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RESUMO 

O Supremo Tribunal Federal tem enfrentado, ultimamente, crises institucionais decorrentes do conflito de 
percepções acerca das legítimas atribuições da Corte. O trabalho tem por escopo realizar uma análise da 
legitimidade do STF na sociedade brasileira, haja vista que nos últimos anos, tanto no Brasil como em outros 
países, tem tomado corpo a discussão sobre o papel que uma Suprema Corte deve e pode desempenhar em 
um Estado Democrático de Direito. Para tanto, realizar-se-á um estudo pormenorizado do “ativismo judicial”, 
suas origens e múltiplas acepções na doutrina clássica e contemporânea, realizando-se uma análise das 
possíveis atribuições contramajoritárias que são reclamadas de Tribunais Constitucionais. O método a ser 
utilizado é a pesquisa bibliográfica (método teórico), em textos nacionais e estrangeiros, dando subsídios para 
o desenvolvimento dos problemas da pesquisa e possibilitando a compreensão da temática. Pretende-se 
empreender um amplo levantamento de dados, com posterior fichamento, análise e confrontação das 
posições coletadas, além da realização de um levantamento de precedentes do STF em que são 
mencionados expressamente os conceitos acima destacados, com objetivo de identificar combinações e 
contradições nas rationes decidendi exaradas pela Corte, sem apartar decisões que abordem conceitos 
correlatos ao tema aventado. Ao final da análise de todo material obtido, visa-se alcançar uma sólida 
conclusão acerca do legítimo papel que o STF deve assumir na situação atual do país.  Afinal, deveria o STF 
incumbir-se de uma função contramajoritária, embargando os olhos para os clamores populares ou, nas 
palavras de um Ministro, assumir o papel de “vanguarda iluminista da Nação”? 
 
PALAVRAS-CHAVE: Funções do STF; Legitimidade; Poder Judiciário; Separação de Poderes. 

 
1. INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO  

 
Nos últimos anos, o Brasil vem enfrentando uma crise sem precedentes desde a 

redemocratização. O Supremo Tribunal Federal, longe de uma postura de distanciamento 
frente às tribulações que assolam o país, tem assumido, cada vez mais, um papel ativo na 
República, chamando para si responsabilidades outrora abarcadas pelas atribuições de 
outros Poderes. Inevitavelmente, então, observa-se que algumas decisões da Corte têm 
sido objeto de disputas sociais e políticas, ainda mais quando se tem em conta a recente 
onda de polarização que atinge a sociedade brasileira.  

Desse modo, objetiva-se realizar com o trabalho, ainda sem resultados, um amplo e 
sólido estudo acerca do papel que uma Suprema Corte deve (ou deveria) desempenhar em 
um Estado Democrático de Direito, através, notadamente, de uma análise situacional do 
contexto brasileiro, em que posições e decisões do Supremo Tribunal Federal são alvos de 
embates de toda ordem. 

Tem-se como premissa, desde logo, que não se trata de um fenômeno recente ou 
exclusivamente brasileiro, sendo que: 

 
Em diferentes partes do mundo, em épocas diversas, cortes constitucionais ou 
suprema cortes destacaram-se em determinadas quadras históricas como 
protagonistas de decisões envolvendo questões de largo alcance político, 
implementação de políticas públicas ou escolhas morais em temas controvertidos 
na sociedade (BARROSO, 2009, p. 18). 
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Por essa razão, se procederá ao estudo de materiais nacionais e internacionais, 
contemporâneos e clássicos, doutrinários e institucionais, que possam contribuir com o 
desenvolvimento da pesquisa a ser desenvolvida, buscando-se delinear a problemática ao 
contexto pátrio para alcançar respostas e alternativas adequadas à atual situação brasileira. 

Diante desse quadro, elegeu-se como problemas de pesquisa: O Supremo Tribunal 
Federal tem cumprido qual papel na ordem jurídica brasileira? Qual o legítimo e adequado 
papel a ser assumido por uma Suprema Corte no contexto de um Estado Democrático de 
Direito, levando-se também em consideração as demandas e interesses sociais?  

