
 

UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA 

JESSÉ HAETTINGER CARLEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A OMISSÃO LEGIFERANTE E O SUPOSTO ATIVISMO JUDICIAL:  

PROVISÃO JURISDICIONAL DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

CONSTITUCIONAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Braço do Norte 

2019 



 
 

JESSÉ HAETTINGER CARLEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A OMISSÃO LEGIFERANTE E O SUPOSTO ATIVISMO JUDICIAL:   

PROVISÃO JURISDICIONAL DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

CONSTITUCIONAIS 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de 

Direito da Universidade do Sul de Santa 

Catarina como requisito parcial à obtenção 

do título de Bacharel em Direito. 

 

Linha de pesquisa: Justiça e Sociedade. 

 

 

 

Orientadora: Profª. Rosilda Perin Böger. Esp. 

 

 

 

 

Braço do Norte 

2019 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho monográfico, 

primeiramente, ao Rei dos Judeus, Jesus 

Cristo, nosso Senhor e Salvador, o qual 

sempre me protegeu, aos meus pais, que 

sempre me incentivaram, e a minha 

namorada, Mylena Karcle Posiva, 

incessantemente me apoiando. 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço, inicialmente, a Yhwh, nosso Senhor e Salvador, sempre me 

protegendo, dando forças descomunais para estudar, mesmo em períodos difíceis, de 

pouco sono e muito trabalho. 

Agradeço aos meus pais, presentes em todos os momentos conturbados, 

me ajudando, moralmente e financeiramente, para atingir os meus objetivos, 

entendendo todas as complicações destes cinco anos de caminhada. 

 Agradeço a todo o corpo docente da Unisul, especialmente, a minha 

orientadora, Rosilda Perin Böger, sempre atenciosa e prestativa, ajudando em todos 

os detalhes deste trabalho científico, aprimorando, ainda mais, meu raciocínio jurídico. 

Agradeço, ainda, ao escritório de advocacia da minha orientadora e do seu 

sócio, Douglas Vagner, por, nestes três anos, me darem a oportunidade de aprender 

a prática forense da advocacia, suprimindo minhas dúvidas. 

Por fim, agradeço ao Diretório Central dos Estudantes de Tubarão (DCE), 

que me oportunizou um maior contato com os discentes, aprendendo, outrossim, 

como funciona uma Universidade administrativamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como intento a análise de julgados do Supremo Tribunal 

Federal – STF, bem como de processos em fase de pré-julgamento, sob a ótica do 

Ativismo Judicial e da Omissão Legislativa, confrontando-se com os princípios 

constitucionais da Separação dos Poderes e da Segurança Jurídica. Trata-se de uma 

pesquisa exploratória, com método dedutivo, abordagem qualitativa e procedimento 

documental e bibliográfico. Ademais, utilizou-se como fonte de pesquisa leis, 

jurisprudência, doutrinas, artigos científicos e páginas da web.  Conceituou-se os 

princípios constitucionais da Separação dos Poderes e da Segurança Jurídica, os 

Direitos e Garantias Fundamentais e o Ativismo Judicial. Analisou-se a omissão 

legiferante como obstáculo à consolidação da Constituição Federal – CF/88; o 

ativismo judicial como resguardo dos direitos e garantias fundamentais constitucionais 

e alternativa à mora legiferante; e a segurança jurídica e a separação dos poderes 

como tentáculos do regime democrático de direito. O trabalho demonstra o STF como 

efetivador de direitos e garantias previstos na CF/88, em razão da mora legislativa. 

Contudo, demonstra o lado político da Suprema Corte em casos polêmicos, como a 

prisão em segunda instância, não observando o princípio da Segurança Jurídica. Além 

disso, percebeu-se que o Imposto sobre Grandes Fortunas – IGF se tornou um 

imposto perigoso de ser implementado, haja vista a decisão da maioria dos países 

desenvolvidos em extingui-lo, embora haja previsão constitucional para sua 

implementação. Também, visualizou-se o Pretório Excelso criando tipos penais, 

conquanto a doutrina tenha criticado a posição do Tribunal. Os resultados da pesquisa 

mostram a postura proativa do STF, tendo, muitas vezes, sobrepujado a competência 

legiferante, para não deixar a descoberto os direitos e garantais fundamentais 

previstos na Carta Magna. Por fim, mostrou-se imperioso a utilização da teoria 

concretista pelo STF, prevista na Lei do Mandado de Injunção, evitando-se, assim, a 

inobediência ao princípio da Separação dos Poderes. 

 

Palavras chave: Ativismo Judicial. Separação dos Poderes. Segurança Jurídica. 

Direitos e Garantias Fundamentais. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This work has as goal the analysis of the judged of the Supremo Tribunal Federal – 

STF -, and of the processes in phase of pre-trial, under the point of view of the judicial 

activism and of the legislative omission, confronting with the constitutional principles of 

the Separation of the Powers and of the Juridical Security. This is an exploratory 

search, with deductive method, qualitative approach and documental bibliographic 

procedure. Also, the search sources were laws, jurisprudence, doctrines, scientific 

articles and pages of the web. Were conceptualized the constitutional principles of the 

Separation of the Powers and of the Juridical Security, the Fundamental Rights and 

Guaranties and the Judicial Activism. Was analyzed the legislative omission as 

obstacle to the consolidation of the Federal Constitution – CF/88; the judicial activism 

as protection of the fundamental constitutional rights and guaranties and alternative to 

the legislative delay; and the juridical security and the separation of the powers as 

tentacles of the democratic regime of right. This work demonstrates the STF as 

effective of rights and guaranties foreseen in the CF/88, in reason of the legislative 

delay. However, this work demonstrates the politic side of the Supreme Court in 

polemic cases, as the prison at second instance, doesn’t observing the principle of the 

Juridical Security. Also, was realized that the taxation about big fortunes become a 

dangerous taxation to be implemented, because the decision of the majority of the 

developed countries of extinguish its, although there is constitutional prevision for the 

implementation its. As well, it was seen the High Praetorian creating criminal types, 

although the doctrine have criticized the position of the Court. The results of the search 

show the proactive posture of the STF, having, many times, surpassed the legislative 

competence, for doesn’t to leave discovered the fundamental rights and guaranties 

foreseen at the Great Letter. Lastly, it showed imperious the use of the concretes 

theory by the STF, foreseen at the Injunction Order Law, for avoid, so, the 

disobedience to the principle of the Separation of the Powers. 

 

Keywords: Judicial Activism. Separation of the Powers. Juridical Security. 

Fundamental Rights and Guaranties.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho de conclusão de curso possui como objeto o estudo 

sobre a omissão legislativa e o suposto ativismo judicial como forma de provisão 

jurisdicional de direitos e garantias fundamentais. O objetivo é identificar se existe o 

suposto ativismo judicial em decisões do STF e em casos em fase de pré-julgamento 

na Suprema Corte. 

Na elaboração do trabalho, foram realizadas abordagens sobre os 

conceitos operacionais: ativismo judicial, direitos e garantias fundamentais, princípios 

da segurança jurídica e da separação dos poderes. Ainda, foram realizadas análises 

sobre os limites do ativismo judicial e, também, sobre a concretização da Constituição 

Federal, a segurança jurídica e a separação dos Poderes como limites para uma 

democracia efetiva. Por fim, concluiu-se o trabalho, discorrendo-se acerca dos 

capítulos escritos. 

 

1.1  DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA  

 

O Neoconstitucionalismo, sobretudo, o Ativismo Judicial são temas muito 

em voga, atualmente. Em razão da inércia dos Poderes Legislativo e Executivo em 

assuntos complexos e importantes, o Poder Judiciário está suprindo a lacuna 

legislativa e executiva, ferindo, por vezes, o princípio constitucional da Segurança 

Jurídica.  

Para que se possa entender o Ativismo Judicial, necessário faz-se explicar, 

primeiramente, o Neoconstitucionalismo. Durante o século XX, surgiram diversos 

regimes repressores no mundo. Apesar de serem muitos, os mais conhecidos do 

século passado foram o Nazismo, na Alemanha, e o Fascismo, na Itália. Na época, o 

Poder Legislativo era o protagonista na criação das leis. Não havia um controle de 

constitucionalidade para frear os ímpetos de déspotas (BARROSO, 2009, p. 263). 

Em razão disso, esses regimes opressores, totalitários, criaram diversas 

leis repressivas, censuradoras, discriminadoras, racistas, que acabaram passando, 

facilmente, pelo Poder Legislativo. Assim, todas as leis aprovadas pelo Parlamento 

eram legais, isto é, estavam positivadas no ordenamento jurídico alemão e italiano.  

Todavia, o positivismo “legicentrista” abriu espaço para as maiores 

atrocidades do mundo, com a matança de inúmeras pessoas inocentes, em razão de 
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posições políticas, raciais, de cor e, até mesmo, profissão. (NUNES JUNIOR, 2019, p. 

65). 

As alegações para o cometimento de barbaridades era a legalidade, pois, 

se estava previsto na Lei, estaria, então, em consonância com o ordenamento jurídico; 

e, por isso, não haveria qualquer irregularidade jurídica na perseguição aos oponentes 

do regime totalitário.   

Diante de toda essa situação, após o final da Segunda Guerra Mundial, 

surgiu, nas novas Constituições, Alemã, de 1949, e Italiana, de 1947, a figura do 

Neoconstitucionalismo. (NUNES JUNIOR, 2019, p. 65). 

Consoante Fernandes (2018), o Neoconstitucionalismo, por sua vez, 

objetiva criar uma força normativa na Constituição, ou seja, as leis infraconstitucionais 

devem passar por um filtro constitucional, baseado nos direitos fundamentais 

previstos na Carta Magna. De mais a mais, esse filtro deve estar vinculado aos valores 

axiológicos da ética e da moral, do direito e da justiça, conforme os objetivos 

fundamentais previstos nos artigos 3° e 5º, na Constituição Federal de 1988. 

Contudo, o Neoconstitucionalismo não pode ser confundido com o pós-

positivismo. Conforme Novelino (2012, p. 218): 

 
[...] assemelham-se não apenas por terem surgido e se desenvolvido no 
período do segundo pós-guerra, mas também por adotarem uma metodologia 
idêntica, por compartilharem de uma mesma plataforma teórica e por terem 
uma ideologia muito próxima. Diferem-se, no entanto, por atuarem em planos 
distintos e por não advogarem, ao menos necessariamente, a mesma tese 
acerca da relação entre direito e moral. 10. O pós-positivismo pretende ser 
uma teoria geral do direito aplicável a todos os ordenamentos jurídicos, cujo 
aspecto distintivo consiste na defesa de uma conexão necessária entre o 
direito e a moral. 11. O neoconstitucionalismo, por seu turno, propõe-se a ser 
uma teoria desenvolvida para um modelo específico de organização jurídico-
política (constitucionalismo contemporâneo), no qual a incorporação de um 
extenso rol de valores morais pelo direito, sobretudo por meio dos princípios 
constitucionais, inviabiliza qualquer tentativa de separação entre os valores 
éticos e o conteúdo jurídico. 

 

Destarte, a legalidade estrita seria descartada para entrar em cena uma 

legalidade mais ponderada, que observa os valores sociais e humanitários de um país. 

Retirou-se o protagonismo absoluto do Legislador criador de leis e o Executivo 

sancionador de leis. 

Nessa senda, o Poder Judiciário acabou se transformando em protagonista 

no controle de constitucionalidade da lei, utilizando-se dos valores axiológicos, como 
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a moral e a ética, para verificar se determinada lei seria constitucional ou 

inconstitucional.  

Segundo Fernandes (2018), a Constituição Federal de 1988 adotou as 

principais características do Neoconstitucionalismo, como a força normativa da 

Constituição, o controle de constitucionalidade, a principiologia, com o objetivo de 

cumprir, dar eficácia aos direitos fundamentais e dar maior protagonismo ao Poder 

Judiciário.  

No entanto, nos dias atuais, o que está em evidência é o Ativismo Judicial, 

ou seja, os excessos, as criações jurisprudenciais por parte dos Tribunais Superiores 

de ordens que devem ser aplicadas à sociedade.  

Para Dworkin (2014, p. 451), o:  

 
[...] ativismo judicial é uma forma virulenta de pragmatismo jurídico. Um juiz 
ativista ignoraria 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. O ativista ignoraria tudo isso 
para impor a outros poderes do Estado o seu próprio ponto de vista sobre o 
que a justiça exige.  

 

Outrossim, a Carta Magna (1988) adotou o sistema com três poderes: 

Legislativo, Judiciário e Executivo. Contudo, como foi exposto, inicialmente, neste 

texto, a omissão Legislativa e do Executivo está fazendo com que o Judiciário comece 

a legislar.  

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão nº 26 e no Mandado de Injunção nº 4733, decidiu 

pela criminalização da homofobia, enquadrando-o como crime de racismo. (BRASIL, 

2019). 

A decisão supracitada teve forte crítica dos doutrinadores Renato Sanches 

Cunha (2019) e Flávio Martins (2019), pois a criação de tipos penais deve ser feita por 

meio de processo legislativo e jamais pelo Poder Julgador, respeitando-se o princípio 

da reserva legal. 

