia e, por fim, a segurança por meio do direito. (SILVA, 2004).

O cerne  da  questão  situa-se  no fato  de  que algumas decisões proferidas pelo  Supremo
Tribunal Federal são discutíveis em razão de seu conteúdo polêmico, ainda mais quando analisadas
sob o enfoque da aplicação ou não do princípio da legalidade.

 Em primeiro momento, destaca-se a decisão tomada na análise do Recurso Extraordinário
com Agravo (ARE) 964246 que teve repercussão geral reconhecida por reafirmar a tese acerca da
execução de penas como a de prisão, após condenação pela Justiça de segundo grau. 

Nessa  vereda,  o  STF  resolveu  manter  o  réu  preso  mesmo  antes  de  exaurir  todas  as
possibilidades recursais, o que coaduna com um verdadeiro abuso, retrocesso e absurdo jurídico,
tendo em vista a ofensa direta à disposição contida no art. 5º, inciso LVII da Constituição Federal:
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória”.

Desta forma, é válido consignar que a execução antecipada em matéria penal afigura violação
ao  supracitado  artigo  que,  por  sua  vez,  traduz-se  no  princípio  constitucional  da  presunção  de
inocência. (ROMANO, s.d).

 A título de complementação, elucida-se que os efeitos abalizados pelo status de condenado e
a consideração no que diz respeito à culpa, só podem iniciar após o trânsito em julgado de sentença
condenatória, à luz da interpretação literal da presunção de inocência. (CERNICCHIARO; COSTA,
1995).

 Além disso, ressalta-se que a dignidade da pessoa humana, notoriamente um valor moral e
espiritual inerente à pessoa que se manifesta na autodeterminação consciente e responsável da
própria vida e constitui um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar. (MORAIS,
2014), é colocada em xeque com a referida decisão.
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Seguindo a esteira de argumentos, elenca-se o pensamento kantiano acerca da configuração
da dignidade da pessoa humana: “uma coisa que tem um preço pode ser substituída por qualquer
outra coisa equivalente; pelo contrário, o que está acima de todo preço e, por conseguinte, o que
não admite equivalente, é o que tem uma dignidade”. (KANT, s.d).

Resta  claro  a  presença  de  limitações  a  garantias  constitucionais  que  se  irradiam e  dão
suporte  valorativo  ao  Ordenamento  Jurídico  com a  decisão  ora  em destaque,  o  que  deve  ser
cuidadosamente analisado sobre a ameaça de se criar injustiças. (ROMANO, s.d) 

Em  suma,  entende-se  que  para  que  as  garantias  constitucionais  sejam  consolidadas  e
devidamente respeitadas, os indivíduos e os Operadores do Direito, em especial, devem perpetrar
suas condutas em acordo com as leis.

Por outro lado, em sede de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI de nº
4.277)  e  a  Arguição de  Descumprimento  de  Preceito  Fundamental  (ADPF de  nº  132)  houve  o
reconhecimento da união estável por casais homoafetivos, desdobrando, por consequência, o direito
de acesso à herança, pensões alimentícias ou por morte.

Outrossim,  como  resultado  do  julgamento  proferido  pelo  STF,  deu-se  o  aval  acerca  da
possibilidade de independência em planos de saúde e de previdência por homossexuais, atendendo
os anseios e evoluções sociais  com a adequação do Direito,  de modo a promover,  também, a
justiça.

É forçoso perceber que embora se veja padrões mais flexíveis quanto às decisões judiciais, a
atitude  do  nosso  legislador  constitucional  demonstra  irrefutavelmente  que  a  valorização  e
continuidade do método dos padrões estabelecidos para decidir, permitem que a previsibilidade e
segurança jurídica sejam construídas gradualmente, apesar das diversas dificuldades que circundam
o tema. (WAMBIER, 2002).

À vista do exposto, busca-se sublinhar o juízo de ponderação a ser exercido nos moldes do
princípio  da proporcionalidade.  Este orienta que o ônus imposto para que soluções conflituosas
sejam dirimidas é o sacrifício de um direito, o qual pode ser aplicado tanto pelo legislador, quanto
pelo juiz. (BRANCO, 2002).

Não se pode olvidar que “uma das aplicações mais proveitosas contidas potencialmente no
princípio da proporcionalidade é aquela que o faz instrumento de interpretação toda vez que ocorre
antagonismo entre direitos fundamentais e se busca desde aí solução conciliatória, para a qual o
princípio é indubitavelmente apropriado”. (BONAVIDES, 1994).

Nesse passo, conclui-se que alguns padrões foram flexibilizados nos últimos anos no tocante
a decisões judiciais,  o  que por  vezes,  faz-se imprescindível  para adequação do Direito  com as
evoluções  sociais.  No  entanto,  isto  carece  de  cuidados  e  eventualidade,  pois  uma  vez  que
empregado de maneira recorrente, há risco de ofender alguns princípios e fundamentos do Estado
Democrático de Direito,  mormente,  o princípio da Separação dos Poderes,  segurança jurídica e
forma democrática de governo. Destarte, a exigência no tocante a motivação das decisões comporta
inúmeras garantias e valoriza, irrefutavelmente, os pilares abalizados no nosso País, fazendo-se de
um instrumento de suma importância, cuja aplicação deve estar pautada no princípio da legalidade.

4. CONCLUSÃO

O princípio da legalidade, certamente, permanecerá sendo basilar ao Estado Democrático de
Direito, não subtraindo, portanto, as características fundamentais que o comportam, como o respeito
à  lei  e  o  poder  do  povo.  Todavia,  a  correlação  existente  entre  Direito  e  sociedade  é  de  total
influência, inspirando e alavancando a evolução de ambos. É premente que se deixe claro que as
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decisões  notoriamente  dinâmicas  se  aplicam  nesse  âmbito,  pois  os  anseios,  ideologias  e
necessidades dos indivíduos são refletidos diretamente no Direito.   

Entretanto, faz-se necessário o entendimento e aplicação do princípio da legalidade em sua
essência,  o  qual  está  estabelecido  na  Declaração  de  Direitos  do  Homem  e  do  Cidadão  e  na
Constituição Federal, para que se alcance a correta e adequada utilização do mesmo. Além disso,
os operadores do Direito devem ter cuidado para utilização de tal princípio, pois este é primordial no
ordenamento jurídico, produzindo efeitos e resultados intrinsecamente relacionados à justiça.

O que se observa é que as decisões dos tribunais superiores, interligadas, em sua maioria, ao
indivíduo e seus respectivos anseios, tendem a relativizar o principio da legalidade, atitude esta que
pode acarretar abusividades e figurar um verdadeiro retrocesso, quando aplicado em demasia. Em
síntese, buscou elucidar que o princípio da legalidade, se utilizado de maneira adequada, reafirma
os fundamentos do Estado Democrático de Direito e, assim, preserva a democracia, sem colocar em
xeque o importante instituto da segurança jurídica e os pilares essenciais à justiça.
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