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A separação de poderes e o ativismo judicial do ponto de vista 

das cortes constitucionais do Brasil e de Portugal.  

 

RESUMO 

 

Neste trabalho busca-se analisar a influência que o Poder Judiciário, com ênfase aos sistemas 
brasileiro e português, exercem frente aos demais poderes (órgãos de soberania). Trata-se 
do fenômeno do ativismo judicial. A pesquisa concentrou-se em alguns julgados exarados pelo 
Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal Constitucional na última década, especialmente no 
âmbito do controle de constitucionalidade, em que a temática (da quebra) da separação e 
harmonia de poderes foi ventilada, seja pelos autores envolvidos, seja pela crítica doutrinária. 
Para tanto, por meio de pesquisa dedutivo-descritiva, colheu-se bibliografia e jurisprudência 
específica. A Contextualização centrou-se no levantamento histórico sobre a teoria da 
separação dos poderes, a partir dos pensamentos de Aristóteles, Jonh Locke e Montesquieu. 
Na sequência, demonstra-se a estrutura e distribuição de competência entre os poderes no 
Brasil e órgãos de soberania em Portugal, bem como os aspectos considerados relevantes 
sobre o controle de constitucionalidade. A sobreposição do Poder Judiciário, em que pese 
alguns excessos que devem ser combatidos, é tratada como necessidade decorrente da crise 
de representatividade da classe política e da dissociação do que está previsto nas 
constituições, como a falha na execução das políticas públicas. 

 

 

Palavras-chave: Ativismo Judicial, Brasil, Cortes Supremas, Portugal, Separação de 

poderes. 
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Separation of powers and judicial activism under the optics of 
constitutional courts from Brazil and Portugal. 
 

ABSTRACT 

 

This Master’s dissertation analyzes the influence that the Judiciary Power, with emphasis on 
the Brazilian and Portuguese systems, exerts over other powers (sovereign bodies). This is 
the phenomenon of judicial activism. The research focused on case law issued by the Supreme 
Court and the Constitutional Court in the last decade, especially in the scope of constitutional 
reviews, in which the theme (the lack) of separation and harmony of powers was discussed, 
either by the authors involved, or by doctrinal criticism. Therefore, through deductive-
descriptive research, specific bibliography and case law were collected. The Contextualization 
focused on the historical survey on the Theory of Separation of Powers, based on the thoughts 
of Aristóteles, John Locke and Montesquieu. Next, it is demonstrated the structure and 
distribution of competence between the powers in Brazil and sovereign bodies in Portugal, as 
well as the aspects considered relevant to the control of constitutionality. The overlapping of 
the Judiciary, despite some excesses that must be fought, is treated as a necessity arising 
from the crisis of representation of the political class and the dissociation from what is provided 
for in the constitutions, such as the failure to implement public policies. 
 

 

Keywords: Judicial activism, Brazil, Supreme Courts, Portugal, Separation of powers. 
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INTRODUÇÃO 

O tema escolhido para o presente trabalho guarda indissociável relação com as 

Ciências Jurídico-Políticas, uma vez que busca identificar jurisprudências das mais altas 

Cortes Jurídicas do Brasil e de Portugal, cujas consequências afetam, de uma forma ou 

de outra, escolhas (ou omissões) advindas dos outros poderes. 

Deu-se prioridade para alguns dos julgados ocorridos na última década. E assim 

foi feito levando em conta os aspectos da viabilidade e da pragmaticidade. Explica-se. 

A restauração da democracia e consequente promulgação de novo texto 

constitucional no Brasil e em Portugal superam 30 e 40 anos, respectivamente. Seria 

tarefa hercúlea e utópica ter a pretensão de abordar toda jurisprudência relacionada ao 

ativismo político dos órgãos de cúpula do Poder Judiciário dos dois países tendo por 

base todo esse período. 

Ademais, foi no período de 2011 a 2014 que os julgados do Tribunal Constitucional 

português passaram a ter mais visibilidade, uma vez que se analisou o argumento do 

Governo e da Assembleia da República de que a situação econômica do país justificaria 

a adoção de medidas extremas, como corte e suspensão de salários do funcionalismo 

público, bem como a tentativa de tornar nulas algumas disposições contidas em 

instrumentos de regulação coletiva ou contratos de trabalho. 

Para além desses exemplos, também é farto, no Brasil, nos últimos 10 anos, e em 

especial nos anos de 2020 e no atual 2021, o rol de “intervenções” judicias em que a 

teoria da separação dos poderes é, pelo menos em hipótese, questionada.  

A relevância do tema é fácil de ser constatada na medida em que o Estado de 

Direito e a própria Democracia podem restar maculados a depender do grau em que se 

dá a referida intervenção. 

Certos temas que deveriam ser discutidos e deliberados pelos representantes 

diretos do povo, qual seja, os parlamentares, passam a ser definidos por juízes não 

eleitos, que por vezes não prestaram nenhum concurso público e ocupam o ápice de 

um poder por terem sido nomeados por determinado governante. 

Assim, o objetivo geral do presente trabalho é analisar o ativismo judicial das 

Cortes Constitucionais do Brasil e de Portugal, abordando em que contexto se verificou 

uma atuação mais proativa desses tribunais que ocupam o ápice na hierarquia do Poder 

Judiciário. 

Como objetivos específicos, buscar-se-á responder aos seguintes 

questionamentos: o princípio da separação dos poderes é violado quando se está diante 
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de uma decisão em que se verifica o ativismo judicial? A judicialização da política é 

prática encontrada em ambos países e na mesma proporção? Quais os julgados mais 

marcantes do Supremo Tribunal Federal brasileiro e do Tribunal Constitucional 

português, nos últimos dez anos, cuja temática da judicialização da política ou do 

ativismo judicial fora levantada? 

Para alcançar tal mister, utilizou-se o método dedutivo-descritivo, colhendo-se a 

jurisprudência específica e revisitando a bibliografia doutrinária existente e a legislação 

afeta ao tema. 

No Capítulo 01, é feito um apanhado histórico sobre os principais filósofos que 

influenciaram a configuração da divisão de poderes tal qual conhecemos hoje nas 

civilizações modernas. Ênfase dada para as ideias iniciais de Aristóteles, ainda na 

antiguidade, passando pela inegável contribuição do inglês Jonh Locke acerca da 

transferência limitada de poder do povo para o Estado, culminando com a apresentação 

do modelo traçado por Montesquieu. 

Arremata-se essa primeira parte com a compreensão contemporânea da 

separação dos poderes, com seus desdobramentos e atualizações na forma de 

implantação. 

O formato da estrutura e distribuição de competência entre os poderes no Brasil e 

órgãos de soberania em Portugal é o cerne do Capítulo 02, sendo feita essa distinção 

entre “poderes” e “órgãos de soberania” em razão da nomenclatura usada pela 

Constituição da República de Portugal.  

Foi dedicado ao Capítulo 03 os principais aspectos do controle de 

constitucionalidade, com ênfase na aplicabilidade pelas Cortes Constitucionais 

brasileira e portuguesa, sem deixar escapar o papel que o Presidente da República tem 

ao lhe ser permitido exercer a prerrogativa do veto (controle prévio). 

O controle de constitucionalidade das Normas Infraconstitucionais e das Emendas 

Constitucionais aprovadas pelo Legislativo serve bem de exemplo de como o 

magistrado pode exercer o seu ativismo judicial, complementando o trabalho do 

legislador. Ao juiz compete interpretar, com o devido cuidado de interesse social, 

compatibilizando a norma analisada com os devidos princípios jurídicos que regem o 

ordenamento jurídico. 

No Capítulo 04, buscam-se respostas para os motivos que levaram o Poder 

Judiciário a ocupar posição de destaque ante os demais.  
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O modelo sugerido por Montesquieu, como se sabe, foi concebido de modo a não 

acarretar ditadura de um poder sobre os outros. Exemplo de tal distorção seria o Poder 

Executivo se sobrepondo aos demais poderes, com o consequente tolhimento das 

liberdades individuais e coletivas, o que ocorre nos golpes de Estado. 

A transferência de foco do Poder Executivo para o Poder Legislativo é 

potencializada com a promulgação das Cartas Magnas em diversos Estados 

Democráticos de Direito, e embasada na noção de “representante do povo”, 

distribuindo-se nas minorias sociais, na pluralidade partidária e na maior capilaridade 

geográfica. 

Munido de uma Constituição que lhe “oferta” diversos direitos e garantias, o 

cidadão passa a receber do Poder Judiciário uma interpretação das normas 

infraconstitucionais num diapasão do neoconstitucionalismo, teoria que ultrapassou a 

fase constitucional decorrente das Revoluções Francesas e Independência Norte-

Americana. 

Não se espera mais, em respeito à teoria preconizada, que o juiz seja mero 

anunciador do texto legal, recordando a célebre frase de Montesquieu de que aquele 

desempenharia a mera função de la bouche de loi.  

O avanço das relações sociais, incrementado pela dinâmica do acesso à 

informação e uma maior exigência na efetivação dos direitos sociais, gerou um ambiente 

propício para que o Poder Judiciário passasse a se imiscuir, no afã de julgar questões 

que até bem pouco tempo não ultrapassavam a seara dos demais poderes. A essa ação 

denominou-se de Ativismo Judicial. 

É esse o contexto que será abordado, trazendo as razões que levaram o Poder 

Judiciário a ter papel de sobreposição ante os demais poderes, destacando a crise de 

representatividade da classe política e a dissociação do que está previsto nos textos da 

Constituição Federal brasileira, em termos de direitos sociais principalmente, com a 

realidade na execução das políticas públicas. 

No Capítulo 05, em que pese a limitação temporal não permitir a análise da 

totalidade dos julgamentos relacionados com o tema das Cortes Constitucionais de 

Portugal e do Brasil, como dito no início, fez-se um apanhado de várias decisões 

exaradas nos últimos 10 anos que envolveram posição política, principalmente quando 

se tratou da concessão de algum direito social. 

Decisões de importantes impactos sócio-políticos brasileiros, como o 

reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo, a suspensão do pacote 
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anticrime, a declaração de existência do estado de coisas inconstitucional no que tange 

ao sistema penitenciário e a conflituosa relação do atual Presidente da República com 

os demais poderes são alguns dos temas que serão abordados e que guardam 

intrínseca relação com a judicialização da política.  

Com relação à mencionada relação conflituosa, vários dos fatos analisados 

ocorreram na mesma época em que a presente pesquisa era finalizada, sendo a 

produção doutrinária escassa ou ainda inexistente, razão pela qual a maior parte das 

fontes de pesquisa relacionados aos acontecimentos recentes é concentrada em 

matérias jornalísticas ou sites especializados em notícias jurídicas. 

Por fim, registre-se que a análise dos casos do Tribunal Constitucional de Portugal 

se dá com enfoque a partir da crise de 2011, responsável pela “intervenção” do Fundo 

Monetário Internacional no país, geradora de ativismo judicial nas decisões da Corte 

Magna Portuguesa.  

Saber se o ativismo referido é uma necessidade da qual se vale o Poder Judiciário 

para levar o direito esperado ao real detentor do poder, o povo, ou se é invasão 

desmedida na atribuição de legisladores e administradores é o contributo que o presente 

trabalho pretende apresentar.  
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1. A SEPARAÇÃO DE PODERES 

 A separação de poderes será aqui tratada levantando-se, inicialmente, os dados 

históricos e origem a partir dos principais teóricos. Em seguida, abordar-se-á a parcela 

de atribuições destinada a cada um dos poderes e suas limitações. 

 Serão mencionadas também quais atividades, fora das respectivas competências, 

podem extraordinariamente ser exercidas, e se há, porventura, alguma delas que 

implique em sobreposição de algum poder sobre o outro.  

 Ab intitio, quanto à terminologia da expressão “poderes”1, vale ressaltar que 

consideramos inadequada, uma vez que o poder em sua essência é uno, sendo que 

são distribuídas, na verdade, as funções do poder em órgãos distintos. Inobstante tal 

compreensão, como a Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) utiliza a 

terminologia poder em vários momentos, e a Constituição da República Portuguesa 

(CRP) também traz no art. 2º a expressão “separação e interdependência de poderes” 

ao considerá-la um dos pilares do estado de direto democrático, será aqui utilizada em 

razão da difusão do tema com esta insígnia.2 

1.1 Aristóteles - A inspiração da teoria 

 A compreensão do Ativismo Judicial perpassa precipuamente pelo estudo da 

origem das atribuições a cada um dos poderes, entendendo assim como o poder uno 

pode não ser dividido, porém ser compartilhado por três órgãos.  

 Tal resgate histórico remonta à Grécia Antiga, tangenciando à Idade Média, 

desenrolando-se na Idade Moderna, com seu ápice em Montesquieu, seguindo-se 

influenciando a Independência Norte-Americana, e sendo reforçada a sua prática até os 

dias atuais para a perseguição da Democracia nos Estados contemporâneos. Contudo, 

em diversos momentos históricos houve uma transferência de carga decisória maior a 

depender do contexto em que estava inserido o Estado. 

 
1 Ressalte-se, entretanto, que a CRP afirma, no bojo de seu texto, expressão mais consentânea com a realidade atual, 
afirmando que “Os órgãos de soberania devem observar a separação e a interdependência estabelecidas na 
Constituição” - art. 111º, nº 1. (PORTUGAL. Legislação. Constituição da República Portuguesa. Disponível em: 
<http://www.parlamento.pt>. Acesso em: 10 jan. 2020.) 
2 A expressão “poderes” não é utilizada pela Constituição portuguesa para designar os órgãos do Estado: “Fala em poder 
político (cfr., p. ex. art. 108º), mas, diversamente de outras constituições portuguesas (Constituição de 1822, Carta 
Constitucional de 1826, Constituição de 1838, Constituição de 1911) não menciona os poderes do Estado (poder 
legislativo, poder executivo, poder judiciário). Alude, assim, a órgãos de soberania. Quando, apesar da rejeição do 
conceito no texto constitucional, se utiliza a fórmula poderes do Estado pretende-se significar os complexos orgânicos 
do sistema do poder político dotados de funções ditas “supremas”, mas separados e interdependente entre si. Bem 
andou, porém, a Constituição ao transitar dos poderes de Estado para órgãos de soberania. Na verdade, os poderes são 
sistemas ou complexos de órgãos aos quais a Constituição atribui certas competências para o exercício de certas 
funções”. (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed. 19ª reimp. Coimbra: 
Almedina, 2003, pp. 542-543).  

http://www.parlamento.pt/
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 A separação dos poderes, como se conhece hoje, remete-se à obra “O Espírito 

das Leis”, de MONTESQUIEU3, mas tal imputação não é tecnicamente correta, haja 

vista não ter sido esse o primeiro momento na história em que se abordou a divisão de 

atribuições. 

 Acerca da origem do poder Judiciário, remetendo à época de Aristóteles, assim 

apregoa CARVALHO:  

 (...) entende-se como indispensável a indicação da antiguidade clássica como 
embrião da doutrina da divisão de poderes no seio da organização política. Sob 
esse prisma, consideradas as distinções dos contextos históricos em que as obras 
mencionadas foram escritas, característica levada em consideração para que não 
se caia no risco das comparações anacrônicas uma semelhança de caráter geral é 
digna de nota, qual seja a aparente preocupação em dividir atribuições típicas do 
exercício do poder político.4 

 É bem verdade que o referido autor faz as devidas ressalvas em relação ao 

contexto e ao período em que a obra de Aristóteles foi idealizada, levando em conta as 

particularidades da sociedade grega, a hierarquia que se estipulava à organização 

social (“homens livres, mulheres, estrangeiros e escravos”), além da forma de 

relacionamento entre as Cidades e o modus operandi de deliberação dos assuntos 

afeitos àquela sociedade, “cujo ambiente muito pouco se assemelha ao vivido por 

Montesquieu quando da elaboração de “O Espírito das Leis”, no século XVIII, e ainda 

menos ao dos dias atuais”.5 

 FREITAS DO AMARAL, recordando que para os filósofos da Antiguidade Clássica 

em geral a democracia era considerada a forma deturpada, degenerada, do regime 

político republicano, em que o governo da maioria privilegiaria de forma indevida os 

interesses dos mais pobres – em desrespeito à lei -, ensina que para Aristóteles a melhor 

forma de governo, na teoria, seria uma monocracia que associasse a autoridade e o 

bem comum de todos. Mas, por considerar na prática tal modelo inatingível, elegeu 

como sendo ideal o formato de uma república que teria à frente a classe média a não 

perseguir os mais ricos e a prover as necessidades dos mais pobres, tendo por norte 

disposições legais (Estado de Direito) em detrimento da vontade dos homens.6  

 É cediça a influência de Platão na vida e obra de Aristóteles, tendo sido este seu 

discípulo e buscado sucedê-lo. Importa destacar, acerca da separação dos poderes, 

 
3 MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron. O Espírito das Leis. Trad. Cristina Murachco. São Paulo: Martins Fontes, 
2000, pp. 167-168. 
4 CARVALHO, Alexandre Douglas Zaidan de. Montesquieu e a releitura da separação de poderes no Estado 
contemporâneo: elementos para uma abordagem crítica. Universidade Católica de Petrópolis, 2009. Disponível em: 
<http://hdl.handle.net/10316.2/33874>. Acesso em: 20 dez. 2019.  
5 Idem.  
6 FREITAS DO AMARAL, Diogo. História do Pensamento Político Ocidental. Coimbra: Almedina, 2012, pp. 56-57. 

http://hdl.handle.net/10316.2/33874
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não se encontrar na obra de Platão uma base firme e direta sobre o tema, mas sem 

dúvida houve uma ligação entre eles no tocante ao modelo de formação de governo. 

 Aristóteles, ainda na Grécia Antiga, no capítulo X do Livro III, titulado de “Dos 

Governos”, da obra “A Política”, aponta os três poderes existentes em um governo, qual 

é a estrutura e as funções, porém não se assemelham aos atuais uma vez que mestiçam 

as atribuições hoje conhecidas.7 

 Não houve, por parte de Aristóteles, uma efetiva distribuição da tripartição dos 

poderes em diferentes instituições, mas, sem dúvida, houve uma inspiração para os 

pensadores seguintes, posto que constatou e evidenciou as diferentes funções 

presentes em um governo.  

 Ao discorrer sobre a separação dos poderes, DALLARI8 aponta para Aristóteles 

como o precursor dessa teoria, destacando a preocupação da concentração de poder: 

O antecedente mais remoto da separação dos poderes encontra-se em Aristóteles, 
que considera injusto e perigoso atribuir-se a um só indivíduo o exercício do poder, 
havendo também em sua obra uma ligeira referência ao problema da eficiência, 
quando menciona a impossibilidade prática de que um só homem previsse tudo o 
que nem a lei pode especificar.  

 A partir da descrição acima percebe-se a influência do pensador grego na teoria 

de Montesquieu, tão mais difundida e propalada, que identificou os poderes 

Deliberativo, Executivo e Judiciário. Tem-se, portanto, o Poder Deliberativo, como sua 

própria nomenclatura sugere, o qual delibera, isto é, decide, após reflexão ou consultas. 

O que toma os rumos nas decisões que conduzem as ações estatais, devendo, por isso, 

segundo ARISTÓTELES, ser o poder de maior importância, pois “cabe à Assembleia 

decidir sobre a paz e a guerra, contrair alianças ou rompê-las, fazer as leis e suprimi-

las, decretar a pena de morte, de banimento e de confisco, assim como prestar contas 

aos magistrados.”9 

  Aristóteles explicitou sobre a constituição dos integrantes da Assembleia que 

abrangia, além dos representantes eleitos, os escolhidos por sorteio, incluindo as 

diversas classes, e também contava com a participação popular. Seria, nos moldes 

atuais, o Poder Legislativo com ampliação da partição popular. O segundo poder era a 

magistratura governamental; frise-se que o termo magistratura não está associado ao 

conhecido atualmente pelo exercício das atividades jurisdicionais, mas sim com o de 

autoridade pública. Era um órgão de execução daquilo que fora deliberado pela 

Assembleia, seria o que conhecemos atualmente como Poder Executivo. A escolha dos 

 
7 ARISTÓTELES. A Política. Trad. Roberto Leal Ferreira. 3ª ed., São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 128. 
8 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 21ª ed., São Paulo: Saraiva, 2000, p. 215. 
9 ARISTÓTELES, Op. cit., 2006, p. 127. 
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magistrados envolvia questões de experiências políticas. Suas funções eram de 

ordenar, incumbindo-se também da deliberação e julgamento de determinados 

conteúdos. 

 O terceiro poder é o Judiciário, composto por juízes cujas atribuições seriam de 

julgar os litígios entre os particulares e entre estes e o Estado, sendo composto de oito 

espécies de tribunais e de juízes:  

A primeira, para a apresentação das contas e exame da conduta dos magistrados. 
A segunda, para as malversações financeiras. 
A terceira, para os crimes de Estado ou atentados contra a Constituição. 
A quarta, para as multas contra as pessoas, quer públicas, quer privadas. 
A quinta, para os contratos de alguma importância entre particulares. 
A sexta, para os assassínios ou tribunal criminal. 
A sétima, para os negócios dos estrangeiros, quer entre eles, quer contra os 
cidadãos. 
Além destes tribunais, existem juízes para os casos mínimos (…)10 

 A escolha de tais Juízes é colocada em discussão por Aristóteles sem definir 

critérios objetivos, deixando em aberto, de forma semelhante, como deveria ser o 

processo de escolha dos magistrados do segundo poder. 

 O que se depreende, portanto, da obra de Aristóteles11 é o início do 

reconhecimento das três funções a serem desempenhadas pelo poder, o que servirá de 

inspiração para diversos filósofos e teólogos que enveredarão em discorrer de alguma 

forma sobre a teoria política cujo cume se verá na obra de Montesquieu.  

1.2 Jonh Locke - O povo como titular do Poder 

 O inglês Jonh Locke contribuiu para o estudo da divisão dos poderes ao dissertar, 

por volta do ano 1690, sobre o poder político com a divisão em Legislativo, Executivo e 

Federativo. 