Existem outros casos já julgados pela Suprema Corte, em que se discute a 

omissão legislativa: Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4277 e Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 132, em que se discute a união 

homoafetiva, afastando a regra estabelecida pela Constituição Federal de que a união 

estável seria entre homem e mulher; e o Agravo de Instrumento – AI nº 598212, em 

que o Pretório Excelso determina que o Executivo Paranaense implemente a 
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Defensoria Pública, pois as pessoas menos abastadas estariam postas à margem do 

sistema jurídico. (BRASIL, 2014). 

Como se pode notar, há, no Brasil, pelo Poder Judiciário, atuações fortes a 

respeito dos direitos fundamentais previstos na nossa Carta Magna, como no RE nº 

410.715, o qual julgou pela obrigatoriedade de os entes governamentais prestarem 

serviços de educação infantil, sendo inescusável a sua omissão. (FERNANDES, 2018, 

p. 186). 

Por conseguinte, este trabalho visa a analisar decisões do STF, quando há 

omissão legiferante e, também, verificar casos de grande altercação que estão prestes 

a ser julgados pela Suprema Corte, sob a ótica dos princípios da Segurança Jurídica 

e da Separação dos Poderes e do Ativismo Judicial. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Geral 

 

Analisar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, com ênfase na 

omissão legislativa e no ativismo judicial versus os princípios constitucionais da 

Segurança Jurídica e da Separação dos Poderes, tendo por fundamento decisões e 

casos que estão na iminência de ser julgados. 

 

1.2.2 Específicos 

 

a) Examinar as definições dos operadores lógicos “Separação dos 

Poderes”, “Segurança Jurídica”, “Direitos e Garantias Fundamentais” e 

“Ativismo Judicial”; 

b) Analisar casos de omissão legislativa como obstáculo à consolidação 

da Constituição Federal; 

c) Verificar as atuações do STF, sob a ótica do ativismo judicial, como 

resguardo aos direitos e garantias fundamentais previstos na Lei Maior; 

d) Examinar os princípios constitucionais da Segurança Jurídica e da 

Separação dos Poderes como estruturas importantes do Regime 

Democrático de Direito; 
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e) Refletir sobre a atuação do Poder Judiciário como provedor dos direitos 

e garantias fundamentais constitucionais, nos casos de omissão e 

ativismo judicial num contraponto com os princípios constitucionais da 

segurança jurídica e da separação dos poderes. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Este estudo objetiva analisar a atuação do STF, em casos de omissão 

legislativa, e o ativismo judicial, em confrontação com os princípios da Segurança 

Jurídica e da Separação de Poderes. Visa, portanto, à análise da atuação da mais alta 

Corte de Justiça Brasileira.  

É notório, nos dias atuais, a forte atuação do Poder Judiciário, 

especialmente, do Supremo Tribunal Federal, em temas polêmicos, sobretudo, 

quando se trata de direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição da 

República Federativa do Brasil.  

Desse modo, esta pesquisa se deve ao fato de o Pretório Excelso, nos 

últimos anos, ter julgado temas com altercação, isto é, assuntos que dividiram muitos 

operadores do direito e tiveram muita repercussão social, como a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e a Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) 132, que tratam da união estável homoafetiva. (BRASIL, 2014). 

Assim, busca-se apurar, de forma mais profunda, os limites da atuação 

jurisdicional, por parte do Supremo Tribunal Federal, quando há omissão legislativa 

do Congresso Nacional, e verificar como fica a Segurança Jurídica em relação ao 

mundo jurídico, quando houver, Ativismo Judicial.  

Outrossim, tenciona-se refletir sobre alguns casos em que o STF poderia 

desconsiderar o que foi posto pelo legislador, aplicando-se os princípios 

constitucionais como fundamento para decidir, mesmo havendo legislação sobre o 

tema. 

Além do supradito, a importância deste trabalho se constata em razão, 

também, de que será refletido sobre os caminhos que a República Federativa do Brasil 

está trilhando, sobre as responsabilidades que cada Poder da República possui e 

sobre os extremos que a Democracia Brasileira poderá suportar. 

 



14 
 

1.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa observará o método dedutivo. De acordo com Heerdt e Leonel 

(2007, p. 43), “parte do conhecimento de dados universais para a conclusão de 

questões mais específicas, particulares”.  No caso em estudo, se observará decisões 

do STF, envolvendo questões de omissão legiferante e, também, ativismo judicial, em 

confrontação aos princípios constitucionais da Segurança Jurídica e da Separação 

dos Poderes, com o fim de verificar se o Poder Judiciário possui legitimidade 

extraordinária para cumprir com o papel da CF/88. 

A pesquisa, quanto ao nível, é pesquisa exploratória. Consoante Heerdt e 

Leonel (2007, p. 63), “o principal objetivo da pesquisa exploratória é proporcionar 

maior familiaridade com o objeto de estudo”. Destarte, o presente trabalho, busca 

conhecer, de plano, a posição adotada pelo STF em casos de omissão legislativa, e 

o Ativismo Judicial, confrontando-se com os princípios da Segurança Jurídica e a 

Separação de Poderes. 

Em relação à abordagem, a pesquisa será qualitativa, pois analisará 

decisões do STF e casos que estão na iminência de ser julgados. Ademais, a respeito 

do tema já supramencionado, ir-se-á analisar o posicionamento do Pretório Excelso 

em seus acórdãos, objetivando entender as fundamentações jurídicas quando houver 

omissão legiferante.  

A pesquisa, quanto ao seu procedimento, será documental e bibliográfica. 

De acordo com Heerdt e Leonel (2007, p. 75), 

 
a pesquisa documental assemelha-se muito com a pesquisa bibliográfica. 
Ambas adotam o mesmo procedimento na coleta de dados. A diferença está, 
essencialmente, no tipo de fonte que cada uma utiliza. Enquanto a pesquisa 
documental utiliza fontes primárias, a pesquisa bibliográfica utiliza fontes 
secundárias.  

 

Documental, porque serão analisados acórdãos e processos na iminência 

de serem julgados pelo STF, que estão publicados ou em tramitação no sítio eletrônico 

do referido Tribunal, ou seja, são fontes primárias. 

Bibliográfica, pois dar-se-á com base na leitura de artigos científicos, livros, 

meio eletrônico e, precipuamente, na Constituição da República Federativa do Brasil 

e nas demais legislações infraconstitucionais, fontes secundárias, conforme Heerdt e 

Leonel (2007, p.75). 
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1.5 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO: ESTRUTURAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

 

Na busca da efetivação dos direitos e garantias fundamentais previstos em 

na Carta Magna, buscou-se analisar a jurisprudência do STF e alguns casos em fase 

de pré-julgamento para verificar o posicionamento da Suprema Corte, tendo em vista 

o ativismo judicial, em contraponto aos princípios da segurança jurídica e da 

separação dos poderes. O trabalho monográfico foi estruturado em quatro capítulos. 

No segundo capítulo, abordam-se os conceitos dos princípios da separação dos 

poderes e segurança jurídica, dos direitos e garantias fundamentais e o ativismo 

judicial. No terceiro capítulo, analisam-se a omissão do Poder Legislativo, como 

impedimento à consolidação da CF/88, o ativismo judicial, como meio de resguardar 

os direitos e garantias fundamentais, e os princípios da separação dos poderes e da 

segurança jurídica, como tentáculos do regime democrático de direito. No capítulo 

quatro, refletiu-se a respeito da omissão legiferante e do ativismo judicial, haja vista 

os resultados obtidos nos capítulos anteriores. 
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2 UMA APRESENTAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA 

SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA SEGURANÇA JURÍDICA, DOS DIREITOS E 

GARANTIAS FUNDAMENTAIS E DO ATIVISMO JUDICIAL 

 

Neste capítulo abordou-se a conceituação dos operadores lógicos 

“Separação dos Poderes”, “Segurança Jurídica”, “Direitos e Garantias Fundamentais” 

e “Ativismo Judicial”, esclarecendo, sobretudo, as diferenças conceituais por parte da 

doutrina, com o intuito de facilitar a compreensão dos próximos capítulos deste 

trabalho. 

 

2.1 PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES 

 

No Brasil, a Separação dos Poderes tem como objetivo limitar a atuação 

dos três Poderes previstos na Constituição Federal, para que convivam em harmonia 

e não ultrapassem as suas competências institucionais previstas na Carta Magna. 

(BRASIL, 1988). 

O termo foi cunhado por Montesquieu. Segundo o Autor, a Separação dos 

Poderes se torna imprescindível para a existência de um Estado equilibrado, que 

respeita a liberdade de decisão dos cidadãos. Sem a separação entre os Poderes 

Executivo, Judiciário e Legislativo, a propensão do Estado de tornar-se autoritário é 

gigante. Desse modo, com as competências dos poderes bem delineadas, não 

haveria sobrepujamento de um poder sobre o outro. (MONTESQUIEU, 2000, p. 168-

169).  

Como é sabido, o direito não é estático, está em constante mutação e 

evolução em muitos aspectos. Os motivos são diversos como a religião, a cultura, a 

política, dentre outros fatores. Com o princípio da Separação dos Poderes, não seria 

diferente.  

Segundo Marinoni (2016), a visão clássica de Separação dos Poderes foi 

concebida por meio do sistema civil law, sobretudo nas atuações do Poder Judiciário. 

A atuação jurisdicional era mais limitada, não havia tantas repercussões, não se 

objetivava criar normas vinculantes entre os órgãos do Judiciário. Os juízes não 

poderiam aplicar interpretação extensiva sobre a norma, e sim se limitar ao conteúdo 

geral da norma aos casos concretos, não podendo inovar.  
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O entendimento atual é de que não há predominância de um poder sobre 

o outro, isto é, os Poderes se complementam nos dias de hoje, com funções típicas e 

atípicas, conforme divisão feita pelo Constituinte Originário nos anos de 1987 e 1988, 

consoante previsão dos artigos 2º, caput, e 60, § 4º, inciso III, ambos os artigos da 

Constituição Federal, que preveem a Separação dos Poderes como cláusula pétrea. 

(BRASIL, 1988). 

Esse é o entendimento de Feio (2018, p. 57 e 58): 

 
na atualidade, a relação entre os poderes do Estado aparece na forma em 
que todos os poderes exercem todas as funções, por meio de uma atuação 
complementar. O que diferencia um Poder do outro é a ênfase maior em uma 
determinada função em relação às outras, a exemplo, o Legislativo se 
concentrando em legislar, porém exercendo também as outras funções. 
Nesse sentido, o Judiciário pode adentrar na função dos outros poderes, 
desde que não assuma completamente no lugar do outro Poder. 

 

O doutrinador Tavares (2018) possui o mesmo posicionamento: 

 
na doutrina da separação dos poderes, contudo, serve atualmente como uma 
técnica de arranjo da estrutura política do Estado, implicando a distribuição 
por diversos órgãos de forma não exclusiva, permitindo o controle recíproco 
tendo em vista a manutenção das garantias individuais consagradas no 
decorrer do desenvolvimento humano. E é na Constituição que se encontra o 
grau de interdependência e colaboração entre os diferentes órgãos existentes 
e as suas respectivas atribuições. Neste caso, tem-se que uma teoria da 
separação de poderes como uma específica teoria acerca do arranjo 
institucional desenhado em cada Estado pela respectiva Constituição. 

 

A positivação do princípio da Separação dos Poderes como cláusula pétrea 

permite que os operadores do direito e o próprio cidadão possam se manter mais 

seguros para eventuais ataques ao Estado Democrático de Direito. O Supremo 

Tribunal Federal tem o poder e o dever de ser o Guardião da Constituição, devendo, 

em casos extremos, salvaguardar a Constituição, expurgando qualquer tentativa de 

predominância de um Poder sobre o outro. 

Isso resulta em maior proteção ao regime democrático, em que cada Poder 

da República irá fiscalizar as atividades do outro, evitando-se a hegemonia de um 

Poder único.  É o conhecido sistema de freios e contrapesos, que, em inglês, chama-

se checks and balances. (FERNANDES, 2018, p. 305-306). 

Nota-se, implicitamente, que não haverá destituição de um Poder pelo outro 

ou por forças externas aos Poderes. Contudo, tem-se uma exceção fiscalizatória, que 

são os Tribunais de Contas. Apesar de não serem vinculados a nenhum Poder da 
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República, a sua competência institucional é fiscalizar as contas dos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário.   

Ainda, segundo Bonavides (2012, p. 45): 

 
estava posto, assim, pela vez primeira no Direito Constitucional, como uma 
de suas colunas-mestras de sustentação e reconhecimento, o clássico 
princípio da separação dos Poderes, do qual não se pode prescindir sem 
correr o risco de recair nos regimes de exceção e arbítrio.  

 

Logo, é possível se observar a preocupação do Constituinte em positivar 

na Carga Magna o princípio da Separação dos Poderes, sobretudo como cláusula 

pétrea.  A finalidade da separação é evitar o sobrepujamento de um Poder ao outro, 

impedindo-se a volta de um regime exceção, repressivo, buscando-se proteger o 

regime democrático.  

