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RESUMO
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Após a promulgação da Constituição de 1988, o Supremo Tribunal Federal passou a integrar a
vida cotidiana da população, por meio das diversas informações sobre seus julgamentos, os
quais envolvem, cada vez mais, questões políticas, com impacto sobre a vida dos cidadãos.
Essa atuação da Corte tem despertado algumas críticas, relacionadas principalmente à sua
legitimidade democrática para decidir sobre assuntos políticos e a uma suposta violação do
princípio da separação de Poderes. Esse debate está inserido no contexto mais amplo de
protagonismo do Poder Judiciário brasileiro no século XXI, expressado principalmente pela
expansão da jurisdição constitucional, o que, por sua vez, se deve à consolidação do sistema
de controle de constitucionalidade e a uma “nova” interpretação constitucional. Com efeito, a
Constituição de 1988 expandiu as competências do Supremo, incitando o exercício de sua
função política. As críticas feitas à Corte em razão de sua atuação com relação a questões
políticas estão relacionadas a dois fenômenos, a “judicialização da política” e o “ativismo
judicial”, sendo este considerado por parte da doutrina como uma indevida interferência do
Poder Judiciário no âmbito de atuação dos Poderes Legislativo e Executivo. Casos como o
reconhecimento da união estável homoafetiva foram considerados expressão desse ativismo.
No entanto, é possível abordar o assunto da legitimidade democrática da Corte e da separação
de Poderes de forma diferente, mais flexível. As teorias do diálogo, nessa medida, apresentam
uma nova proposta de interação entre o Supremo Tribunal Federal e o Poder Legislativo,
conferindo compreensão mais atual da democracia e da separação de Poderes. Isso porque
prescinde da opção de predomínio do Legislativo ou do Judiciário em dar a “última palavra”
sobre a constitucionalidade de leis e atos normativos. Desse modo, este trabalho visa a
demonstrar, que há de se procurar saídas à rígida estrutura da Teoria da Separação de Poderes
de Montesquieu, a fim de que a Constituição possa ser concretizada mediante uma efetiva
colaboração dos Poderes.
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ABSTRACT

PAULA, Carolina Gattolin de. The performance of the Brazilian Supreme Court in the post88: impact on the balance of powers. 2014. 151p. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de
Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

After the promulgation of the Constitution of 1988, Brazilian Supreme Court became part of
everyday life of the population due to the various information about its trials, which involve,
increasingly, political issues that impact the life of Brazilian population. Such performance of
the Court has aroused some criticism, mainly related to its democratic legitimacy to decide on
political affairs and to the violation of the principle of the separation of Powers. This debate is
embedded in the broader context of the Brazilian Judiciary protagonism in the XXI Century,
specially expressed by the expansion of constitutional jurisdiction, which is due to the
consolidation of the judicial review system and a "new" constitutional interpretation. Indeed,
Constitution of 1988 expanded the powers of the Supreme Court, urging the exercise of its
political function. The criticisms addressed to the Court by reason of its performance with
respect to policy issues are related to two phenomena: the "judicialization of politics" and
"judicial activism", which are considered by the doctrine as an undue interference by the
Judiciary on the performance of the Legislative and Executive branches. Cases such as the
recognition of homo-affective union were considered stable expression of activism. However,
it is possible to approach more flexibly the issue of democratic legitimacy of the Court and of
the separation of powers more flexibly. Theories of dialogue present a new proposal for
interaction between the Supreme Court and the legislature, giving more current understanding
of democracy and separation of powers. It reveals an alternative to waive predominance of the
Legislature or the Judiciary to give the "last decision" on the constitutionality of laws and
normative acts. Thus, this study aims to demonstrate, there to seek outlets to the rigid
structure of Montesquieu’s Separation of Powers, so that the Constitution can be achieved
through effective collaboration of Powers.
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INTRODUÇÃO

Na última década, assim como as notícias sobre os campeonatos de futebol, tornou-se
praticamente diária a divulgação de notícias – na grande mídia, não apenas naquela
especializada –, relacionadas ao Poder Judiciário, em especial, ao Supremo Tribunal Federal.
São veiculadas informações não apenas sobre o resultado de seus julgamentos, que passaram
a envolver cada vez mais temas de interesse da população como um todo, mas também sobre
sua estrutura e sobre seu funcionamento, com o que se promove uma aproximação e uma
familiarização crescente entre a Corte e seu público.