 Estas concepções (divisão ou separação dos poderes) revestiram-se de 

assimilável relevância, pois Locke ainda acrescentou que, para defender a vida, a 

liberdade e a propriedade, era necessário distribuir os poderes do Estado não só por 

órgãos diferentes, mas também de uma forma tal que os vários órgãos fossem 

representativos de estratos sociais distintos. Assim, o poder legislativo devia ser 

 
10 Ibidem, p. 142. 
11 “Aristóteles foi, sem dúvida, o primeiro dos humanistas.(...) um brilhante precursor do constitucionalismo moderno – na 
teoria das constituições, na separação de poderes, no primado das leis (...) Defendendo a família e a propriedade privada, 
mas também a intervenção do Estado na educação e na justa distribuição da riqueza; teorizando sobre a Constituição, 
a separação dos poderes e o primado da lei; advogando uma República moderna assente no predomínio das classes 
médias, mas com respeito pela existência dos ricos e insistindo na necessidade imperiosa de melhorar a condição dos 
pobres; e apontando para a felicidade do cidadão como principal fim do Estado – não terá sido Aristóteles, afinal, o grande 
percussor da democracia e do Estado Social de Direito, que só começaram a florescer na segunda metade do séc. 20?” 
(FREITAS DO AMARAL, Op. cit., 2012, p. 61). 
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entregue a um Parlamento (elemento democrático) e os poderes executivo e federativo 

deviam ser atribuídos ao Rei e ao seu governo (elementos monárquico e aristocrático).12 

 Não é o modelo atual praticado pelos Estados, em razão da ausência de um órgão 

autônomo que aprecie as demandas entre os particulares e principalmente entre estes 

e o Estado.  

 Como se verá adiante, Montesquieu suprime essa lacuna, deixando para uma 

instituição independente a apreciação dos julgamentos.  

 Haveria, segundo Locke, uma subordinação dos Poderes Executivo e Federativo 

ao Poder Legislativo, em razão do fim almejado pelo Poder Legislativo. A fim de coibir o 

abuso do Poder Absolutista do monarca ou do chefe do Executivo, LOCKE enfatiza a 

distinção entre o executor das leis e aqueles que as elaboram:  

(...) como pode ser muito grande para a fragilidade humana a tentação de ascender 
ao poder, não convém que as mesmas pessoas que detêm o poder de legislar 
tenham também em suas  mãos o poder de executar as leis que fizerem, e adequar 
a lei à sua vontade, tanto no momento de fazê-la quanto no ato de sua execução, e 
ela teria interesses distintos daqueles do resto da comunidade, contrários à 
finalidade da sociedade e do governo.13 

 A ênfase de Locke no Legislativo confere a esse poder certa primazia sobre os 

demais, uma vez que a atribuição-mor desse poder supremo se volta ao bem público da 

sociedade. De modo que para impedir que fique de fora do cumprimento da Lei tanto o 

particular como o Chefe do Executivo, o qual poderia ser eleito ou um monarca 

absolutista. 

 Recorde-se a célebre frase de Luís XV: L’ etat ce moi; em tradução: “O estado sou 

eu”, em que incorporava e personificava em si as funções estatais. 

 O primeiro dos “Dois Tratados sobre a Governação”, de Locke, foi justamente para 

refutar a ideia14 que vigorava àquela época de que a legitimada dos monarcas era 

amparada no fato de serem legítimos sucessores de Adão, a quem Deus teria conferido 

o poder de governança extensivo aos seus herdeiros.15 

 Já em seu Segundo Tratado, ao discorrer sobre a origem, extensão e fim do poder 

político, o filósofo iluminista inglês admite que o surgimento do Estado se deve à 

 
12 Ibidem, p. 193. 
13 LOCKE, Jonh. Segundo Tratado sobre o Governo Civil: ensaio sobre a origem, os limites e os fins verdadeiros do 
governo civil. Trad. Magda Lopes e Maria Lobo da Costa. Rio de Janeiro: Vozes, 1994, p. 170. 
14 “O primeiro é uma resposta ao Patriarcha de Sir Robert Filmer, publicado em 1680, 40 anos depois de ter sido 
manuscrito. O seu autor toma uma posição semelhante à de Bossuet. Defende, baseando-a na origem familiar, a 
autoridade real.” (PRELÓT, Marcel; LESCUYER, Georges. História das Ideias Políticas. Vol II. Trad. Regina Louro e 
Antônio Viana. Lisboa: Editorial Presença, 2001, p. 35.)  
15 FREITAS DO AMARAL, Op. cit., 2012, p. 189. 
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renúncia que o ser humano faz de seu direito natural, delegando parcialmente (de forma 

limitada, frise-se)16 os poderes de legislar, executar e julgar. 

 Em sendo o estado de natureza um caráter social, os indivíduos teriam direitos 

naturais preexistentes ao Estado, sendo daqueles a titularidade do “poder supremo”. 

Através de um contrato social, seriam delegados, de forma limitada, poderes ao 

legislador, uma vez que “só o corpo político reunido no povo tem autoridade política para 

estabelecer a constituição política da sociedade”.17 

 Essa limitação, ou abdicação, pregada por Locke, como explicam PRÉLOT e 

LESCUYER, seria necessária para que a vida em sociedade política fosse mais bem 

regulada por um poder coercitivo capaz de conter as violações das leis, razão pela qual 

o poder seria decorrência do somatório individual de cada uma dessas renúncias: 

A fortiori, tendo nascido de um pacto, o poder político só se estende àquilo que é 
necessário ao objetivo da sociedade. Ora, entra-se em sociedade para assegurar, 
graças a um poder coercitivo, independente e autónomo, colocado acima dos 
indivíduos, o bem-estar das pessoas e a conservação dos bens. Locke não admite 
que os homens, que deixaram o estado de natureza, onde não estavam assim tão 
mal, para ficarem melhor, tenham acabado por assinar um pacto unilateral de 
submissão ou um contrato que transfere para um homem ou para uma assembleia 
um poder absoluto. Nenhum governo absoluto seria legítimo. Por consequência, a 
formação da sociedade política reduz, mas não aniquila, as liberdades e as 
propriedades que existem no estado de natureza18 

 Para Locke, a distinção entre os Poderes Legislativo e Executivo era expressa 

quanto aos seus ocupantes, às suas atribuições e também quanto à sua duração, 

atribuindo ao Poder Legislativo uma temporariedade marcada por mandatos. Já para o 

Executivo, o mesmo poderia ser duradouro para a execução das leis, denotando que 

não havia por parte de LOCKE uma incisiva contra a permanência do Poder Monárquico 

e sim que este fosse coexistido sem a função de produções da Lei: 

Mas como as leis que são feitas num instante e um tempo muito breve permanecem 
em vigor de maneira permanente e durável e é indispensável que se assegure sua 
execução sem descontinuidade, ou pelo menos que ela esteja pronta para ser 
executada, é necessário que haja um poder que tenha uma existência contínua e 
que garanta a execução das leis à medida em que são feitas e durante o tempo em 
que permanecerem em vigor. Por isso, frequentemente o poder legislativo e o 
executivo ficam separados.19 

  O terceiro poder, LOCKE denominou-o de Federativo, seria relativo às questões 

externas, às demandas que envolvam o Estado e os demais países, relacionado a 

 
16 Aqui reside a maior divergência entre os ensinamentos de Locke e Hobbes. Para este, em ‘O Tratado Social’ tratava-
se de uma alienação ampla e irrestrita em favor do poder político. Para aquele, o Rei só deveria receber “os direitos que 
o povo lhe delegar (e não todos os direitos do povo) e, por outro, que o titular da soberania continuará sempre a ser o 
povo, mesmo que delegue uma parte do seu exercício no rei; se este não desempenhar bem as suas funções, o Povo 
poderá tirar-lhas, revogando a delegação ou, em caso extremos, revoltando-se contra a tirania – o que Locke designa 
como o ‘direito de apelar para o Céu’” (Ibidem, p. 191). 
17 CANOTILHO, Op. cit., 2003, p. 73. 
18 PRÉLOT & LESCUYER, Op. cit., 2001, pp. 39-40. 
19 LOCKE, Op. cit., 1994, pp. 170-171. 
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questões ligadas à guerra e paz e a alianças de políticas externas, não criando 

restrições para que tal mister fosse absorvido pelo Executivo: “Finalmente, a divisão em 

três poderes ou órgãos, legislativo, executivo e federativo, reverte a dois, uma vez que 

a execução no domínio interno e no domínio internacional se concentra num só”.20 

 LOCKE reconhece a distinção entre a aplicação das normas internas e as relações 

internacionais, acrescentando que a concentração de ambos os poderes dificilmente 

será em pessoas distintas. Ele não fazia a defesa expressa da monarquia, e nem a 

coibia expressamente.21 

  A ausência do Poder Judiciário na teoria de Locke é explicada por alguns em 

razão da sua formação filosófica que privilegiava as ciências políticas, o que leva a 

entender a ênfase dada aos poderes Legislativo e Executivo, destacando ainda as 

atribuições do Poder Federativo. Tal omissão foi destacada por BOBBIO, que em crítica 

ao filósofo inglês provoca: 

E o Poder Judiciário? Com efeito, desta análise parece que os dois poderes típicos 
do Estado são o Legislativo e o Executivo, que correspondem àqueles poderes 
naturais a que renunciamos para ingressar na sociedade civil. Efetivamente, 
segundo o pensamento genuíno de Locke, o Poder Judiciário não é um poder 
autônomo. Não deveria ser o Judiciário poder fundamental da sociedade política, 
distinta da sociedade natural, e criada para superar sua falha?22 

 Entretanto, a não inclusão em sua teoria de abordagem ao Judiciário, sem nem 

mesmo explicar as razões pelas quais fê-lo, deve-se ao fato de naquela época os Juízes 

não gozarem ainda de independência, nem mesmo de imparcialidade, em razão da forte 

vinculação que tinham com a monarquia23, motivo pelo qual as críticas devem ser 

mitigadas. 

1.3 Montesquieu – A tripartição do Poder 

Charles-Louis de Secondat, o Barão de Montesquieu, em seu “O Espírito das 

Leis”, com 31 volumes, de forma não muito objetiva e direta, traz casos concretos em 

que é possível a construção da ideia central acerca da distribuição de tais 

especificidades a cada um dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Tendo tal 

teoria da separação dos poderes sido elencada na Declaração dos Direitos do Homem 

e do Cidadão de 1789, como requisito mor do constitucionalismo, em seu art. 16: “A 

 
20 PRÉLOT & LESCUYER. Op. cit., 2001, p. 43. 
21 Em que pese a observação de que em “sua primeira obra, Cartas Persas (1721), embora anónima, (...) (conter) frases 
como estas: ‘A monarquia é um estado violento que degenera sempre em despotismo ou em república: o poder nunca 
pode ser igualmente partilhado entre o povo e o príncipe, o equilíbrio é muito difícil de conservar’”. (Ibidem, p. 45). 
22 BOBBIO, Noberto. Locke e o Direito Natural, 2ª ed. Trad. Sérgio Bath. Brasília: Editora UNB, 1997, p. 232. 
23 NASCIMENTO, Ricardo de Castro. Divisão de Poderes: origem, desenvolvimento e atualidade. Tese de Doutorado, 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP), São Paulo, 2017. 
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sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a 

separação dos poderes não tem Constituição.”24  

Interessante ressaltar o destaque feito por CARVALHO no que se refere às 

diferenças dos fundamentos que motivaram Aristóteles e Montesquieu a apresentarem 

propostas com similitudes: 

Enquanto o primeiro (Aristóteles) parte de uma visão otimista sobre a natureza e 
comportamento do homem/cidadão no exercício do munus público, o segundo 
(Montesquieu) enxerga com desconfiança e pessimismo o desempenho da 
atividade política, que seria, por natureza, centralizadora e sujeita a 
arbitrariedades.25 

Considerando os aspectos históricos de sua época, com a já demonstrada 

influência de diversos autores, que o antecederam, Montesquieu também não trouxe 

uma ideia original, mas, sem dúvida, muito inquietante e provocadora de mudanças para 

uma sociedade que possuía o absolutismo como seu cerne de Governo e Estado. 

A Teoria de Montesquieu foi elaborada, no entanto, não com o fim de garantir 

direitos individuais aos cidadãos, mas para que o poder concentrado pudesse ser 

contido pelo próprio poder, tal qual explica ARCAYA: 

La argumentación de Montesquieu, a partir de la premisa ultraindividualista, nos 
demuestra cómo los individuos movidos por un egoísmo radical destruyen las bases 
de su propia sobrevivencia. Claramente, este escenario tiene un destinatario: 
Hobbes. Pues se trata bien de mostrarnos que las grandes pasiones del egoísmo y 
la codicia solamente pueden destruir y no construir.26 

Nesse contexto, a análise de PRÉLOT e LESCUYER é cirúrgica ao comentar as 

implicações que as obras de Montesquieu trouxeram para a vida política de seu tempo 

e para as futuras gerações, ao passo que mesmo sendo sucessor do tradicionalismo 

aristocrático e tendo sido inicialmente um discípulo direto do constitucionalismo britânico 

e de Locke, “é talvez o mais temível adversário do absolutismo, porque é o mais 

realista”: 

A melhor maneira de enfraquecer o poder, no interesse da liberdade individual, não 
é transferi-lo (como depois proporá Rousseau), mas partilhá-lo. (...)no sentido 
horizontal, com o reconhecimento de um poder legislativo, de um poder executivo e 
de um terceiro poder, que para Locke, era o federativo, mas que, para Montesquieu, 
será judicial; três poderes que, colocados lado a lado, servirão mutuamente de 
contrapeso.27  

Na obra “O Espírito das Leis”, Montesquieu formula suas ideias divididas em três 

blocos de teorias: das Formas de Governo, da separação dos poderes e a Teoria das 

 
24 FRANÇA. Assembleia Nacional Constituinte. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 1793.   Disponível  em: 
<https://www.senat.fr/lng/pt/declaration_droits_homme.html>. Acesso em: 02 out. 2019. 
25 CARVALHO, Op. cit., 2009, p. 45. 
26 ARCAYA, Oscar Godoy. Antología Política de Montesquieu. Revista Estudios Públicos, p. 344, 1996. Disponível em: 
<https://www.estudiospublicos.cl/index.php/cep/article/view/1149/1918>. Acesso em: 07 jan. 2020. 
27 PRÉLOT & LESCUYER, Op. cit., 2001, p. 44. 
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Causas. Guarda relação com o objeto de estudo o segundo item, o qual se adentrará 

com maiores detalhes a seguir, mas antes apresentemos a caracterização das formas 

de governo segundo o filósofo francês: 

Existem três espécies de governo: o Republicano, o Monárquico e o Despótico. Para 
descobrir sua natureza, basta a ideia que os homens menos instruídos têm deles. 
Suponho três definições, ou melhor, três fatos: ‘o governo republicano é aquele no 
qual o povo em seu conjunto, ou apenas uma parte do povo, possui o poder 
soberano; o monárquico, aquele onde um só governa, mas através de leis fixas e 
estabelecidas; ao passo que, no despótico, um só, sem lei e sem regra, impõe tudo 
por força de sua vontade e seus caprichos.28 

A teoria da separação de poderes é considerada o ápice acadêmico de 

Montesquieu29 e um divisor de águas para as Ciências Políticas e construção das 

democracias atuais.30  

Os poderes Executivo e Judiciário teriam, conforme suas peculiaridades, a 

atribuição de execução das normas oriundas do Poder Legislativo, como explicado 

abaixo:  

Existem em cada Estado três tipos de poder: poder legislativo, o poder executivo 
das coisas que dependem do direito das gentes e o poder executivo daquelas que 
dependem do direito civil. Com o primeiro, o príncipe ou o magistrado cria leis por 
um tempo ou para sempre e corrige ou anula aquelas que foram feitas. Com o 
segundo, ele faz a paz ou a guerra, envia ou recebe embaixadas, instaura a 
segurança, previne invasões. Com o terceiro, ele castiga os crimes, ou julga as 
querelas entre particulares. Chamaremos este último poder de julgar e outro 
simplesmente poder executivo do Estado.31 

 A distribuição de poderes em órgão distintos se faz necessária ante a usurpação 

decorrente da concentração de poder nas mãos de uma única autoridade, a fim de se 

evitar a corrupção do seu uso indevido, sendo necessário o seu compartilhamento com 

outros governantes, já que “até a virtude precisa de limites”.32 

A usurpação do poder é detalhada por MONTESQUIEU, que exemplifica de que 

maneira poderá ela ocorrer, formulando hipóteses e criando cenários nos quais o poder 

concentrado fugirá ao fim almejado pela sociedade,  

Quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura o poder legislativo 
está reunido ao poder executivo, não existe liberdade, porque se pode temer que o 
mesmo monarca ou o mesmo senado crie leis tirânicas para executá-las 
tiranicamente. Tampouco existe liberdade se o poder de julgar não for separado do 
poder legislativo e do executivo. Se estivesse unido ao poder legislativo, o poder 

 
28 MONTESQUIEU, Op. cit., 2000, p.19. 
29 “A sua estrutura social é diferenciada pela multiplicidade de ordens, funções e condições; uns fazem as leis, outros 
aplicam-nas, uns governam, outros julgam. Ninguém pode afastar-se da sua função nem imiscuir-se na de outrem. As 
classes moderam o poder do monarca. Graças à sua própria força, são capazes de lhe resistir. Os órgãos do corpo social 
moderam a autoridade real e moderam-se uns aos outros”. (PRÉLOT & LESCUYER, Op. cit., 2001, p. 52.)  
30 Vale informar que não há na obra nenhuma menção ao termo “separação - ou divisão - dos poderes”. O uso de tais 
expressões choca-se com o fundamento do conceito de poder que por ser uno, não pode ser separado ou dividido, e sim 
tendo suas funções atribuídas a órgãos independentes, nos moldes do que fora proposto por Montesquieu. 
31 MONTESQUIEU, Op. cit., 2000, p. 167. 
32 Ibidem, p.166. 
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sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário, pois o juiz seria legislador. 
Se estivesse ligado ao poder executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. 
Tudo estaria perdido se o mesmo homem, ou o mesmo corpo dos principais, ou dos 
nobres, ou do povo exercesse os três poderes: o de fazer leis, o de executar as 
resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as querelas entre os particulares.33 

A atribuição do Poder Executivo a um monarca e não a um cidadão eleito 

diretamente pelo povo implica que o que Montesquieu pretendia enfatizar era o controle 

do Poder pelo próprio Poder, deixando para o legislativo essa função de limitador 

através das normas. Assim, ele destaca que não era viável mais de uma pessoa à frente 

do Poder Executivo, em decorrência da experiência frustrada na Inglaterra em que por 

um período fora o Estado governado por um grupo de pessoas, e ele não visava 

combater a monarquia ao ponto de extingui-la, tendo inclusive jurado lealdade. 

O poder executivo deve estar entre as mãos de um monarca, porque esta parte do 
governo, que precisa quase sempre de uma ação instantânea, é mais bem 
administrada por um do que por vários; ao passo que o que depende do poder 
legislativo é com frequência mais bem ordenado por muitos do que por um só.34 

Quanto ao Poder Legislativo, a primeira grande característica reside no fato de ele 

ser escolhido diretamente pelo povo, de quem emana o poder, no entanto, não caberia 

ao povo a participação nas discussões, pois segundo a teoria proposta por Montesquieu, 

ele não gozaria de capacidade e discernimento para participar de modo eficaz das 

deliberações na casa legislativa, conforme se percebe da leitura que segue: 

Havia um grande vício na maioria das antigas repúblicas: é que o povo tinha o direito 
de tomar decisões ativas, que demandavam alguma execução, coisa da qual ele é 
incapaz. Ele só deve participar do governo para escolher seus representantes, o 
que está bem a seu alcance. Pois, se há poucas pessoas que conhecem o grau 
preciso da capacidade dos homens, cada um é capaz, no entanto de saber, em 
geral, se aquele que escolhe é o mais esclarecido do que a maioria dos outros.35 

Seguindo o modelo inglês, o Poder Legislativo deveria ser bicameral, com uma 

Câmara composta por representantes eleitos pela nobreza, cuja função seria defender 

os interesses dessa classe. A outra câmara legislativa seria composta por 

representantes eleitos diretamente pelo povo. Uma atribuição comum a ambas as 

câmaras consistia no poder de veto das leis. 

No tocante ao Poder Judiciário não houve grande ênfase às suas funções, 

resguardado o contexto histórico, cujo maior anseio era o controle dos abusos 

cometidos pelo Poder Executivo. Dessa forma, privilegiou-se o Poder Legislativo, 

delongando-se sobre ele nos detalhes de funcionamento e atribuições que lhe foram 

confiadas. Restou ao Poder Judiciário a vedação à interpretação da lei, o que de certa 

forma consistia num limitador dado pelo Poder Legislativo.  

 
33 Ibidem, p. 168. 
34 Ibidem, p. 172. 
35 Ibidem, p. 171. 
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O juiz, ainda que a lei fosse considerada “rigorosa demais”, se limitaria a ser “a 

boca que pronuncia as palavras da lei; são seres inanimados que não podem moderar 

nem sua força, nem seu rigor”.36 

AMARAL JUNIOR enfatiza que o poder do juiz estaria restringido pela força da lei 

impedindo desse modo a criatividade e um desenvolvimento hermenêutico, visando 

muito mais a segurança jurídica do que um controle do poder judiciário sobre os demais 

poderes: 

(…) Na lógica de O espírito das leis o poder de julgar encontra limite na própria 
formulação da lei a aplicar. A sentença do julgador já está na lei. O poder de julgar 
limita-se a realizá-la em concreto. Montesquieu objetiva, com isso, garantir 
segurança jurídica porque ao contrário, “viver-se-ia na sociedade sem saber 
precisamente os compromissos que nela são assumidos.37 

Há na teoria de Montesquieu três exceções ao poder de julgar, conferindo ao 

Poder Legislativo tal atribuição quando envolvesse o julgamento de nobres, no caso de 

competência recursal, momento em que poderia ser flexionado o sentido da norma, 

somente a Câmara dos Lordes gozava de tal poder, e o terceiro caso quando fosse o 

julgamento de impeachement de altas autoridades. NASCIMENTO explica que 

Montesquieu não pretendeu distribuição das funções de modo estanque com 

exclusividade para cada um dos poderes, e sim tangenciando no que fosse preciso a 

participação dos poderes em funções atípicas: 

Montesquieu, na verdade, nunca propagou uma separação extremamente rígida 
entre os poderes. Defendeu sim um governo moderado com poderes com a 
separação orgânica funcional dos respectivos órgãos, mas com interferência um 
sobre outro (direito de veto, impeachment, por exemplo), como forma de assegurar 
o equilíbrio. Pregava uma reforma radical na monarquia absolutista francesa por 
meio de uma divisão de poderes.38 

Em 1790 foi criado o Tribunal de Cassação francês, órgão não judicial, cuja 

finalidade maior era o controle do Poder Judiciário pelo Poder Legislativo, pois aos 

magistrados era exigido a estrita observância do texto legal. A interpretação da lei não 

poderia ultrapassar as fronteiras do Legislativo, cabendo aos demais órgãos a sujeição 

ao sentido expedido pelos legisladores. 