Quanto à base teórica, o primeiro conceito a ser analisado na pesquisa será, 
inevitavelmente, o de ativismo judicial, que detém distintas designações. Barroso (2019, p. 
22-30) define-o como “uma atitude, a escolha de um modo específico e proativo de 
interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e alcance”, indo assim “além do 
legislador ordinário”. De forma diversa, Soliano (2013, p. 612) entende ser o ativismo judicial 
“uma atuação discricionária do Poder Judicante sob o pretexto de estar dando concretude 
ao texto constitucional”. Ainda sobre a depreciação do chamado ativismo, bem como o seu 
enfrentamento a partir de conceitos equivocados, vale a pena destacar Bolick (2017, p. 1): 

 
Judicial activism” is the universal pejorative. It is one thing on which both the right 
and left, red and blue, agree—that judicial activism is horrible. But think about this 
for a moment: Every single person (...) is an activist. We are here because we are 
activists. After all, the opposite of activism is passivity, and perish the day that any 
of us are accused of passivity (BOLICK, 2017, p. 1).  
 

Buscar-se-á, ainda, analisar os pontos de intersecção do ativismo judicial com a 
“judicialização” – que ocorre quando “questões relevantes do ponto de vista político, social 
ou moral estão sendo decididas, em caráter final, pelo Poder Judiciário” (BARROSO, 2010, 
p. 8) – e a “politização” – ocorrida pela “introdução da jurisdição (sobretudo a das cortes 
institucionais) no processo de formulação de políticas públicas” (CASTRO, 1997, s.p.) 
destacando suas principais diferenças a partir de distintas abordagens doutrinárias. No 
sentido da influência recíproca dos conceitos acima indicados, Castro (1997, s.p.), v.g., 
assevera que “do ponto de vista do processo político como um todo, a judicialização da 
política contribui para o surgimento de um padrão de interação entre os Poderes” e, 
“corresponde também, como é óbvio, a uma politização da justiça”.  

Ademais, pretende-se, com o desenvolvimento do trabalho, perscrutar as origens 
históricas do que se entende majoritariamente na atualidade por ativismo judicial, buscando 
identificar os papéis desempenhados pelo conceito em diferentes épocas e contextos 
históricos, a fim de tentar trazer uma versão histórica da definição, refletindo acerca do seu 
desenvolvimento, bem como analisando seu significado atual, particularmente no Brasil.  

Para realizar a análise proposta, mostra-se imprescindível um estudo abrangente 
acerca dos princípios constitucionais (DWORKIN, 1989) e das formas de interpretação e 
aplicação das chamadas normas de textura aberta (HART, 1986, p. 140-161), utilizando-se 
para tanto de diferentes abordagens acerca do tema. O estudo da força normativa da 
Constituição, bem como seus diferentes métodos de interpretação, mostra-se inevitável. 
Ainda, pretende-se realizar uma detida análise de conceitos correlatos, como a mutação 
constitucional, controle concentrado de constitucionalidade e teoria da separação de 
poderes.  

Como segundo significado principal a ser levantado para o desenvolvimento do 
trabalho, pretende-se analisar a função contramajoritária (ALEXANDER BICKEL, 1986, 
p.16) a ser desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal. Como o próprio nome sugere, 
o poder contramajoritário resta presente quando a decisão exarada, seja em busca da 
efetivação de direitos fundamentais ou outras motivações diante do que dispõe a 
Constituição, não almeja estar em consonância com os anseios da maioria. Tal poder se 
dá, especialmente, na proteção de grupos vulneráveis e minoritários, mas não se limita a 
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essa função. Nas palavras de Abboud (2012, p. 194) “a função contramajoritária do direito 
fundamental assegura, em última instância, a força normativa da Constituição e a 
preservação do princípio da dignidade da pessoa humana”.  

Assim, como delineado pelo próprio título, pretende-se confrontar os conceitos de 
ativismo judicial e função contramajoritária a partir de seu aprofundado estudo, retirando 
daí a resposta ao problema de pesquisa e tentando vislumbrar, ainda, possíveis alternativas 
à questão proposta.  