Se, até a promulgação da Constituição de 1988, o Supremo Tribunal Federal havia
passado por anos de anulação em razão da ditadura militar que lhe tolheu a independência de
julgamento, a partir de 1988, a Corte passou a gozar não só de autonomia e efetiva
independência, mas também de competências muito ampliadas, impulsionadas por novos
mecanismos processuais que promoveram maior acesso da população à justiça e à jurisdição
constitucional. Ficou evidente a ocorrência de uma explosão de litigiosidade.
Com respaldo na própria Constituição, notadamente analítica e vocacionada à ampla
garantia da democracia e dos direitos fundamentais, o Supremo Tribunal Federal passou a
atuar de modo mais contundente no que se refere a questões políticas. Em grande medida, isso
pode ser atribuído à ineficiência dos Poderes Legislativo e Executivo na concretização das
normas constitucionais e, ainda, à crescente descrença popular nos atores políticos, revelando
notória crise de representatividade.
Embora a atuação do Supremo Tribunal Federal no controle de constitucionalidade de
questões políticas venha trazendo alguns avanços, principalmente para o desenvolvimento da
garantia dos direitos fundamentais das minorias e para a proteção do próprio sistema político
e eleitoral, ela também tem provocado diversas críticas. As duas críticas mais expressivas são
uma suposta ilegitimidade democrática da Corte para decidir sobre esses temas, pois seus
membros não são eleitos e não representam a vontade popular, e uma suposta violação ao
princípio da separação de Poderes, já que o Poder Judiciário estaria usurpando função política
originariamente atribuída ao Legislativo e ao Executivo.
É esse o pano de fundo do presente trabalho, cujo objetivo final é, a partir da análise
do cenário da organização dos Poderes no Brasil após a Constituição de 1988 e da inserção do

Supremo Tribunal em tal cenário, verificar se, no desempenho de suas competências de
revisão judicial, a Corte tem o condão de provocar uma nova dinâmica entre os Poderes
Judiciário e Legislativo, tendo em vista a evidente insuficiência da Teoria de Separação de
Poderes de Montesquieu para sustentar a complexidade funcional dos Estados
contemporâneos.
Com esse objetivo, dado ser a separação de Poderes tema central do trabalho, este
reserva o primeiro capítulo à apresentação da teoria montesquiana de separação de Poderes,
utilizada até os dias atuais como principal parâmetro de organização dos Poderes nos Estados
de Direito. Destaca-se, ainda, a evolução da aplicação dessa teoria no decorrer dos séculos
que se seguem à Revolução Francesa de 1789, mostrando especialmente a relação entre a
separação de Poderes e o desenvolvimento do Estado, a partir do Estado Liberal até o Estado
Democrático de Direito.
Nesse primeiro capítulo, procura-se argumentar que as teorias de separação de Poderes
devem-se adaptar às circunstâncias de determinado momento histórico e às peculiaridades do
Estado, razão por que a Teoria da Separação de Poderes de Montesquieu, pensada para o
Estado Liberal do século XIX, hoje, é insuficiente para prever todas as interações possíveis
entre os Poderes no Estado Democrático de Direito.
Por fim, procura-se explicar as razões pelas quais, desde a primeira aplicação da
Teoria da Separação de Poderes de Montesquieu, na França revolucionária, não se estabeleceu
exatamente um equilíbrio entre os Poderes, tendo o Legislativo se destacado entre os demais.
Constata-se que essa situação se verificou, ainda, no Estado Social, em que se pode dizer que
houve prevalência do Poder Executivo e, hoje, no Estado Democrático de Direito, em que se
verifica o protagonismo do Poder Judiciário.
A partir dos argumentos apresentados no capítulo inicial do trabalho, de que 1) a teoria
de Montesquieu é insuficiente para a organização de Poderes no Estado contemporâneo,
devido à multiplicidade de funções estatais e à necessidade de distribuição mais complexa e
fluida dessas funções; e 2) o Poder Judiciário tem desempenhado papel de destaque dentre os
demais no século XXI, passamos ao segundo capítulo.