Sempre o reforço da supremacia do poder legislativo era evidente nesse período 

pós doutrinação de Montesquieu, atingindo o alvo de uma limitação do poder Executivo 

tido como o grande usurpador do poder ao qual detinha.39  

 
36 Ibidem, p. 175. 
37 AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello. Sobre a organização de poderes em Montesquieu: comentários ao capítulo VI do 
livro XI de “O Espírito das leis”, Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 97, n. 868, fev. 2008, p. 57. 
38 NASCIMENTO, Op. cit., 2017, p. 118. 
39 “Por conseguinte, a monarquia implica também desigualdade e privilégios. As leis zelarão por isso: assegurarão ao 
clero a tranquila posse dos seus bens e o livre exercício da sua jurisdição; darão aos nobres o privilégio das terras, 
impedindo-os de praticar o comércio” (PRÉLOT & LESCUYER, Op. cit., 2001, p. 50). 
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Nesse diapasão, OLIVEIRA bem disserta correlacionando o perfil do magistrado 

que até então era um funcionário do Poder Executivo e passaria a ser um membro de 

um poder, não dispondo de qualidades mínimas necessárias para o exercício de um 

controle jurisdicional: 

Consectários do desenho institucional da separação de poderes, encampado pelo 
Estado de direito Legislativo, vigente ao longo dos séculos XVIII e XIX, a supremacia 
do Parlamento e o princípio da legalidade viram-se alçados à condição de garantias 
contrárias ao arbítrio, em prol de um governo burguês de proteger as conquistas 
experimentadas com as revoluções liberais, inclusive perante a corrompida 
magistratura do antigo regime, pese embora não se encontrasse, em absoluto, na 
raiz do constitucionalismo antigo a figura de um julgador que, a par de imparcial e 
isento, apresentar-se-ia subserviente aos abusos perpetrados pelo legislador, um 
reles autômato de olhos vendados, inclusive para as injustiças da lei que aplicaria 
cegamente.40 

Tem-se, a partir de Montesquieu, a distribuição dos poderes em órgãos distintos, 

a qual ansiava o equilíbrio entre eles; no entanto, o que se percebeu foi, como 

observado nos exemplos do Tribunal de Moderação francês, uma superioridade do 

Poder Legislativo sobre os demais poderes, o que, como se verá adiante, será mitigado 

aos poucos, transferindo-se tal supremacia ao Poder Judiciário em razão das 

características próprias dessa instituição, que vai se distinguir do modelo pensado por 

Montesquieu, de mero executor da lei, sem poder interpretar ou revelar o verdadeiro 

sentido da norma à luz da constituição. 

1.4 A compreensão contemporânea da separação dos 

poderes 

Numa compreensão sistemática a qual envolve diversos fatores influenciadores 

como a liberdade, os direitos e garantias individuais, as prestações sociais a que se 

propõe o Estado, BONAVIDES expressa que não é possível se prender à literalidade da 

teoria da separação de Poderes, de modo que se evite a inter-relação entre os poderes, 

desejando a efetividade de condições satisfatórias, ainda que algum dos órgãos venha 

a desempenhar uma função atípica.  

Chegamos de nossa parte, a essa conclusão: a teoria da divisão de poderes foi, em 
outros tempos, arma necessária da liberdade e afirmação da personalidade humana 
(séculos XVIII e XIX). Em nossos dias é um princípio decadente na técnica do 
constitucionalismo. Decadente em virtude das contradições e da incompatibilidade 
em que se acha perante a dilatação dos fins reconhecidos ao Estado e da posição 
em que se deve colocar o Estado para proteger eficazmente a liberdade do indivíduo 
e sua personalidade.41  

 
40 OLIVEIRA, Rodrigo Augusto. O ativismo judicial à luz da separação de poderes e da crise do parlamento na idade 
contemporânea. In: Federalismo e Poder Judiciário. Renato Siqueira de Pretto, Richard Pae Kim e Thiago Massao Cortizo 
Teraoka (Coords.). São Paulo: Escola Paulista da Magistratura, 2019, p. 368. 
41 BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 9ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 86. 



 

 

 
26 

 

A crítica de Bonavides insurge-se diante da precariedade da atuação prática do 

princípio da separação que fortaleceu ainda mais o Poder Executivo, deixando de fora 

as suas obrigações com o povo, que necessitava de efetiva limitação do Chefe do 

Estado; o Poder Legislativo, cujas leis não confrontavam, perpetuou, sob a égide de um 

“governo da lei”, a destoante aplicação do poder em benefício do povo. 

 Queremos repudiá-lo (o ensino de Montesquieu da separação de poderes), sim, no 
espírito de sua aplicação pelo liberalismo. Formalmente, quase todas as 
Constituições do País desde o Império à República, o consagraram nas bases de 
uma colaboração, que foi apenas de texto, meramente nominal, e sempre 
desmentida, já pela monarquia (o intervencionismo do Poder Moderador), já pela 
República. Urge, pois, repudiá-lo como dogma, quando o presidencialismo, 
acobertado pela Constituição, dele se serve para cultivar, de fato, a hipertrofia do 
Executivo.42 

Atualmente vigora, como pressuposto de um Estado democrático, a separação de 

poderes, e, como citado anteriormente, caso assim não seja, é considerado no art. 16, 

da Declaração dos Direitos do Homem, como uma sociedade sem Constituição, 

tamanha a sua importância.43 

O princípio da separação e interdependência pode ser analisado sob vários 

enfoques (níveis), dentre eles o plano funcional, onde se busca identificar as funções 

político-constitucionais básicas, como a de legiferação, jurisdição e execução.44 

Em Portugal tal princípio “deve ser considerado um princípio constitucional 

concreto que existe ao lado de outros princípios constitucionais positivos tais como o 

princípio de regime parlamentar-presidencial (o semipresidencialismo)”45.  

A Constituição portuguesa trata do tema no art. 111º, nº 1, ao mencionar a 

necessária separação e interdependência dos órgãos da soberania. 

Quando existe balanço e controlo recíprocos, lembra CANOTILHO invocando a 

velha máxima de Montesquieu, estaremos diante de um “Poder Moderado”. 

E para que esse Poder Moderado não se transforme em um verdadeiro Poder 

Moderador, é necessário que a utilização das funções atípicas que lhes são 

asseguradas não seja feita de forma indiscriminada, de modo a desvirtuar o sentido a 

que se propõem.46 

 
42 Idem. 
43 “A doutrina da divisão dos poderes viria a impor-se como evidente na Revolução Americana (1776-1787) e na 
Revolução Francesa (1789), daí passando para todo o constitucionalismo liberal e democrático, mantendo-se nos nossos 
dias. Só as monarquias absolutas e as ditaduras – de direita ou de esquerda – a não aceitam; e, do ponto de vista delas, 
com toda a razão: a separação de poderes (e, portanto, o controlo parlamentar e judicial do Executivo) é, de fato, um 
grande obstáculo à ambição ilimitada de poder, que em regra seduz, e às vezes cega, os governantes.  (FREITAS DO 
AMARAL, Op. cit., 2012, p. 61). 
44 CANOTILHO, Op. cit., 2003, p. 556.  
45 Ibidem, p. 557. 
46 Curiosamente, nos dias atuais, ainda há quem pregue que que uma das funções de uma Corte Constitucional, por dar 
a última palavra quanto à interpretação constitucional, é funcionar como uma espécie de Poder Moderador, ressuscitando 
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É compreensível que ao longo da história tenham ocorrido momentos em que este 

ou aquele poder desempenhasse um papel com mais destaque, visibilidade e 

preponderância. Cite-se, por exemplo, o protagonismo que teve o Poder Legislativo no 

pós-Revolução Francesa. 

O Poder Executivo, por outra banda, levando-se em conta a sequência evolutiva 

temporal da Ciência Política, fora marcado por ciclos, partindo do liberalismo em que 

sua atuação era mínima nas questões de cunho econômico e social, eximindo-se ao 

máximo de efetuar acréscimo de tributação, assim se contrapunha à forte presença do 

Legislativo. Desse modo, se destacava a atuação do Executivo para garantir segurança 

de modo que as classes produtivas desempenhassem o crescimento econômico. O 

fortalecimento das forças armadas e das guardas, visando a proteção de ataques 

externos e manutenção da ordem interna, fazia parte dessa atuação. 

As funções típicas gerais atribuídas ao Poder Executivo quando da migração para 

o welfare state, ou Estado do bem-estar social, incentivou as funções de prestações 

além da execução das normas, o desempenho das relações internacionais, firmando 

acordos, prestando os serviços públicos aos cidadãos e garantindo os direitos e 

garantias individuais, vindo inclusive a intervir na economia. Mesmo assim, a célebre 

divisão de poderes como teorizada por Montesquieu não foi em sua essência 

modificada, mantendo-se os mesmos três poderes na maioria das civilizações.  

 O Poder Judiciário, ao seu turno, tem a função precípua de exercer a jurisdição, 

que pela terminologia em latim significa “dizer o direito”. Também compreendida como 

o poder de aplicar a lei ao caso concreto, evolui e, diferentemente da época de 

Montesquieu, o magistrado passa a ter o papel de submeter a norma a partir de um 

trabalho hermenêutico, compatibilizando o diploma normativo aos diversos princípios 

inseridos no ordenamento jurídico pátrio. O que implica dizer que um mesmo texto 

normativo poderá ser aplicado de maneira distinta, considerando, por exemplo, a 

variação temporal. 

Sobre a importância da harmonia entre os poderes e da necessidade de 

superação de eventuais divergências, vale o alerta feito por FALCÃO:  

A praça é dos três poderes, e a Constituição manda que eles sejam harmônicos. 
Mas essa não é a realidade todo o tempo, embora este seja o ideal. No real, a 
relação entre os poderes é tensa, divergente muitas vezes. É natural, na democracia 
é assim. O importante é que a tensão seja sempre resolvida, pois, ao ser, ela se 

 
as ideias de Benjamin Constant que inspiraram o primeiro Diploma constitucional do Brasil de 1824. É, por exemplo, o 
caso do atual Presidente do STF, Min. Dias Toffoli, para quem aquela Corte vem desempenhando um “papel moderador 
das instituições contemporâneas”, em que pese a não previsão expressa, por óbvio, do Poder Moderador na Constituição 
de 1988. (TOFFOLI, José Antônio Dias. Poder moderador no Brasil: os militares e o Supremo Tribunal Federal. In: 
COELHO, Marcus Vinicius Furtado. (Coord.) A constituição entre o direito e a política: o futuro das instituições – estudos 
em homenagem a José Afonso da Silva. Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico, 2018).  
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reinaugura. E que os poderes, mesmo na divergência, saibam convergir quando os 
objetivos estão acima deles, pois os poderes são necessários à República.47 

Cada poder exerce, entretanto, além de sua função típica, funções atípicas dos 

outros poderes, na busca por uma divisão mais eficiente e equilibrada, como recorda 

CANOTILHO: “Através da criação de uma estrutura constitucional com funções, 

competências e legitimação de órgãos, claramente fixada, obtém-se um controlo 

recíproco do poder (checks and balances) e uma organização jurídica de limites dos 

órgãos do poder”.48 

Os exemplos mais característicos desses mecanismos de controle são, ao nosso 

sentir, o controle (fiscalização) de constitucionalidade das leis por parte do Poder 

Judiciário (cuja análise será feita no Cap. 04) e a forma de nomeação dos membros das 

Cortes Constitucionais49. 

CASTILHOS, PACHECO & BARATA afirmam que a separação dos poderes e a 

divisão das funções – executiva, legislativa e judicial - do Estado são características da 

vertente formal do que se convencionou chamar de Estado de direito, uma vez que se 

observa a  

submissão ao Direito, a legalidade da administração, a independência dos tribunais, 
a garantia de liberdade e segurança pessoal, a não retroatividade das leis, e a 
responsabilidade do Estado pelos danos causados aos cidadãos. Já na sua vertente 
material é um Estado de justiça cuja atividade legislativa e administrativa se 
encontra vinculada ao respeito pelos direitos e liberdades fundamentais. Estes 
direitos apenas se efetivam no seio de um sistema judicial capaz de os garantir.50 

A essência da teoria da separação de poderes mantém-se presente em todos os 

regimes democráticos hoje existentes, prevalecendo a independência dos diversos 

órgãos de soberania (poderes). Resta-nos perquirir se a evolução que se deu quanto à 

permissividade dos mecanismos de controles mútuos51 aplicados entre os poderes, 

especialmente no Brasil e em Portugal, está contribuindo mais para o equilíbrio no 

desempenho das funções estatais ou, ao contrário, facilita intromissões indesejáveis, 

aptas a caracterizar verdadeira usurpação de um dos poderes. 

 
47 FALCÃO, Joaquim. O Supremo: compreenda o poder, as razões e as consequências das decisões da mais alta corte 
do judiciário no Brasil. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2015, p. 177. 
48 CANOTILHO, Op. cit., 2003, p. 625. 
49 Conforme será mais detalhado no Cap. 02., prepondera, em Portugal, a competência da Assembleia da República ao 
eleger a maioria dos juízes do Tribunal Constitucional; já no Brasil, a escolha é feita pelo Presidente da República, após 
aprovação pela maioria absoluta do Senado. 
50CASTILHOS, Daniela Serra; PACHECO, Fátima; BARATA, Mário Simões. Comentário ao Processo C-324/17, 
Gavanozov, 24 de outubro de 2019: O princípio do reconhecimento mútuo versus Direitos Fundamentais. Revista Jurídica 
Portucalense, [S. l.], n. 28, 2020, p. 39. Disponível em: https://revistas.rcaap.pt/juridica/article/view/21652. Acesso em: 
09 set. 2021. 
51 A forma republicana de Governo, segundo Canotilho, ao exigir um formato garantidor das liberdades cívico-políticas, 
se destaca por marcar de forma bem perceptível a separação dos poderes, especialmente no que toca às “competências 
e funções dos órgãos políticos em termos de balanceamento, de freios e de contrapesos - checks and balances”. 
(CANOTILHO, J. J. Gomes. Comentário ao artigo 5º, XII. In: MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. 
(Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2018. p. 49). 
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2. ESTRUTURA E COMPETÊNCIAS DOS 
PODERES E ÓRGÃOS DE SOBERANIA 

 O presente capítulo foi assim denominado em razão das expressões utilizadas 

pelas próprias Constituições do Brasil e de Portugal. No Título IV daquele texto 

Constitucional vê-se a expressão “organização dos poderes”, com os subsequentes 

Capítulos a tratar dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, nessa ordem. Já a 

Carta Magna Lusitana, mesmo intitulando sua Parte III como “Organização do poder 

político”, denomina no art. 110.º os “órgãos de soberania” dividindo os Títulos II a VI da 

seguinte forma: II - Presidente da República; III - Assembleia da República; IV – 

Governo; V – Tribunais; e VI - Tribunal Constitucional (TC). 

 Para tornar a análise mais didática, e levando em conta o que nos interessa 

abordar com relação ao sistema português, abordar-se-á em um só tópico a figura do 

Presidente da República em conjunto com o Governo, seguido da Assembleia da 

República e dos tribunais (enfatizando, com relação a este último item, o papel do 

Tribunal Constitucional e a contextualização em que fora criado, a partir de seu 

antecedente Conselho da Revolução - no período entre 1976 e 1982). 

 Vejamos as principais características, competências e composições de cada uma 

delas, associando sempre que possível a temática da separação dos poderes.   

2.1 Os três poderes no Brasil  

 O art. 60, § 4º da CRFB elegeu a separação dos poderes como uma das poucas 

cláusulas pétreas ali presentes, não dando margem para que o legislador constituinte 

derivado pudesse apresentar qualquer tipo de emenda que fosse de encontro a esse 

princípio tão caro para a regular convivência numa sociedade democrática. 

 Com o fim da Ditadura Militar, iniciada em 1964, e consequente redemocratização 

que culminou com a promulgação da Constituição de 1988, cai por terra a ideia de que 

se deve ter um Poder Executivo superior aos demais, razão pela qual inúmeros 

instrumentos foram criados no intuito de bem equilibrar os atos de todos os responsáveis 

pelas funções estatais.   

2.1.1 Poder Legislativo 

O Poder Legislativo brasileiro é dividido em Senado e Câmara dos Deputados, 

sendo o primeiro constituído pelos representantes dos Estados Federativos, 

correspondendo ao mesmo número por Estado (03), e a segunda, conhecida como a 
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Casa do Povo, constitui-se de representantes proporcionalmente à população de cada 

Estado da Federação. Ambas, em conjunto, formam o Congresso Nacional. 

Os senadores, e seus respectivos suplentes, são eleitos para um mandato de 08 

(oito) anos pelo sistema majoritário, ou seja, deverão obter a maioria dos votos válidos 

dentre os concorrentes. A CRFB prevê, entretanto, que haverá eleição para senador a 

cada 04 (quatro) anos, sendo a renovação de um terço (escolha de um) e dois terços 

(escolha de dois senadores por estado), respectivamente. 

Cada senador, cuja idade mínima deve ser de 35 (trinta e cinco) anos, escolherá 

dois (02) suplentes que também tenham nacionalidade brasileira e sejam filiados a 

partidos políticos quando do registro de sua candidatura, cabendo a estes a sucessão 

quando o cargo vagar ou a substituição nos casos de impedimento provisório (licença, 

por exemplo).  

Já os Deputados Federais, 513 (quinhentos e treze) no total, só poderão concorrer 

ao pleito se também forem brasileiros com filiação partidária e tiverem pelo menos 21 

(vinte e um) anos no momento da posse. Serão eleitos pelo sistema proporcional52, de 

forma que nenhum estado-membro possua menos de oito (08) ou mais de setenta (70). 

A principal função do Legislativo, aliada ao mister de fiscalizar os atos do 

Executivo, é a elaboração do conjunto de normas que regerá a execução das políticas 

públicas, norteará o Judiciário e disciplinará as relações entre os particulares. 

Corroborando acerca das funções típicas do Poder Legislativo, destacamos os 

ensinamentos de BOFF:  

 O Poder Legislativo é o poder que elabora, altera, emenda e revoga leis (processo 
legislativo). O Poder Legislativo tem a tarefa de criar normas jurídicas para os 
demais poderes, sempre de acordo com os direitos e garantias fundamentais. Além 
disso, ao Poder Legislativo compete o poder financeiro ao autorizar a cobrança de 
tributos, consentir na execução de gastos públicos e exigir a prestação de contas 
dos que usam o patrimônio púbico. Portanto, suas funções típicas são legislar e 
fiscalizar.53 

Inobstante as descrições das funções do Poder Legislativo, aos seus membros 

são previstas determinadas garantias porquanto possam desempenhar de maneira livre 

e sem retaliações as ideias pelas quais foram eleitos e se propõem a defendê-las. Tais 

direitos estão insculpidos na CRFB e, segundo BOFF, possuem duas principais 

características: uma de ordem material e outra de ordem formal, de modo que o 

parlamentar não será punido pela emissão de votos, ou discurso no exercício do 

 
52 “(...) o candidato, para ser eleito, necessita atingir um certo número de votos, determinado pelo quociente eleitoral. Por 
esse sistema, tanto os partidos que ganharam a eleição para o Executivo quanto os que a perderam terão representação 
no Poder Legislativo. Trata-se de um sistema eleitoral que permite a representação da maioria e da minoria”. (AGRA, 
Op. cit., 2014, p. 478). 
53 BOFF, Salete Oro. Divisão e equipotencial dos poderes in FERREIRA, Lier Pires, GUANABARA, Ricardo, LOMBARDO 
JORGE, Vladimyr. (Orgs.). Curso de Teoria Geral do Estado, Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. p.156. 
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mandato, resguardando, contudo, os códigos de ética das casas legislativas, em que 

possuem em seu diploma normativo os casos de quebra de decoro parlamentar. 

Visando a atuação independente, sem a sujeição de seus membros aos demais 
poderes e as demais forças sociais, os membros do Poder Legislativo possuem 
direito, deveres, prerrogativas e incompatibilidades estabelecidas no “Estatuto dos 
Congressistas”. São normas que abrigam a condição de parlamentar, não como 
uma deferência pessoal. As imunidades apresentam dupla configuração: a 
imunidade material (substancial ou de conteúdo), também chamada de 
inviolabilidade, visa garantir a liberdade de opinião, de palavras e de votos dos 
membros do Poder Legislativo, exclui a ilicitude da conduta típica; a imunidade 
formal (processual, instrumental ou de rito) é a garantia de que o Deputado ou o 
Senador não pode ser processado desde a expedição do diploma.54 

O Congresso Nacional é presidido pelo Presidente do Senado e possui suas 

atribuições elencadas no art. 49 da CRFB, cujo rol taxativo inclui, dentre outras, autorizar 

o Presidente da República a declarar guerra, aprovar estado de defesa e intervenção 

federal, julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar 

os relatórios sobre a execução dos planos de governo, e sustar os atos normativos do 

Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação 

legislativa. 

O texto constitucional traz as atribuições privativas de cada Casa Legislativa, 

sendo as que reputamos de maior interesse para o objeto deste trabalho as seguintes: 

Câmara dos Deputados (autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de 

processo contra o Presidente, o Vice-Presidente e os Ministros) e Senado (processar e 

julgar55 o Presidente, o Vice-Presidente da República, os Ministros do Supremo Tribunal 

Federal (STF), o Procurador-Geral da República (PGR) e outras autoridades nos crimes 

de responsabilidade; aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de 

ofício, do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato; aprovar, 

previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de determinados 

magistrados, incluso os ministros dos tribunais superiores e do chefe do Ministério 

Público). 

Nas unidades federativas (estados) e nos municípios vige o modelo unicameral. 

Naquelas, as assembleias legislativas são compostas pelos Deputados estaduais. 

Nestes, têm-se as câmaras municipais formadas pelos vereadores. Constituições 

estaduais e leis orgânicas serão elaboradas pelos respectivos membros de cada casa 

legislativa e deverão obedecer às limitações impostas pela Carta Magna.  