 
2. METODOLOGIA DE PESQUISA 
 

A pesquisa será realizada através do método exploratório, por meio principalmente 
de análise bibliográfica, direcionada a obras de diversos autores, inclusive os clássicos ou 
que tenham tratado de maneira original a temática proposta. Através de buscas em 
plataformas de dados, pretende-se selecionar trabalhos relevantes sobre o tema, que 
possam de alguma forma contribuir com o desenvolvimento da pesquisa. Com a análise de 
todo o material doutrinário colhido, pretende-se efetuar uma construção teórica final que 
agregue e congregue variados aspectos levantados sobre a matéria. 

Além disso, realizar-se-á um levantamento de decisões judiciais relevantes no 
Supremo Tribunal Federal que abordam os conceitos trabalhados no desenvolvimento da 
pesquisa. Proceder-se-á, inicialmente, com o levantamento destes precedentes nos 
repositórios oficiais de jurisprudência da Corte, notadamente no seu sítio eletrônico. A partir 
das análises detalhadas dos materiais coletados e da reflexão, com fichamento, das razões 
de decidir presentes nas decisões, pretende-se a utilização do método comparativo, 
visando confrontar os precedentes levantados: de um lado, os que defendem uma postura 
“ativista” do Supremo Tribunal Federal e, de outro, os que defendem seu papel 
“contramajoritário”.  

A fim de exemplificar as análises efetuadas no trabalho, utilizar-se-á, ainda, casos 
emblemáticos decididos pela Suprema Corte brasileira, mesmo quando os acórdãos não 
abordarem expressamente os conceitos propostos, a fim de ilustrar a aplicação dos 
mesmos e das razões de decidir identificadas nos precedentes coletados na etapa anterior 
da pesquisa.  

O método de trabalho dos dados coletados será, ainda, eminentemente comparativo, 
buscando-se estabelecer um confronto entre as decisões coletadas, intentando 
demonstrar, inclusive, eventuais dissídios jurisprudenciais que se evidenciem a partir da 
pesquisa, que se lastreará, nessa etapa, nos estudos teóricos desenvolvidos na primeira 
etapa do trabalho.  

Isto posto, o método de abordagem das informações teóricas coletadas na primeira 
etapa do estudo, bem como dos dados coletados através da pesquisa jurisprudencial 
descrita, consistirá na utilização da Crítica Hermenêutica do Direito, especialmente a partir 
das contribuições do seu percursor, Lenio Luiz Streck. Referida forma de abordagem terá 
por escopo, especialmente, a identificação das respostas corretas e constitucionalmente 
adequadas às questões propostas.   

Assim, com esteio no sólido levantamento bibliográfico a na análise empírica dos 
acórdãos selecionados, pretende-se responder aos questionamentos da pesquisa, aliando-
se teoria e prática em uma reflexão holística acerca da temática proposta.  
 
