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O ATIVISMO JUDICIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: UMA ANÁLISE A 

LUZ DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIADE. 

 

RAFFAEL ARAUJO SOBRAL 

 

RESUMO: O ativismo judicial, no presente momento, é um tema muito enfatizado, 
pela grande judicialização de temas socialmente e politicamente relevantes, que 
levam a análise dos limites que se deve respeitar ao agir assim, principalmente o 
Supremo Tribunal Federal, a suprema corte brasileira. Há de se analisar a 
razoabilidade das iniciativas ativistas da referida corte sobre alguns temas, dos mais 
falados. O objetivo do artigo foi informar e dar noção sobre o que é o ativismo 
judicial, fenômenos correlatos, origem, conceitos básicos, hipóteses de exagero em 
sua prática, com relação a razoabilidade, importância de sua existência e 
exemplificar e casos atuais e famosos a sua presença e possível ocorrência de 
hipóteses levantadas. Artigo feito com base em pesquisa bibliográfica a obras de 
estudiosos da área de Direito Constitucional e entre esses, ministros da suprema 
corte, com viés de basear os argumentos expostos. Mostra-se ainda, no mesmo, 
uma importância de uma análise mais razoável, no quesito do princípio jurídico de 
mesmo nome, para uma melhor resolução de conflitos a que possam ser feitos atos 
de ativismo judicial, com objetivo de um melhor equilíbrio com relação aos fatores 
presentes e correlatos de cada caso concreto, para evitar uma decisão que valore  
mais um, em detrimento a outro.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Ativismo Judicial. Supremo Tribunal Federal. Princípio da 
Razoabilidade. Judicialização.  
 

THE JUDICIAL ACTIVISM OF THE SUPREME FEDERAL COURT: AN ANALYSIS 

IN THE LIGHT OF THE PRINCIPLE OF RAZOABILIADE. 

 

ABSTRACT: Judicial activism at the present moment is a very emphasized theme, 
due to the great judicialization of socially and politically relevant themes, which lead 
to the analysis of the limits that must be respected when acting in this way, especially 
the Supreme Court, the Brazilian supreme court. It is necessary to analyze the 
reasonableness of the activist initiatives of that court on some of the most talked 
about themes. The objective of the article was to inform and give a notion about what 
judicial activism is, related phenomena, origin, basic concepts, hypotheses of 
exaggeration in its practice, in relation to reasonability, importance of its existence 
and to exemplify and current and famous cases its presence and possible 
occurrence of hypotheses raised. Article made based on bibliographic research on 
the works of scholars in Constitutional Right and among them, ministers of the 
supreme court, with the aim of basing the arguments exposed. It also shows the 
importance of a more reasonable analysis, in terms of the legal principle of the same 
name, for a better resolution of conflicts to which acts of judicial activism can be 
made, with the objective of a better balance with respect to present and correlated 
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factors of each specific case, to avoid a decision that is worth one more, to the 
detriment of another.  
 

KEYWORDS: Judicial Activism. Federal Court of Justice. Principle of Reasonability. 
Judicialization. 
 

SUMÁRIO: Introdução. 1. O Ativismo Judicial, Importância e relevância social; 2. 
Razoabilidade nos Julgamentos na suprema corte brasileira. 3. Casos concretos e 
socialmente importantes julgados pelo STF com a presença do ativismo judicial. 3.1. 
Direito de greve dos Servidores Públicos - MI 670/ES, MI 708/DF, MI 712/PA. 3.2. A 
decisão referente ao Processo de Impeachment, ADPF 378, da ex-presidente Dilma 
Rousseff, quanto ao decidir sobre o rito constitucional do procedimento. 3.3. Decisão 
sobre a prisão em 2ª instância – ADC’s 43, 44 e 54. 4. Conclusão. Referências. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos tem sido recorrentes as notícias envolvendo o Poder 

Judiciário e por consequência, o Supremo Tribunal Federal. Nota-se que isso 

decorre de uma transformação social ocorrida a partir do início da segunda década 

do século XXI, os anos 10, onde, por um grande número de acontecimentos, em sua 

maioria políticos, houve um maior interesse da população pelo Direito e a justiça em 

si, assim como o resultado dos fatos que os envolvem.  