 

2.2 PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA 

 

O princípio da segurança jurídica é de suma importância para o mundo 

jurídico. Aos operadores do direito, a segurança jurídica significa a possibilidade de 

prever, pressagiar, como determinado órgão julgador irá, provavelmente, decidir 

determinada causa, tendo em vista o seu histórico de julgamento.  

Theodoro Junior (2008, p. 262) sintetiza, de forma clara, que, sem 

segurança jurídica, não haverá pacificação social, em virtude das incertezas que 

haverá para os operadores do direito e para o cidadão. 

 
o mundo do direito, portanto, não é o da Justiça (em seu feitio absoluto). É o 
da segurança. Sem justiça alguma o Direito – é verdade – encontrará 
dificuldades para manter seu projeto de pacificação social. Sem segurança, 
porém, o Direito simplesmente não existe. 

 

A Carta Magna prevê, de forma implícita, o princípio da segurança jurídica 

no artigo 5º, inciso XXXVI: 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 
coisa julgada. [...]. (BRASIL, 1988).  
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Importante ressaltar que a Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro, no artigo 6º, prevê os conceitos de direito adquirido, ato jurídico perfeito e 

a coisa julgada. 

 
Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico 
perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.                   
§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao 
tempo em que se efetuou.   
§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém 
por êle [sic], possa exercer, como aquêles [sic] cujo começo [sic] do exercício 
tenha têrmo [sic] pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio 
de outrem.    
§ 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não 
caiba recurso. (BRASIL, 1942).               

 

Desse modo, com a previsão constitucional e infraconstitucional do 

princípio da segurança jurídica, os atores jurídicos deverão observar os 

acontecimentos já consolidados ao longo do tempo, caso contrário, haveria uma 

confusão indescritível, incalculável, sendo impossível viver em sociedade. 

Ademais, o artigo 103-A, da Constituição Federal, e a Lei nº 11.417/2006, 

dispõem acerca da possibilidade do Pretório Excelso, ex officio ou mediante 

provocação, criar súmulas, para evitar a insegurança jurídica, com o objetivo de 

pacificar as decisões nos órgãos jurisdicionais: 

 
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, 
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas 
decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua 
publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais 
órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas 
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou 
cancelamento, na forma estabelecida em lei.  
§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de 
normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos 
judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave 
insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão 
idêntica. [...]. (BRASIL, 1988). 
Art. 2º O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após 
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula 
que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em 
relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública 
direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como 
proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma prevista nesta Lei. 
§ 1º O enunciado da súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a 
eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja, entre órgãos 
judiciários ou entre esses e a administração pública, controvérsia atual que 
acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos 
sobre idêntica questão. [...]. (BRASIL, 2006). 
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Ainda, é importante mencionar a preocupação do legislador em relação ao 

princípio da segurança jurídica com a aprovação do Novo Código de Processo Civil 

em 2015, haja vista que o supramencionado Código possui o instituto do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas, com algumas características do sistema 

Commom Law, tendo o condão de pacificar temas controversos, com inúmeros 

processos. (BRASIL, 2015). 

O artigo 976, nos incisos I e II, do referido diploma legal, evidencia a 

preocupação do Legislador com a segurança jurídica. 

 
Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas 
repetitivas quando houver, simultaneamente: 
I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a 
mesma questão unicamente de direito; 
II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. [...]. (BRASIL, 2015). 

 

Dessa maneira, é possível concluir que a segurança jurídica tem como 

escopo gerar tranquilidade para a população e para os operadores do direito. Busca-

se a consistência do ordenamento jurídico, a previsibilidade dos julgamentos.  

Esse é o posicionamento da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rocha 

(2005, p. 165-191): 

 
[...] segurança jurídica é o direito da pessoa à estabilidade em suas relações 
jurídicas. Este direito articula-se com a garantia da tranquilidade jurídica que 
as pessoas querem ter; com a sua certeza de que as relações jurídicas não 
podem ser alteradas numa imprevisibilidade que as deixe instáveis e 
inseguras quanto ao futuro, quanto ao seu presente e até mesmo quanto ao 
seu passado. [...]. Segurança jurídica diz, pois, com a solidez do sistema. É 
desta qualidade havida no ordenamento que emana a sua credibilidade e a 
sua eficácia jurídica e social.  

 

Segundo Marinoni e Mitidiero (2019), o princípio da Segurança Jurídica 

está elencado no rol de direitos e garantias fundamentais: “[...] convém anotar, de 

outra parte, que a segurança jurídica, como já indiciado, assume também a condição 

de direito e garantia fundamental [...].”  

Do exposto, é mister os Tribunais Superiores observarem o princípio da 

Segurança Jurídica, sobretudo quando houver mutação 

constitucional/infraconstitucional, pois a mudança repentina de posicionamento 

poderá ocasionar efeitos irreversíveis para a população e para o mundo jurídico.  
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2.3 DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS  

 

Ao longo da história do Brasil, desde a sua independência, o Brasil teve 

sete Constituições. Do dia 07 de setembro de 1822 até os dias atuais, a população 

passou por diversos regimes, dentre eles o autoritário e o democrático. 

Contudo, a Constituição vigente, sob o regime democrático, foi a única que 

previu os direitos e garantias fundamentais: 

 
introduz a Carta de 1988 um avanço extraordinário na consolidação dos 
direitos e garantais fundamentais, sendo a primeira Constituição brasileira a 
consagrar, dentre os princípios a reger o Brasil no plano internacional, o 
princípio da prevalência dos direitos humanos. (CANOTILHO et al., 2018, e-
book). 

 

Além disso, os direitos e garantias fundamentais foram criados pelo 

Constituinte Originário, visando a proteger a dignidade da pessoa humana contra o 

abuso estatal, após décadas de Regime Militar.  

Segundo Pinho (2011, p. 96),  

 
direitos fundamentais são os considerados indispensáveis à pessoa humana, 
necessários para assegurar a todos uma existência digna, livre e igual. Não 
basta ao Estado reconhecer direitos formalmente; deve buscar concretizá-
los, incorporá-los no dia a dia dos cidadãos e de seus agentes.  
 

Assim, nos artigos 5º, 6º ao artigo 17, no Título II, dos Direitos e Garantias 

Fundamentais, da Carta Magna, existem cinco capítulos: 

 
Capítulo I: DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS; 
Capítulo II: DOS DIREITOS SOCIAIS; 
Capítulo III: DA NACIONALIDADE; 
Capítulo IV: DOS DIREITOS POLÍTICOS; e 
Capítulo V: DOS PARTIDOS POLÍTICOS. (BRASIL, 1988). 

 

Acrescenta-se, de acordo com a doutrina majoritária, que os direitos e 

garantias fundamentais possuem três gerações ou dimensões: 

a) Direitos Individuais: são os direitos de proteção às liberdades públicas e 

dos direitos políticos, isto é, uma prestação negativa por parte do Estado em não 

interferir na vida privada do cidadão. Exemplificando, o direito à liberdade e à vida. 

(BAHIA, 2017, p.109-110). 

b) Direitos Sociais: são os direitos que exigem uma prestação positiva do 

Estado, são direitos que ultrapassam a individualidade, englobando um caráter 
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econômico e social, visando à melhoria da qualidade de vida de sua população. 

Exemplificando, o direito à assistência social e à educação. (BAHIA, 2017, p.110). 

c)  Direitos de Fraternidade: são os direitos coletivos, e difusos, ligados à 

fraternidade e à solidariedade. Surgiram com os processos de industrialização e 

urbanização, são conhecidos como novos direitos. Exemplificando, o direito do 

deficiente físico, direito à paz, ao meio ambiente e à saúde. (PINHO, 2011, p. 98-99). 

Os direitos e garantias fundamentais possuem aplicação imediata, 

conforme dicção do artigo 5º, § 1º, da Lei Maior: 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 
imediata. [...]. (BRASIL, 1988). 

 

Depreende-se, da norma supracitada, que o Legislador Originário tornou 

as normas de direitos fundamentais de aplicação imediata, sem a necessidade da 

edição de normas regulamentadoras.  

Para Agra (2018): 

 
o objetivo da aplicabilidade imediata dos direitos e garantias fundamentais é 
assegurar a eficácia dos seus postulados, potencializando a produção dos 
efeitos, sem a necessidade de esperar por uma regulamentação por parte do 
Poder Legislativo. 

 

Outrossim, cabe ressaltar que os direitos e garantias possuem conceitos 

diferentes. 

Segundo Oliveira (1978, p. 122): 

 
ora, uma coisa são as garantias constitucionais, outra coisa os direitos, de 
que essas garantias traduzem, em parte, a condição de segurança, política 
ou judicial. Os direitos são aspectos, manifestações da personalidade 
humana em sua existência subjetiva, manifestações da personalidade 
humana em sua existência subjetiva, ou nas suas situações de relação com 
a sociedade ou os indivíduos, que a compõem. As garantias constitucionais 
‘stricto sensu’, são as solenidades tutelares de que a lei circunda alguns 
desses direitos contra os abusos do poder.   

 

Os direitos previstos na Constituição são enunciações, declarações, 

previsões dos direitos que a pessoa humana poderá/deverá exercer. Entretanto, 

eventual restrição a esses direitos, quando não previsto em lei, poderá levar o 
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indivíduo a usar as garantias fundamentais para proteger os direitos positivados no 

ordenamento jurídico. 

Os exemplos são inúmeros previstos na Carta Magna, como: os Remédios 

Constitucionais (Habeas Corpus, Mandado de Segurança, Mandado de Injunção, 

Habeas Data, Ação Popular, Ação Civil Pública); a garantia de que não haverá 

censura ou licença, tendo em vista a liberdade de expressão; o resguardo ao sigilo de 

fonte; a garantia do direito de petição perante os órgãos públicos; dentre outras 

garantias consagradas no ordenamento jurídico. (BRASIL, 1988). 

Destarte, pode-se definir os direitos e garantias fundamentais como 

preceitos disciplinados na Carta Maior, com a finalidade de promover a dignidade da 

pessoa humana, contra eventuais abusos, sejam eles estatais ou não, prevendo 

direitos e garantindo a aplicação desses direitos, de forma preventiva ou repressiva. 

 

2.4 ATIVISMO JUDICIAL 

 

Em tempos de crise institucional no Brasil, definir o conceito de ativismo 

judicial se torna desafiador. A sua definição sempre foi muito polêmica, não havendo 

sequer posição majoritária sobre o termo.  

Conforme Campos (2014, p. 150-151), há, no mundo jurídico, a dificuldade 

de definir o conceito de ativismo judicial: 

 
o ativismo judicial é criticado, mas raramente são fixados critérios adequados 
para a identificação e avaliação. Não há realmente consenso sobre o que é 
ativismo judicial e ele acaba significando coisas distintas para pessoas 
distintas. É possível haver tantas concepções de ativismo judicial quantos 
autores sobre o tema. [...]. Por outro lado, o ativismo judicial tem reais e 
importantes implicações políticas e sociais, de modo que precisa ser 
conhecido abstratamente e identificado concretamente. [...]. 

 

O ativismo judicial surgiu nos Estados Unidos da América. Por mais 

paradoxal que seja, a sua natureza veio do movimento conservador. Durante muito 

tempo, a Suprema Corte Norte-Americana sofria de forte influência de parte da 

sociedade americana, sobretudo de movimentos reacionários e segregacionistas. 

Contudo, na década de 50, a situação mudou, conforme artigo do atual 

Ministro do Supremo Tribunal Federal, Barroso (2012): 

 
as origens do ativismo judicial remontam à jurisprudência norte-americana. 
Registre-se que o ativismo foi, em um primeiro momento, de natureza 
conservadora. Foi na atuação proativa da Suprema Corte que os setores mais 
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reacionários encontraram amparo para a segregação racial (Dred Scott v. 
Sanford, 1857) e para a invalidação das leis sociais em geral (Era Lochner, 
1905-1937), culminando no confronto entre o Presidente Roosevelt e a Corte, 
com a mudança da orientação jurisprudencial contrária ao intervencionismo 
estatal (West Coast v. Parrish, 1937). A situação se inverteu completamente 
a partir da década de 50, quando a Suprema Corte, sob a presidência de 
Warren (1953-1969) e nos primeiros anos da Corte Burger (até 1973), 
produziu jurisprudência progressista em matéria de direitos fundamentais, 
sobretudo envolvendo negros (Brown v. Board of Education, 1954), acusados 
em processo criminal (Miranda v. Arizona, 1966) e mulheres (Richardson v. 
Frontiero, 1973), assim como no tocante ao direito de privacidade (Griswold 
v.Connecticut, 1965) e de interrupção da gestação (Roe v. Wade, 1973). 

 

Verifica-se que, com a mudança da composição da Suprema Corte 

Estadunidense, sob o viés ideológico mais progressista, buscou-se proteger mais a 

dignidade da pessoa humana. Em razão disso, os entendimentos da Corte foram 

mudando, rejeitando-se qualquer tipo de racismo, discriminação ou segregação, 

protegendo o direito das minorias. 