No segundo capítulo, pretende-se a exposição, com mais detalhes, sobre as causas do
protagonismo do Poder Judiciário no Brasil, partindo-se da análise da prática da separação de
Poderes em face da realidade política e social brasileira após a promulgação da Constituição
de 1988, bem como dos fatores que determinaram a expansão da jurisdição constitucional,

seja em razão de modificações diretamente relacionadas ao Judiciário, como a consolidação
do controle de constitucionalidade e o advento de uma “nova” interpretação constitucional,
seja por fatores externos, como a falha na atuação dos atores políticos, sempre com destaque
para o Poder Legislativo.
Esclareça-se, desde já, que a opção de cotejar, com maior grau de detalhamento, o
papel do Judiciário com o papel do Legislativo deve-se não apenas à necessária delimitação
metodológica, mas também ao fato de que o ponto culminante da análise sobre o papel do
Supremo Tribunal Federal no atual cenário de separação de Poderes, verificada ao final do
terceiro capítulo, baseia-se no estudo da teoria do diálogo deliberativo como influxo para uma
nova separação de Poderes, de acordo com a proposta de Conrado Hübner Mendes. Este
autor, por sua vez, expressamente exclui o Poder Executivo de tal análise. 1
Finda a análise dos fatores internos e externos que impulsionaram o protagonismo do
Poder Judiciário no Brasil, sobretudo sob o aspecto da justiça constitucional, após a
promulgação da Constituição de 1988, segue-se o terceiro capítulo, em que se pretende
demonstrar a ampliação das competências do Supremo Tribunal Federal, especialmente no
que toca à sua função política.
Nesse sentido, pretende-se verificar a expandida função política do Supremo Tribunal
Federal à luz de duas questões que suscitam grandes debates jurídicos e, obviamente,
políticos, a “judicialização da política” e o “ativismo judicial”, relacionando-os com a recente
jurisprudência da Corte.
Ademais, como mencionado anteriormente, passa-se a apresentar algumas críticas
dirigidas ao Supremo Tribunal Federal (e, em certa medida, aos juízes e Tribunais),
conferindo importância maior a duas “acusações”. A primeira, de que a Corte não teria
legitimidade democrática para rever decisões tomadas pelos atores políticos, sobretudo em
questões políticas – a saber, que envolvam basicamente a discussão sobre separação de
Poderes, reconhecimento de direitos fundamentais, federalismo e controle do funcionamento
das instituições democráticas. A segunda, especialmente relacionada à questão do ativismo
judicial, de que a interferência do Supremo Tribunal Federal em tais matérias por meio do
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“Uma abordagem integral da separação de poderes através da “perspectiva dialógica” requereria também a
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fundamentais, separação de poderes e deliberação. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 105.

controle de constitucionalidade configuraria uma usurpação das funções dos demais Poderes,
em violação à separação de Poderes.
Sem a pretensão de oferecer todas as respostas possíveis a essas críticas, mas usandoas como forma de demonstrar a reacomodação dos Poderes em vista da atuação incisiva do
Supremo Tribunal, optamos por encerrar o capítulo apresentando uma opção de compreensão
da separação de Poderes que visa a uma terceira via, que prescinda da opção de predomínio
do Legislativo ou do Judiciário em dar a última palavra sobre a constitucionalidade de leis e
atos normativos.
Apresentamos, assim, segundo proposta de Conrado Hübner Mendes, a opção pelo
diálogo deliberativo entre a Judiciário e Legislativo, constatando que a melhor opção para a
manutenção do equilíbrio da democracia e da organização dos Poderes seria a do
estabelecimento de uma interação construtiva entre o Supremo Tribunal Federal e o
Congresso Nacional, o que já se pôde constatar em alguns casos envolvendo as duas
instituições.
Em síntese, a ideia deste trabalho é demonstrar, por meio das discussões referidas
acima, que há de se procurar saídas mais flexíveis à rígida estrutura da Teoria da Separação de
Poderes de Montesquieu, a fim de que a Constituição possa ser concretizada mediante uma
efetiva colaboração dos Poderes, contando com o suporte do Supremo Tribunal Federal, mas
não relegando a ele responsabilidade de tarefa que incumbe a todo o Estado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como já explicitado, o principal objetivo neste trabalho foi o de depreender se a
atuação do Supremo Tribunal Federal, após a promulgação da Constituição de 1988, passou a
repercutir no equilíbrio entre os Poderes, especialmente na relação entre Judiciário e
Legislativo.