 
54 Ibidem, p. 160. 
55 Em face dessa função atípica, uma vez que o ato de julgar é precipuamente da competência do Poder Judiciário, sob 
o argumento de que fora praticada infração político-administrativa (crime de responsabilidade) já houve no Brasil o 
afastamento de dois Presidentes da República – Fernando Collor de Melo (1992) e Dilma Rousseff (2016). 
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2.1.2 Poder Executivo 

Com relação à distribuição específica da atuação do Chefe do Executivo, tem-se 

no Brasil uma cumulação, por se tratar de presidencialismo, em que as funções de 

Chefe de Estado (representante perante os demais países) e de Chefe de governo 

(relacionando-se com o Parlamento) são competências privativas do Presidente da 

República e se encontram escritas no art. 84 do texto constitucional. 

Em que pese a dicção literal do art. 76 da CRFB afirmar que o “Poder Executivo é 

exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado”, é certo que 

além desses o auxílio se estende ao Vice-Presidente e aos Conselhos 

constitucionalmente previstos (da República e da Defesa Nacional), conforme 

interpretação sistemática dos arts. 79, 80 e 89 a 91 da respectiva Carta Constitucional.56  

O Presidente e o Vice-Presidente, que deverão ter nacionalidade brasileira nata e 

idade mínima de 35 anos57, serão eleitos para um mandato de 04 (quatro) anos e 

poderão ser reeleitos para 01 (um) período subsequente. 

O art. 80 da CRFB prevê que, em havendo impedimento do Presidente e do Vice-

Presidente, ou vacância58 dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao 

exercício da Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal 

e o do Supremo Tribunal Federal.59 

 Acerca das competências a que a CRFB em seu art. 84 atribui como sendo 

privativas do Presidente da República, mencionam-se abaixo as que podem de alguma 

forma ter relação com a temática da separação de poderes, a depender dos 

desdobramentos que causem: iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos 

previstos nesta Constituição (inciso III); vetar projetos de lei, total ou parcialmente (inciso 

V); conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos 

instituídos em lei (inciso XII); nomear, após aprovação pelo Senado Federal, dentre 

outros, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores e o 

 
56 Registre-se que nos estados-membros e no Distrito Federal a chefia do Poder Executivo fica a cargo do Governador, 
enquanto nos municípios tal atribuição é ínsita aos Prefeitos. 
57 Além das demais condições de elegibilidade comuns a todos os pretensos ocupantes de cargo eletivo, a saber: estar 
no pleno exercício dos direitos políticos, possuir alistamento eleitoral no domicílio da circunscrição para o qual deseje se 
candidatar, estar filiado a partido político e não ser inalistável, analfabeto ou inelegível. 
58 Nesse caso, se a vacância dupla se der nos dois primeiros anos do mandato, a substituição não excederá 90 dias, 
período dentro do qual serão realizadas novas eleições (art. 81, caput, da CRFB). Em sendo nos últimos dois anos do 
período presidencial, a eleição para Presidente e Vice será feita de forma indireta pelo Congresso Nacional, trinta dias 
depois da última vaga (art. 81, § 1º, da CRFB). 
59 “Sobre a sucessão de que cuida o art. 80, o STF já se manifestou no sentido de que as pessoas ali listadas (...) não 
poderão vir a suceder o Presidente caso sejam réus em processo criminal, considerando o afastamento que a 
Constituição impõe ao próprio Presidente pelo art. 86, § 1º, na hipótese de ele se tornar réu em processo criminal perante 
o STF”. (BARCELLOS, Ana Paula de. Curso de direito constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 350).  
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Procurador-Geral da República (inciso XIV); editar medidas provisórias com força de lei 

(inciso XXVI). 

 Dentre as inúmeras regras afetas à responsabilidade penal, registre-se a 

conclusão a que chega MORAES ao analisar os desdobramentos do art. 86, § 4º da 

CRFB, para quem o texto constitucional, segundo o STF, garante imunidade temporária 

à persecução penal criminal por fatos alheios à função institucional que ocupa, seja por 

infrações cometidas antes ou durante o mandato, sendo que durante esse tempo restará 

suspenso o prazo prescricional, passando a responder, se for o caso, após deixar o 

cargo.60  

Por fim, concluindo esse breve resumo acerca das características do Poder 

Executivo brasileiro, frise-se que a instrução e julgamento de determinados processos 

administrativos e a expedição de medidas provisórias são exemplos61 do já mencionado 

exercício de funções atípicas. 

2.1.3 Poder Judiciário 

Tratando-se do responsável, por excelência, por prestar jurisdição, ou seja, “poder 

de resolver conflitos de interesses por meio da aplicação das normas jurídicas em um 

processo, observado um devido processo legal”62, são considerados órgãos do 

Judiciário brasileiro, nos termos do art. 92 da CRFB, os seguintes: Supremo Tribunal 

Federal (STF), Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

Tribunal Superior do Trabalho (TST), Tribunais Regionais Federais (TRF) e Juízes 

Federais, Tribunais e Juízes do Trabalho, Tribunais e Juízes Eleitorais, Tribunais e 

Juízes Militares, e os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 

Nos 43 artigos subsequentes (até o art. 135, portanto), o texto constitucional traz 

os princípios, garantias e competências desse poder e o que chama de funções 

essenciais à Justiça (Ministério Público, Advocacia Pública, Advocacia e Defensoria 

Pública), além dos procedimentos gerais acerca das ações de controle de 

constitucionalidade. 

Importa-nos, por ora, focar nos principais aspectos do STF para fins de 

contextualização com o tema ao qual nos propusemos discorrer, além do controle de 

constitucionalidade por ele exercido, cujo tratamento se dará em capítulo próprio.  

Composto por onze ministros, os membros da Suprema Corte brasileira, de 

acordo com o art. 101 da CRFB, são nomeados pelo Presidente da República, depois 

 
60 MORAES, Guilherme Peña de. Curso de direito constitucional. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2018, pp. 551-552. 
61 CRFB, arts. 5º, LV e 62. 
62 BARCELLOS, Op. cit., 2018, p. 403. 
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de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, dentre cidadãos com 

mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber 

jurídico e reputação ilibada.63 

Ao contrário dos membros do Tribunal Constitucional português que, como se verá 

mais adiante, ocupam o cargo por um período não renovável de nove anos, os Ministros 

do STF possuem a garantia da vitaliciedade, devendo, entretanto, se aposentar 

compulsoriamente aos 75 anos.64  

 Inúmeras competências originárias lhe são atribuídas no inciso I do art. 102 da 

CRFB, dentre as quais destacamos o processamento e julgamento: i) da ação direta de 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e da ação declaratória 

de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; ii) das infrações penais comuns 

cometidas pelo Presidente da República, Vice-Presidente, membros do Congresso 

Nacional, seus próprios Ministros e pelo Procurador-Geral da República; iii) das causas 

e conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e 

outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta; e iv) do Mandado 

de Injunção (MI), quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do 

Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do 

Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas 

da União (TCU), de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio STF. 

 Em grau de recurso, desde que o recorrente comprove a repercussão geral65 das 

questões constitucionais discutidas no caso, em uma espécie de controle difuso de 

constitucionalidade, cabe ao STF: 

Art. 102: (...) 
III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última 
instância, quando a decisão recorrida: 
a) contrariar dispositivo desta Constituição; 
b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; 

 
63 Ao tratar da forma em que se dá a nomeação dos membros das Cortes Constitucionais em Portugal e no Brasil, Jorge 
Miranda rebate as críticas feitas por aqueles que afirmam não haver isenção e carecer de legitimidade: “Mas não. É, 
justamente, por os juízes constitucionais serem escolhidos por órgãos democraticamente legitimados – em coerência, 
por todos quantos a Constituição preveja, correspondentes ao sistema de governo consagrado – que eles podem 
invalidar atos com a força de lei. É por eles, embora por via indireta, provirem da mesma origem dos titulares de órgãos 
políticos que por estes conseguem fazer-se acatar. Os membros do Tribunal Constitucional não se tornam representantes 
dos órgãos que os elegem ou nomeiam, não estão sujeitos a nenhum vínculo representativo. Muito pelo contrário, uma 
vez designados, são completamente independentes e para garantia dessa independência, os seus mandatos não 
coincidem com os dos titulares do órgão de designação, são mais longos e, por princípio, insusceptíveis de renovação; 
e, quando de eleição parlamentar, de ordinário requer-se maioria qualificada (o que obriga, a compromissos e evita 
escolhas fora do “arco constitucional”. (MIRANDA, Jorge. Controle da Constitucionalidade e Direitos Fundamentais. 
Revista da EMERJ, v. 6, n. 21, 2003, p. 67). 
64 Idade alterada de 70 para 75 anos por força da Emenda Constitucional n.º 88/2015. 
65 Matéria regulamentada pela Lei n.º 11.418, de 19 de dezembro de 2006, que acrescentou os arts. 543-A e 543-B à Lei 
nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil. Trata-se, na prática, de mais um filtro dos processos que 
podem ascender até a mais alta Corte do país. Para além dos casos que se enquadrem no critério objetivo trazido pela 
lei - presunção de existência de repercussão quando se impugnar decisão contrária a súmula ou jurisprudência 
dominante do STF, os recorrentes deverão comprovar, preliminarmente, não só os interesses subjetivos da causa, mas 
sobretudo a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 
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c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. 
d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal66 

 Saliente-se, por fim, que importantes mudanças se operaram no sistema judicial 

brasileiro com a aprovação da Emenda Constitucional n.º 45, de 30 de dezembro de 

2004, mais conhecida como Reforma do Poder Judiciário, cujas principais novidades 

passa-se a elencar67: i) Traz previsão expressa para o texto constitucional do princípio 

da celeridade tanto para os processos administrativos como para os judiciais; ii) Os 

tratados e convenções internacionais que versem sobre direitos humanos e tenham sido 

aprovados com o quórum qualificado respectivo passa a ser equivalente às Emendas 

Constitucionais; iii) Criação de mais um órgão do Poder Judiciário, o CNJ, assim como 

do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP); iv) As decisões administrativas dos 

tribunais passam a ser deliberadas em sessões públicas; v) Criação do instituto da 

Repercussão Geral para admissibilidade dos Recursos Extraordinários (RE), cuja 

regulamentação, como se disse acima, se deu dois anos depois; vi) Ampliação do rol 

dos legitimados por propositura da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC); e 

vii) Criação da Súmula Vinculante (SV) do STF.   

2.2 Os Órgãos de Soberania em Portugal 

 Após conviver quase meio século com uma democracia mitigada, o estudo do 

presente tópico só é hoje uma realidade em função da vitória da Revolução dos 

Cravos68, que em 25 de abril de 1974 “abriu caminho para uma nova síntese feliz. Uma 

constituição democrática, social, com grande lugar ao Parlamento, embora moderando-

o com poderes reforçados (mas não exagerado) para o Presidente (face aos clássicos 

de um parlamentarismo puro)”69. 

 Adentrar-se-á um pouco mais sobre essa temática no item 2.2.3.1 na medida em 

que se faz necessário contextualizar a história da justiça constitucional em Portugal com 

a eliminação do Conselho da revolução e criação do Tribunal Constitucional.  

 Entre o “golpe” de 1974 e as eleições gerais de aproximadamente dois anos 

depois, seis governos provisórios passaram pelo comando do país, tendo os 250 

membros da Assembleia Constituinte sido eleitos nesse período, em 25 de abril de 1975, 

em meio a fortes agitações políticas, perseguições, Parlamento sitiado por 

 
66 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 55ª edição. São Paulo: Saraiva, 2019. 
67 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 21 ed. São Paulo: Saraiva, 2017, pp. 767-771 
68 Assim denominada porque se estava na época da estação dos cravos e, em Lisboa, presenciou-se algumas pessoas 
a colocar cravos vermelhos nos canos das armas dos militares. (HATTON, Barry. Os Portugueses: A história moderna de 
Portugal. O verdadeiro retrato de um povo único, fascinante e contraditório. Trad. Pedro Vital. Lisboa: Clube do Autor, 
2017, p. 184).   
69 CUNHA, Paulo Ferreira da. Direito constitucional geral: uma perspectiva luso-brasileira. São Paulo: Método, 2007, p. 
196. 
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manifestantes e Deputados feitos “reféns” por uma noite, a ponto de o Primeiro-Ministro 

chegar a afirmar que o governo iria entrar em greve.70 

 O cerco ao Palácio de São Bento, local em que estava reunida a Assembleia 

Constituinte, em 12 de novembro de 1975, por trabalhadores da construção civil em prol 

de demandas relacionadas a este setor, “converte-se rapidamente numa mobilização 

contra o VI Governo. Uma demonstração de força dos trabalhadores que questionam a 

própria Assembleia Constituinte, ao sitiar o seu local de reunião e sequestrar os 

deputados aí reunidos. Em resposta o governo decide suspender funções, a 20 de 

novembro de 1975”.71 

 É nesse contexto que a CRP é promulgada, e se mantém até hoje, com algumas 

modificações72, rompendo de vez por todas com o período em que os poderes estavam 

longe de ter forças equivalentes aptas a desempenharem o necessário controle mútuo.  

 GUIMARÃES, CASTILHOS & BARATA lembram que é na Constituição que se 

encontram o “quadro geral para as relações de poder entre os órgãos de soberania. 

Estes devem observar a separação e a interdependência estabelecidas na 

Constituição”, e que somente nesta é que definidas “a formação, a composição, a 

competência e o funcionamento dos órgãos de soberania”.73 

2.2.1 Presidente da República e Governo  

 Para se ter um completo entendimento do sistema de governo 

semipresidencialista português, faz-se mister traçar inicialmente as competências do 

Chefe do Governo e do Chefe de Estado, uma vez que, diferentemente do Brasil, tais 

papéis repousam em pessoas diferentes.  

 Trata-se de um Executivo da forma dualista, em que coexistem o Presidente da 

República e o Primeiro-Ministro, no seguinte formato de semipresidencialismo, não 

comumente encontrado mundo afora:  

Como quer que se qualifique esta forma mista (e propendemos para as que o 
qualificam como parlamentar-presidencial), ela tem funcionado eficientemente, e 
representa um equilíbrio, hoje ainda mais parlamentar que presidencialista, o que 
tem reforçado a democraticidade do regime.74 

 
70 HATTON, Op. cit., 2017, p. 194. 
71 VARELA, Raquel Cardeira. Um, dois, três MFA: O Movimento das Forças Armadas na Revolução dos Cravos – do 
prestígio à crise. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 32, nº 63, 2012, p. 421. 
72 Atualmente o texto constitucional de Portugal conta com 296 artigos, após passar por 7 revisões constitucionais, a 
saber: 1ª) 1982; 2ª) 1989; 3ª) 1992; 4ª) 1997; 5ª) 2001; 6ª) 2004; e 7ª) 2005.  
73 GUIMARÃES, Ana Paula; CASTILHOS, Daniela Serra; BARATA, Mário Simões. O conceito de “autoridade judiciária 
de emissão” a partir dos Processos apensos C-508/18 e C-82/19 PPU (Caso Parquet de Lübeck) e eventuais ecos na 
Decisão Europeia de Investigação em Portugal. Revista Jurídica Portucalense, [S. l.], n. 28, pp. 4–29, 2020, p. 10. 
Disponível em: <https://revistas.rcaap.pt/juridica/article/view/21638>. Acesso em: 9 set. 2021. 
74 VARELA, Op. cit., 2012, p. 421. 
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 Os principais aspectos desse sistema de governo75 são: a independência daquele 

em face do Legislativo; a interdependência entre o Primeiro-Ministro e o Parlamento, 

com a possibilidade de aprovação de moções de confiança ou de censura ao Ministério; 

e a eleição direta do Presidente da República. 

 Na Comissão da Assembleia Constituinte portuguesa de 1975/1976 se começa a 

delinear qual iria ser o estatuto constitucional do Presidente da República portuguesa, 

com forte presença e influência do então deputado Jorge Miranda.76 

 As discussões publicadas na íntegra pelo Diário da Assembleia Constituinte, nos 

ajudam a ter uma ideia do pensamento dominante naquele momento pós-Revolução em 

que a redemocratização era um dos maiores, senão o maior, vetor do novo texto 

constitucional que se avizinhava: 

É certo que a eleição por sufrágio directo foi originariamente em Portugal uma 
tentativa de legitimação da ditadura contra a República parlamentar. Assim, Sidónio 
Pais em 1918, Carmona em 1928, a Constituição de Salazar em 1933.  
Todavia, hoje o povo português não compreenderia que não tivesse direito de eleger 
o seu Presidente livremente e por sufrágio universal, directo e secreto. De resto, na 
Europa Ocidental, em países com tradições democráticas, e alguns até com sistema 
parlamentar, faz-se notar a tendência para a eleição directa do Presidente da 
República. (...) No que concerne ao estatuto e à competência do Presidente, o texto 
proposto pela Comissão afigura-se-nos politicamente equilibrado e tecnicamente 
aperfeiçoado.  
Teremos um Presidente da República não correspondente nem ao parlamentarismo 
puro, nem ao presidencialismo, nem talvez mesmo ao semi-presidencialismo, tal 
como é praticado em França, mas que satisfará as exigências actuais de construção 
da democracia portuguesa com as funções de representação, de fiscalização e de 
dinamização que lhe incumbirão. 77 

 As competências do Presidente da República estão inseridas nos art. 133º a 135º 

da CRP. A regra é que tais competências constitucionais sejam da modalidade exclusiva, 

uma vez que quando se estiver diante de alguma que possa ser compartilhada por outro 

órgão (competência concorrente), a própria Constituição se encarregará de dizê-lo de 

forma expressa.78 

 Faz-se necessário explorar um pouco mais uma dessas competências do 

Presidente da República (e que envolve diretamente os outros dois poderes) em razão 

 
75 BANDEIRA, Regina Maria Groba. Sistemas de Governo no Brasil, na França e nos Estados Unidos. Biblioteca Digital 
da Câmara dos Deputados (2015). Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-
pesquisa/estudos-e-notas-tecnicas/areas-da-conle/tema6/estudo-sistemas-de-governo-br-fr-e-eua>. Acesso em: 02 out. 
2019. 
76 VEIGA, Paula. Nos 40 Anos da Constituição: Uma revisitação da Constituinte de 1976 num novo olhar pelo estatuto 
constitucional do Presidente da República. e-Pública, vol.3, no.3. Lisboa, dez. 2016. 
77 PORTUGAL. Diário da Assembleia Constituinte. Discurso do Deputado Constituinte Jorge Miranda.           Disponível            
em:         <http://app.parlamento.pt/LivrosOnLine/Vozes_Constituinte/med01040338j.html#conteudo>. Acesso em: 02 out. 
2019. 
78 “A Constituição delineia uma forma de distribuição e partilha de competências. Diferentemente do que ocorre com a 
Assembleia da República no artigo 161.º, alínea o) e com o Governo no artigo 197.º, n.º1, alínea j), o Presidente da 
República só tem os poderes que a Constituição lhe atribui expressa ou implicitamente”. (GUIMARÃES, CASTILHOS & 
BARATA, 2020, p. 11). 
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da grande polêmica dela decorrente no final de 2015, qual seja, a nomeação do 

Primeiro-Ministro, após a oitiva dos partidos representados na Assembleia da República. 

 Quando se está diante da forma de escolha dos representantes de uma nação, 

envolvendo a aquisição, tomada e conservação de poder, é inevitável a ocorrência de 

discussões acaloradas e polêmicas entre os atores envolvidos e seus seguidores, 

apoiadores e simpatizantes partidários. 

 Foi o que aconteceu também em Portugal durante e após o período das eleições 

legislativas de outubro de 2015, principalmente no que se refere à nomeação daquele 

que seria o Chefe de Governo pelos próximos anos. 

 Em 04 de outubro daquele ano os cidadãos portugueses escolheram aqueles que 

iriam compor o Parlamento, com a consciência de que o resultado influenciaria 

sobremaneira na definição de quem seria o próximo Chefe de Governo. 

A coligação que mais teve votos, Portugal à Frente (PaF), reunindo o Partido 

Social Democrata (PSD) e o Partido do Centro Democrático Social – Partido Popular 

(CDS-PP), elegendo 104 deputados, não conseguiu obter a maioria absoluta dos votos 

válidos, ao passo que as outras três maiores aglomerações partidárias, a que se 

reputam um viés mais à esquerda, mas que até aquele momento ainda não tinham 

formalizado qualquer tipo de coligação, Partido Socialista (PS), Bloco de Esquerda (BE) 

e Partido Comunista (PCP), obtiveram 121 vagas, com 85, 19 e 17 eleitos, 

respectivamente79. 

O fato de ter conquistado menos de 40% do eleitorado, inviabilizando uma maioria 

apta a governar a solo o país, foi a temática que preponderou nos dias que sucederam 

à apuração: 

Nos cafés, nas ruas, nos cabeleireiros, nas empresas, nas cúpulas de decisão ou 
no lar da aldeia comentava-se o momento político. Uns contra António Costa e a 
ilegitimidade de tentar formar um governo contra uma coligação que tinha sido a 
mais votada nas urnas. A dicotomia esquerda/direita estava aos níveis do debate 
pós-25 de Abril... Discutia-se a legitimidade de um acordo de esquerda, a postura 
do Presidente da República, a viabilidade de um governo minoritário do PSD e do 
CDS... Assunto não faltava perante a hipótese de um cenário inédito no país. 80 

O professor e historiador Rui Ramos, em artigo publicado à época, sintetiza o 

pensamento de boa parte dos cidadãos contrários à assunção ao Governo dos que não 

obtiveram nas urnas a maioria absoluta dos votos, quebrando uma tradição que se 

repetira desde 1976: 

 
79 PORTUGAL. Ministério da Administração Interna. Resultado das Eleições Legislativas de 2015. Disponível em: 
<https://www.eleicoes.mai.gov.pt/legislativas2015/territorio-nacional.html>. Acesso em: 30 set. 2018. 
80 GALRÃO, Márcia; TAVARES, Rita. Como Costa montou a Geringonça em 54 dias. Lisboa: Lua de Papel, 2016, p. 114.   
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Caso os portugueses quisessem um governo liderado por António Costa teriam 
certamente posto o PS à frente. Não puseram, e, portanto, não queriam. Ao negociar 
com PCP e BE, Costa está a admitir impor aos portugueses, através de uma 
chapelada parlamentar, um governo que os portugueses rejeitaram nas urnas. 
Talvez a Constituição não o impedisse, mas à luz da tradição política nacional e das 
expectativas dos eleitores seria um autêntico golpe de Estado. Outros regimes 
portugueses praticaram fraudes eleitorais: vai este inaugurar as fraudes pós-
eleitorais? 81 

O articulista supra mencionado, ao considerar o PCP e o BE como partidos anti-

democráticos, não acertou em uma das previsões que fez, já que para ele não haveria 

dúvidas de que se o Governo fosse constituído pelos “derrotados de 4 de outubro”, 

incluindo aqueles dois partidos, iria causar enorme revolta no país. E, como se sabe, 

em que pese a grande repercussão causada, a coalisão montada se mantém até os 

dias atuais sem maiores atropelos. 