Destarte, com a ideia de proteger os direitos constitucionais previstos na 

Carta Magna, o Poder Judiciário Brasileiro – apesar de ser controverso na doutrina – 

trouxe o ativismo judicial ao Brasil, sobretudo em temas ligados aos direitos e 

garantias fundamentais. 

Esse é o posicionamento de Campos (2014, p. 354): 

 
a seleção acima de casos relevantes deixa claro o protagonismo institucional 
do Supremo Tribunal Federal. E a Corte tem respondido a essas questões 
cruciais, fundado principalmente no discurso dos direitos fundamentais e na 
ideia de democracia inclusiva, com interpretações criativas e expansivas de 
normas constitucionais, interferências nas escolhas políticas do Executivo e 
do Legislativo e preenchendo vácuos de institucionalização surgidos com a 
omissão e o déficit funcional desses poderes. Isso se chama ativismo 
judicial.  

 

Para Raupp (2016, p. 61): 

 
[...] o ativismo judicial está associado à ideia de concretização de direitos (e 
também valores) do Poder Judiciário, nem sempre ilegítima, em face de 
eventuais e relevantes omissões dos demais Poderes do Estado (Legislativo 
e Executivo), invadindo, não raras vezes, o âmbito de atuação destes.  

 

No mesmo viés, segue o entendimento de Barroso (2013, p. 233): 

 
[...] a ideia de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla 
e intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, 
com maior interferência no espaço de atuação dos outros dois Poderes. Em 
muitas situações, sequer há confronto, mas mera ocupação de espaços 
vazios.  
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Sob outra perspectiva, parte da doutrina adverte sobre o ativismo judicial. 

Para Soliano (2013, p. 612), existe: 

 
[...] 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.  

 

Acrescenta-se que o ativismo judicial poderá atingir os princípios da 

segurança jurídica e da separação dos poderes. O sobrepujamento do Poder 

Judiciário sobre outro poderá gerar ao país uma crise institucional indescritível, 

acirrando os ânimos de todos os Poderes, chegando, na pior das hipóteses, a uma 

quebra do regime democrático.  

O juiz, na sua atividade judicante, deverá prezar pela ordem jurídica pré-

estabelecida, analisando a jurisprudência vigente e as outras fontes do direito, como 

a doutrina.   

Para Dworkin (2014, p. 451): 

 
o ativismo judicial é uma forma virulenta de pragmatismo jurídico. Um juiz 
ativista ignoraria 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. O ativista ignoraria tudo isso 
para impor a outros poderes do Estado o seu próprio ponto de vista sobre o 
que a justiça exige.  

 

Para o jurista Nunes Junior (2019, p. 73), deve-se diferenciar o “ativismo 

judicial” do “maior protagonismo do Poder Judiciário”: 

 
primeiramente, não se deve confundir “ativismo judicial” com “maior 
protagonismo do Poder Judiciário”. Este último é uma consequência natural 
do neoconstitucionalismo, já que o Judiciário, como “guardião da 
Constituição”, tem o dever de garantir a sua força normativa, questionando 
os atos e as omissões do Poder Público que descumprem os ditames 
constitucionais. Todavia, o primeiro (o ativismo) é o exagero, a ação 
desmesurada do Poder Judiciário. Enquanto o ativismo pode ser acusado de 
violar a “separação dos Poderes”, o protagonismo do Poder Judiciário pode 
ser visto como um avanço na implementação dos direitos fundamentais 
(como no controle das políticas públicas) e na consecução de sua função 
contramajoritária (nome criado por Alexander Bickel), assegurando os direitos 
fundamentais de uma minoria, ainda que contra a vontade de uma maioria 
episódica. 

 

Oliveira e outros (2012), somando ao pensamento do doutrinador 

supracitado, ao explicar a participação do Poder Judiciário no Brasil, assim, dispõem:  
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[...] enquanto o ativismo judicial está umbilicalmente associado a um ato de 
vontade do órgão judicante; a judicialização de questões políticas ou sociais 
não depende desse ato volitivo do poder judiciário, mas, sim, decorre da 
expansão da sociedade (que se torna cada vez mais complexa) e da própria 
crise da democracia, que tende a produzir um número gigantesco de 
regulações (seja através de leis, medidas provisórias, decretos, portarias, 
etc.) e que encontram seu ponto de capilarização no judiciário e, 
principalmente, nas questões cujo deslinde envolve um ato de jurisdição 
constitucional. 

 

Dessa maneira, percebe-se que o protagonismo do Judiciário possui 

inúmeros fatores. Além da omissão legiferante dos outros Poderes na implantação 

dos direitos e garantias fundamentais, a quantidade de normas infraconstitucionais e 

infralegais no Brasil torna, praticamente, obrigatória a atuação mais propositiva do 

Poder Judiciário.  

Do exposto, conclui-se que o ativismo judicial não possui corrente 

majoritária a respeito do seu conceito. Há inúmeros doutrinadores buscando 

conceituá-lo, alguns buscando confundi-lo com o maior protagonismo do Judiciário, 

no cumprimento dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal e, outros, 

definindo o ativismo judicial como ato que atenta o princípio da Separação dos 

Poderes, previsto, outrossim, na Lei Maior.  
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3 OMISSÃO LEGIFERANTE, ATIVISMO JUDICIAL E PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA SEPARAÇÃO DOS 

PODERES 

 

No presente capítulo, trata-se sobre a omissão legiferante e o Ativismo 

Judicial, com foco nos Direitos e Garantias Fundamentais Constitucionais, em 

confronto com os princípios constitucionais da Segurança Jurídica e da Separação 

dos Poderes. 

 

3.1 A OMISSÃO LEGIFERANTE COMO OBSTÁCULO À CONSOLIDAÇÃO DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

O Constituinte Originário criou diversos comandos aos Poderes da 

República. Muitos deles estão previstos na Lei Maior, tendo, como exemplo, as Leis 

Complementares. 

Segundo Nunes Junior (2019, p. 1.389): 

 
lei complementar é a lei que se destina a complementar a Constituição, nas 
hipóteses expressamente previstas. Como vimos no início desta obra, a 
Constituição brasileira é analítica, ou seja, extensa, prolixa, repetitiva, 
detalhista. Para não ser ainda mais prolixa, vários dispositivos da 
Constituição fazem referência à complementação legal. 

 

Assim, depreende-se do Constituinte Originário a necessidade de algumas 

Leis serem editadas de forma complementar. Em virtude de não ser possível 

disciplinar todas as matérias do quotidiano, sob o risco de ter-se uma Constituição 

extensa, o Constituinte determinou que alguns temas sejam postos por meio de Lei 

Complementar. 

Nesse sentido, é o posicionamento de Agra (2018, p. 530): 

 
sua função primordial é assegurar eficácia concretiva às normas 
constitucionais, fazendo com que seus preceitos possam ser aplicados na 
totalidade. Como a Constituição não pode ser um texto prolixo, que discipline 
as matérias de forma integral, essa regulamentação foi deixada ao legislador 
infraconstitucional, por meio de leis complementares, em alguns casos 
expresso no seu texto.  
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Todavia, analisando-se as decisões do Pretório Excelso, são inúmeros os 

mandados de injunção e ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, em razão 

da mora legislativa.  

Os exemplos são incontáveis, como os Mandados de Injunção de nº 670, 

708 e 712, que tinham como objeto o direito de greve do servidor público. (BRASIL, 

2008). 

Inicialmente, o Constituinte Originário dispôs que o direito de greve do 

servidor público deve ser regulamentado por meio de Lei Complementar e, 

posteriormente, por meio da Emenda Constitucional nº 19/98, alterou o inciso VII, 

artigo 37, da Carta Magna, para dispor que o direito de greve do servidor público deve 

ser regulamentado por meio de lei específica. (BRASIL, 1988). 

Não obstante esta mudança, o STF determinou, em razão da mora 

legislativa, a aplicação da Lei de Greve nº 7.783/89 aos servidores públicos. A 

justificativa é de que a omissão legiferante não deve preponderar sobre os direitos e 

garantias fundamentais previstos na Constituição. (BRASIL, 2008). 

Nesta toada, Padilha (2018) diz que: 

 
no melhor estilo substancialista, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MI 
721/DF, entendeu que “cabe ao judiciário, por força do disposto no art. 5.º, 
XXXV e seu §1.°, da CF, não apenas emitir certidão de omissão do Poder 
incumbido de regulamentar o direito a liberdades constitucionais, (omissis) 
mas viabilizar, no caso concreto, o exercício desse direito, afastando as 
consequências da inércia do legislador”. 

 

Nota-se o cuidado do Pretório Excelso em garantir e proteger os direitos e 

garantias fundamentais. Vale ressaltar, entretanto, que os Poderes da República são 

independentes, não poderá haver sobrepujamento de um sobre o outro, e muito 

menos coação. Por esses motivos, o Legislativo não deve ser forçado a legislar.  

Contudo, se a mora legislativa transcorrer por muito tempo, caberá ao 

Poder Judiciário declarar a omissão ao Parlamento e, em caso de inércia, estabelecer 

as condições de como será aplicada a norma, provisoriamente, isto é, aplicando-se a 

teoria concretista. (NUNES JUNIOR, 2019, p. 70). 

É o que dispõe a Lei do Mandado de Injunção nº 13.300/16, no seu artigo 

8°, in verbis: 

 
Art. 8º Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção 
para: 
I - determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da 
norma regulamentadora; 
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II - estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, 
das liberdades ou das prerrogativas reclamados ou, se for o caso, as 
condições em que poderá o interessado promover ação própria visando 
a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo 
determinado.  
Parágrafo único. Será dispensada a determinação a que se refere o inciso I 
do caput quando comprovado que o impetrado deixou de atender, em 
mandado de injunção anterior, ao prazo estabelecido para a edição da norma. 
(BRASIL, 2016, grifo nosso). 

 

Ainda, sobre a função do Mandado de Injunção:  

 
constitui um remédio ou ação constitucional posto à disposição de quem se 
considere titular de qualquer daqueles direitos, liberdades ou prerrogativas 
inviáveis por falta de norma regulamentadora exigida ou suposta pela 
Constituição. Sua principal finalidade consiste assim em conferir imediata 
aplicabilidade à norma constitucional portadora daqueles direitos e 
prerrogativas, inerte em virtude de ausência de regulamentação. [...]. (DA 
SILVA, 2017, p. 451). 

 

Trata-se de um remédio constitucional, de natureza difusa, que garante à 

população os seus direitos, mesmo que haja omissão legislativa. Ademais, o 

abandono, desleixo dos representantes do povo em tratar de temas previstos na Lei 

Maior, poderá acarretar inclusive a violação aos princípios constitucionais explícitos.  

O artigo 41, §1º, inciso III, da Carta Magna, prevê a necessidade de edição 

de Lei Complementar, que discipline como os servidores públicos deverão ser 

avaliados periodicamente. (BRASIL, 1988). 

A função teleológica desse dispositivo está ligada ao princípio da eficiência. 

Carvalho (2018, p. 78) conceitua o princípio da eficiência: 

 
[...] eficiência é produzir bem, com qualidade e com menos gastos. Uma 
atuação eficiente da atividade administrativa é aquela realizada com presteza 
e, acima de tudo, um bom desempenho funcional. Buscam-se sempre 
melhores resultados práticos e menos desperdício, nas atividades estatais, 
uma vez que toda a coletividade se beneficia disso.  

 

Conquanto a Lei Maior preveja a fiscalização da atuação do agente público, 

o Poder Legislativo, ainda, não editou Lei Complementar tratando sobre o tema.  

De acordo com Rossi (2019): 

 
[...] mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na 
forma de lei complementar, assegurada ampla defesa (essa lei 
complementar, que deve ser de âmbito nacional, ainda não foi promulgada, 
sendo assim, o dispositivo em tela acaba sendo inútil). 
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Isso gera inúmeras consequências para a sociedade e para a 

administração pública. À sociedade, porque terá que arcar com as 

remunerações/subsídios de servidores públicos que sejam indiligentes,1 e à 

administração pública, em virtude de não ter diretrizes suficientes para fiscalizar a 

atuação do agente público. 

Destarte, de todo narrado, é inevitável acrescentar que a Constituição da 

República Federativa do Brasil foi editada em 1988, período em que o acesso à 

informação era mais limitado.   

Na contemporaneidade, em que o acesso à informação é muito fácil e 

rápido, determinadas normas que deveriam ser disciplinadas por meio de Lei 

Complementar, quiçá, em 2019, não seriam necessárias em uma Nova Constituinte.  

O maior exemplo disso é o controverso Imposto sobre Grandes Fortunas, 

previsto no artigo 153, inciso VII, da Carta Magna. Segundo Caliendo (2019), países 

como Dinamarca, Áustria, Alemanha e Suécia já destituíram o Imposto sobre as 

pessoas (latu sensu) de maior poder aquisitivo.  

Mais a mais, conforme o supracitado autor (2019): 

 
este imposto nunca foi instituído no Brasil por ausência de consenso político 
sobre a sua conveniência, validade e modo de implementação. Diversas são 
as razões extraídas da experiência internacional que tem desaconselhado a 
sua implementação, tais como: dificuldades administrativas, redução da 
poupança nacional interna, evasão de divisas, possibilidade de confisco e 
conflitos com os tributos sobre a renda e patrimônio existentes. [...]. 