Fato é que, se retornássemos a um passado não muito distante, na primeira 

década deste século, veríamos um cenário diferente. No início dos anos 2000, a 

maioria da população provavelmente saberia a escalação dos 11 titulares da 

Seleção Brasileira de Futebol, campeã mundial em 2002, mas provavelmente não 

saberia a composição do Supremo Tribunal Federal, com seus 11 ministros. 

Diante um cenário social, político e podemos dizer, até jurídico, de 

acontecimentos desta última década, o cidadão se interessou mais pelo Direito e 

agora é mais instruído no assunto. Agora os nomes dos ministros da Suprema Corte 

correm pela boca do povo muito mais do que antes. Isso é causado por 

acontecimentos importantes e que inclusive marcaram a história da nação brasileira. 

Impossível esquecer eventos como os escândalos do mensalão e petrolão, o 

Impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, a prisão do ex-presidente Lula, entre 

outros.  

O Brasil, por esses fatos, voltou-se os olhos para muitas ações do STF, que 

agora tem as suas decisões veiculadas muito mais abertamente, por causa das 



5 

 

 

populares crises existentes no período, as decisões recebem ainda mais peso do 

que haveria qualquer outra decisão sobre a vida do brasileiro comum. Diante de 

todos esses fatos e transformações, há muito mais apelo social por uma resolução 

de muitos casos, e, considerando que muitas vezes o Poder Legislativo pode ser 

omisso ou letárgico, a Suprema Corte acaba necessitando que agir.  

Há de se ressaltar que por causa de características políticas do país, as 

ações do legislativo são por muitas vezes lentas. O chamado presidencialismo de 

coalizão causa um “toma lá, dá, cá” que torna muito mais complicado o exercício de 

atividades do Legislativo, tendo em vista a troca que existe entre os poderes, no 

caso Legislativo e Executivo, para uma satisfação dos interesses dos cidadãos 

comuns.  

Como já citado, há toda uma motivação e relevância para o ativismo judicial 

do Supremo, mas o que seria isso, em termos mais específicos? É uma atuação 

expansiva e proativa do STF e, decisões dos outros poderes, sendo uma técnica do 

Poder Judiciário para resolução de conflitos que assim se julgue que necessitem. 

Além disso, o ativismo decorre de um outro fenômeno, a chamada judicialização.  

A judicialização nada mais é do que algo decorrente da quantidade de 

demandas que tem sido levadas ao Poder Judiciário e por consequência, à Suprema 

Corte. É um aumento causado por ações que buscam o judiciário para resolver 

casos que deveriam ser resolvidos pelos outros poderes.  

Esse fenômeno também decorre do rearranjo acontecido com a 

redemocratização em 1988, com a nossa atual constituição, que deu a possibilidade 

de o Poder Judiciário intervir em várias demandas. Com isso, uma parcela do Poder 

Político está sendo transferido das instâncias e poderes originais para o Judiciário e 

o STF. Questões econômicas, sociais e morais de longo alcance tem suas decisões 

finais perante esse poder e órgão. 

O arranjo constitucional vigente, produziu uma constituição abrangente, em 

conjunto com um controle de constitucionalidade, que torna todos os Juízes de 

Direito em Juízes constitucionais, além de ações proponíveis diretamente no 

diretamente perante o STF.  

Aliados a isso, devemos ressaltar que as próprias decisões, por si só geram 

análises do operador do Direito e, da população em geral, acerca da razoabilidade 

das decisões da Suprema Corte, com relação a sua lógica plausível, bom senso, 

sensatez, moderação e aceitabilidade. 
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1. O ATIVISMO JUDICIAL, IMPORTÂNCIA E RELEVÂNCIA SOCIAL 

 

Como um dos temas que estão em mais alta popularidade no meio jurídico no 

momento, muito se fala em Ativismo Judicial. Essa atividade por parte do judiciário e 

principalmente do Supremo Tribunal Federal tem despertado grandes polêmicas na 

doutrina e jurisprudência nacional.  

Para Luiz Roberto Barroso (2009, p. 07) o Ativismo Judicial surgiu com a 

Suprema Corte americana quando da decisão sobre segregação racial. 