Interpretando os números de forma diversa, também há críticas aos que defendem 

a caracterização de qualquer tipo de golpe, fraude ou ilegitimidade democrática de um 

governo em que coexistam PS e os partidos de esquerda:  

Numa qualquer democracia digna desse nome se a força política vencedora for 
apenas com maioria relativa terá de conseguir aliados para governar. Caso 
contrário, poderá ser o segundo partido mais votado a comandar o governo, se for 
capaz de liderar uma alternativa no Parlamento. Esta é uma solução não só 
plenamente democrática como muitíssimo comum. 82 

Na verdade, estava-se diante de uma situação considerada até mesmo por 

estudiosos e especialistas no tema como “surpreendente”, pela peculiaridade surgida 

na política portuguesa, haja vista a possibilidade de formação de mais de um governo 

possível, em função de acordos partidários sacramentados no período pós-eleitoral83. 

A par de tudo o que aconteceu desde o resultado eleitoral de 04 de outubro, o 

Presidente da República anuncia, em 22 de outubro, que daria posse a Passos Coelho, 

líder do PSD, em razão de este ter sido o partido com o maior número de votos. 

A Tomada de Posse se deu em 30 de outubro e entrou para a história como a mais 

curta do período democrático português, vindo a cair 12 dias depois. 

Os partidos envolvidos na coalização para a derrubada de Passos Coelho (PS, 

PCP e BE) assinam acordo político no último dia do debate do programa do recém-

empossado Governo PSD/CDS-PP e apresentam moção de rejeição ao referido 

programa. 

 
81 RAMOS, Rui Manuel Monteiro Lopes. Maioria de Esquerda: a fraude pós-eleitoral. Disponível em:  
<https://observador.pt/opiniao/a-fraude-pos-eleitoral>. Acesso em: 30 de set. 2018. 
82 FREIRE, André. Para lá da «Geringonça». O governo de esquerda em Portugal e na Europa. Lisboa: Contraponto, 
2017, p. 163.   
83 MAGALHÃES, Maria Manuela Silva; MATOS, André. The 2015 legislative elections. Portugal: a constitutional analysis. 
Global Journal of Sociology: Current Issues. vol 7, n. 2, 2017, p. 71. Disponível em: <https://un-
pub.eu/ojs/index.php/gjs/article/view/2393>. Acesso em: 30 set. 2018. 
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A alínea d do item 1 do art. 195.º da CRP afirma que a não aceitação do programa 

de governo é causa para a demissão, levando-se em conta que o Primeiro-Ministro deve 

submeter seu Programa de Governo ao Parlamento imediatamente após tomar posse.  

A investida (moção de rejeição com consequente demissão do Governo) 

consagra-se exitosa e as atenções se voltam ao Presidente da República, que se vê 

impossibilitado de convocar eleições antecipadas pelo fato de exercer o último semestre 

de seu mandato, não podendo também dissolver a Assembleia, nos termos do que 

prescreve o art. 172º da Constituição da República de Portugal84. 

Caberia agora ao Presidente da República observar novamente o mandamento 

constitucional do art. 187º e ouvir mais uma vez os partidos representados na 

Assembleia da República, sem olvidar do resultado obtido nas urnas.  

E assim o fez, recebendo das mãos da Sr. Antônio Costa os Acordos firmados 

entre este e os demais partidos que mais cadeiras parlamentares conquistaram. 

Não restava outra alternativa ao Presidente Cavaco Silva senão indigitar António 

Costa ao cargo de Primeiro-Ministro. 

Mas antes, a Presidência da República publicou nota tornando pública suas 

preocupações e solicitando ao pretenso ocupante do cargo de Primeiro-Ministro uma 

“clarificação formal”, por entender que ainda pairavam “dúvidas quanto à estabilidade e 

à durabilidade de um governo minoritário do Partido Socialista, no horizonte temporal 

da Legislatura”85. 

Tão logo foram prestadas as devidas informações, deu-se posse ao novo 

Primeiro-Ministro, dando início, em 26 de novembro de 2015, ao XXI Governo 

Constitucional português, pejorativamente apelidado, por simpatizantes da direita86, de 

“geringonça”.87. 

 Ao comentar o modelo semipresidencialista português, o Min. do STF, Gilmar 

Mendes, aponta que, desde a sua concepção na década de 1970, mesmo com a 

possibilidade de escrutínio geral para a escolha do Presidente, nos moldes do que 

ocorre na França, não haveria no sistema luso a previsão de competências executivas 

relevantes, razão pela qual se estaria diante de uma autoridade assemelhada a uma 

 
84 “Art. 176.º, n.º 1:  A Assembleia da República não pode ser dissolvida nos seis meses posteriores à sua eleição, no 
último semestre do mandato do Presidente da República ou durante a vigência do estado de sítio ou do estado de 
emergência”. 
85 PORTUGAL. Presidência da República Portuguesa. Presidência da República divulga documento entregue ao 
Secretário-Geral do Partido Socialista. Disponível em: <https://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=98124>. Acesso em: 30 
set. 2018. 
86 Vasco Pulido Valente, historiador e cronista do jornal Observador, na altura no Público, e Paulo Portas, então líder do 
CDS-PP, no Parlamento. 
87 FREIRE, Op. cit., 2017, p. 25. 
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“figura politicamente neutra”, cujas funções precípuas seriam a de arbitrar, intervir e 

aconselhar.88 

A afirmativa não é de todo verdadeira. 

Ao analisar a teoria do voto econômico e os impactos na popularidade dos 

presidentes portugueses ao longo da história, GRAMACHO89 frisa, e a observação é 

pertinente, que este “detém um conjunto moderadamente importante de atribuições 

constitucionais: 

É importante frisar também que a reforma de 1982, ao retirar a expressão de 
confiança das obrigações do Presidente lhe deu maior liberdade de acção e 
de crítica em relação ao Primeiro-Ministro e ao seu Gabinete, permitindo-lhe 
um espaço de protagonismo no sistema político português.  

 De fato, o Presidente da República desempenha relevante papel quanto ao 

controle da atividade legislativa. 

 Em sede de controle concentrado a posteriori, é ele um dos legitimados para 

provocar o Judiciário, visando à declaração de inconstitucionalidade de qualquer norma, 

com efeito vinculante e obrigatório, com a consequente expurgação daquilo que estaria 

indo de encontro com o ordenamento constitucional.  

 Outro exemplo, e dentro do objetivo específico desta pesquisa, está a 

incumbência de analisar, antes da pretendida promulgação, os atos legislativos 

provenientes da Assembleia da República e do Governo. 

 Se entender que determinada matéria não deva ser sancionada em razão de 

inconstitucionalidade formal ou material (que a doutrina alemã chama de rechliche 

Prufungsbefugnis)90, poderá, como se disse no início deste tópico, encaminhar ao 

Tribunal Constitucional para que exerça o juízo preventivo de constitucionalidade, que, 

confirmando a inconstitucionalidade, impede a promulgação e obriga a devolução ao 

órgão de origem. 

 Essa possibilidade se deve ao fato de o Presidente da República ser um dos 

responsáveis pela defesa da Constituição: 

Este direito de controlo jurídico justifica-se porque o Presidente da República está 
obrigado a cumprir e defender a lei constitucional editada por um poder constituinte. 
Além disso, nos termos do juramento, o Presidente da República compromete-se a 
ser um dos guardiões da Constituição.91  

 
88 MENDES, Gilmar Ferreira. Semipresidencialismo: quando a separação entre Estado e governo pode ser desejável. 
Revista Consultor Jurídico. Coluna Observatório Constitucional. 30 setembro 2017. Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/2017-set-30/semipresidencialismo-separacao-entre-estado-governo-desejavel>. Acesso em: 
21 abr. 2018. 
89 GRAMACHO, Wladimir. Popularidade e economia no semipresidencialismo português. Análise Social, Lisboa, vol. XLIII 
(3º), 2008, p. 547. 
90 CANOTILHO, Op. cit., 2003, p. 625. 
91 Idem. 
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 Outra hipótese de veto, desta vez fora do âmbito da inconstitucionalidade, é o veto 

político, oportunidade em que a matéria é devolvida, sem promulgação, ao respectivo 

órgão, através de mensagem fundamentada. 

 Trata-se de juízo de oportunidade e conveniência, que também pode ser realizado 

mesmo depois de o Tribunal Constitucional ter apreciado a questão de forma preventiva 

e concluído pela ausência de inconstitucionalidade.92 

 Registre-se o fato de o veto exercido de decretos encaminhados pelo Primeiro-

Ministro (Governo) são “absolutos”, ou seja, não podem ser derrubados e devem ser 

acatados, ao contrário do que acontece com as deliberações do Parlamento, cuja 

“ultrapassagem” depende de maioria reforçada. 

 Em razão do modelo dual do sistema de governo, exige-se, para alguns atos, que 

se dê a chamada referenda, a fim de “evitar que o sistema misto parlamentar-

presidencial acabe em presidencialismo puro, pois a referenda vincula o Presidente da 

República à ‘vontade política do Governo’ que, por sua vez, está submetido a controlo 

parlamentar”93. 

 Outra demonstração de destaque que a CRP confere ao Presidente da República 

é a prerrogativa que o art. 195º, n.º 2 certifica a este de, após ouvir o Conselho de 

Estado, poder demitir94 o Governo caso tal medida se configure como necessária para 

“assegurar o regular funcionamento das instituições democráticas”. 

2.2.2 Assembleia da República 

 Trata-se também de órgão autônomo que representa todos os cidadãos 

portugueses, não sujeito a hierarquia ou dependência de nenhum outro, e por adotar o 

monocameralismo95 diz-se que o parlamento português é do tipo unicameral e goza da 

prerrogativa de ser “detentor do primado da função legislativa e com competências de 

fiscalização política do Governo e da Administração Pública”96.  

 
92 PORTUGAL. Presidência da República Portuguesa. Funções do Presidente. Disponível em: 
<https://www.presidencia.pt/presidente-da-republica/as-funcoes/>. Acesso em: 30 abr. 2018. 
93 CANOTILHO, Op. cit., 2003, p. 622. 
94 O n.º 1 do referido artigo traz outras hipóteses em que o Governo pode ser demitido, a saber: “a) O início de nova 
legislatura; b) A aceitação pelo Presidente da República do pedido de demissão apresentado pelo Primeiro-Ministro; c) A 
morte ou a impossibilidade física duradoura do Primeiro-Ministro; d) A rejeição do programa do Governo; e) A não 
aprovação de uma moção de confiança; e f) A aprovação de uma moção de censura por maioria absoluta dos Deputados 
em efectividade de funções”. 
95 Esse formato foi também o adotado na Constituição de 1822, “mas não acolhido nas outras Constituições (1826, 1838, 
1911 e 1933), que, de uma forma ou de outra, optaram pela existência de uma segunda câmara (Câmara Pares, Senado, 
Câmara Corporativa)”. (Ibidem, p. 631).  
96PORTUGAL. Assembleia da República. Percursos - Exposição virtual sobre as Constituições - Constituição de 1976. 
Disponível em: <https://www.parlamento.pt/Parlamento/Paginas/PercursosConstituicao.aspx>. Acesso em: 02 fev. 2020. 
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 A Assembleia da República conta com um mínimo de 180 (cento e oitenta) e o 

máximo de 230 (duzentos e trinta) deputados97, tendo hoje em exercício o número 

máximo permitido, eleitos para uma legislatura, que é composta por quatro sessões 

legislativas, cada uma delas com duração de um ano. 

 Diferentemente do Brasil, a CRP delega para a legislação ordinária boa parte do 

tratamento a ser dispensado em termos de condições de elegibilidade, 

incompatibilidades e impedimentos. 

 As competências previstas constitucionalmente no art. 163º sob a rubrica de 

“Competência quanto a outros órgãos” é especialmente importante para a discussão 

travada no presente trabalho, porque guarda singular proximidade com a temática dos 

controles de um poder sobre o outro, razão pela qual se passe a tecer alguns 

comentários específicos acerca delas. 

 A primeira se refere à participação da Assembleia da República (AR) nos casos 

de cometimento de crimes praticados pelo Presidente da República no exercício das 

suas funções. Cabe à AR promover o respectivo processo de acusação que será julgado 

perante o Supremo Tribunal de Justiça.98  

 A competência de votar as moções de confiança e de censura, por sua vez, se 

coaduna com o próprio “princípio parlamentar”, sendo da iniciativa do Governo a 

provação da primeira e da AR a propositura da segunda. Neste último caso, “a AR põe 

em jogo a responsabilidade política do Governo, implicando a aprovação da moção de 

censura a demissão do Governo”99. 

 Para que o Governo tenha seu programa rejeitado, é necessário quórum de 

maioria absoluta dos Deputados em efetividade de funções, enquanto que para a moção 

de censura basta a maioria relativa. 

 A não aprovação de uma moção de confiança pode acarretar a demissão do 

Governo, como já abordado na parte final do item anterior. 

 A par desta relação Parlamento-Governo, MIRANDA recorda que deve imperar a 

autonomia, a prestação de contas e a responsabilidade, e não a subordinação 

hierárquica. E argumenta sobre a necessidade da independência e separação entre 

ambos:  

num Estado de Direito democrático — e mesmo sob forma estritamente 
parlamentar, quanto mais, por maioria de razão, numa democracia 

 
97 Nos termos da CRP, art. 148.º. 
98 É necessário que a proposta de abertura do processo conte com a aquiescência de pelo menos um quinto dos 
Deputados e a deliberação seja aprovada por maioria de dois terços (CRP, art. 130.º, n.º 2). 
99 CANOTILHO, Op. cit., 2003, p. 638. 
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semipresidencial, de parlamentarismo mitigado ou racionalizado — se ao 
Parlamento é fundamentalmente atribuída (e, neste sentido, «reservada») a função 
legislativa, ao Governo é atribuída (ou reservada) a função administrativa. O 
Parlamento não governa, não executa, não administra: ele controla, sim, critica e 
aprecia os atos do Governo e da administração. Se os reprova, ele tem sempre e a 
todo o tempo o meio de exprimir a sua vontade política democrática, votando uma 
noção de censura. Mas não pode, ele próprio, conduzir a política e praticar atos de 
administração ou modificar ou alterar os atos praticados pelo órgão de soberania 
com competência específica para tal.100  

 Com relação às competências de reserva absoluta, o art. 164.º prevê que cabe 

exclusivamente à Assembleia da República legislar sobre as seguintes matérias, dentre 

outras especificadas no referido artigo: Eleições dos titulares dos órgãos de soberania; 

Organização, funcionamento e processo do Tribunal Constitucional; Estatuto dos 

titulares dos órgãos de soberania e do poder local, bem como dos restantes órgãos 

constitucionais ou eleitos por sufrágio direto e universal; e Regime da autonomia 

organizativa, administrativa e financeira dos serviços de apoio do Presidente da 

República. 

  Característica que chama a atenção, também pela particularidade em relação ao 

sistema legislativo brasileiro, é o fato de a qualquer deputado ser permitido, de forma 

individual (art. 285.º), apresentar projeto de revisão constitucional, sendo considerado 

aprovado (art. 286.º) caso a matéria obtenha a maioria de dois terços.101 

 Ainda assim, em termos de estabilidade do texto constitucional, é gritante a 

diferença entre os dois países: enquanto que em Portugal só houve, de 1976 até hoje, 

07 (sete) revisões constitucionais (sendo a última em 2005 e para acrescentar um único 

artigo), no Brasil, durante os pouco mais de 30 anos de vigência, já ocorreram 110 (cento 

e dez) Emendas à Constituição102. 

2.2.3 Tribunais 

 Nos termos do art. 110.º da CRP o último dos órgãos de soberania mencionados 

são os tribunais, cabendo-lhes “administrar a justiça em nome do povo”103. 

 Enquadram-se nessa categoria os seguintes104: Tribunal Constitucional, Supremo 

Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Administrativo, o Tribunal de Contas, tribunais 

 
100 MIRANDA, Jorge. O Tribunal Constitucional em 2011. Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional. n.º 16, 
Madrid, 2012, págs. 475-516. 
101 No Brasil, só se permite a emenda da Constituição, com arrimo no art. 60, caso a proposta seja apresentada por, no 
mínimo, um terço dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal (sendo ainda legitimados para a 
propositura o Presidente da República e mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação). A 
aprovação da Emenda se concretiza caso obtenha quórum mínimo de 3/5 em cada Casa legislativa e a discussão se dê 
em dois turnos em cada uma delas.  
102BRASIL. Presidência da República. Emendas Constitucionais. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/quadro_emc.htm>. Acesso em: 25 set. 2021. 
103 CRP, art. 202.º, n.º 1. 
104 CRP, art. 209.º. 
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judiciais de primeira e de segunda instância, tribunais administrativos e fiscais, além dos 

tribunais marítimos, arbitrais e julgados de paz que porventura venham a ser criados por 

lei.  

 No que se refere ao local em que estão sediados o Tribunal Constitucional e o 

Supremo Tribunal Administrativa (Lisboa), cabe uma referência atual e pertinente antes 

de discorrermos sobre a estrutura de cada um dos tribunais. 

 Em 17 de setembro de 2021 a Assembleia da República aprovou, na 

generalidade, o Projeto de Lei n.º 516/XIV/2.ª, que altera, dentro outros dispositivos105, 

a Lei n.º 28/82, de 15 de novembro (Lei da organização, funcionamento e processo do 

Tribunal Constitucional), a fim de que a sede do Tribunal Constitucional passe a ser em 

Coimbra, e não mais em Lisboa.106 

 Referido Projeto fora apresentado um ano antes e conta com a manifestação de 

diversos Órgãos, para os quais foram instados a darem suas impressões e 

posicionamentos. 

 A Ordem dos Advogados emitiu parecer favorável, parabenizando a iniciativa e 

afirmando que  

esta deslocalização geográfica é também um sinal claro e evidente de que, 
superiormente, se pretende assegurar e reforçar o princípio da separação de 
poderes, dando-se especial enfoque à independência dos tribunais perante o poder 
político central localizado e centralizado em Lisboa. Este é, com efeito ‘um 
incontornável sinal democrático e político’ que assim se pretende passar. 

 Para o Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), trata-se de “uma opção 

de cariz político-legislativo sobre a qual não cumpre emitir opinião ou tomar posição”. 

 O Conselho Superior da Magistratura (CSM), da mesma forma que o CSMP, 

absteve-se de tomar posição sobre o caso alegando se tratar de questão eminentemente 

política, “que extravasam as atribuições do poder judicial e incumbem exclusivamente ao 

poder legislativo”. 

Já o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais (CSTAF), afirmou 

se tratar de proposição “inconveniente e inoportuna”, haja vista que não se fez uma 

reestruturação ampla e completa da organização judiciária, e sim transferência pontual 

 
105 Aprovou-se também, em um primeiro momento, a transferência, para Coimbra, do Supremo Tribunal Administrativo e 
da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos, com a consequente alteração no Estatuto dos tribunais 
Administrativos e Fiscais e na Lei de organização e funcionamento da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos 
(Lei Orgânica n.º 2/2005, de 10 de janeiro). 
106 PORTUGAL. Assembleia da República. Atividade Parlamentar. Projeto de Lei 516/XIV/2. Disponível em: 
<https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45253>. Acesso em: 20 set. 
2021. 
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de dois órgãos. Além, disso, há o risco de perder de uma só vez os poucos funcionários 

que exercem suas funções no CSTAF e no STA, com experiência de longa data, por já 

estarem estabelecidos na região metropolitana de Lisboa há bastante tempo.  

 O Professor António Cândido de Oliveira elogia o que denomina de deslocalização 

dessas estruturas do Estado, pois ocorreria, na verdade, uma distribuição do poder, 

devendo-se ter cuidado apenas para que não sejam criados problemas quanto ao 

funcionamento daquelas. Com a presença do Tribunal Constitucional em Coimbra, afirma 

o professor e autor do livro A Democracia Local em Portugal, “não é só o município de 

Coimbra que ganha com isso, é toda a região e principalmente o país. Fica com órgãos 

de poder importantes, agentes de poder importantes distribuídos. Há um equilíbrio maior 

no país”107. 

 Entretanto, pouco menos de dois meses depois, referida proposição fora 

chumbada pela Assembleia da República, não tendo alcançado a necessária maioria 

absoluta na votação final do plenário para viabilizar a mudança das sedes para Coimbra.   

 Com competência para administrar a justiça em matérias de natureza jurídico-

constitucional, o TC não se limita, embora seja sua missão precípua, a atuar nos 

processos de fiscalização de constitucionalidade, cabendo-lhe, dentre outras 

competências, nos termos do art. 223.º, n.º 2.º:  verificar a morte e declarar a 

impossibilidade física permanente do Presidente da República, bem como verificar os 

impedimentos temporários do exercício das suas funções; julgar em última instância a 

regularidade e a validade dos atos de processo eleitoral, nos termos da lei; julgar, a 

requerimento dos deputados, nos termos da lei, os recursos relativos à perda do 

mandato e às eleições realizadas na Assembleia da República e nas Assembleias 

Legislativas das regiões autônomas. Tratando-se de órgão responsável pela garantia da 

ordem jurídico-constitucional, suas principais competências, composição e organização 

são previstas diretamente na Constituição, diferentemente do que se dá, ao menos em 

proporção, com os demais tribunais.108 

 Sobre a singularidade e proeminência frente aos demais tribunais, vale a leitura 

de MIRANDA ao tratar da inconstitucionalidade e garantia da Constituição, quando 

afirma: 

O Tribunal Constitucional é um tribunal, o primeiro dos tribunais (art. 209.º); e, por 
isso, aplicam-se-lhe as regras gerais respeitantes aos tribunais e a garantias e 
incompatibilidades dos juízes (art. 216.º). 