 

O tema é tão polêmico que inclusive o Governador do Estado do Maranhão, 

Flávio Dino, advogado, filiado ao Partido Comunista do Brasil, ajuizou ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão (ADO) nº 31, buscando que o Congresso Nacional 

instituísse o imposto sobre as grandes fortunas (IGF). (BRASIL, 2018). 

Todavia, o Pretório Excelso negou pedido do Governador. A justificativa foi 

a ausência de interesse do Estado do Maranhão pera instituição do imposto federal, 

isto é, não haveria pertinência temática: 

 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO 
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SUPOSTA OMISSÃO LEGISLATIVA NA 
IMPLEMENTAÇÃO DE IMPOSTO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. 
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 
AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. PRECEDENTES. 
DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Alegação de omissão 

 
1 Que não é diligente; negligente; desleixado; pouco ativo. (DICIO, 2019). 
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legislativa na implementação de imposto de competência da União – Imposto 
sobre Grandes Fortunas (IGF). Ausência de previsão constitucional de 
repartição de receitas desse tributo com os demais entes federados. 2. A 
jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que a legitimidade para 
a propositura das ações de controle concentrado de constitucionalidade, em 
face de ato normativo oriundo de ente federativo diverso, por governadores 
de Estado, exige a demonstração de pertinência temática, ou seja, a 
repercussão do ato, considerados os interesses do Estado. Precedentes. 
Ausência de pertinência temática. 3. Ilegitimidade ativa do Governador 
do Estado do Maranhão para propor Ação Direta de 
Inconstitucionalidade por Omissão com o objetivo de instituir imposto 
de competência da União. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. 
(grifo nosso). (BRASIL, 2018).  

 

Outrossim, vale expender a função da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

por Omissão. Seu Fundamento está no artigo 103, §2º, da Lei Maior. Canotilho et al 

(2018) conceitua a ADO: “objeto desse controle abstrato da inconstitucionalidade é a 

mera inconstitucionalidade morosa dos órgãos competentes para a concretização da 

norma constitucional. [...]”. 

Infere-se que a ADO tem como propósito suprir eventual ausência 

legislativa constitucional. Seus proponentes buscam mostrar ao STF a mora, a letargia 

legislativa. 

O perigo encontra-se quando a inércia legislativa é proposital. Nesses 

casos, poderá haver confrontação com o princípio da Separação dos Poderes, pois 

eventual omissão legiferante, de matérias constitucionais, fará com que o Pretório 

Excelso atue de forma positiva, alertando o Legislativo de sua omissão e, em último 

caso, legislando para garantir o direito ou garantia constitucional em evidência.   

Assim, de todo exposto, os Poderes da República devem observar o 

sentido teleológico das normas constitucionais, objetivando concretizá-las, consolidá-

las. A omissão legislativa jamais deve preponderar sobre as normas constitucionais, 

sobretudo quando se tratar de direitos ligados à dignidade humana, devendo o STF 

analisar, de forma pormenorizada, esmiuçando cada caso concreto, buscando garantir 

o desenvolvimento nacional. 

 

3.2 O ATIVISMO JUDICIAL COMO RESGUARDO DOS DIREITOS E GARANTIAS 

FUNDAMENTAIS CONSTITUCIONAIS  

 

O ativismo judicial é um assunto muito delicado de se tratar, trazendo, 

muitas vezes, ao operador do direito, uma conotação negativa, podendo ser 
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confundido, a depender da linha doutrinária, como maior protagonismo do Poder 

Judiciário.  Isso ocorre em virtude de sua natureza possuir, muitas vezes, uma 

tonalidade subjetiva, isto é, o julgador estaria atuando conforme seus sentimentos 

pessoais, e não conforme a lei. 

Entretanto, havendo concordância ou não com a terminologia “ativismo 

judicial”, a concretização/consolidação da Constituição Federal deve ser vista como 

meta aos três Poderes da República.  

Diante do exposto, surge o movimento Neoconstitucionalista, o qual possui 

grande divergência doutrinária sobre o seu conceito. Durante o século XX, surgiram 

diversos regimes repressores no mundo. Apesar de serem muitos, os mais 

conhecidos do século passado foram o Nazismo, na Alemanha, e o Fascismo, na 

Itália. Na época, o Poder Legislativo era o protagonista na criação das leis. Não havia 

um controle de constitucionalidade para frear os ímpetos de déspotas (BARROSO, 

2009, p. 263). 

Em razão disso, esses regimes opressores, totalitários, criaram diversas 

leis repressivas, censuradoras, discriminadoras, racistas, que acabaram passando, 

facilmente, pelo Poder Legislativo. Assim, todas as leis aprovadas pelo Parlamento, 

eram legais, isto é, estavam positivadas no ordenamento jurídico alemão e italiano.  

Todavia, o positivismo “legicentrista” abriu espaço para as maiores 

atrocidades do mundo, com a matança de inúmeras pessoas inocentes, em função de 

posições políticas, raciais, de cor e, até mesmo, profissão. (NUNES JUNIOR, 2019, p. 

65). 

As alegações para o cometimento de barbaridades era a legalidade, pois, 

se estava previsto na Lei, estaria, então, em consonância com o ordenamento jurídico; 

e, por isso, não haveria qualquer irregularidade jurídica na perseguição aos oponentes 

do regime totalitário.   

Diante de toda essa situação, após o final da Segunda Guerra Mundial, 

surgiu, nas novas Constituições, Alemã, de 1949, e Italiana, de 1947, a figura do 

Neoconstitucionalismo. (NUNES JUNIOR, 2019, p. 65). 

Consoante Fernandes (2018), o Neoconstitucionalismo, por sua vez, 

objetiva criar uma força normativa na Constituição, ou seja, as leis infraconstitucionais 

devem passar por um filtro constitucional, baseado nos direitos fundamentais 

previstos na Carta Magna. De mais a mais, esse filtro deve estar vinculado aos valores 
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axiológicos da ética e da moral, do direito e da justiça, conforme os objetivos 

fundamentais previstos nos artigos 3º e 5º, da Constituição Federal de 1988. 

Contudo, o Neoconstitucionalismo não pode ser confundido com o pós-

positivismo. Conforme Novelino (2012, p. 218): 

 
[...] assemelham-se não apenas por terem surgido e se desenvolvido no 
período do segundo pós-guerra, mas também por adotarem uma metodologia 
idêntica, por compartilharem de uma mesma plataforma teórica e por terem 
uma ideologia muito próxima. Diferem-se, no entanto, por atuarem em planos 
distintos e por não advogarem, ao menos necessariamente, a mesma tese 
acerca da relação entre direito e moral. 10. O pós-positivismo pretende ser 
uma teoria geral do direito aplicável a todos os ordenamentos jurídicos, cujo 
aspecto distintivo consiste na defesa de uma conexão necessária entre o 
direito e a moral. 11. O neoconstitucionalismo, por seu turno, propõe-se a ser 
uma teoria desenvolvida para um modelo específico de organização jurídico-
política (constitucionalismo contemporâneo), no qual a incorporação de um 
extenso rol de valores morais pelo direito, sobretudo por meio dos princípios 
constitucionais, inviabiliza qualquer tentativa de separação entre os valores 
éticos e o conteúdo jurídico. 

 

Destarte, a legalidade estrita seria descartada para entrar em cena uma 

legalidade mais ponderada, que observa os valores sociais e humanitários de um país. 

Retirou-se o protagonismo absoluto do Legislador criador de leis e do Executivo 

sancionador de leis. 

Nessa senda, o Poder Judiciário acabou se transformando em protagonista 

no controle de constitucionalidade da lei, utilizando-se dos valores axiológicos, como 

a moral e a ética, para verificar se determinada lei seria constitucional ou 

inconstitucional.  

Segundo Fernandes (2018), a Constituição Federal de 1988 adotou as 

principais características do Neoconstitucionalismo, como a força normativa da 

Constituição, o controle de constitucionalidade, a principiologia, o objetivo de cumprir, 

dar eficácia aos direitos fundamentais e dar maior protagonismo ao Poder Judiciário.  

Assim, visando à concretização da Constituição Federal, em razão da 

inércia legislativa, o STF começou a suprir a mora legislativa, utilizando-se dos 

atributos do Neoconstitucionalismo. 

Como exemplos, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4277 e Arguição 

de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF nº 132, em que se discutiu a 

união homoafetiva, afastando-se a regra estabelecida pela Constituição Federal de 

que a união estável seria entre homem e mulher; e o Agravo de Instrumento nº 

598212, em que o Pretório Excelso determinou  ao Executivo Paranaense 
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implementasse a Defensoria Pública, pois as pessoas menos abastadas estariam 

postas à margem do sistema jurídico. (BRASIL, 2014). 

Tem-se, ainda, o Recurso Extraordinário nº 410.715 (FERNANDES, 2018, 

p. 186), o qual julgou pela obrigatoriedade de os entes governamentais prestarem 

serviços de educação infantil, sendo inescusável a sua omissão. (BRASIL, 2006). 

Contudo, a atuação propositiva do STF gera inúmeras críticas e levanta 

dúvidas a respeito dos seus limites jurisdicionais, como na Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 442, que está pendente de 

julgamento. (BRASIL, 2017). 

O Mestre em Direito Social Cabette (2019) faz fortes críticas à atuação do 

STF, sobretudo, em temas delicados que deveriam ser analisados pelo Legislativo, 

como a ADPF 442, havendo, por conseguinte, usurpação de competência legislativa: 

 
não há, portanto, falar em procedimento democrático quando o STF admite 
sequer a discussão de uma ADPF apresentada por partido de representação 
pífia, em oposição à notória tendência da esmagadora maioria dos brasileiros 
e ainda para pretender tomar uma decisão manipulativa, atuando como 
legislador positivo, construindo e não interpretando e aplicando as normas 
legais. Tudo isso em franca oposição a uma harmônica e correta 
interpretação sistemática das normas legais ordinárias, constitucionais e 
internacionais que regem a temática, sem falar na violação constitucional à 
tripartição dos poderes enquanto Princípio Fundamental (inteligência do 
artigo 2º., CF). 

 

A ADPF 442 foi apresentada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) 

e pelo Instituto de Bioética (ANIS), tendo como causa de pedir a descriminalização do 

aborto. (BRASIL, 2017). 

Os defensores de sua descriminalização afirmam que a mulher tem plena 

autonomia/liberdade sobre o seu corpo, devendo o Estado se abster em controlar a 

vida privada, respeitando-se os direitos e garantias fundamentais previsto na 

Constituição Federal. 

Por sua vez, muitos deputados federais são contrários à legalização do 

aborto, posicionando-se pela legitimidade de o Parlamento Brasileiro tratar sobre o 

tema. (HAJE, 2018). 

Inclusive, a relatora do caso em análise solicitou aos advogados do 

Senado, para que opinassem a respeito do tema, os quais negaram de pronto a 

legitimidade de o Pretório Excelso analisar o tema. (NEITSCH, 2017). 

A justificativa dos causídicos da Casa Legislativa foi de que o Senado 

Federal teria legitimidade popular para tratar do assunto, diferentemente dos Ministros 
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do STF, que não são escolhidos pelo povo e, por isso, não representariam a vontade 

popular. (NEITSCH, 2017). 

Não obstante, a ADPF 442 (BRASIL, 2017), tem-se o Recurso 

Extraordinário (RE) 635.659, que está pendente de julgamento, que versa a respeito 

da descriminalização do uso de drogas. (BRASIL, 2011). 

No RE 635.659, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo busca a 

descriminalização do porte de drogas para uso próprio. Os fundamentos jurídicos 

estariam baseados na Carta Magna, pelos princípios da vida privada e o direito à 

intimidade. (BRASIL, 2011). 

A polêmica encontra-se nos artigos 28 e 33, da Lei de Drogas. A dificuldade 

apresenta-se em diferenciar o usuário de drogas e o traficante de drogas, tendo em 

vista a quantidade máxima que poderia ser portada pelo agente, para não 

configuração do tráfico de drogas. (BRASIL, 2006). 

O artigo 28, parágrafo 2º, da Lei nº 11.343/06, possui disciplina muito 

aberta, podendo criar diversos tipos de interpretação:  

 
Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer 
consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: 
[...] 
§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz 
atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às 
condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e 
pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. [...]. (BRASIL, 
2006). 

 

Ainda, segundo Nucci (2016 apud CONSULTOR JURÍDICO): 

 
[...] aliás, torna-se extremamente fácil constatar o que ora se afirma: basta 
uma consulta à jurisprudência brasileira. O pesquisador poderá ler o conteúdo 
de sentenças e acórdãos e checar, por si mesmo, a inexistência da 
exploração desses requisitos para justificar a prisão preventiva de um 
indivíduo, portador de drogas, geralmente considerado traficante. Outro fator 
curioso, para não dizer desastroso, é a abissal diferença de visões entre 
magistrados: para uns, carregar 2 gramas de maconha é, sem dúvida, tráfico 
ilícito de drogas; para outros, por óbvio, é consumo pessoal; para terceiros, 
cuida-se de insignificância, logo, atípico. Não é preciso registrar que a 
primeira ideia é a franca vencedora na avaliação judicial. 