Nos ensinamentos de Luiz Flávio Gomes (2009, p. A2), o Ativismo Judicial 

surgiu pela primeira vez em janeiro de 1947, através de uma reportagem do 

historiador norte-americano Arthur Schlesinger. 

Fazendo uma abordagem histórica acerca do Ativismo Judicial, novamente, o 

Professor Luís Roberto Barroso, também ministro do Supremo Tribunal Federal 

brasileiro, apresenta a seguinte definição: 

 

“Ativismo judicial é uma expressão cunhada nos Estados Unidos e que foi 
empregada, sobretudo, como rótulo para qualificar a atuação da Suprema 
Corte durante os anos em que foi presidida por Earl Warren, entre 1954 e 
1969. Ao longo desse período, ocorreu uma revolução profunda e silenciosa 
em relação a inúmeras práticas políticas nos Estados Unidos, conduzida por 
uma jurisprudência progressista em matéria de direitos fundamentais (…) 
Todavia, depurada dessa crítica ideológica – até porque pode ser 
progressista ou conservadora – 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.” (BARROSO, 2010; p. 09) 

 

Dada a apresentação de origem e histórica, percebe-se a origem na justiça 

americana do presente fenômeno pesquisado, sendo que dadas situações de 

caráter semelhante no Brasil, foi trazido e posteriormente aplicado. 

Mas para o entendimento do que é Ativismo Judicial, devemos entender 

também o fenômeno da judicialização, causa desse fenômeno e comumente 

confundido com ele. 

Judicialização trata-se de um também fenômeno contemporâneo que se 

origina da quantidade de demandas que tem sido levadas ao Judiciário para uma 

sentença de mérito. Ocorre que tal fenômeno causa um aumento de demandas ao 
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Judiciário para resolver questões primordiais de outros poderes. Resumidamente, 

uma parcela do poder político tem sido transferida para o Poder Judiciário.   

Tudo isso decorre do arranjamento institucional existente, tendo em vista uma 

constitucionalização abrangente, decorrente de nossa constituição federal 

caracteristicamente analítica, e um modelo de controle de constitucionalidade em 

que todos os juízes podem ser juízes constitucionais e a possibilidade de se propor 

ações diretamente no STF. Nas palavras do já citado ministro Barroso, a 

constituição só não traz a pessoa amada em 3 dias. Diante disso, qualquer assunto 

é passível de chegar ao Supremo. 

Como já dito, o Ativismo judicial decorre da judicialização, fazendo com que 

os juízes tenham que atuar de maneira expansiva, em novas interpretações da lei 

em casos em que ela não seja totalmente suficiente, lacunas dela ou em 

decorrências de novos fatos sociais.  

Trata-se de um papel criativo dos tribunais ao fazerem uma contribuição nova 

para o Direito, criando precedentes jurisprudenciais, muitas vezes antes da própria 

lei. É uma postura que atende de forma rápida a demanda e soluciona litígios que a 

lei ainda não deu solução.  

Diante de novas necessidades, onde a lei não se mostra suficiente ou diante 

de necessidades que forjam uma determinada interpretação do texto de lei, é o 

momento em que o esforço do intérprete faz-se sentir. Tem-se como Ativismo 

Judicial, portanto, a energia emanada dos tribunais no processo da criação do direito 

(MIARELLI; ROGÉRIO, 2012, p. 16). 

Esse nome é comumente utilizado para designar que o Poder Judiciário está 

agindo além dos poderes que lhes são atribuídos pela ordem jurídica. 

Thamy Pogrebinschi (2000, p. 2), considera “ativista” o juiz que: a) use o seu 

poder de forma a rever e contestar decisões dos demais poderes do estado; b) 

promova, através de suas decisões, políticas públicas; c) não considere os princípios 

da coerência do direito e da segurança jurídica como limites à sua atividade”. 

Todavia, explica ainda que: 

 

“Não queremos sustentar que os três critérios acima devam ser 
preenchidos simultaneamente para que se identifique um caso de ativismo. 
Um juiz pode ser considerado ativista pelo exercício em graus diferenciados 
de quaisquer das atitudes acima descritas. 