 
107 MONTEIRO, Fábio. Lisboa é o país, Coimbra paisagem e a descentralização uma miragem. Renascença. 17 setembro 
2021. Disponível em: <https://rr.sapo.pt/especial/pais/2021/09/17/lisboa-e-o-pais-coimbra-paisagem-e-a-
descentralizacao-uma-miragem/253500/>. Acesso em: 21 set. 2021. 
108 PORTUGAL. Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional como órgão constitucional. Disponível em: 
<https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/tribunal-apresentacao.html>. Acesso em: 02 fev. 2020. 

https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/tribunal-apresentacao.html
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Mas não é um tribunal como os outros – não só pela função de garantia da 
constitucionalidade e da legalidade e pelas funções não contenciosas acabadas de 
mencionar como pela sua composição. Daí um estatuto peculiar que o aproxima, 
até certo ponto, à semelhança do que sucede noutros países, do estatuto dos 
órgãos políticos de soberania.109   

 No mesmo sentido, CURA afirma que a “competência característica e nuclear” do 

Tribunal Constitucional “é a de fiscalização da constitucionalidade (e, em determinados 

casos, da legalidade) de normas jurídicas. Mais especificamente, à fiscalização concreta 

da constitucionalidade, prevista no art. 280.º da CRep. e disciplinada nos arts. 69.º a 

85.º da Lei n.º 28/82, de 15 de Novembro (LTConst.)”110. 

 Os juízes que dele fazem parte, 13 (treze) no total, ocupam o cargo por um período 

de nove anos, vedada a recondução111, sendo 10 (dez) deles escolhidos pela 

Assembleia da República112, e o restante cooptados pelos próprios juízes, ressaltando-

se que pelo menos 06 (seis) deverão ser obrigatoriamente escolhidos dentre juízes dos 

restantes tribunais. 

 A já mencionada Lei da organização, funcionamento e processo do Tribunal 

Constitucional (Lei 28/82, de 15 de novembro)113 é, por força constitucional, revestida 

da forma de lei orgânica (art. 166.º, n.º 2) e suas alterações só podem ser feitas pela 

Assembleia da República, em razão da reserva absoluta de competência legislativa 

prevista no art. 164º, alínea c.  

 As leis orgânicas são consideradas leis ordinárias de valor reforçado, também por 

previsão expressa da Constituição (art. 112.º, n.º 3) e podem ser objeto tanto de 

fiscalização concreta pelo TC, via recurso, caso decisão de algum tribunal recuse a 

aplicação de norma constante de ato legislativo com fundamento na sua ilegalidade por 

 
109 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. Tomo VI: inconstitucionalidade e garantia da constituição.4ª ed. 
Coimbra: Coimbra Editora, 2013, p. 185. 
110 CURA, António A. Vieira. Organização Judiciária Portuguesa. Casos Práticos Resolvidos. 2019, p. 4. Disponível em: 
<https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/88476/3/Livro%20-%20Casos%20Pr%C3%A1ticos_vers29jan2020.pdf>. 
Acesso em: 28 ago. 2021). 
111 Até a Revisão constitucional de 1997 o mandato dos juízes membros do Tribunal Constitucional era de 06 (seis) 
anos, com a possibilidade de renovação. 
112 Ao contrário da posição perfilhada por MIRANDA acerca da forma de nomeação dos juízes das Altas Cortes (vide nota 
de rodapé n.º 62), para MONTEIRO o sói fato de a maioria dos juízes do TC serem escolhidos com base em negociações 
feitas pelos partidos políticos, em que pese a demonstração de independência que aqueles têm dado, já é uma 
demonstração de indevida intromissão das forças políticas partidárias na mais alta Corte do país: “Falou-se (e ainda se 
fala, mesmo que num tom mais brando e por isso menos audível), que não só a dependência electiva dos juízes do 
Tribunal Constitucional lhes retiraria (retira?) liberdade, como o facto de termos uma Assembleia da República constituída 
mais por bancada de partidos, do que por bancada de deputados, conduziria a que os juízes designados resultassem só 
dos acordos interpartidários e não da opção livre de cada parlamentar. E ao falar-se de dependência política 
inevitavelmente se aponta para o risco objetivo de uma politização das decisões do Tribunal constitucional, ao ponto 
(justa ou injustamente) de em muitas circunstâncias se avaliar a decisão de cada um dos juízes, não em função da 
respectiva fundamentação jurídicoconstitucional, mas apenas em função do partido político que propôs a sua designação. 
Pretende-se no fundo perceber se o juíz em causa votou ou decidiu, de acordo ou contra as expectativas e pretensões 
do partido que o indicou”. (MONTEIRO, Manuel. A «politização da justiça» (A escolha política dos magistrados). Revista 
Lusíada, Direito, Universidade Lusíada Editora, n.º 21/22, pp. 315-326, 2019. Disponível em: 
<http://revistas.lis.ulusiada.pt/index.php/ldl/article/view/2737/pdf>. Acesso em: 02 fev. 2020).  
113 Alterada pelas Leis n.º 143/85, de 26 de novembro, 85/89, de 7 de setembro, 88/95, de 1 de setembro, 13-A/98, de 
26 de fevereiro, e pelas Leis Orgânicas n.ºs 1/2011, de 30 de novembro, 5/2015, de 10 de abril, 11/2015, de 28 de agosto, 
1/2018, de 19 de abril e 4/2019 de 13 de setembro. 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/content/files/legislacao/legislacao0101-declei20190004.pdf
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violação de tal espécie legislativa (art. 280.º, n.º 2), quanto de fiscalização abstrata da 

legalidade, nas hipóteses de ilegalidade de quaisquer normas constantes de ato 

legislativo que violem leis com valor reforçado (art. 281.º, n.º 1, b). 

 O art. 42.º da Lei da organização, funcionamento e processo do Tribunal 

Constitucional prescreve que no plenário ou na secção devem estar presentes a maioria 

de seus membros para que possam funcionar, reservando às deliberações o quórum da 

maioria simples. 

 O Capítulo II é reservado aos processos de fiscalização da constitucionalidade e 

legalidade, especificando os de fiscalização abstrata, sucessiva, preventiva e por 

omissão, cujas principais características são mencionadas no item 3.2 deste trabalho.  

 O Supremo Tribunal de Justiça, por sua vez, órgão superior da hierarquia dos 

tribunais judiciais, é dividido em 7 secções, com competências específicas dividas entre 

as matérias cíveis, criminais e social e ainda para apreciação de recursos advindo de 

decisões do Conselho Superior da Magistratura, conforme prescreve o art. 47.º, n.ºs 1 

e 2, da Lei da Organização do Sistema Judiciário - LOSJ (Lei nº 62/2013, de 26 de 

agosto). 

 Diferentemente do TC, no Supremo Tribuna de Justiça tem-se que o plenário do 

tribunal, só pode funcionar com a presença de, pelo menos, três quartos dos juízes em 

exercício (artigo 48.º, n.º 2, da LOSJ). 

 O número de membros é de 60 juízes, de acordo com o mapa I anexo ao Decreto-

Lei nº 49/2014, de 27 de março, além de um juiz militar por cada ramo das Forças 

Armadas e um pela Guarda Nacional Republicana (art. 50.º da LOSJ). 

 Registre-se, por fim, que este Tribunal é o responsável, de acordo com o art. 130.º 

da CRP, pelo julgamento do Presidente da República nos casos de crimes praticados 

no exercício das suas funções, bem como pelo julgamento de iguais crimes cometidos 

pelo Presidente da Assembleia da República e pelo Primeiro-Ministro (art. 53.º, a, da 

LOSJ). 

 Na sequência do rol dos tribunais está o Supremo Tribunal Administrativo (STA), 

cuja menção já fora feita no início desse tópico a respeito da mudança da sede para a 

cidade de Coimbra. 

 O STA é considerado um órgão de cúpula dos tribunais administrativos e fiscais, 

cujas atividades, competências e estrutura estão disciplinadas pela Lei 13/2002, de 19 

de fevereiro - Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF). 
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 Composto do Pleno e de 2 Secções (a 1ª responsável pelo Contencioso 

Administrativo e a 2ª pelo Contencioso Tributário), cada uma delas é formada por três 

juízes. 

 O Pleno é composto por seu Presidente, Vice-Presidentes, além dos cinco juízes 

mais antigos de cada Secção, competindo-lhe julgar os recursos que impliquem 

uniformização da jurisprudência nos casos de contradição entre acórdãos das Secções. 

 O quórum para funcionamento, aqui, é de, pelo menos, dois terços dos juízes. 

 A atribuição que mais chama a atenção, pela importância do mister e pelas 

autoridades envolvidas, é a prevista no art. 24.º do ETAF, a qual atribui à Secção de 

Contencioso Administrativo o conhecimento dos processos em matéria administrativa 

relativos a ações ou omissões das seguintes entidades: 

i. Presidente da República; 
ii. Assembleia da República e seu Presidente; 
iii. Conselho de Ministros; 
iv. Primeiro-Ministro; 
v. Tribunal Constitucional, Supremo Tribunal Administrativo, Tribunal de Contas, 
Tribunais Centrais Administrativos, assim como dos respetivos Presidentes; 
vi. Conselho Superior de Defesa Nacional; 
vii. Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e seu Presidente; 
viii. Procurador-Geral da República; 
ix. Conselho Superior do Ministério Público. 

 O Tribunal de Contas é também mencionado na parte relacionada aos tribunais 

(CRP, art. 214.º), como sendo “o órgão supremo de fiscalização da legalidade das 

despesas públicas e de julgamento das contas que a lei mandar submeter-lhe”, podendo 

funcionar de modo descentralizado através de secções regionais. 

 A Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas (Lei n.º 98/97, de 26 de 

agosto) prevê no art. 14.º que o TC é composto, na sede, pelo Presidente e por 16 

juízes; e em cada secção regional, por um juiz.  

 Uma característica que chama atenção em face da diferença com a realidade 

brasileira114 é o fato de o recrutamento dos juízes se dá “mediante concurso curricular, 

realizado perante um júri constituído pelo Presidente do Tribunal de Contas, que preside, 

pelo vice-presidente, pelo juiz mais antigo e por dois professores universitários, um de 

Direito e outro de Economia, Finanças, Organização e Gestão ou Auditoria, designados 

pelo Governo”, conforme está previsto no art. 18.º, n.º 1 da Lei acima mencionada. 

 
114 No Brasil, o Tribunal de Contas da União não é considerado um órgão do Poder Judiciário, e sim um auxiliar do Poder 
Legislativo no mister de realizar o controle externo, cabendo ao Congresso Nacional escolher dois terços dos membros 
e ao Presidente da República, mediante aprovação do Senado, o um terço restante. 
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 Por fim, como já fora dito anteriormente, frise-se que também se enquadram como 

órgãos de soberania as demais categorias de tribunais, quais sejam: os judiciais de 

primeira e de segunda instância, os tribunais administrativos e fiscais, além dos tribunais 

marítimos, arbitrais e julgados de paz que porventura venham a ser criados por lei.  

 Ao Poder Judicial cabe garantir a “aplicação da lei de forma independente e 

imparcial, realizando ou definindo a justiça nos casos concretos, na defesa dos direitos 

e interesses legalmente protegidos de todos os cidadãos”115, razão pela qual recai sobre 

os magistrados judiciais “o especial dever de imparcialidade, conferindo a todos os 

cidadãos um igualitário, isento e desinteressado tratamento. Os juízes devem estar 

livres de quaisquer pressões externas e devem afastar-se do conflito que não é assunto 

seu”116. 

 A maior diferença entre o sistema judicial brasileiro e o português, no quesito 

organização judiciária, é, a nosso ver, a concentração de competência no Superior 

Tribunal de Justiça brasileiro daquilo que é dividido entre os Supremos Tribunais de 

Justiça e Administrativo português, bem como a inexistência, no Brasil, de tribunais 

exclusivamente administrativos e fiscais. 

2.2.3.1 Surgimento do Tribunal Constitucional  

 Tal qual ressaltado no início deste tópico 02, concentraremos a atenção no 

Tribunal Constitucional, para fins de cumprimento da delimitação do tema. 

 Faz-se necessário, porém, uma breve análise de como se deu a criação desta 

Corte, após um período de transição pós-Golpe de 1974 que culminaria com a 

Constituição de 1976, passando pela atuação do Conselho da Revolução até a Revisão 

Constitucional de 1982, e o consequente afastamento dos militares do centro da tomada 

de decisões e a consolidação das Instituições democráticas de Portugal. 

 Os protagonistas do golpe de Estado, com apoio massivo da população, 

compunham o chamado Movimento das Forças Armadas (MFA), grupo formado 

majoritariamente por Capitães advindos de setores intermediários da sociedade pouco 

politizados e com objetivo primeiro de pôr fim a uma guerra que se arrastava há mais 

de 13 (treze) anos117, idealizaram a Junta de Salvação Nacional (JSN). 

 Para SILVA e ALVES a motivação prioritária era a de devolver ao povo a soberania 

que lhe é própria e de direito, tendo sido inspirada, da mesma forma que as demais 

revoluções, “num conjunto de ideias e legitimada porque à luz e tendo como referência 

 
115 GUIMARÃES, CASTILHOS & BARATA, 2020, pp. 13-14. 
116 Idem. 
117 VARELA, Op. cit., 2012, pp. 404-405. 
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a Declaração Universal dos Direitos do Homem, citada pelos revolucionários no sentido 

do contraste com o regime autocrático vivido do que qual se pretendia sair”118. 

 Até que a nova proposta de Constituição fosse apresentada, destaca-se a criação 

do Conselho de Estado e do Governo Provisório, com as particularidades a seguir 

mencionadas:  

foram criadas várias leis avulsas de valor constitucional. Distinguiram-se os 
poderes, ou seja, os poderes constituintes, ou poderes de criação de leis 
constitucionais foram atribuídos, pela Lei n.º 3/74, de 14 de Maio, ao Conselho de 
Estado e os poderes legislativos ordinários ao Governo Provisório. E, para melhor 
distinção, em termos formais, as leis constitucionais surgiam sob a forma de lei e as 
leis ordinárias surgiam sob a forma de decretos-leis.119 

 Meses mais tardes, após uma série de conflitos internos entre os líderes da 

Revolução, surge o Conselho da Revolução120, concentrando poderes a demonstrar a 

força alcançada, como frisa REZOLA: 

não subsistem dúvidas sobre as importantes vitórias que o CR então alcança. No 
final, a nova Plataforma de acordo constitucional garante-lhe um lugar cimeiro entre 
os órgãos de soberania e amplas funções de Conselho do Presidente da República 
(pronunciando-se nomeadamente sobre a nomeação e exoneração do primeiro-
ministro), de Tribunal Constitucional (sendo um dos seus membros presidente da 
Comissão Constitucional) e de órgão político e legislativo em matéria militar. A tutela 
militar sobre o poder civil, num claro compromisso entre a via eleitoral e a 
revolucionária, mantem-se.121 

 O Conselho da Revolução teve seu apogeu de atuação no vácuo criado logo após 

a deposição de Salazar, pois “durante um ano (abril de 1975 a abril de 1976) foi o órgão 

cimeiro da estrutura constitucional revolucionária e, apesar de com muito menor 

influência, irá manter-se entre os órgãos de soberania até à revisão constitucional de 

1982”122. 

 Importa focar na atuação voltada para o controle de constitucionalidade, a 

começar pela característica que mais salta aos olhos quando comparado com o sistema 

jurídico-político das demais democracias: o Conselho da Revolução era o principal 

provocador, da fiscalização da constitucionalidade de atos normativos que ele próprio 

 
118 SILVA, Maria Manuela Magalhães; CASTILHOS, Daniela Serra; ALVES, Dora Resende (2015). A Transição 
Constitucional em Portugal em 1974 e sua importância nos Direitos Fundamentais [CD-ROM]. In Anais do 3. Seminário 
Internacional de Direitos Humanos e Democracia, Ijuí, Brasil, pp. 607-618, nov. 2015. 
119 Idem. 
120 Ainda de acordo com as professoras Maria Manuela Magalhães e Dora Alves a transformação, em março de 1975, 
de diversos órgãos criados durante o primeiro ano pós-Revolução no Conselho da Revolução (Junta de Salvação 
Nacional e Conselho de Estado) se deu em razão de uma maior representatividade dos militares, “que sentiram 
necessidade de estar representados, por receio que a Assembleia Constituinte, na criação do novo texto constitucional, 
se afastasse dos interesses e ideologias presentes na revolução. E assim se tentou marcar a posição destes elementos, 
com a criação de um órgão de natureza puramente militar” (Silva e Alves, Op. cit., 2016). 
121 REZOLA, Maria Inácia. Quem comanda? O Conselho da Revolução e o papel das Forças Armadas na Revolução 
Portuguesa. In Brasil e Portugal: Ditaduras e transições para a democracia. Gilvan Veiga Dockhorn, João Paulo Avelãs 
Nunes, Diorge Alceno Konrad (organizadores). Santa Maria: Ed. UFSM; Coimbra: Universidade de Coimbra, 2020, p. 
115. 
122 Ibidem, p. 97.  
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julgaria, privilegiando o controle preventivo e dando de ombros ao Princípio da Inércia 

da jurisdição.  

 Além de a fiscalização poder ser feita de ofício pelo até então existente Conselho 

da Revolução (e vedada aos parlamentares), outra importante peculiaridade era a 

existência de pareceres prévios elaborados pela também extinta Comissão 

Constitucional, com recomendação aos órgãos legislativos competentes, nos termos do 

que previa o texto originário da Constituição de 1976.  

 A referida Comissão Constitucional era um Órgão que servia de apoio jurídico às 

decisões tomadas pelo Conselho da Revolução. Uma espécie de Consultoria não 

vinculante123 nos processos de controle de constitucionalidade. 

 Assim, em se tratando de fiscalização abstrata nas modalidades preventiva ou 

sucessiva a competência era do Conselho da Revolução, após consulta à Comissão 

Constitucional.  

 Os recursos advindos da fiscalização concreta sucessiva feita pelos tribunais eram 

direcionados à mencionada Comissão.  

 Após a revisão constitucional de 1982, instituída pela Lei Constitucional n.º 1/82 

de 30 de setembro, no DR n.º 227, extingue-se o Conselho da Revolução e é criado o 

Tribunal Constitucional (TC). 

  

  

 
123 Em sentido contrário, sobre o caráter absoluto e Supremo destes pareceres: “Recorda-se que a CC (Comissão 
Constitucional) tinha uma dupla natureza: por um lado, órgão «político» (ou «político-jurídico») de consulta obrigatória 
do Conselho da Revolução; por outro, órgão jurisdicional supremo em sede de fiscalização judicial da 
constitucionalidade.” (ANTUNES, Miguel Lobo. A fiscalização da constitucionalidade das leis no primeiro período 
constitucional: a Comissão Constitucional. Revista Análise Social, Lisboa, vol. XX (81-82), 1984, p. 309. Disponível em: 
<http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1223473860G7gAW4sv0Lm44KN1.pdf>. Acesso em: 02 fev. 2020). 
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3. DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 
NO BRASIL E EM PORTUGAL 

 Para que se possa analisar a posição das Cortes brasileira e portuguesa quanto 

ao ativismo judicial, é necessário delinear os diferentes tipos de controle de 

constitucionalidade existentes e quais os antecedentes históricos que influenciaram na 

formação de tais tribunais. 

 Faz-se imprescindível a sindicabilidade da produção legislativa e das políticas 

públicas da lavra do Executivo, como meios de controle por parte do Poder Judiciário, 

para que se tenha uma plena aplicação dos mandamentos constitucionais. E ainda que 

o controle de constitucionalidade de políticas públicas seja de difícil efetivação, “em 

razão da tradicional especialização de funções erigida, ela também, em princípio 

constitucional de organização do Estado”, STRECK complementa que: 

A questão dos limites de sindicabilidade das políticas públicas tem, assim, merecido 
a atenção cada vez maior no contexto do constitucionalismo contemporâneo, como 
neoconstitucionalismo, ganhando reforço, sobretudo em países de modernidade 
tardia, teses que valorizam a substancialidade do texto constitucional que deve 
impulsionar a atuação do Estado.124 

  Os pressupostos para a existência de controle de constitucionalidade em um país 

são a supremacia e a rigidez constitucional, uma vez que “a supremacia da Constituição 

decorre da sua função no ordenamento e os atos que lhe ficam imediatamente 

subordinados não podem deixar de ter força superior aos que por ela não são 

regulados”.125 Além disso, é comum a designação de órgão com competência para 

julgamento de questões relativas à jurisdição constitucional. 

 Isso porque se estivermos diante de ordenamentos jurídicos em que a constituição 

tenha o mesmo peso e equivalência das leis ordinárias – constituições do tipo flexível-, 

não faz sentido uma preocupação maior com a compatibilidade destas com aquela, haja 

vista que o processo legislativo para elaboração e alteração das leis seria o mesmo para 

ambas as espécies legislativas.126 É o caso da Inglaterra, em que ainda vige uma certa 

Soberania do Parlamento127 no âmbito do statute law. 

 
124 CANOTILHO et al, Op. cit., 2018. pp. 152-153. 
125 MIRANDA. Op. cit., 2013, p. 31.  
126 Curiosamente, o mesmo autor supra citado mencionada, em outra oportunidade, numa aparente contradição, que não 
se faz necessário a existência de uma constituição rígida, tampouco que que seja do tipo formal, para que se verifique 
inconstitucionalidade, sendo bastante apenas que se tenha “constituição em sentido material”. (MIRANDA, Jorge.  A 
fiscalização da constitucionalidade – uma visão panorâmica. Revista do Ministério Público, Rio de Janeiro, nº 27, jan/mar 
2008, p. 103). 
127 É bem verdade que essa Soberania sofreu algumas mitigações em razão das práticas interpretativas das cortes 
judicias, da submissão às regras da União Europeia, até a efetivação da saída da Inglaterra, e de determinados institutos 
de Direito Internacional, tais como o European Communities Act e o Human Rights Act. (Vg. GALINDO, Bruno. A teoria 
da constituição no common law – Reflexões teóricas sobre o peculiar constitucionalismo britânico. In Revista de 
Informação Legislativa. Brasília, ano 41, nº. 164, pp 303-316, out./dez. 2004). 
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 Por sua vez, tanto no Brasil como em Portugal, países escolhidos para serem 

analisados em alguns dos aspectos do controle de constitucionalidade, encontram-se 

presentes as modalidades concentrada e difusa.  

 O controle difuso é aquele em que qualquer juiz ou tribunal pode, na seara do 

caso em que estiver analisando, ou seja, inter parts, declarar que determinada lei ou ato 

normativo deve ser afastado e não aplicado àquele caso concreto por ser considerado 

inconstitucional pela autoridade judiciária ou tribunal. 

 Com origem nos Estados Unidos, o controle americano de constitucionalidade, 

expressão pela qual também é conhecido o controle difuso, quando realizado pelas 

cortes máximas do Poder Judiciário vem cada vez mais se aproximando do controle 

concentrado, em razão dos institutos da repercussão geral e dos precedentes 

obrigatórios. 