 

Assim, apresenta-se o problema da insegurança jurídica, ou seja, não há 

critérios objetivos, pré-definidos na legislação para determinar se o agente seria 

usuário de entorpecentes ou traficante de drogas.    
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Com isso, surge o controverso RE 635.659, objetivando a declaração de 

inconstitucionalidade do porte de drogas para uso pessoal. 

A contenda inicia-se sobre a possibilidade de o STF declarar o artigo 28, 

da Lei de Drogas inconstitucional. Para Nucci (2016): 

 
[...] no entanto, de nossa parte, cremos ser inviável que o próprio Pretório 
Excelso, por maior boa vontade que possua, estabeleça, sem lei, uma 
quantidade para ser considerada fato atípico (caso vença a tese da 
descriminalização ou despenalização total). Essa é uma tarefa do Legislativo, 
que deve exercitá-la de pronto, em face do caos instalado na interpretação 
diferenciadora entre o art. 28 e o art. 33. Afinal, o Brasil será um dos países 
que legalizará a droga (qual?) para consumo pessoal? Respondida essa 
questão, outras irão surgir para adequar a lei atual à realidade. 

 

Frisa-se que o Recurso Extraordinário supracitado já possui três votos 

favoráveis à descriminalização do uso pessoal de entorpecentes. Trata-se, desse 

modo, de mais um caso controverso, que poderá confrontar os princípios da 

Separação dos Poderes e da Segurança Jurídica. 

Ademais, o atual Procurador-Geral da República, inquirido por um dos 

Senadores, afirmou que o Poder Legislativo deve ter uma atuação mais propositiva, 

fiscalizando os outros poderes e apreciando temas polêmicas que surgem perante a 

sociedade. (BERMÚDEZ; SOBRINHO, 2019). 

Posicionou-se, outrossim, pela necessidade de o Parlamento Brasileiro 

tratar de temas como o aborto, a descriminalização da maconha, o casamento 

homoafetivo e o assunto em mais evidência, atualmente, a criminalização da 

homofobia. (BERMÚDEZ;  SOBRINHO, 2019). 

O Pretório Excelso, na Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 

(ADO) 26 e no Mandado de Injunção (MI) 4733, decidiu criminalizar a homofobia e a 

transfobia, com oito votos favoráveis e três contrários. O motivo foi a omissão 

legislativa em não incluir a homofobia e a transfobia como crime de racismo, previsto 

na Lei 7.716/89, aplicando-se, em analogia, a referida Lei. (BRASIL, 2019). 

Todavia, o problema reside no princípio da reserva legal ou legalidade, 

previsto em nosso artigo 1º, do Código Penal: “Art. 1º - Não há crime sem lei anterior 

que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.” (BRASIL, 1940). 

Compreende-se, da norma acima, a necessidade de atuação legiferante, 

isto é, os delitos somente serão criados por meio de Lei. Não se admite a analogia in 

malam partem. 

Esse é o posicionamento de Bettiol (1974 apud CAPEZ, 2019),  
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somente a lei, em seu sentido mais estrito, pode definir crimes e cominar 
penalidades, pois “a matéria penal deve ser expressamente disciplinada por 
uma manifestação de vontade daquele poder estatal a que, por força da 
Constituição, compete a faculdade de legislar, isto é, o poder legislativo”. 

 

No mesmo viés, é o raciocínio de Pacelli e Callegari (2019): 

 
a ausência de previsão legal deve ser compreendida segundo o conteúdo e 
a função que poderiam ser atribuídas às normas faltantes. Se a matéria diz 
respeito ao comportamento proibido – norma incriminadora – não se pode 
alargar o seu âmbito de incidência, na medida em que a sua função é proteger 
bens jurídicos, nos estritos limites do tipo descrito. Nesse caso, a função 
legalidade seria a de limitar o conteúdo proibitivo. 

 

Aliás, por mais que parece paradoxal, a Suprema Corte possuía 

entendimento, em 2011, que não poderia haver analogia em desfavor do Réu, pois 

deveria ser aplicada a legalidade estrita, ou seja, o tipo penal previsto em Lei: 

 
EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ALEGAÇÃO DE 
ILEGITIMIDADE RECURSAL DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. 
IMPROCEDÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO OU RECEPTAÇÃO NÃO 
AUTORIZADA DE SINAL DE TV A CABO. FURTO DE ENERGIA (ART. 155, 
§ 3 º, DO CÓDIGO PENAL). ADEQUAÇÃO TÍPICA NÃO EVIDENCIADA. 
CONDUTA TÍPICA PREVISTA NO ART. 35 DA LEI 8.977/95. INEXISTÊNCIA 
DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. APLICAÇÃO DE ANALOGIA IN 
MALAM PARTEM PARA COMPLEMENTAR A NORMA. 
INADMISSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA 
ESTRITA LEGALIDADE PEN AL. PRECEDENTES. [...]. Ademais, na esfera 
penal não se admite a aplicação da analogia para suprir lacunas, de 
modo a se criar penalidade não mencionada na lei (analogia in malam 
partem), sob pena de violação ao princípio constitucional da estrita 
legalidade. Precedentes. Ordem concedida. (HC 97261, Relator(a):  Min. 
JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 12/04/2011, DJe-081 
DIVULG 02-05-2011 PUBLIC 03-05-2011 EMENT VOL-02513-01 PP-00029 
RTJ VOL-00219-01 PP-00423 RT v. 100, n. 909, 2011, p. 409-415). (BRASIL, 
2011, grifo nosso). 

 

Há fortes críticas de doutrinadores do julgamento do caso em tela. O Doutor 

e Constitucionalista Nunes Junior (2019), em suas redes sociais, criticou a atuação 

legislativa do Pretório Excelso, colocando que não há legitimidade ao Poder Judiciário 

em criar tipos penais, competência esta exclusiva do Legislativo: 

 
NÃO OBSTANTE, com a devida vênia ao entendimento dos 8 Ministros do 
STF, não cabe à Corte Constitucional definir novas figuras típicas penais, pois 
tal conduta configura violação ao princípio da reserva legal (“não há crime 
sem LEI anterior que o defina”), em que um dos corolários é a proibição da 
analogia (“nullum crimen, nulla poena sine lege stricta”). [...]. 
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Da mesma forma, o doutrinador em direito penal Cunha (2019) manifesta 

seu posicionamento contrário à criminalização da homofobia: 

 
Embora os pedidos nas ações não façam referência explícita à analogia, 
interpretar o preconceito de ordem sexual de forma a submetê-lo à lei contra 
o racismo é inegável invocação de analogia incriminadora, o que avilta ao 
menos quatro dos axiomas decorrentes do princípio da legalidade: 
reserva legal, lei escrita, lei estrita e lei certa. O uso de expressões 
diversionistas como “conceito ontológico-constitucional de racismo” não 
muda a natureza do que se pretende: a utilização de um órgão do Poder 
Judiciário para criar, por via oblíqua, uma figura criminosa à revelia do Poder 
Legislativo e, consequentemente, da ordem constitucional. (grifo nosso). 

 

Ressalta-se a diatribe de Dimoulis e Lunardi (2011, p. 467), em relação ao 

STF: 

 
[...] a Corte constitucional possui o poder da última palavra em temas 
constitucionais. Essa opinião faz parte do arsenal argumentativo das próprias 
Cortes. O STF se considera “árbitro definitivo da constitucionalidade das leis”. 
Entende que sua função “de ‘guarda da Constituição’ (CF, art. 102 caput), 
confere-lhe o monopólio da última palavra em tema de exegese das normas 
positivadas no texto da Lei Fundamental”. E com uma formulação mais 
simples: “Somos os únicos da República, conforme dito várias vezes aqui, 
que podemos errar por último”. 

 

Perante o exposto, é visível a configuração de crise institucional do Brasil, 

sobretudo, em aspectos legislativos. A mora legislativa com/sem intenção, dos 

Poderes Executivo e Legislativo, leva o Poder Judiciário ao extremo de regulamentar 

alguns aspectos da vida em sociedade. 

Contudo, a função primordial da Suprema Corte não é essa, e sim proteger 

a Carta Magna. Por outro lado, havendo omissão de matéria constitucional, o STF 

estará suprimindo, provisoriamente, a inércia legiferante.  

Assim, o ativismo judicial no Brasil pelo STF tem como função ser 

construtivista da Carta Magna. Influenciado pelos atributos do Neoconstitucionalismo, 

fixou a mesma carga normativa das regras aos princípios constitucionalistas, tendo 

em vista integrar a Constituição a contemporaneidade, suprimindo eventuais 

ausências legislativas. 

Nessa senda, é a opinião de Campos (2014, p. 278): 

 
na prática do ativismo judicial na interpretação e na aplicação da Constituição, 
o Supremo tem desenvolvido um conjunto de condutas hermenêuticas 
sutilmente diferenciadas, inter-relacionadas e um tanto sobrepostas, 
fundadas na efetividade e autoaplicabilidade das normas constitucionais, 
máxime os princípios constitucionais que expressam direitos fundamentais e 
valores estruturantes de nossa ordem político-democrática: a expansão 
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normativa de princípios para regulamentar condutas concretas e 
restringir a liberdade de conformação normativa do legislador; a criação 
de “novas regras constitucionais” extraídas da “inteireza da 
Constituição” e o estabelecimento de direitos fundamentais implícitos 
como forma de reduzir a distância entre a Constituição e as 
transformações sociais. 

 

Destarte, de todo narrado, é preciso uma postura mais ativa do Poder 

Judiciário, sobretudo, em matérias de cunho constitucional, quando houver ausência 

legiferante, com o fim de consolidar a Carta Magna. Todavia, quando o objeto em 

análise tiver conteúdo penal, o qual afete a liberdade da população, insta observar os 

princípios constitucionais da Segurança Jurídica e da Separação dos Poderes. 

 

3.3 A SEGURANÇA JURÍDICA E A SEPARAÇÃO DOS PODERES COMO 

TENTÁCULOS DO REGIME DEMOCRÁTICO DE DIREITO  

 

A segurança jurídica e a separação dos poderes são princípios 

fundamentais em um Estado Democrático de Direito. A segurança jurídica busca evitar 

a surpresa das decisões judiciais, tendo como resultado final a pacificação do 

ordenamento jurídico, gerando aos operadores do direito e à população a proteção 

necessária para saber as consequências dos seus atos.  

À luz disso, o Ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso 

(2017, p. 434) elencou a necessidade do Poder Judiciário ser mais criterioso em suas 

decisões, sobretudo em normas com conceitos abstratos, buscando uma confluência 

entre o sentimento social e a racionalidade e a legitimidade:  

 

[...] é indispensável que juízes e tribunais adotem certo rigor dogmático e 
assumam o ônus argumentativo da aplicação de regras que contenham 
conceitos jurídicos indeterminados ou princípios de conteúdo fluido. O uso 
abusivo da discricionariedade judicial na solução de casos difíceis pode ser 
extremamente problemático para a tutela de valores como segurança e 
justiça, além de poderem comprometer a legitimidade democrática da função 
judicial. Princípios como dignidade da pessoa humana, razoabilidade e 
solidariedade não são cheques em branco para o exercício de escolhas 
pessoais e idiossincráticas. Os parâmetros da atuação judicial, mesmo 
quando colhidos fora do sistema estritamente normativo, devem 
corresponder ao sentimento social e estar sujeitos a um controle 
intersubjetivo de racionalidade e legitimidade.  

 

Contudo, o princípio da segurança jurídica no Brasil está longe de ser 

verificado pela Suprema Corte. São inúmeros exemplos. Contudo, o mais discutido, 
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nos dias de hoje, é a prisão em segunda instância, principalmente, com a prisão do 

ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva. 

A inobservância do supracitado princípio ocorre, pois, em razão de que em 

apenas uma década, o Pretório Excelso julgou o mesmo objeto três vezes. 

A discussão encontra-se no artigo 5º, inciso LVII, da Carta Magna, e nos 

artigos 283 e 637, do Código de Processo Penal: 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 
sentença penal condenatória; [...]. (BRASIL, 1988). 
Art. 283.  Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem 
escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência 
de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação 
ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. [...]. 
Art. 637.  O recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, e uma vez 
arrazoados pelo recorrido os autos do traslado, os originais baixarão à 
primeira instância, para a execução da sentença. (BRASIL, 1941). 

 

Inicialmente, em 2009, no Habeas Corpus 84.078, o STF considerou ilegal 

a execução da pena, antes do trânsito em julgado. Entretanto, no HC 126.292, no ano 

de 2016, a Corte mudou de entendimento, permitindo a execução da pena antes do 

trânsito em julgado, desde que haja acórdão condenatório. (BRASIL, 2011/2017). 

No ano corrente, com as Ações Declaratórias de Constitucionalidade 

(ADCs) de nº 43, 44 e 54, a Suprema Corte mudou de posicionamento, por seis votos 

a cinco, devendo o início de cumprimento de pena ocorrer após o trânsito em julgado 

da sentença/acórdão condenatório (BRASIL, 2019). 