Porém, a negação de qualquer destas atitudes implica, segundo 
nossa definição, que ele não seja considerado um ativista. Isto é, um juiz 



8 

 

 

que se recuse a exercer seu poder de pelo menos uma das formas acima, 
não será considerado, neste artigo, um ativista.” (POGREBINSCHI, 2000, p. 
2) 

 
 

Já Elival da Silva Ramos, traz essa contribuição sobre o Ativismo Judicial: 

 

“[…] exercício da função jurisdicional para além dos limites impostos 
pelo próprio ordenamento que incumbe, institucionalmente, ao Poder 
Judiciário fazer atuar, resolvendo litígios de feições subjetivas (conflitos de 
interesse) e controvérsias jurídicas de natureza objetiva (conflitos 
normativos). Há como visto, uma sinalização claramente negativa no 
tocante às práticas ativistas, por importarem na desnaturação da atividade 
típica do Poder Judiciário, em detrimento dos demais Poderes. Não se pode 
deixar de registrar mais uma vez, o qual tanto pode ter o produto da 
legiferação irregularmente invalidado por decisão ativista (em sede de 
controle de constitucionalidade), quanto o seu espaço de conformação 
normativa invadido por decisões excessivamente criativas”. (RAMOS, 2010, 
p.129) 

 

 Pelo exposto, podemos compreender o que é o Ativismo social, origens, 

importância e relevância social. 

 

2. RAZOABILIDADE NOS JULGAMENTOS NA SUPREMA CORTE 

BRASILEIRA 

 

Ao se falar-se de razoabilidade, instantaneamente transporta-se a um 

conceito de senso comum, socialmente falando, levando em conta que todo o ser 

humano julga dentro desse parâmetro as suas próprias atitudes e decisões, assim 

como as do seu igual, em suas interações, não sendo excluídas as decisões do 

campo jurídico, ainda por muitas vezes suas implicações atingirem toda a 

população, com relevância social, ou no aspecto que no direito chamamos pela 

expressão latina erga omnes. 

Tendo em vista que esta é uma diretriz do senso comum, e 

consequentemente do bom senso do ser humano, o direito, como ciência social traz 

como parte sua um princípio que se chama assim. Trata-se de um bom senso 

aplicado juridicamente a medida que outras exigências se fazem mais fortes, como a 

própria letra literal da lei, pressões sociais e políticas do que o próprio espírito da lei. 

No ponto de vista da Administração pública, do qual todo o Judiciário faz parte, 

deve-se obedecer a critérios aceitáveis sobre o ponto de vista racional, de acordo 
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com o senso de pessoas normais e equilibradas compatíveis com a competência a 

qual se submeteram.  

Nesse sentido, define Celso Antônio Bandeira de Mello:  

 

"(...) que a Administração, ao atuar no exercício de discrição, terá de 
obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o 
senso normal de pessoas equilibradas e respeitosas das finalidades que 
presidiram a outorga da competência exercida. Vale dizer: pretende se 
colocar em claro que não serão apenas inconvenientes, mas também 
ilegítimas - e, portanto, jurisdicionalmente inválidas -, as condutas 
desarrazoadas, bizarras, incoerentes ou praticadas em desconsideração às 
situações e circunstâncias que seriam atendidas por quem tivesse atributos 
normais de prudência, sensatez e disposição de acatamento às finalidades 
da lei atributiva da discrição manejada." (MELLO, 1997, p. 88) 

 
 

 Estabelecido o conceito do princípio trazido, temos que a razoabilidade, seja 

como princípio ou como valor social, deve ser ao menos considerada nas decisões 

judiciais, e em maior intensidade até como delimitador das atividades desse poder, 

assim como órgãos e entes diversos.  

 O Brasil tem em seu histórico, desde sua colonização modelos de 

autoritarismo como absolutismo, patrimonialismo, coronelismo, que trazem uma 

visão ruim do ativismo judicial, sendo temido por alguns de que o Judiciário incorra 

por este caminho. Sobre isso, o artigo 2º da Lei 13.105 de 2015, o Código de 

Processo Civil traz: “O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por 

impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. (BRASIL, 2015) 

 Esse artigo regula um outro princípio, que é o da Inércia da jurisdição, que se 

contrapõe ao ativismo. De fato, pode haver uma face excessiva no ativismo.  