 A origem do controle de constitucionalidade moderno lato sensu é atribuído ao 

judicial review of legislation, oriundo do leading case Marbury X Madison, de 1803. 

 O caso se dá após a sucessão dos mandatos presidenciais de John Adams e a 

posse de Thomas Jefferson, oportunidade em que o Secretário de Estado, nomeado por 

este último, James Madison, não reconhece a nomeação de William Marbury, dando 

ensejo à declaração de inconstitucionalidade por parte do Chief Justice Jonh Mashall.128 

Este leaden case Marbury v. Madison129 inaugura o controle judicial de 

constitucionalidade das leis, precisamente no caso concreto, oportunidade em que um 

órgão do Poder Judiciário, de forma pioneira, se auto declarou apto para julgar a 

constitucionalidade de uma lei ou ato do poder público (ato normativo). 

KELSEN critica o presente modelo difuso sob o argumento da instabilidade e falta 

de coerência que podem advir no fato de diferentes órgãos com poderes decisórios 

poderem se posicionar de forma díspares a respeito da constitucionalidade de uma 

mesma lei, e que 

um órgão pode aplicar a lei por considerá-la constitucional, enquanto outro lhe 
negará aplicação com base na sua alegada inconstitucionalidade. A ausência de 
uma decisão uniforme sobre a questão da constitucionalidade de uma lei, ou seja, 

 
128 “A Corte, portanto, deve determinar qual de duas normas conflitantes deve reger o caso. Isso é da própria essência 
da função jurisdicional. Se, pois, as Cortes devem zelar pela Constituição, e se a Constituição é superior a qualquer lei 
ordinária editada pelo Legislativo, a Constituição, e não essa lei ordinária, deve reger o caso ao qual ambas, a lei e a 
Constituição, se aplicam”. (MORAES, Op. cit., 2018, p. 651.). 
129 “Lendo-se hoje a decisão, depreende-se com clareza que ficou dito que acima do Congresso (que havia editado a Lei 
Orgânica) estava a Constituição e, mais, que cabia ao Judiciário fazer o confronto entre a lei ordinária, ainda que 
elaborada pelo Congresso, com a Constituição. Em decorrência, a ação judicial de Marbury e outros não tinha como 
tramitar na Suprema Corte. (MACIEL, Adhemar Ferreira. O acaso, John Marshall e o controle de constitucionalidade. 
Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 43, n. 172, out./dez. 2006, p. 40). 
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sobre a Constituição estar sendo violada ou não, é uma grande ameaça à 
autoridade da própria Constituição.130  

O modelo híbrido ou misto aplicado tanto em Portugal como no Brasil supre, de 

certa forma, essa instabilidade abordada acima, na medida em que: 

os tribunais comuns também têm acesso direto à Constituição, dispondo de 
competência plena para julgarem e decidirem as questões suscitadas; embora, 
diversamente dos sistemas de judicial review, as decisões dos tribunais da causa 
sejam recorríveis para um tribunal constitucional específico, exterior à jurisdição 
ordinária.131 

Não é objeto do presente trabalho a análise pormenorizada do instituto do controle 

de constitucionalidade, nem seria possível fazê-lo em único capítulo. Entretanto, por ser 

tema que pode afetar a relação entre os poderes, faz-se imprescindível identificar, ainda 

que de forma an passant, as principais características dessa forma de intervenção tanto 

no Brasil como em Portugal, contextos escolhidos para o cotejo que se vem perfilhando.  

3.1 Considerações sobre a fiscalização de 

constitucionalidade no Brasil 

Considerações sobre a fiscalização de constitucionalidade no Brasil A ideia contida em 

tal precedente do direito norte-americano incorpora-se no ordenamento jurídico 

brasileiro pela primeira vez a partir da Constituição Republicana de 1891, reproduzida 

em todas as constituições posteriores, sendo um exemplo de sua aplicação o seguinte 

dispositivo do atual texto constitucional: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 
Constituição, cabendo-lhe: 
III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última 
instância, quando a decisão recorrida:  
a) contrariar dispositivo desta Constituição;  
b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; 
c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. 
d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.132 

Na espécie em comento, os efeitos das decisões afetam, em regra, os litigantes - 

inter parts, declarando a inconstitucionalidade de forma retroativa, ou seja, com efeitos 

ex tunc, aplicando-se a regra da nulidade desde o nascimento da referida lei atacada. 

 
130 KELSEN, Hans. O controle judicial da constitucionalidade - um estudo comparado das Constituições austríaca e 
americana, in Jurisdição Constitucional. CUNHA, Sérgio Sérvulo (rev.). São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 303.  
131 MOREIRA, Vital, A fiscalização concreta no quadro do sistema misto de justiça constitucional. In Boletim da Faculdade 
de Direito, Volume Extra. Coimbra: Universidade de Coimbra, 2003, p. 821. 
132 CRFB, art. 102. 
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CORREIA lembra que no controle concentrado, por sua vez, não existe declaração 

de nulidade da lei ou ato normativo, razão pela qual permanecem hígidos e válidos todos 

os efeitos dela decorrentes até o momento em que fora proferida a decisão.133 

Ressalte-se que quando feito pelo próprio STF, o controle difuso vem perdendo a 

cada dia a característica de se limitar apenas às partes envolvidas, principalmente após 

a inclusão do instituto da repercussão geral, em que se julga apenas o processo-

paradigma da referida tese, bem como das inovações trazidas pela legislação 

processual brasileira ao tratar do que vem sendo chamado pela doutrina de precedentes 

obrigatórios: 

Art. 927.  Os juízes e os tribunais observarão: 
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de 
constitucionalidade; 
II - os enunciados de súmula vinculante; 
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 
demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial 
repetitivos; 
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria 
constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; 
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.134 

Essa também é a conclusão a que chega o processualista Dirley da Cunha ao 

afirmar que “a decisão do Supremo Tribunal Federal, que declara a inconstitucionalidade 

de lei ou ato normativo no caso concreto, passará a vincular todos os juízes e tribunais, 

independentemente da Resolução suspensiva do Senado Federal”.135 

É a chamada abstrativização ou objetivação do controle difuso, que também se 

verifica quando da análise mais adiante da possibilidade de se dispensar a tramitação 

do incidente de arguição de inconstitucionalidade diante da manifestação do STF ainda 

que na seara incidental. Outra hipótese em que a regra geral de efeito apenas inter 

partes é mitigada, tal qual acontece no controle de constitucionalidade, é aquela feita no 

bojo das ações coletivas: 

Em vista de tanto, é factível haver declaração incidental de inconstitucionalidade 
que tenha resultado prático semelhante àquele obtido no controle concentrado de 
constitucionalidade, dados os abrangentes efeitos potenciais da sentença proferida 
em ações coletivas. Haveria, por assim dizer, um possível conflito prático de 
decisões.136 

Isso porque, nos termos do art. 16 da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, que 

disciplina o procedimento da ação civil pública, “A sentença civil fará coisa julgada erga 

omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator”. 

 
133 CORREIA, Fernando Alves. Justiça Constitucional. Coimbra: Almedina, 2016, p. 116. 
134 BRASIL. Código de Processo Civil. 50ª edição. São Paulo: Saraiva, 2019. 
135 CUNHA JÚNIOR, Dirley. Controle de Constitucionalidade: teoria e prática. 8 ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 180. 
136 QUINTAS, Fábio Lima. Controle de constitucionalidade em ações coletivas desafia lógica. Revista Consultor Jurídico. 
Coluna Observatório Constitucional. 07 fevereiro 2015. Disponível em: <http://conjur.com.br>. Acesso em: 19 abr. 2018. 
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A fim de solucionar essa aparente discrepância reveladora de sobreposição do 

efeito erga omnes no controle difuso feito no âmbito das ações coletivas em face do 

controle concentrado, é que o articulista acima citado ressalta a importância de se 

aplicar com mais frequência a conclusão que fora dada pelo Supremo Tribunal Federal 

há mais de 17 (dezessete) anos, na Medida Cautelar na Reclamação n.º 2.460, de 

março de 2004.137 

Em tal precedente, reafirmou-se a possibilidade de ação coletiva poder realizar 

controle de constitucionalidade difuso, inovando, entretanto, ao determinar que acaso 

esteja em tramitação ação de controle concentrado, cujo objetivo seja a discussão de 

idêntica lei ou ato normativo questionado em sede de ação coletiva, dever-se-ia ocorrer 

“a suspensão, com eficácia ex nunc, das ações civis públicas ora em curso”. 

Exemplo que pode ser caracterizado como ativismo judicial é a concretude da 

decisão no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO)138, cuja 

previsão encontra guarida no art. 103, § 2º, da CRFB, prestando-se a dar ciência ao 

poder competente para que adote as providências necessárias. 

O Pleno do STF determinou, entretanto, em 30 de novembro de 2016, na ADO 

25/DF, que mesmo em se tratando de mora por parte de um dos poderes da República, 

a fixação de prazo para a devida correção, sob pena de a solução a ser adotada já vir 

explicitada no bojo da própria decisão, o que até então só era possível se se tratasse 

de órgão administrativo. 

Fixou-se o prazo de 12 (doze) meses para que o Poder Legislativo editasse a 

legislação complementar reclamada pelos legitimados, e caso não se adotasse tal 

mister, os critérios que deveriam ser utilizados para se suprir tal omissão seriam os que 

foram já determinados pelos ministros. 

Em outras palavras, a Suprema Corte fixou para o controle de constitucionalidade 

concentrado por omissão a teoria concretista intermediária, nos moldes do que ocorre 

no Mandado de Injunção, independentemente de quem seja o omisso responsável pela 

falta de regulamentação legal. 

Tal classificação é facilmente identificada quando da análise de seu conceito, nos 

seguintes termos: 

Posição concretista intermediária – julgando procedente o mandado de injunção, o 
Judiciário fixa ao órgão omisso prazo para elaborar a norma regulamentadora. Findo 
o prazo e permanecendo a inércia, passa a ser assegurado para todos, para o 

 
137 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno, Rcl 2.460 MC, Rel. Min. Marco Aurélio. Julgado em 10 março 
2004, DJ 06.08.2004. Disponível em: <http://stf.jus.br>. Acesso em: 12 abr. 2018.  
138 Com a edição da EC n.º 45/2004, como se viu, os legitimados para provocar o STF na ADO são os mesmos para a 
ADI e ADC, quais sejam:  
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grupo, classe ou categoria de pessoas ou apenas para o impetrante, pessoa natural 
ou jurídica.139 

Nos dizeres da Min. Carmem Lúcia, ao concluir o julgamento da ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão acima especificada, “a fixação de um prazo para que 

o parlamento supra a omissão é um passo adiante na natureza recomendatória que se 

tinha nas ADOs”.  

No voto do relator se encontra a expressão “mora legislativa inconstitucional”, pois 

mesmo tendo o Congresso Nacional debatido em sede de processo legislativo vários 

projetos de lei acerca da temática cuja obrigatoriedade de legislar fora delegada pela 

própria Constituição, nunca chegou a aprovar uma lei sequer (inertia deliberandi das 

Casas Legislativas). 

A atualização do posicionamento adotado pela Excelsa Corte sobre a matéria, em 

que pese ser considerado um ativismo, mostra-se acertada, pois uma decisão 

meramente declaratória da mora não tem efetividade e não garante que a omissão seja 

sanada. 

Ressalte-se que no Brasil se admite de forma excepcional, segundo a 

jurisprudência do STF, o controle preventivo de constitucionalidade dos atos legislativos, 

ainda que de índole política, nas hipóteses em que o Legislativo não respeite os limites 

delimitados no próprio texto constitucional “ou exerçam as suas atribuições institucionais 

com ofensa a direitos públicos subjetivos impregnados de qualificação constitucional e 

titularizados, ou não, por membros do Congresso Nacional”140 

É o que se depreende também da leitura extraída de trecho do voto do Min. Gilmar 

Mendes, a conferir: 

(...) mesmo alternando momentos de maior e menor ativismo judicial, o Supremo 
Tribunal Federal, ao longo de sua história, tem entendido que a discricionariedade 
das medidas políticas não impede o seu controle judicial, desde que haja violação 
a direitos assegurados pela Constituição. De todo modo, devemse verificar, caso a 
caso, os aspectos fáticos e jurídicos de cada demanda.141 

Em síntese, além dos casos em que se verifique ofensa constitucional no que diz 

respeito ao processo legislativo, a outra hipótese apta a ensejar a declaração prévia por 

parte do Judiciário, mesmo na fase de discussão legislativa, é a constatação de 

Proposta de Emenda à Constituição (PEC) a tratar de tema manifestamente ofenda 

cláusula pétrea, uma vez verificados vícios ainda antes da produção completa da norma. 

 
139 LENZA, Op. cit., 2017, p. 1237. 
140 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. MS 24.849, Pleno, Rel. Celso de Mello. Julgado em 22 junho 
2005, publicado no Diário da Justiça DJ 29.09.2006. Disponível em: <http://stf.jus.br>. Acesso em: 12 de abril de 2018. 
141 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MC-MS 32.033-DF, Min. Gilmar Mendes, Julgado em 24 abril 2013, publicado no 
Diário da Justiça DJ 26.04.2013. Disponível em: <http://stf.jus.br>. Acesso em: 12 abr. 2018. 
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Também com relação ao controle de constitucionalidade na modalidade 

preventivo, outra hipótese a ser mencionada diz respeito à atuação do Chefe do Poder 

Executivo ante a possibilidade de se vetar projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo 

com o argumento de que este não guarda compatibilidade com a Constituição Federal 

– veto jurídico. 

No Brasil, prevalece o entendimento de que o veto por inconstitucionalidade é 

insuscetível de controle judicial.142 

A Suprema Corte brasileira entende que no âmbito do processo legislativo, mais 

especificamente acerca do veto, seja qual fora a motivação (contrariedade ao interesse 

público ou alegação de inconstitucionalidade), se está diante de matéria que diz respeito 

à esfera de independência do poder político. 

O fato de o veto se submeter, na sequência, ao crivo do Poder Legislativo, que 

poderá mantê-lo ou derrubá-lo, geraria a impossibilidade de o Poder Judiciário intervir 

de forma antecipada, sendo considerado “insindicável juridicamente”143, “eis que o 

projeto de lei, na parte vetada, não é lei, nem ato normativo, - poder que a ordem jurídica, 

na espécie, não confere ao Supremo Tribunal Federal, em via de controle 

concentrado”.144 

Os que advogam a tese em sentido contrário afirmam145,que o veto de um projeto 

de lei feito pelo Presidente da República sob a rubrica da inconstitucionalidade não é 

estritamente um ato político, pois vinculado estaria às razões do veto, e a motivação de 

seu ato sujeito ao controle jurisdicional. 

Frise-se que para haver a derrubada do veto é necessária a manifestação, em 

sessão conjunta, da maioria absoluta dos Deputados Federais e Senadores. 

Em que pese se tratar de uma análise quanto à constitucionalidade ou não de 

determinada norma, o veto chamado de jurídico tem um viés político, uma vez que o 

Chefe do Executivo leva em conta suas valorações ideológicas, razão pela qual, 

inevitavelmente, estarão presentes parâmetros extradogmáticos de interpretação.146   

O presente exemplo de controle prévio de constitucionalidade, portanto, é 

“exercido sobre proposições legislativas ou projetos de lei – e não veiculam decisões 

finais, podendo ser superados pela manifestação também de órgãos políticos”.147 

 
142 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. ADPF nº 01 QO/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira, Julgado em 3 
fevereiro 2000, publicado no Diário da Justiça DJ 7.11.2003. Disponível em: <http://stf.jus.br>. Acesso em: 12 abr. 2018. 
143 BARCELLOS, Op. cit., 2018, p. 330. 
144 STF, Op. cit., ADPF nº 01. 
145 MORAES, Op. cit., 2018, p. 521. 
146 AGRA, Walber de Moura. Curso de direito constitucional. 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 679. 
147 BARCELLOS, Op. cit., 2018, p. 588. 
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Ou seja, preponderariam os interesses de conveniência e oportunidade em face 

dos fundamentos jurídicos, não se exigindo, assim, “subsídios doutrinários que 

alicercem sua decisão sob o perfil estritamente jurídico”.148 

3.2 Considerações sobre a fiscalização de 

constitucionalidade (e legalidade) em Portugal 

Pode-se dizer que em Portugal também vige o sistema misto no que se refere ao 

controle de constitucionalidade (combinação dos modelos europeu e americano). 

A influência da Constituição brasileira de 1891 é mencionada por balizada doutrina 

como sendo influenciadora para que se desse início à normatização dessa matéria na 

seara constitucional, em 1911.149 Fato este também corroborado pelo próprio MIRANDA 

ao afirmar que: 

Com algumas exceções (entre as quais Portugal, por influência da Constituição 
brasileira de 1891), apenas a seguir à primeira guerra mundial se foi implantando a 
fiscalização jurisdicional de constitucionalidade a par do aperfeiçoamento dos 
institutos do Estado de Direito e em ordenamentos plurilegislativos (Estados 
federais e regionais) por necessidade de dirimir conflitos entre o poder central e os 
poderes locais.150 

A regra é que controle difuso se dê de forma incidental em um caso concreto, nos 

termos do art. 204.º da CRP, cabendo a qualquer juiz ou tribunal enfrentar a 

constitucionalidade nas demandas que lhes são submetidas. 

 Já o controle concentrado, nos moldes como se conhece hoje – concebido como 

jurisdição constitucional autônoma, fora incorporado ao ordenamento português 

somente com a 1ª Revisão Constitucional, de 1982. 

Segundo CORREIA, quando se estiver diante da atuação do Tribunal 

Constitucional no âmbito da fiscalização de constitucionalidade ou de determinadas 

ilegalidades de normas jurídicas, estar-se a falar da competência nuclear daquele 

Tribunal151. 

Questão interessante a ser perquirida no controle concentrado de 

constitucionalidade é saber se o Poder Legislativo estaria adstrito às decisões de 

inconstitucionalidade do Tribunal Constitucional quando da edição de futuras normas, 

abrindo a discussão para a possibilidade de “fossilização” legislativa. 

 
148 AGRA, Op. cit., 2014, p. 679. 
149 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios fundamentais do direito constitucional. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2012, p.149. 
150 MIRANDA, Op. cit., 2003, p. 63. 
151 CORREIA, Op. cit., 2016, p.148. 
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Em se tratando das mesmas circunstâncias e pressupostos constitucionais que 

embasaram a decisão, para MIRANDA o legislador não estaria autorizado a 

simplesmente reapresentar imediatamente texto ipisis literis ao que fora chumbado pelo 

órgão com competência para o controle, usando o argumento de que, da mesma forma, 

é inadmissível a reapresentação de propostas de lei definitivamente rejeitadas na 

mesma sessão legislativa, tal qual se dá também com as propostas de referendos 

recusados pelo Presidente da República: 

Em vez de um pretenso equilíbrio entre o órgão legislativo e o órgão fiscalizador, 
seria esse o caminho mais curto para todos os conflitos – estivessem em causa a 
Assembleia da República e o Governo (politicamente solidários, pelo que não 
procede contra-esgrimar com a existência de vários órgãos legislativos entre nós) 
ou estivessem em causa (o que poderia revelar-se extremamente nocivo para a 
unidade do Estado) qualquer das assembleias legislativas regionais.152  

Em sentido contrário, o professor português cita Carlos Blanco de Morais e Rui 

Medeiros, ressaltando que este último admite eventual ação de responsabilidade civil 

por ilícito legislativo nos casos de reiterados descumprimentos à jurisprudência 

constitucional, devendo ser censurado se, sem motivo plausível, “o legislador persistir 

teimosamente na sua atitude”.153 

Feito esse registro, passemos a analisar dispositivo característico do sistema 

português e que não encontra correspondência na legislação brasileira. 

Trata-se da necessidade de ser declarada a inconstitucionalidade em três casos 

concretos, para então se passar (a declaração) a ter “força obrigatória geral”154, ou seja, 

vinculante. 

Além de evitar a repetição de casos a serem constantemente analisados, permite-

se um amadurecimento da discussão que, em tese, não seria alcançado acaso a 

averiguação da constitucionalidade fosse de pronto realizada logo na apresentação de 

uma primeira ação: 

 Esse sistema de tríade decisória encontra na doutrina algumas razões de 
justificação, quais sejam, conceder um tempo para o tribunal madurecer o 
entendimento acerca da inconstitucionalidade, com a possibilidade de se formar um 
consenso entre os conselheiros, evitando-se, especialmente, que situações 
limítrofes não tenham a inconstitucionalidade afirmada de logo, em um só caso 
examinado.155 

 
152 Ibidem, pp. 76-77. 
153 Idem. 
154 CRP, art. 281.º, n.º 3: “O Tribunal Constitucional aprecia e declara ainda, com força obrigatória geral, a 
inconstitucionalidade ou a ilegalidade de qualquer norma, desde que tenha sido por ele julgada inconstitucional ou ilegal 
em três casos concretos”. 
155 MENEZES, Paulo de Tarso Duarte. A fiscalização de constitucionalidade em Portugal: as peculiaridades do controle 
difuso. Revista Jurídica da Seção Judiciária de Pernambuco, Recife, nº 12, 2019, p. 281.  



 

 

 
62 

 

Ao traçar características do controle repressivo156, diz-se que no sistema 

português o órgão de natureza judicial deve afastar a aplicação de normas que vão de 

encontro ao Constitucional, tendo competência para apreciar e declarar com força de 

obrigatoriedade geral a inconstitucionalidade de qualquer norma, de acordo com o 

consignado nos arts. 204.º e 281.º da Constituição da República Portuguesa.157 

 Sobre a fiscalização da inconstitucionalidade por omissão, tem-se que a primeira 

Revisão constitucional de 1982 trouxe algumas mudanças, nos termos do que ensina 

MIRANDA158, quais sejam: i) A fiscalização que era feita de ofício pelo até então 

existente Conselho da Revolução passa a ser exercido pelo Tribunal Constitucional por 

iniciativa/provocação dos órgãos159 mencionados no art. 283.º, n.º 1 da CRP; ii) Fim dos 

pareceres prévios da também extinta Comissão Constitucional; e iii) Deixa-se de emitir 

recomendação aos órgãos legislativos competentes, como era previsto no texto 

originário de 1976, passando a se limitar a dar conhecimento da omissão (art. 283.º, n.º 

2). 