Percebe-se a insegurança jurídica pela qual passa o país. Sem adentrar ao 

mérito de ser favorável ou contrário à prisão em segunda instância, é indubitável a 

instabilidade dos julgamentos do STF. 

Salienta-se, ainda, o caso do Deputado Federal pelo Estado de Santa 

Catarina, João Rodrigues, filiado ao Partido Social Democrático, que alega ser 

obrigado a iniciar o cumprimento de pena em razão de o ex-presidente Lula ter sido 

condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. (PEREIRA, 2018).  

Desse modo, percebe-se o caráter político da Suprema Corte, não se 

limitando apenas a aspectos jurídicos, julgando, por muitas vezes, por pressões 

externas. (MAGALHÃES, 2017).  
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Frisa-se que, por meio de liminar (posteriormente revogada), no HC 

173.741, o Ministro Marco Aurélio suspendeu a execução provisória da pena, 

contrariando o entendimento do colegiado do Tribunal na época: 

 
[...] 3. defiro a liminar, para suspender, até o desfecho da impetração, a 
execução provisória do título condenatório. Abstenham-se de expedir o 
mandado de prisão, ou, se já ocorrido o fenômeno, recolham-no, ou, 
ainda, se cumprido, expeçam alvará de soltura a ser implementado com 
as cautelas próprias: caso o paciente não esteja preso por motivo diverso 
do retratado no processo nº 2004.38.00.036647-4, da Nona Vara Federal de 
Belo Horizonte/MG, considerada a execução açodada, precoce e temporã da 
pena. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada, 
atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e 
de adotar a postura que se aguarda de cidadão integrado à sociedade. 4. O 
curso desta impetração não prejudica a de nº 496.937/MG, em tramitação no 
Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as 
homenagens merecidas, ao relator, ministro Felix Fischer. 5. Colham o 
parecer da Procuradoria-Geral da República. 6. Publiquem. (BRASIL, 2017, 
grifo nosso). 

 

A situação se agrava quando se trata de matéria penal, pois está-se 

decidindo sobre a liberdade das pessoas. Ademais, a incerteza de posicionamento da 

Corte leva, aos advogados criminalistas, defensores públicos e ao Ministério Público, 

dúvidas de quais matérias defensivas e acusatórias devem arguir. 

A conjuntura tornar-se-ia mais leve, acaso o Poder Legislativo tratasse 

sobre o tema, sobretudo, por meio de Emenda Constitucional. Assim, haveria um 

apaziguamento no ordenamento jurídico, eliminando-se qualquer dúvida teleológica 

sobre as normas da Constituição Federal e do Código de Processo Penal. 

Ademais, Dezem (2019) se posiciona pela possibilidade de Emenda 

Constitucional, não ferindo as cláusulas pétreas previstas na CF/88: 

 
por meio de PEC pode? Definida a questão sobre a execução automática dos 
julgados em segundo grau surge agora uma nova discussão: poderia via PEC 
haver a alteração da Constituição Federal de forma a permitir a execução 
automática em segundo grau? Em primeiro lugar é importante lembrar do que 
se está a discutir pois creio que há muita desinformação: a CF define que 
pena somente após o trânsito em julgado e que pode haver prisão preventiva 
antes do trânsito em julgado. [...]. Pois bem, poderia agora via PEC haver a 
alteração do momento de formação da coisa julgada de forma que o RExt e 
o REsp sejam ações autônomas impugnativas e a coisa julgada seja formada 
no âmbito do TJ/TRF? Primeira posição diz que não é possível. Isto porque 
seria vulnerada de morte a presunção de inocência e esbarraria na proibição 
de retrocesso. Com todo o respeito eu discordo desta posição. Entendo que 
direito fundamental pode se [sic] restringido desde que não seja aquém de 
seu núcleo essencial. Assim, pode a meu ver o legislador fixar como sendo o 
momento de formação da coisa julgada após o julgamento da 
apelação/embargos infringentes tendo o RExt ou REsp natureza de ação 
autônoma impugnativa (revisão criminal no caso). Com isso seria respeitado 
inclusive o duplo grau de jurisdição. De outro lado não vejo como possível 
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nem mesmo via PEC colocar que o trânsito em julgado se daria com a 
sentença do juiz de primeiro grau pois isto alteraria a essência do conceito de 
trânsito em julgado e também violaria o duplo grau de jurisdição.  

 

Da mesma forma, Nunes Junior (2019): 

 
importante: há um movimento de se elaborar uma Emenda Constitucional 
para possibilitar a prisão em segunda instância. Entendo que é possível e que 
é constitucional (embora eu vá escrever mais sobre isso). Não se trata, a meu 
ver, de uma supressão do direito, mas uma fixação da amplitude de sua 
eficácia, o que é comum em outros direitos fundamentais e pode ser feito pelo 
Legislativo (que, por exemplo, fixou prazo para impetração do MS). [...].  

 

Conquanto, o objeto em análise tenha sido a insegurança do Poder 

Judiciário, a doutrina manifesta-se no sentido de que todos os Poderes da República 

devem observar o princípio da Segurança Jurídica como, 

 
[...] uma norma princípio que exige, dos Poderes Legislativos, Executivo e 
Judiciário, a adoção de comportamentos que contribuam mais para a 
existência, em benefício dos cidadãos e na sua perspectiva, de um estado de 
confiabilidade e de calculabilidade jurídica, com base na sua 
cognoscibilidade, por meio da controlabilidade jurídico-racional das estruturas 
argumentativas reconstrutivas de normas gerais e individuais, como 
instrumento garantidor do respeito à sua capacidade de – sem engano, 
frustação, surpresa e arbitrariedade – plasmar digna e responsavelmente o 
seu presente e fazer um planejamento estratégico juridicamente informado 
do seu futuro. (ÁVILA, 2014, p. 282-283).  

 

Ainda, segundo Germanos (2010, p. 40), o grande problema do século XXI 

é a insegurança jurídica: 

 
eis o grande mal do século XXI: a insegurança jurídica. Desrespeito ao direito 
adquirido e ao ato jurídico perfeito (não existe mais direito adquirido contra a 
CF, embora seja ela mesma quem o garanta), mudanças bruscas na 
jurisprudência já consolidada, inovações legislativas sem qualquer 
planejamento e polêmicas bizantinas que não levam em conta as 
consequências práticas da discussão erudita; tudo isso, somado aos 300.000 
atos normativos em vigor no país, a maioria de difícil compreensão, leva a um 
sistema hermético e distante da realidade social. 

 

Por seu turno, há o princípio constitucional da Separação dos Poderes. 

Conforme subtópico 2.1, deste trabalho, o termo foi cunhado por Montesquieu.  

O Constituinte Originário dispôs o princípio da Separação dos Poderes 

como cláusula pétrea com a finalidade de evitar a supressão dos Poderes. Entretanto, 

o princípio não pode ser utilizado como óbice para a efetivação de direitos 

fundamentais: 
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[...] que inexiste violação ao princípio da separação dos poderes, quando o 
magistrado atua o poder-dever de implementação dos Direitos 
Fundamentais, pois as manifestações judiciais que assim procedem têm, 
como fundamento, as regras e os princípios estabelecidos democraticamente 
na Constituição. A ação proativa do Poder Judiciário, visando à superação da 
ineficácia dos Poderes instituídos, representa efetivo mecanismo de freios e 
contrapesos, de modo que a atuação do magistrado é necessária para corrigir 
desastrosa atuação ou omissão dos demais Poderes (RIBEIRO, 2015, p.33-
34). 

 

No mesmo diapasão, Godoy (2012, p. 29) entende, implicitamente, a 

possibilidade de uma atuação mais enérgica do Poder Judiciário na concretização de 

direitos fundamentais, não devendo os juízes serem complacentes com eventuais 

omissões legislativas: 

 
[...] a concepção deliberativa de democracia abre caminhos para uma nova 
interpretação sobre o papel dos Juízes e Cortes na efetividade dos direitos 
sociais. Contra uma inação jurisdicional (geralmente fundada na Separação 
dos Poderes) é possível, sim, conceber um papel ativo ao Poder Judiciário 
na efetivação de direitos sociais, pois a adoção de medidas tomadas por 
juízes para efetivar esses direitos ajuda a promover a deliberação 
democrática ao dirigir a atenção pública a interesses que, de outra forma, 
seriam ignorados na vida pública diária. Além do mais, contra um ativismo 
judicial exacerbado, a teoria da democracia deliberativa apresenta uma série 
de medidas alternativas à última palavra, em geral, dada pelas Supremas 
Cortes. Por fim, mostra-se como a democracia deliberativa pode, e deve, 
servir de fundamento para que os movimentos e atos de protestos realizados 
por aqueles que sofrem sistemáticas violações de direitos fundamentais e 
encontram dificuldades para se expressar sejam livremente exercidos como 
direitos aptos a ser defendidos (e não punidos) pelo Poder Judiciário.  

 

Ressalta-se, no mesmo entendimento, o RE 592581, do STF, 

determinando uma obrigação de fazer ao Estado, para proteger a dignidade da pessoa 

humana: 

 
[...] é lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, 
consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais 
em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da 
dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua 
integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5°, XLIX, da 
Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva 
do possível nem o princípio da separação dos poderes. [...]. (BRASIL, 2009). 

 

Entretanto, a atuação do Poder Judiciário na efetivação de direitos 

constitucionais não possui natureza absoluta, pois a análise deve ser feita caso a 

caso, tendo em vista o princípio da Separação dos Poderes e a limitação estatal 

socioeconômica para garantir todos os direitos previstos na Carta Magna: 
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que o Judiciário possa (e deva) viabilizar a fruição dos direitos fundamentais 
mediante o preenchimento das lacunas existentes pode ser aceito em 
diversas hipóteses e até mesmo como regra geral, o que não significa a 
inexistência de limites a esta atividade, que não podem ser desconsiderados. 
Ainda que se pudesse argumentar que a remoção de lacunas pelos órgãos 
judiciários em todos os casos concretos é, ao menos em tese, sempre 
possível, inexistindo qualquer afronta ao princípio da separação dos poderes, 
há certas barreiras que impedem se possa acolher de forma absoluta a 
solução proposta. Com efeito, especialmente no que concerne aos 
direitos fundamentais sociais de natureza prestacional, verifica-se que 
os limites da reserva do possível, da falta de qualificação (e/ou 
legitimação) dos tribunais para a implementação de determinados 
programas socioeconômicos, bem como a colisão com outros direitos 
fundamentais podem, dentre outros aspectos, exercer uma influência 
decisiva. (SARLET, 2015, p. 277-278, grifo nosso).  

 

Segundo Ramos (2015, p. 118), os Poderes da República possuem as suas 

funções típicas e atípicas, entretanto, o núcleo essencial de suas funções não pode 

ser violado: 

 
[...] 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.  

 

Destarte, o princípio da Separação dos Poderes não será proibir a atividade 

criativa dos magistrados. No entanto, esta atividade deve seguir parâmetros 

Constitucionais, principalmente, na hipótese de omissão constitucional por parte do 

Legislador ou para concretizar direitos advindos da contemporaneidade. 

Esse é o pensamento de Camargo e Domingos (2012, p. 72): 

 
o magistrado, por vezes, ao realizar sua tarefa exegética, exerce atividade 
típica de um legislador (sem o ser), suprindo as lacunas da lei e recheando-
as com elementos mais humanos e garantidores da plena realização da 
justiça. Quando nos referimos ao ativismo judicial, não há porque se falar em 
ofensa à separação dos poderes estatais, em que tal ativismo seja exercido 
com respeito às regras e princípios constitucionais. Ao contrário do que se 
possa parecer, este fenômeno hermenêutico, inerente do Poder Judiciário, 
passa, pouco a pouco a ser ferramenta fundamental para harmonização dos 
poderes, reforçando a previsão constitucional, gerando reciprocidade e 
fortalecendo o elo pacificador e necessário entre as funções políticas estatais. 

 

Dessa maneira, diante dos princípios da Segurança Jurídica e da 

Separação dos Poderes, é inequívoco que a atuação do Poder Judiciário, sobretudo 

do STF, deve prezar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

analisando cada caso com as suas particularidades, tendo como objetivo final o bem 

comum, o interesse público, preservando, assim, a harmonia entre os Poderes, 
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evitando-se, por consequência, as crises institucionais no Estado Democrático de 

Direito. 
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4 OMISSÃO LEGIFERANTE E ATIVISMO JUDICIAL VERSUS PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA SEPARAÇÃO DOS 

PODERES: REFLEXÃO ACERCA DA PROVISÃO JURISDICIONAL DE DIREITOS 

E GARANTIAS FUNDAMENTAIS CONSTITUCIONAIS  

 

O presente trabalho busca analisar os posicionamentos proativos da 

Suprema Corte, verificando, outrossim, causas que poderão gerar inquietude entre os 

Poderes da República, quando houver mora legislativa. 

Constata-se um país polarizado, com os Poderes da República, em alguns 

momentos, em crise. Isso decorre da Constituição Federal ter trazido muitos 

comandos ao Legislativo, sobretudo, em matérias ligadas a direitos e garantias 

fundamentais.  