 

Na democracia os Poderes se controlam mutuamente, sendo indesejável 
que haja um Poder mais hegemônico que os outros. Em verdade, todavia, 
se deve ter em mente é que o ativismo é uma atuação proativa e expansiva 
do Judiciário com vistas à salvaguarda da Constituição e efetivação dos 
direitos fundamentais (LEITE, 2014, p.127). 

 

 Lustosa (2015) refere que o fenômeno do ativismo não pode dar ao Judiciário 

um crescimento ilimitado em detrimento dos demais Poderes. Muitas vezes, o 

magistrado não é o profissional mais capacitado para se imiscuir em determinadas 

questões, devendo a suposta questão decidida com as escolhas legislativas ou com 

a atuação discricionária da administração, desde que ambas sejam razoáveis. 
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 O sistema de controle de constitucionalidade brasileiro também favorece o 

ativismo judicial na medida em que permite que todos os tribunais e juízes sejam 

capazes de declarar a inconstitucionalidade de uma lei (SALGADO, et al, 2015) 

 Os estudiosos, como visto, têm entendido que os limites são inúmeros, ao 

fazerem a análise das possíveis intervenções dos magistrados nos atos normativos 

que implantam as políticas públicas, numa possível intervenção descabida, nos 

critérios pertencentes aos agentes políticos eleitos para viabilizar essas políticas 

através dos mecanismos concernentes a isso.  

 Isso nos leva a dizer que o Judiciário como um todo, deve agir sempre dentro 

dos parâmetros da razoabilidade, pois esse é um dos seus limites. A razoabilidade é 

um limite trazido pelas próprias normas jurídicas, como as leis e a Constituição, 

assim como as fontes do Direito, pois delas se emanam os elementos essenciais 

jurídicos de uma sociedade.  

 

 “Não fosse suficiente a crítica quanto a acepção, o ativismo judicial é, 
ainda, considerado de forma negativa por determinados doutrinadores que o 
entendem como uma forma atípica e desenfreada de criação de normas 
pelos membros do Judiciário, usurpando a função legitima conferida pela 
Carta Magna ao Legislativo e, muitas vezes, influindo em competências 
próprias do Executivo de organização econômico-financeira e políticas 

públicas.” (...), “No entanto, considera-se necessário registrar, por outro 
lado, que características inerentes ao Judiciário, restringem sua capacidade 
de criar políticas públicas ou corrigir o rumo de decisões tomadas pelos 
outros Poderes. Fazê-lo, solicita o concurso de ações legislativas ou 
administrativas para as quais os tribunais não são capacitados nem 
vocacionados. Ainda pior, sempre haverá o risco de juízes modificarem para 
pior, programas que, embora imperfeitos, foram concebidos por indivíduos 
eleitos – com maior legitimidade, portanto. “(PAULA, 2012) 
 

 

 Trazidas as devidas críticas, também temos que ressaltar que com a inércia 

do Congresso, pode haver um risco a democracia, como trouxe o ministro do STF 

Luís Roberto Barroso (2010) ao justificar as ações do STF nos casos em que a corte 

extrapola o limite de interpretação e invade os limites do próprio Legislativo.  

 

“Com a sanção da Constituição Federal de 1988, aumentou muito a 
chamada judicialização da política no Brasil, a tal ponto abrangente que 
passou a afetar desde as regras eleitorais até programas de governo – 
como as privatizações –, e políticas públicas – como acesso à saúde, à 
educação e à moradia. “(BARROSO, 2010) 
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 Não se pode deixar de reconhecer a função do Judiciário de garantir a 

efetividade dos direitos políticos, econômicos e sociais, sempre que os outros 

poderes deixarem de exercer as suas funções, ou quando se abstiverem. Assim, um 

juiz não pode ser passivo, pois isso faz com que ele renuncie de sua principal 

função.  

 Em outras democracias consolidadas, como na norte-americana, onde surgiu 

o ativismo judicial, os tribunais se norteiam pelo ativismo e autocontenção. Na 

democracia brasileira, ainda jovem, a busca por essa fórmula foi iniciada, e 

dependerá, em boa parte, do sucesso das decisões adotadas em casos em que 

houve a necessidade de ser aplicado a ativismo judicial e da razoabilidade dos 

ministros do Supremo Tribunal Federal. 