Com tal fito, inicialmente, procedeu-se à análise da Teoria de Separação de Poderes de
Montesquieu, já que foi esta a primeira proposta efetivamente sistematizada de organização
dos Poderes e de atribuição a cada um deles de funções definidas. Verificou-se, no entanto,
que a tal teoria tem sido observada sob uma óptica “juridicista e simplificada”,2 que lhe
conferiu caráter muito mais estático do que parece ter pretendido Montesquieu.
De tal sorte, foi apurado que a Teoria da Separação de Poderes, ao longo de sua
aplicação a determinados modelos de Estado, sofreu algumas adaptações, principalmente nos
Estados Unidos da América, onde foi desenvolvida a teoria dos checks and balances, já como
forma que mitigar a rigidez da teoria montesquiana, promovendo maior colaboração entre os
Poderes.
Verificou-se também que, ao longo da evolução do Estado, a partir do século XIX,
houve a incidência do fenômeno do protagonismo dos Poderes, de modo que, no Estado
Liberal, destacou-se o Legislativo; no Social, o Executivo; e, hoje, no Democrático de Direito,
o Judiciário. Com efeito, o estudo das relações entre os Poderes e do fenômeno do
protagonismo de cada um deles implica na compreensão de que, ainda que o modelo tripartite
de Montesquieu venha servindo como base para a organização dos Poderes, desde a sua
inserção nas constituições promulgadas no contexto das Revoluções Liberais, a organização e
a distribuição das funções estatais não escapa à natural necessidade de adaptação dos Poderes
às circunstâncias políticas, sociais e econômicas verificadas em determinados momentos
históricos.
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Desse modo, concluiu-se, com André Ramos Tavares, que o Judiciário foi retirado de
uma posição submissa, para se transformar, no fim do século XX e início do século XXI, em
Poder de crucial importância na manutenção da ordem social.3
Feita essa análise, passamos a tratar do caso brasileiro de separação de Poderes, com
destaque ao Judiciário e ao Legislativo, pois, como se disse, este é o embate em maior
evidência atualmente, além de nos despertar especial interesse em face da discussão final da
dissertação, relativa ao impacto do Supremo Tribunal Federal, no exercício do controle de
constitucionalidade, sobre as relações deliberativas entre Legislativo e Judiciário.
Nesse sentido, analisamos a separação de Poderes na Constituição de 1988,
evidenciando o crescimento do Poder Judiciário em contraposição a um enfraquecimento do
Poder Legislativo, e examinamos os fatores que determinaram tamanha expansão judicial,
sobretudo no que respeita à jurisdição constitucional, analisando detidamente as questões da
consolidação do controle de constitucionalidade e da “nova” interpretação constitucional.
Em síntese, por intermédio dos diversos instrumentos processuais trazidos pela
Constituição, como o mandado de injunção, a ação direta de inconstitucionalidade por
omissão, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, entre outros, o Supremo
Tribunal Federal foi posto em destaque na vida político-social. Além disso, o protagonismo
do Poder Judiciário foi impulsionado também pela “nova” interpretação constitucional, por
meio do que o Poder Judiciário passa a ter maior participação na interpretação e especificação
das normas de conteúdo aberto, deixando de ser mero guardião passivo, posição que ocupava
no Estado Liberal, para tornar-se promotor ativo do que se pode chamar de programaticidade
dirigente constitucional.4
Por sua vez, ao longo do terceiro capítulo, procurou-se demonstrar que o Supremo
Tribunal Federal exerce função política por meio de grande parte de suas competências e que
essa atuação tem relação com as questões da “judicialização da política” e do “ativismo
judicial”. Com efeito, foi possível apontar alguns casos em que há consenso, se não sobre o
ativismo do Supremo, sobre uma atuação destacadamente política.
Com relação a tal comportamento, apresentamos algumas críticas quanto ao exercício
de função política por aquela Corte, as quais estão centradas em duas questões especialmente
problemáticas, a da legitimidade da Corte para rever decisões políticas dos Poderes
3
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e ss.
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Legislativo e Executivo (cujos membros são eleitos pelos cidadãos e representam
indiretamente a sua vontade) e a violação à separação dos Poderes.