Percebe-se uma atuação mais incisiva do Poder Judiciário, especialmente 

do STF, em momentos de omissão do Poder Legislativo. Infere-se com isso o 

enfraquecimento das Casas Legislativas, pois temas que deveriam ser tratados pelos 

representantes do povo, estão sendo decididos pelos Tribunais em razão da 

insuficiência legislativa. 

Segundo Raupp (2018, p. 182): 

 
sob este enfoque, conclui-se que o enfraquecimento (omissão) do Legislativo, 
tendo em vista a crise de representatividade e legitimidade pela qual 
perpassa, também se revelou num importante fator de impulsão ao 
aparecimento do ativismo judicial. À medida que os (novos) anseios sociais 
não são atendidos no âmbito democrático daquele Poder, recorre-se ao 
Judiciário para fazer cumprir o texto constitucional daquele Poder, recorre-se 
ao Judiciário para fazer cumprir o texto constitucional, que passa a intervir, 
muitas vezes, em questões de natureza política, invadindo o núcleo essencial 
de funções reservadas aos demais Poderes. Ou seja: um Poder Judiciário 
forte e atuante é o reflexo de um Legislativo inerte e ineficiente. 

 

Conforme demonstrado neste trabalho, nos Mandados de Injunção (MI) 

670, 708 e 712, a respeito do direito de greve dos servidores públicos, e na Arguição 

de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADO) 132 e no Mandado de Injunção 

(MI) 4277, os quais tratavam da união homoafetiva, visualiza-se uma atuação 

concretista do STF, buscando a eficácia dos direitos e garantias fundamentais, 

suprindo a ausência de Lei editada pelo Poder Legislativo. (BRASIL, 2002, 2004 e 

2014). 

Acrescentando, Campos (2014, p. 353) afirma que: 

 



47 
 

no campo das questões morais mais cruciais da atualidade, pautado, 
principalmente, nos princípios da dignidade da pessoa humana, da autonomia 
da vontade e da igualdade, o Supremo: julgou a constitucionalidade da 
autorização legal de pesquisas e tratamentos médicos com células-tronco 
embrionárias (“Lei de Biossegurança”), legitimou a união homoafetiva como 
união estável, descriminalizou o aborto de fetos anencéfalos, validou as 
políticas de reserva de cotas étnico-raciais (ações afirmativas raciais) e de 
cotas socioeconômicas no ensino público. [...]. 

 

Isso mostra a preocupação dos ministros do Pretório Excelso em 

operacionalizar a Carta Magna, promovendo um dos fundamentos da Constituição 

Federal, chamado de dignidade da pessoa humana, disposto no artigo 1º, inciso III, 

da CF/88. (BRASIL, 1988). 

Entretanto, alguns assuntos previstos na CF/88 se tornaram de duvidosa 

efetividade para o desenvolvimento nacional, por conta da inércia legislativa. Trata-se 

do imposto sobre as grandes fortunas (IGF). (BRASIL, 1988). 

Consoante o subtópico 3.1, deste trabalho, o IGF tornou-se um imposto 

desnecessário para muitos países, pois afugentaria capitais, afetando, por 

consequência, o desenvolvimento nacional do país.  

Apesar de o Constituinte Originário acreditar ser preciso a edição da Lei do 

IGF, atualmente, a regulamentação deste tributo poderá afetar o desenvolvimento 

nacional, previsto na Carta Magna, no artigo 3º, inciso II. (BRASIL, 1988). 

Assim, percebe-se que a omissão legislativa poderá ocasionar inúmeras 

consequências, algumas benignas, outras negativas ao país, em decorrência do 

transcurso do tempo. 

Mais a mais, repara-se a atuação do Pretório Excelso, buscando “legislar” 

para descriminalizar algumas condutas previstas como crime na lei. São os casos 

envolvendo a Lei de Drogas e o aborto.  

Os fundamentos para legislar de forma atípica sobre esses temas estão 

baseados em princípios da Constituição Federal, que, a depender da composição 

(progressista ou conversadora) da Suprema Corte, poderá julgar pela procedência da 

descriminalização. 

Para Feio (2018, p. 46): 

 
[...] no entanto, o caráter aberto dos princípios possibilitou ao julgador, nos 
casos que envolvem aplicação dos direitos fundamentais, em decidir a favor 
de qualquer das partes, ou mesmo proferir uma decisão não prevista por 
nenhuma das partes, tendo em vista o leque de possibilidade interpretativas. 
[...] 
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Na mesma senda, Campos (2014, p. 354) diz que: 

 
[...] a constitucionalização abrangente e compromissória, promovida pela 
Constituição de 1988, e o amplo catálogo de direitos fundamentais, 
veiculados principalmente por meio de enunciados normativos vagos e 
indeterminados (princípios), criaram quadro muito generoso de 
oportunidades para a litigância, no nível do Supremo, de temas com conteúdo 
e relevância sortidos. 

  

Com efeito, havendo estas possibilidades, aplicando-se princípios de 

cláusula aberta, nota-se a possibilidade de os ministros da Suprema Corte atuarem 

de forma mais ativista, afastando-se dos comandos do Legislador e dando eficácia a 

princípios constitucionais, sendo considerado, para muitos, ato de sobrepujamento em 

relação a outro Poder Legislativo, afastando-se, por conseguinte, o princípio da 

Separação dos Poderes. 

Ademais, a depender do tema em discussão, percebe-se que o STF julga 

conforme os princípios constitucionais, como na ADPF 132 e no MI 4277, nos quais 

se discutia a união estável; ou interpreta a Lei de forma estrita, afastando todos os 

princípios e regras que constituem o ordenamento jurídico, como é o caso da prisão 

em segunda instância. (BRASIL, 2014). 

Importa frisar que, no caso da prisão em segunda instância, o Pretório 

Excelso não prezou pelo princípio constitucional da segurança jurídica, tendo, ao 

longo dos anos, mudado de entendimento, movido por sentimentos políticos. 

Por fim, em 2019, a Suprema Corte enquadrou a homofobia como crime de 

racismo. Embora forte diatribe da doutrina penalista, o entendimento firmado foi de 

que a Constituição Federal veda qualquer tipo de discriminação, não podendo a mora 

legislativa ocasionar danos à minoria da sociedade. 

Isso posto, a República Federativa do Brasil, na Constituição Federal, 

prevê, no artigo 2º, a necessidade de os Poderes da República serem harmônicos e 

independentes. Contudo, conforme apresentado neste trabalho, os Poderes, em 

muitos momentos, estão ao extremo de sobrepassar um ao outro. (BRASIL, 1988). 

Esses acontecimentos geram inúmeros efeitos para o país, especialmente, 

para os operadores do direito, que convivem com esta insegurança jurídica. 

A incerteza para os operadores do direito das decisões do Pretório Excelso 

e a mora do Poder Legislativo, além de afetar o mundo jurídico, atingem, 

indiretamente, o desenvolvimento nacional. Quem irá investir em um país onde as 

regras e os princípios legais mudam frequentemente?  
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Obviamente, que os direitos e garantias fundamentais previstos, na Lei 

Maior, devem ser concretizados e efetivados, porém, para sua eficácia, e buscando a 

harmonia entre os Poderes, o princípio constitucional da Separação dos Poderes deve 

ser observado. 

Além disso,  

 
[...] somente é legítimo se o Poder Judiciário lograr harmonizar as respostas 
efetivas às violações aos direitos fundamentais, com as suas limitações 
impostas pela Constituição Federal, mesmo após, feita a ponderação, 
verificar-se que a proteção ao direito fundamental lesado permite mitigar o 
princípio da separação dos poderes, respeitando-se, em todos os casos, o 
núcleo essencial deste princípio, que não pode ser esvalizado. (COUTO, 
2018, p. 116). 

 

Assim, presenciando o Poder Judiciário a omissão legislativa proposital, é 

mister, com base nos princípios da Segurança Jurídica e na Separação dos Poderes, 

que o Poder Judiciário alerte o Poder Legislativo para regulamentação da matéria, 

aplicando o que determina a Lei do Mandado de Injunção. (BRASIL, 2016). 

Ocorrendo, ainda, assim, a omissão das Casas Legislativas, surgiria, então, 

a legitimidade judicante para regulamentar a matéria, provisoriamente, para não 

deixar ao desamparo os comandos Constitucionais. 

Nesse viés: 

 
[...] o ativismo judicial visto como uma ferramenta de implementação dos 
direitos fundamentais se mostra como um importante instrumento para 
reduzir as desigualdades e promover o desenvolvimento, porém, desde que 
tomando como pressuposto a implementação das políticas públicas de modo 
difuso, sem preferir atender o direito social de um indivíduo, em detrimento 
de outro, e assim concretizar um real combate à desigualdade. (CIONE, 2018, 
p. 112). 

 

Entretanto, é arriscada a figura propositiva do Judiciário para legislar temas 

sobre os quais o Legislativo já se manifestou (principalmente, em matérias de direito 

penal), sob o risco de ultrapassar as competências do Legislativo, o qual possui 

representantes eleitos pelo povo; e sob o risco de surgir uma ditadura do Judiciário, 

conforme lição de Rui Barbosa. (COSTA, 2017). 

Ainda,  

 
outro ponto relacionado ao ativismo é a modificação da norma constitucional 
sem alteração do texto pelo STF, aplicando a mutação constitucional sem 
qualquer participação popular não obstante os ministros em seus votos 
argumentem que estão atuando da referida maneira para efetivar a vontade 
popular. Esse tipo de atitude do Supremo se mostra perigoso [sic] para a 
democracia, pois enclausura a discussão em um ambiente não democrático, 
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deslegitimando mais ainda as demais funções do poder. Quanto maior for a 
atuação dos membros da referida corte em questões que devem ser tratadas 
pelos outros poderes, mais frágil a democracia se torna. (VELOSO, 2018, p. 
69). 

  

Portanto, da análise deste trabalho, é possível observar a necessidade de 

os Poderes perquirirem sobre suas funções institucionais, com o objetivo de proteger 

os princípios constitucionais da Separação dos poderes e da Segurança Jurídica, 

devendo, em último caso, após omissão legiferante proposital, o Pretório Excelso 

consolidar, embora de forma provisória, os direitos e garantias fundamentais previstos 

na Constituição Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

5  CONCLUSÃO 

 

A elaboração deste trabalho científico buscou analisar os posicionamentos 

do STF diante da omissão legislativa, principalmente em temas ligados à matéria 

constitucional.  

Da mesma forma, analisou-se casos que estão em fase de pré-julgamento 

na Suprema Corte, visualizando-se as prováveis manifestações dos ministros da 

Corte e sua repercussão diante do Poder Legislativo. 

Com efeito, percebeu-se a prontidão do Pretório Excelso em efetivar 

direitos e garantias fundamentais, previsto na Carta Magna, sobre os quais o 

legislador se manteve omisso.  

Foram analisados vários casos, demonstrando que a Corte, em alguns 

momentos, possui seu lado político, como no caso da prisão em segunda instância. 

Além disso, visualizou-se o STF “legislando” sobre temas considerados de 

ultima racio, isto é, matérias de direito penal, como o caso do enquadramento da 

homofobia como crime de racismo, sendo o Pretório Excelso, fortemente, criticado por 

alguns doutrinadores sobre a forma de criação do tipo penal. 

Notou-se, contudo, a necessidade de a Suprema Corte utilizar-se da teoria 

concretista, buscando alertar, primeiramente, o Legislativo de sua omissão, para, 

somente após, diante da inércia, “legislar”, temporariamente, sobre matéria de direito 

constitucional.  

Acrescenta-se, ainda, que a mora legislativa poderá ocasionar algumas 

situações inusitadas, como no caso do tributo denominado IGF. Conforme pesquisa 

feita neste trabalho, constatou-se a provável desnecessidade da regulamentação 

desse tributo, pois as experiências da maioria dos países que o implementaram foram 

negativas, em razão do afugentamento de capitais. 

Ainda, convém salientar que, apesar de o STF ser proativo em suas 

decisões, é fundamental o respeito ao princípio da Separação dos Poderes, previsto, 

constitucionalmente, o qual deve ser observado por todos os Poderes da República, 

conforme dicção do artigo 2º, caput, da CF/88. (BRASIL, 1988).  

Outrossim, este trabalho científico poderá gerar novos caminhos para 

outros discentes realizarem trabalhos monográficos sobre o tema, analisando-se a 

jurisprudência do STF e suas mutações constitucionais. 
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Por conseguinte, o trabalho é importante, porque reflete sobre questões 

que muitos especulam, mas não estudam, detidamente, acerca dessas temáticas, 

abrindo novos horizontes para futuras pesquisas científicas, discorrendo, 

sobremaneira, sobre os caminhos que a República Federativa do Brasil está trilhando, 

sobre as responsabilidades que cada Poder da República possui e sobre os extremos 

que a Democracia Brasileira poderá suportar. 

Por fim, constata-se, com a presente pesquisa, que, para não deixar a 

descoberto o direito à provisão jurisdicional acerca dos direitos e garantias 

fundamentais constitucionais, diante da omissão legiferante, poderia o STF utilizar-se 

do Ativismo Judicial, contrapondo-se, por vezes, aos princípios constitucionais da 

Segurança Jurídica e da Separação dos Poderes. 
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