 

3. CASOS CONCRETOS E SOCIALMENTE IMPORTANTES JULGADOS 

PELO STF COM A PRESENÇA DO ATIVISMO JUDICIAL 

 

3.1. Direito de greve dos Servidores Públicos - MI 670/ES, MI 708/DF, MI 

712/PA: 

 

Para efetivação desse direito fundamental aos servidores públicos, foi emitida 

decisão pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao direito de greve dos servidores 

públicos, reconhecendo-se assim, a todos os servidores dessa categoria o direito a 

greve, garantindo o que regula o texto constitucional, e no que couber, a lei 

7.783/89, sobre a greve na iniciativa privada.  

Em concordância com o que traz o parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição 

Federal, que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais tem 

aplicação imediata, ao efetivar esse direito, o STF está obedecendo o que determina 

o referido dispositivo. Tal decisão ocorreu, pois não havia lei regulamentando esse 

direito e o Supremo o garantiu aplicando por analogia a lei de greve de servidores 

privados, no que couber, os servidores públicos. 

 

3.2. A decisão referente ao Processo de Impeachment, ADPF 378, da 

ex-presidente Dilma Rousseff, quanto ao decidir sobre o rito 

constitucional do procedimento: 
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O Supremo Tribunal Federal deu sentido diverso ao que dispõe o texto 

constitucional no artigo 86:  

 

“Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da 
Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o 
Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o 
Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.” (BRASIL, 1988) 
 

  
 Pode se observar que o texto constitucional é bem claro e objetivo, não 

deixando margens a interpretação diversa. Conforme prevê, a admissão da 

acusação no processo de impedimento se dá por dois terços do número de 

Deputados da Câmara dos Deputados e em seguida é submetido a julgamento 

perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade. 

 Mas nesse caso, o Supremo reinterpretou o texto constitucional ao entender 

que onde no texto está escrito “acusação” passa a se ler “autorização”. Por 

consequência disso, a votação de dois terços dos membros da Câmara dos 

Deputados tornou-se obsoleta, pois, diante desse rito, o processo recomeça no 

Senado Federal, sendo que por votação em maioria simples o processo poderia ser 

arquivado. Também se critica tal decisão por colocar a Câmara dos Deputados em 

posição de subordinação ao Senado, como se houvesse alguma hierarquia entre 

essas casas. 

 Trata-se de uma decisão inovadora no âmbito jurídico, não prevista 

expressamente pela constituição, em que o Supremo Tribunal Federal mudou o rito 

previsto na constituição, em uma mutação constitucional, numa nova intepretação do 

texto da carta magna.  

 Em uma rápida definição, a mutação constitucional surge a partir do Poder 

Judiciário, no caso, especificamente o STF, ao interpretar a constituição na 

aplicação a um caso concreto, como foi esse. Contudo, como o texto constitucional 

reserva a Suprema corte a guarda da Constituição, a esta cabe, em sua totalidade, 

avaliar se houve uma mutação constitucional através da interpretação da 

constituição segundo a evolução da sociedade. 

 Termo esse que não foge ao que é o ativismo, numa atuação expansiva do 

Supremo, tendo esse ampliado o alcance do texto com a decisão nesse caso, numa 

interpretação de sentido oposto ao literal do texto. Também se trata de tema que 

gera discussão por uma não evolução social suficiente para que se modifique a 
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interpretação, pois inclui mais uma etapa a um procedimento já extenso, de difícil 

compreensão, para uma decisão, que é de total importância social nacional. Falado 

isso pode se compreender que foi uma atuação expansiva razoavelmente 

desnecessária.  

 

3.3 . Decisão sobre a prisão em 2ª instância – ADC’s 43, 44 e 54: 

 

As referidas Ações Diretas de Constitucionalidade foram ajuizadas pelo 

Partido Ecológico Nacional (atual Patriota), o Conselho Federal da OAB e o Partido 

Comunista do Brasil – PC do B – para analisar a constitucionalidade do artigo 283 

do Código de Processo Penal que prevê o trânsito em julgado da sentença como 

condição para a prisão.  