Todas as questões apresentadas neste último capítulo estão ligadas, por relação de
causa e consequência, às discussões apresentadas nos capítulos antecedentes: de modo global,
a insuficiência da Teoria da Separação de Poderes de Montesquieu, devido às novas
circunstâncias do Estado Democrático de Direito (vide Capítulo 1), e à nova acomodação
entre os Poderes estatais no Brasil, notadamente o Legislativo e o Judiciário, tendo o
Judiciário ganhado notório destaque no cenário político após a promulgação da Constituição
de 1988 (vide Capítulo 2).
Assim, partindo da premissa de que, de fato, o Estado Democrático de Direito, no
Brasil, instaurado pela Constituição de 1988, demandou a reacomodação das funções dos
Poderes estatais e que o Judiciário passou a desempenhar relevante função política,
principalmente por meio do Supremo Tribunal Federal, interessou-nos observar se tal atuação
impactou o equilíbrio de Poderes, especialmente no que se refere a eventuais consequências
para o diálogo entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo.
Desse modo, com base na obra Direitos fundamentais, separação de poderes e
deliberação, de Conrado Hübner Mendes,5 encerrou-se esta dissertação examinando o influxo
da atuação até aqui verificada do Supremo Tribunal Federal sobre a relação entre os Poderes
Legislativo e Judiciário.
Segundo Conrado Hübner Mendes, atualmente, para além da competição entre o
Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, vislumbra-se a possibilidade de
estabelecimento de uma espécie de diálogo deliberativo entre eles, o que seria mais benéfico
para a construção do debate democrático.
A proposta de diálogo deliberativo insere-se no contexto de atualização da separação
dos Poderes propugnada por Montesquieu, tendo em vista a necessária reacomodação das
funções de cada um deles, de acordo com as novas perspectivas constitucionais do Estado
Democrático de Direito, parecendo-nos, efetivamente, uma saída possível para que se
estabeleça uma nova dinâmica, mais legítima, para a democracia e para a relação entre os
Poderes.
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MENDES, Conrado Hübner. Direito fundamentais, separação de poderes e deliberação. São Paulo: Saraiva,
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É de observar, contudo, que esse diálogo somente pode ocorrer em havendo iniciativa
do Supremo e do Congresso Nacional e fazê-lo. Ao concluir seu trabalho, Hübner diz que o
Congresso não pode se acanhar em face do ativismo do Supremo Tribunal Federal, sob pena
de prejudicar o diálogo entre essas duas instituições e sob pena também de deixar ao arbítrio
(nos limites da Constituição, claro) da Corte a decisão sobre questões candentes no debate
público.
No entanto, como observado no Capítulo 2 desta dissertação, o Congresso Nacional,
em diversos casos, opta por se manter inerte, principalmente quanto a temas de alto custo
político, esperando que a decisão sobre elas seja conferida pelo Supremo Tribunal Federal. É
o que se pôde verificar do caso da união estável homoafetiva. Eventual decisão sobre esse
tema na seara legislativa provocaria forte reação dos eleitores: seja dos insatisfeitos com seus
representantes devido a edição de lei favorável aos casais homossexuais, seja dos insatisfeitos
com seus representantes devido a edição de lei desfavorável.
O diálogo entre as instituições, portanto, embora necessário, encontra diversas
dificuldades no cenário político e eleitoral brasileiro. É sob essa perspectiva que entendemos
deva ser abordada a legitimidade democrática da Corte para julgamento de questões políticas.
O próprio Poder Legislativo, hoje, parece conferir legitimidade ao Supremo, no sentido de
que esperam que temas como a união homoafetiva possa ser decidida em um campo neutro.
Neste trabalho, pretendeu-se, portanto, contribuir não apenas para a revisão
bibliográfica da Teoria da Separação de Poderes de Montesquieu à luz do Estado Democrático
de Direito e da atuação do Supremo Tribunal Federal. Pretendeu-se iniciar o debate acerca de
uma nova dinâmica entre os Poderes, em que se leve em consideração a multiplicidade de
funções exercidas por eles em face de um complexo cenário político, propondo-se um
aprofundamento futuro acerca da proposta de compreensão da separação de Poderes diante do
estabelecimento de um diálogo interinstitucional.
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