3. RESULTADOS ESPERADOS 
 

Considerando que “não é possível afirmar, de antemão, que uma atitude ativista seja 
sempre a atitude correta ou incorreta diante de todos os casos jurídicos possíveis” (VIEIRA, 
2009, p. 48), com o desenvolvimento desta pesquisa, em um primeiro momento, busca-se 
demonstrar duas correntes, antagônicas entre si, acerca do ativismo judicial. 
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A primeira corrente a ser exposta sustenta que há duas nuances do ativismo judicial: 
uma positiva e outra negativa. Frisa-se, nesse momento, a positiva, verificada quando o 
julgador “atua na busca da proteção dos direitos fundamentais e da garantia da supremacia 
da Constituição” (TEIXEIRA, 2012, p. 49). Nesse sentido, apesar da inegável importância 
da teoria da Separação dos Poderes na construção de um Estado Democrático de Direito, 
já que seu surgimento teve como objetivo principal “a proteção da liberdade individual 
contra o arbítrio de um governante onipotente” (MORAES, 2015, p. 430), há uma crítica 
com relação ao seu formato clássico, tendo em vista que este se mostra um dos “pontos 
mortos do pensamento político, incompatível com as formas mais adiantadas do progresso 
democrático contemporâneo, quando erroneamente interpretado, conduz a uma separação 
extrema, rigorosa e absurda” (BONAVIDES, 2014, p. 157-158), pois o poder estatal é uno 
e indivisível. Assim, “o que a doutrina liberal clássica pretende chamar de separação dos 
poderes, o constitucionalismo moderno determina divisão de tarefas estatais” (MORAES, 
2015, p. 430). Dessa forma, “a realização da Constituição [dos direitos fundamentais, 
principalmente] passa pela atividade intelectual de interpretar/aplicar conceitos e categorias 
jurídicas de elevado grau de generalidade e abstração, mesmo que para tanto seja 
necessário abraçar competências institucionais que ordinariamente tocam outros Poderes” 
(TEIXEIRA, 2012, p. 49), não como forma de interferir arbitrariamente na atribuição do outro 
Poder, mas sim um ativismo judicial atuante em detrimento das omissões e abusos 
eventualmente praticados pelo Legislativo e Executivo. Nas palavras do ministro Celso de 
Mello: 

 
[...] incumbe, aos Juízes e Tribunais, notadamente a esta Corte Suprema, o 
desempenho do dever que lhes é inerente: o de velar pela integridade dos direitos 
fundamentais de todas as pessoas, o de repelir condutas governamentais abusivas  
[...] Isso significa reconhecer que a prática da jurisdição [...] não pode ser 
considerada [...] um gesto de indevida interferência desta Suprema Corte na esfera 
orgânica dos demais Poderes da República (BRASIL, 2008, p. 25).  
 

Divergindo do que foi acima exposto, há uma segunda corrente, a qual defende que 
o ativismo judicial revela uma atuação ilegítima do Poder Judiciário. O que Teixeira (2012) 
– defensor da primeira corrente – entende como ativismo judicial positivo, Soliano (2013) 
chama de criatividade jurídica, pois para este autor, defensor do segundo posicionamento, 
todo e qualquer ativismo judicial, no conceito por ele construído, é prejudicial e ilegítimo. 

Soliano (2013, p. 609), conceitua ativismo judicial como “o excesso ou descontrole 
da concretização da Constituição”, advinda “da delegação à discricionariedade subjetiva do 
julgador”. Partindo deste pressuposto, “[...] o núcleo fundamental do Ativismo Judicial [é] 
uma atuação discricionária do Poder Judicante sob o pretexto de estar dando concretude 
ao texto constitucional acarretando, paradoxalmente, a distorção da própria autonomia do 
sistema jurídico e, portanto, do constitucionalismo e da democracia” (SOLIANO, 2013, p. 
612). Nessa perspectiva, defende que a separação dos poderes “é uma das maiores 
expressões do constitucionalismo” (SOLIANO, 2013, p. 595), exigindo a limitação dos 
Poderes, inclusive do Judiciário. A partir daí, a atividade ilegítima do julgador (ativismo 
judicial) identifica-se pelo modo como a interferência da competência do outro Poder ocorre. 

Sendo assim, pretende-se apresentar os demais fundamentos que justificam ambas 
as correntes para, então, chegar a uma conclusão acerca da temática proposta, buscando-
se os pontos de divergência e convergência entre as ideias até então expostas, 
respondendo-se então às indagações apresentadas pela pesquisa.  

A partir daí, intenta-se demostrar que a posição que defende um “meio termo”, 
abstratamente, é problemática quando se tem em conta o arbítrio e a insegurança jurídica 
que esta possibilita, buscando-se, então, concluir pelo procedimento mais adequado e 
consentâneo com o Estado Democrático de Direito, contrapondo-se o ativismo efetivador 
de direitos e garantias fundamentais ao ativismo que foge a este propósito. Por fim, 
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responder se o STF atua ou não dentro de suas atribuições, tendo como pano de fundo 
justamente a questão de suas funções na República: contramajoritária ou iluminista? 
Ativista ou autocontida? 
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