A decisão, prolatada em 7 de novembro de 2019, não é novidade, do ponto 

de vista da atenção do STF sobre em que momento o condenado a prisão deve 

iniciar o cumprimento da pena. Após a CRFB/88 definir que: “ninguém será 

considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória", o 

STF, em 2009, definiu que era inconstitucional a execução antecipada da pena. Na 

época, por 7 a 4, o plenário concedeu, no H.C. 84.078, permissão a um condenado 

pelo TJ/MG que recorresse em liberdade. 

Em 2016, em novo H.C. (126.292), com o mesmo placar (7x4), mas com 

composição diferente, o Supremo alterou a jurisprudência, afirmando ser possível a 

prisão após 2ª instância. O relator era o já falecido ministro Teori Zavascki. O 

entendimento firmado só dizia respeito ao caso concreto. A mudança gerou 

insegurança jurídica, com os próprios ministros da Corte passando a decidir, 

monocraticamente, de formas diferentes. Em outubro de 2016, o novo 

posicionamento foi mantido, mas em julgamento de liminares das ADC’s que agora 

foram julgadas.  

Segundo essa decisão, o STF permite que os juízes determinassem a 

execução provisória das penas e os condenados, após a decisão da segunda 

instância, já poderiam começar a cumprir suas penas na prisão. 

Mas, nesse último julgamento, de 2019, a maioria dos ministros entendeu 

que, segundo o texto constitucional, ninguém pode ser considerado culpado até o 

trânsito em julgado da sentença e que a execução provisória da pena fere o princípio 

da presunção de inocência. A decisão teve efeito erga omnes e será vinculante. 
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Foram beneficiados pela mudança de entendimento, pessoas que não estavam 

presas preventivamente por outro motivo. O ex-presidente Lula da Silva foi um 

deles. 

Observa-se nessas decisões, que o Supremo trouxe novidade ao mundo 

jurídico, diversa ao que a Constituição prevê, pela sua atitude regulamentadora a um 

tema tão importante. Essa forma de atuação é própria do legislador constituinte e os 

membros do STF atuaram nestes casos como verdadeiros legisladores. Pode se 

notar a necessidade da tratativa pelas vias democráticas estabelecidas, com 

passagem pelo Congresso Nacional, em forma de lei, ou até num Plebiscito ou 

Referendo, a depender do momento, para saber a opinião da população a respeito. 

 A decisão também é muito criticada do ponto de vista de uma eterna 

recorribilidade por parte do réu em contraponto a sua própria condenação e 

cumprimento de sentença. Em outras palavras, o réu, no caso aqueles que possuem 

condições financeiras para arcar com as custas processuais para tanto, recorrem por 

indeterminadas vezes, e, valendo-se de que não serão presos até o estado de coisa 

julgada da decisão, nunca a cumprem, esvaziando-se o litígio de essência, matéria e 

direito e prolongando-se o mesmo pela intenção de eximir-se de cumprir uma pena 

para qual foi condenado, mas que pela brecha jurídica criada, pode afastar-se 

indefinidamente. 

 Nota-se uma necessidade da diretriz pela razoabilidade nas decisões de 

casos semelhantes a esses, para que não haja uma fuga da justiça por parte dos 

que tem condições de recorrer indefinidas vezes e assim postergar o prazo 

processual de trânsito em julgado. A matéria é de grande valor social, pois se 

alguém pode fugir do cumprimento da sentença, simplesmente baseado nas brechas 

do próprio procedimento processual e da constituição, fica em cheque a capacidade 

do Estado-Juiz de punir o criminoso, seja de qual classe social for, gerando um 

sentimento de impunidade na população. Pois, já que posso pagar para recorrer e 

impedir a chegada do momento do cumprimento da pena, o que me impedirá de 

cometer atos criminosos, se na prática não precisarei pagar por eles? 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Diante de toda a exposição feita, conclui-se que o ativismo judicial é uma 

solução a inércia do Poder Legislativo e ao mesmo tempo propõe um 
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questionamento acerca dos limites de ação ativista por parte do judiciário e 

principalmente do Supremo Tribunal Federal. Salta aos olhos que a Suprema corte 

pode, mediante atuações clássicas de seus ministros, ter elementos, dadas as 

devidas proporções de suprir a omissão legiferante. A princípio, o Poder Judiciário 

não deve interferir na esfera reservada aos outros poderes, por conveniência e 

oportunidade para controlar as opções legislativas ou decidir definitivamente em 

matéria constitucionalmente de competência desse poder, a não ser que haja 

violação evidente e arbitrária pelo legislador ou do poder executivo, das suas 

incumbências constitucionais.  

Não desconsiderando a importância de tal alternativa, que é o ativismo judicial 

e ressaltando a característica que tal ação deve ter, é inevitável não apontar uma 

necessidade de maior razoabilidade das decisões. Existem casos, como na 

resolução da questão da greve dos servidores público, acima citada, que trazem um 

preenchimento muito bem sucedido da lacuna causada pela inércia legislativa, 

presente desde 1988, ano da promulgação de nossa carta magna, com relação a lei 

que regula esse direito da categoria.  

Mas também há de se ressaltar, decisões extremamente polêmicas como a 

da mudança do rito de Impeachment, a época deste processo sobre o mandato da 

ex-presidente Dilma Rousseff, que careceu de motivações juridicamente relevantes 

para tanto, desprezando assim um dos fatores motivadores de uma decisão. Porque 

mudar a interpretação do texto constitucional em questão, numa clara mutação 

constitucional? Por que invalidar todo um procedimento feito na Câmara dos 

Deputados? Tais decisões carecem de razoabilidade na sua feitura, pois desprezam 

fatores como o próprio clamor social para cumprimento da legislação assim como 

uma alteração sem necessidade da interpretação do texto constitucional, assim 

trazendo um espécie de hierarquia entre as casas, inclusive colocando a Casa do 

povo, a câmara dos deputados, abaixo do Senado.  

Também se pode trazer a tona a questão da prisão em segunda instância que 

desprezou casos em que se necessitava de razoabilidade para decidir sobre 

situações em que essa decisão poderia abrir a possibilidade de recorrer-se inúmeras 

vezes, a depender de sua condição financeira para tanto, assim trazendo uma 

inaplicabilidade prática a condenados que tem dinheiro para isso e que apesar de 

não terem o transito em julgado de suas ações, também trazem risco a sociedade 
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com a sua liberdade ou em outros casos, riscos aos cofres públicos, ao erário e a 

boa condução política do país.  

Tal questão deveria ser debatida legislativamente e porque não 

popularmente, com o povo, por plebiscito ou referendo, tendo em vista a 

popularização do tema. Em que pese a questão, por ser de matéria constitucional, 

deveria ser alvo de Emenda Constitucional, quiçá a alteração do artigo 283 do 

Código de Processo Penal, caso não se entenda que haja a necessidade da 

alteração constitucional, ou se entenda que não é possível, por ser cláusula pétrea, 

que não permite alteração tendente a abolir direitos e garantias individuais, como é o 

caso , apesar de haverem opiniões em concordância com todas as hipóteses 

trazidas. Diante disso, é de clara compreensão que a matéria é de competência para 

uma decisão da esfera legislativa, seja no âmbito constitucional ou 

infraconstitucional e legal. 

Tal discussão com vistas a adicionar a possibilidade de ponderação, estudo 

de caso, em razoável reflexão, para a relativização da prisão somente após o 

transito em julgado, com o objetivo de evitar a fuga da justiça por uma possibilidade 

recorrer-se eternamente, ou em casos, que não se encaixam nas prisões 

preventivas trazidas pelo ordenamento, mas que a liberdade do réu traz outros 

riscos a sociedade, que não os normais, ou até mesmo os que trazem e não foram 

suficientemente ponderados para tanto, além outras questões que possam ser 

discutidas pela singularidade que os casos concretos podem ter. 

Mas de nada adiantaria as vias de reformas propostas se o STF fosse contra 

essas, em que essas poderiam ser possivelmente declaradas inconstitucionais com 

efeitos erga omnes e vinculante, inutilizando-as. Diante disso vê-se a importância de 

uma ponderação razoável para o caso. 
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