 Em face dessa última característica, de no controle abstrato por omissão o 

Tribunal Constitucional se limitar a cientificar o omisso, percebe-se que o constituinte 

poderia ter utilizado de meios mais eficazes para que fosse saneada a situação. Na 

prática, são remotas as consequências caso perdure a situação de inércia. 

 Assim, por se tratar de decisão meramente declaratória, “nada mais” pode fazer o 

TC senão dar conhecimento ao órgão legislativo competente, usando as palavras de 

MIRANDA, para quem tal previsão é acertada: 

A verificação da existência de inconstitucionalidade por omissão não altera a ordem 
jurídica, circunscreve-se a fator, a impulso legiferante – a juntar, provavelmente, a 
outros - suscetível de levar os órgãos legislativos a transformar o seu 
comportamento de negativo em positivo. 
E é assim, por uma necessidade de equilíbrio entre o princípio da garantia da 
Constituição, encarnado no Tribunal Constitucional, e o princípio democrático, 
encarnado nos órgãos legislativos; é assim, mais uma vez, por decorrência do 
Estado de Direito democrático.160 

 Há corrente doutrinária portuguesa que não vê óbice para a referida regra poder 

ser mudada pela via da revisão constitucional, de forma a conferir ao Tribunal 

Constitucional poderes de determinar ao órgão legislativo omisso um prazo para o 

saneamento da inadimplência. Caso permanecesse o descumprimento ao final do 

 
156 MORAES, Op. cit., 2018, pp. 664-665. 
157 CRP, art. 204.º: “Nos feitos submetidos a julgamento não podem os tribunais aplicar normas que infrinjam o disposto 
na Constituição ou os princípios nela consignados”. Art. 281.º, n.º 1: “O Tribunal Constitucional aprecia e declara, com 
força obrigatória geral: a) a inconstitucionalidade de quaisquer normas”. 
158 MIRANDA, Op. cit., 2013, pp. 374-375. 
159 Presidente da República, Provedor de Justiça ou, a depender do caso, presidentes das Assembleias Legislativas das 
regiões autónomas. 
160 MIRANDA, Op. cit., 2013, p. 390. 
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prazo, adotar-se-ia, por exemplo, o trancamento da pauta até que se desse o 

agendamento da discussão da matéria cuja inconstitucionalidade fora declarada.161 

 Para SILVA LOPES e ALVES trata-se de “um mecanismo que apenas alerta o 

legislador para ter que legislar, não há efeitos adicionais, visto o artigo 283.º da CRP. 

Passam-se anos sem que esta via seja utilizada.”162 

 Com relação ao controle preventivo português impulsionado pelo Poder Executivo, 

tem-se a fase do processo legislativo denominada de “fase do controlo”, como ensina 

CANOTILHO163, verdadeiro ato condicionante da existência jurídica da norma que se 

pretende produzir, porque necessária à sua perfeição. 

Ao analisar os decretos advindos da Assembleia da República (nome dado aos 

projetos de lei nessa fase), ou os tratados e acordos internacionais, o Presidente da 

República pode, nos termos do art. 278.º da CRP, requerer ao Tribunal Constitucional a 

apreciação preventiva da constitucionalidade.164 

 Não são todas as espécies normativas que estão sujeitas à fiscalização 

preventiva em comento, a exemplo dos decretos regulamentares, dos demais decretos 

do Governo da República (excetuados os já mencionados decretos de aprovação de 

tratados) e os decretos regionais.165 

Ao Primeiro-Ministro166, nesses casos, é facultada uma espécie de controle 

certificatório, que se dá na forma do ato conhecido por referenda, ao passo que o 

Presidente da República pode exercer o direito de recuso do referendo acerca de 

propostas apresentadas pela Assembleia da República ou pelo Governo.  

Os referendos serão sempre analisados quanto a sua constitucionalidade de 

forma preventiva pelo TC, por provocação do Presidente da República, conforme assim 

apregoa o art. 115.º, n.º 8 da CRP; Os Representantes da República também podem 

submeter àquele Tribunal a apreciação preventiva da constitucionalidade de qualquer 

norma constante de decreto legislativo regional que lhes tenha sido enviado para 

assinatura (CRP, art. 278.º, n.º 2). 

 
161 Ibidem, p. 389. 
162 SILVA LOPES, José Augusto; ALVES, Dora Resende. Sobre a fiscalização da constitucionalidade. Revista Jurídica 
Portucalense, [S. l.], n. 21, p. 354–387, 2017, p. 382. Disponível em: 
<https://revistas.rcaap.pt/juridica/article/view/10632>. Acesso em: 10 set. 2021. 
163 CANOTILHO, Op. cit., 2003, p. 877. 
164 O tema da fiscalização preventiva também está disposto nos arts. 57º a 61º da Lei que trata da organização do TC 
(Lei 28/82, de 15 de novembro)\ 
165 CANOTILHO, Op. cit., 2003, p. 1027. 
166 Também se estende ao Primeiro-Ministro e a um quinto dos Deputados à Assembleia da República em efectividade 
de funções a capacidade de requererem ao Tribunal Constitucional a apreciação preventiva da constitucionalidade de 
qualquer norma constante de decreto que tenha sido enviado ao Presidente da República para promulgação como lei 
orgânica. (CRP, art. 278.º, n.º 4). 
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Tais autoridades estarão compelidas a vetar o diploma em causa apenas na 

hipótese de o TC se pronunciar pela inconstitucionalidade (CRP, art.º 279.º n.º 1). 

Já a fiscalização sucessiva abstrata e por via principal está disciplinada nos arts. 

281.º e 282.º da CRP e 62.º a 66.º da LOTC, valendo destacar que o direito de petição, 

previsto no art. 52.º da CRP, também confere ao cidadão a possibilidade de provocar 

diretamente o TC para defesa da Constituição. 

Entretanto, os legitimados ordinários para requererem ao TC a declaração de 

inconstitucionalidade ou de ilegalidade, com força obrigatória geral, são: 

a) O Presidente da República; 
b) O Presidente da Assembleia da República; 
c) O Primeiro-Ministro; 
d) O Provedor de Justiça; 
e) O Procurador-Geral da República; 
f) Um décimo dos Deputados à Assembleia da República; 
g) Os Representantes da República, as Assembleias Legislativas das regiões 
autónomas, os presidentes das Assembleias Legislativas das regiões autónomas, 
os presidentes dos Governos Regionais ou um décimo dos deputados à respetiva 
Assembleia Legislativa, quando o pedido de declaração de inconstitucionalidade se 
fundar em violação dos direitos das regiões autónomas ou o pedido de declaração 
de ilegalidade se fundar em violação do respetivo estatuto.167 

 Ponto que não existe similitude no Brasil é o fato de o Poder Legislativo poder 

confirmar a inconstitucionalidade declarada pelo órgão máximo do Poder Judiciário. 

Em Portugal isso é possível, segundo SILVA LOPES e ALVES, levando o conta o 

princípio de que a Constituição é elaborada e alterada pela Assembleia da República, a 

quem cabe o poder de revisão em razão do poder constituinte derivado. Assim, se 

poderiam alterar a Constituição para fazer valer a vigência do ato questionado, de igual 

forma lhe é lícito afastar a inconstitucionalidade sem a necessidade de mudança no 

texto constitucional.168 

Outra característica que merece menção é o fato de no Tribunal Constitucional 

português não ser praxe a ocorrência de sessões públicas, ao contrário do que acontece 

no STF, “o que propicia votos deliberativos e não agregativos (para empregar as 

expressões de Luis Roberto Barroso)”169.  

 Ademais, também não se admite nos processos de controle de constitucionalidade 

a participação do amicus curiae, de origem norte-americana e aceita no Brasil. Trata-se 

de ouvir entidades da sociedade devidamente organizadas e com posições favoráveis 

 
167 CRP, art.º 281.º n.º 2. 
168 SILVA LOPES & ALVES, Op. cit., 2017, p. 364. 
169 MIRANDA, Op. cit., 2013, p. 188. 
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e contrárias ao tema analisado, contribuindo para uma maior reverberação do que restar 

decidido.170 

 Em Portugal, como lembra CURA, no âmbito do controle concreto de 

constitucionalidade (ou da legalidade), cabe às Secções do Tribunal Constitucional o 

conhecimento dos recursos e das reclamações, “salvo se o Presidente, com a 

concordância do Tribunal, determinar que o julgamento se faça com intervenção do 

plenário, «quando o considere necessário para evitar divergências jurisprudenciais ou 

quando tal se justifique em razão da natureza da questão a decidir» (art. 79.º-A/1)”171. 

  

 

  

 
170 Idem. 
171 CURA, Op. cit., 2019, p. 10. 
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4. SOBREPOSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO 

 Vários fatores contribuíram para que o Poder Judiciário passasse a ter uma 

posição de destaque frente aos demais poderes, especialmente a partir do final do 

século passado. 

 No Brasil, o aumento populacional, crescimento vertiginoso do número de vagas 

no ensino superior do curso de Direito172, com mais profissionais aptos a atuarem 

judicialmente após aprovação no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, o 

incremento das Defensorias Públicas e uma melhor estruturação dos quadros do 

Ministério Público, magistrados e juízes e serventuários da justiça, são alguns dos 

fatores que ampliaram o acesso à justiça, impulsionando as demandas judiciais. 

 É bem verdade que os fatos acima mencionados podem levar, caso não se invista 

em recursos humanos, tecnologia e maior controle das atividades jurisdicionais, a uma 

sobrecarga e acúmulo de processos a tornar demasiado lenta a tramitação das 

demandas, sendo a problemática da demora em se concluir os processos também 

comuns em Portugal.173 

 Assiste razão ao pesquisador SIQUEIRA quando afirma que “decisões 

importantes têm deixado de serem tomadas pelo Poder Legislativo e passado às mãos 

do Judiciário, ao que se tem de destacar principalmente ao Supremo Tribunal 

Federal”174. 

Mas o protagonismo do Poder Judiciário se deve mesmo a uma atuação deficitária 

ou omissa dos demais poderes, já que “a deficiência, a inoperância, a negligência, a 

imprudência dos poderes estatais obrigam os atingidos em seus direitos a mobilizarem 

o sistema judicial”.175 

 
172 Reportagem do Jornal Folha de São Paulo dá conta que o curso de Direito é a graduação que mais tem  vagas no 
Brasil (Até o mês de abril de 2019 eram 313 mil distribuído nas mais de 1.500 faculdades), sendo um dos países com 
mais advogados no mundo. (FOLHA DE SÃO PAULO. [em linha] Vagas em Direito disparam após MEC facilitar a abertura 
de novos cursos. 21 abril 2019. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br>. Acesso em: 02 de maio de 2019). 
173 “O discurso da crise da justiça, prevalecente em Portugal desde os anos 1990, está ancorado em dois fatores principais 
salientados por vários estudos sociojurídicos: a dificuldade que o sistema judicial do pós-25 de Abril de 1974, depositário 
de um elevado grau de expectativa e confiança na construção de um Estado de direito democrático, enfrentou em julgar 
de baixo para cima, ou seja, em julgar pessoas social ou economicamente influentes; e a inoperância funcional do sistema 
face à explosão da litigação, levando ao crescimento progressivo das pendências processuais e, consequentemente, ao 
aumento da duração dos processos. Perante a sua incapacidade de resposta, o sistema judicial evidencia múltiplas 
vulnerabilidades estruturais e funcionais confrontando-se com a acusação de, por um lado, ser incapaz de lidar com as 
pessoas social ou economicamente mais fortes e, por outro, de constituir um entrave ao desenvolvimento económico – 
uma das consequências apontadas à morosidade dos tribunais”. (LIMA, Teresa Maneca. Da morosidade ao acesso aos 
tribunais: casos contra Portugal no TEDH. In: A Mobilização Transnacional do Direito: Portugal e o Tribunal Europeu dos 
Direitos Humanos. SANTOS, Cecília MacDowell dos (Org.). Coimbra: Almedina, 2012, p. 145). 
174 SIQUEIRA, Alexis Mendonça Cavichini Teixeira de. (2020) Teoria da ponderação de valores como restrição 
indevida à atuação do poder legislativo (Dissertação de mestrado). Universidade Portucalense, p. 70. 
175 BOCHENEK, Antônio César. A interação entre tribunais e democracia por meio do acesso aos direitos e à justiça: 
análise de experiências dos juizados especiais federais cíveis brasileiros. Série Monografias do CEJ, nº 15. Brasília: CEJ, 
2013, p. 263. 
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O maior espectro de atuação do Poder Judiciário é decorrência da “emergência 

aos tribunais de parcela da população que estava esquecida e marginalizada”, cabendo 

àquela “parcela significativa de relevância na construção do processo político 

democrático, antes não contemplado no sistema brasileiro”.176 

 A atuação propositiva do Poder Judiciário, através da chamada “justiça 

constitucional”, é necessária em várias ocasiões, especialmente quando se está diante 

de “promessas incumpridas da modernidade e no indispensável controle de 

constitucionalidade que deve ser feito até mesmo, no limite, nas políticas públicas que, 

positiva ou negativamente, desbordem da Constituição e da determinação da 

construção de um Estado Social”. Mas isso não significa, continua acertadamente 

STRECK, em adotar “decisionismos e atitudes pragmatistas, em que o Judiciário se 

substitui ao legislador, com o aumento desmesurado de protagonismos judiciais. Isto é, 

deve-se evitar aquilo que se denomina ‘ativismo’”.177 

CANOTILHO ensina que o balanço ou controlo das funções tem a finalidade de 

impedir um “superpoder”, com a consequente possibilidade de abusos e desvios”.178 

A posição de destaque do Poder Judiciário no processo decisório pode ser 

atribuída também à ampliação do rol de legitimados aptos a apresentarem as 

respectivas ações que questionam a constitucionalidade de leis e atos normativos, 

aliada ao fato de, no Brasil, se ter uma constituição hiperdirigente179, com um nível de 

detalhamento mais do que suficiente para caracterizá-la como do tipo analítica, prolixa 

(inchada). 

Ao tratar da (suposta) crise do princípio da separação dos poderes, BARCELLOS 

afirma que se trata, na verdade, de uma “reacomodação dos espaços de poder entre 

eles”, consequência da retirada do parlamento do papel central (crise dos parlamentos) 

em detrimento da ascensão do Poder Judiciário através das Cortes constitucionais, 

notadamente a partir das últimas décadas do século XX: 

Com a democratização e o sufrágio universal, o parlamento deixa de ser um lugar 
de identidade ideológica, como na maior parte do século passado, para abrigar uma 
variedade de grupos distintos, ao passo que a lei, por isso mesmo, é o resultado 
das negociações possíveis. Associado a esse esfacelamento interno, o parlamento 
se vê acossado pelo crescimento do controle de constitucionalidade e, 
particularmente importante, a crise do modelo de separação de Poderes, que 
consagrava, acima de toas as coisas, o parlamento e a lei.180 

 
176  Ibidem, p. 196. 
177 STRECK, Op. cit., 2018, p. 81. 
178 CANOTILHO, Op. cit., 2003, p. 556. 
179 BARBOSA, Leon Victor de Queiroz; CARVALHO, Ernani. Ativismo judicial: entre o mito e a juristocracia velada. Revista 
Política Hoje. vol. 25, n. 2. 2016, p. 10. 
180 BARCELLOS, Op. cit., 2018, p. 266. 
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4.1 A origem do Ativismo judicial 

A expressão ativismo judicial foi pela primeira vez utilizada em 1947, atribuída a 

alguns juízes da Suprema Corte Americana cujas decisões proferidas se baseavam na 

interpretação subjetiva da norma em contraposição aos magistrados adeptos do 

positivismo, restritos ao texto normativo, considerando-o: 

(...) um método expansivo de interpretação constitucional que pode estar a serviço 
indiferentemente de causas progressivas ou conservadoras. Nos Estados Unidos, 
o ativismo judicial surgiu na década de trinta, durante o new deal, na defesa de 
causas conservadoras para depois ser usado a serviço de causas progressivas 
durante ao Corte Warren (1953- 1969).181 

 É peculiar do sistema Common Law o juiz atuar trazendo à baila norma não 

escrita para a solução da lide, diferentemente do sistema Civil Law, como bem explica 

BRANDÃO: 

O ativismo judicial é aquela conduta do magistrado que ultrapassa os limites do 
sistema jurídico ao qual está vinculado, colocando-se fora dele utilizando-se, como 
fundamentação, de teorias inaplicáveis àquele sistema. A principal forma de 
ativismo judicial é a do juiz que tem competência para atuar em sistema de Civil Law 
(e para isso que foi recrutado e é essa a competência que lhe atribui pela 
Constituição), pensa poder agir como um juiz do sistema de Common Law, sem 
importar o motivo que o leva a isso, buscando em princípios extra-legem a 
modificação de norma integrante do sistema, ou, ainda, a construção de norma fora 
do sistema para adotar uma norma contrária.182  

Pode-se afirmar que o ativismo se intensifica no Brasil a partir da promulgação da 

Constituição de 1988, influenciada pela onda neoconstitucional, em que o texto 

Constitucional norteador das diretrizes principiológicas para todo o ordenamento jurídico 

permitiu ao magistrado controle concentrado e difuso das normas, além da aplicação 

direta do texto Constitucional no caso concreto, de modo que, com uma constituição 

garantista, o julgador passa a conceder ao cidadão que buscasse na justiça a efetivação 

dos seus direitos, a implementação deles de forma imediata. 

O neoconstitucionalismo foi o movimento que rompeu com a interpretação 

positivista, que tinha em Hans Kelsen seu principal defensor, a sustentar que o texto 

normativo deveria ser interpretado de forma restrita, sem possibilidade de submetê-lo à 

Constituição, ou alterar-lhe o sentido em consonância com os princípios gerais do 

Direito. 

 
181 NASCIMENTO, Op. cit., 2017, p. 238. 
182 BRANDÃO, Paulo. Os Juízes criam Direito? Uma reflexão sobre ativismo Judicial e Direitos Fundamentais. E-Pública: 
Revista Eletrônica de Direito Público. vol. 6, nº 2. Lisboa, set. 2019.     Disponível em: <https://www.e-
publica.pt/volumes/v6n2a09.html>. Acesso em: 03 jan. 2020. 
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 SIQUEIRA lembra que a aplicação de princípios constitucionais no ordenamento 

jurídico fora reforçada com o movimento do neoconstitucionalismo, podendo ser 

considerada  

uma teoria adequada à realidade das democracias ocidentais. Os princípios, que 
eram a última fonte a ser recorrida na interpretação jurídica, tomam agora o lugar 
de primeira fonte. Sem exageros, os princípios são o fundamento da sistemática 
jurídica, que deve ser adotada a partir do fim do século XX até os dias atuais.183 

 Faz-se um parelelo entre o ativismo judicial com o neoconstitucionalismo, 

citando como um dos fatores positivos a dinamicidade dada ao Direito Constitucional e 

a consequente aproximação com a sociedade, em que pese as várias críticas relativas 

a uma possível falta de legitimidade de uma atuação mais proativa do Judiciário, 

“principalmente dentro do Supremo Tribunal Federal, a proferir decisões de cunho 

normativo. O ativismo judicial, como é chamado, é tido como o fato do exercício de 

funções para além dos limites impostos pelo ordenamento”184. 

Advieram daí significativas mudanças que permitiram ao magistrado a liberdade 

na exegese hermenêutica através da qual tem o julgador a autonomia para aplicar a 

norma com base nos princípios, podendo, desse modo, ampliar ou restringir o sentido 

da norma sem, no entanto, necessitar alterar-lhe o conteúdo.  

Tal entendimento trouxe na prática uma possibilidade de interpretação aberta, em 

que o julgador poderá levar em conta os diversos sistemas que compõem a causa, 

compatibilizando os efeitos econômicos e sociais, considerando ainda o clamor da 

sociedade diante de uma determinada questão. 

Reforçando tal entendimento, BOCHENEK também constata a referida mudança 

de comportamento ao afirmar que “é inegável que as funções dos magistrados e 

tribunais sofreram profundas transformações, desde a letargia do juiz que repetia o 

conteúdo da lei para a sua aplicação por um juiz criativo, ativo, preocupado com as 

demandas sociais”.185  

Os tribunais passam a ser considerados, em razão da evolução social e suas 

reivindicações, uma nova forma de contrapoder, sendo a judicialização um mecanismo 

político posto à disposição de todos os que se sentirem prejudicados de alguma 

forma.186 

Essa visão também é compartilhada por CANOTILHO, ao alertar que: 

 
183SIQUEIRA, Op. cit., 2019, pp. 61-62.  
184 Idem. 
185 BOCHENECK, Op. cit., 2013, p. 34. 
186 URBANO, Maria Benedita. Deambulações teóricas em torno da justiça política. Revista Populus. n.º 2. nov. 2016, pp. 
11-26. 
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Perante a indiferença e, até aversão, dos poderes politicamente conformadoras, em 
definir um programa de políticas públicas em conformidade com a constituição, seria 
legítimo ao poder judicial “realizar os valores constitucionais” actuando e 
actualizando os princípios e regras constitucionais. A ajuda da hermenêutica de 
concretização constitucional passaria por aqui. Mesmo que o “achamento do 
político” se revele refractário à “judiciarização da política”, sempre se perfilaria 
metodicamente adequada a concretização judicial, seguindo as sugestões de 
ilustres cultores da metódica e hermenêutica constitucionais (F. Müller, P. Häberle), 
para dar uma específica dinâmica praxeológica ao processo concretizador.187 

O fato de o Poder Executivo alegar inanição quando há judicialização de suas 

políticas públicas deve ser vista com ressalvas, seja porque o Judiciário só age quando 

provocado por quem se sentiu lesado, seja porque tal atribuição é necessária em razão 

dos vários princípios e normas programáticas insculpidas em constituições do tipo 

analíticas, como é caso da Constituição brasileira.188  

E ao contrário da ideia acima esposada está justamente o vácuo deixado na 

omissão na produção de leis ou na execução de políticas públicas, impelindo o Judiciário 

a tomar as rédeas das decisões políticas que a priori seriam funções típicas dos demais 

poderes, tal qual se observa nas palavras de forma sintética no excerto abaixo: 

Funcionando como consequência e possivelmente como causa dessa incapacidade 
das instituições majoritárias efetivarem políticas públicas, estão as atitudes do povo 
e das elites em relação ao Executivo, Legislativo e Judiciário. Quando o público e 
os líderes de grupos de interesse e a maior parte das instituições econômicas e 
sociais enxergam as instituições majoritárias como omissas ou imobilizadas, 
servindo a si próprias ou mesmo corruptas, não é surpresa eles concordarem com 
o policy-making do Judiciário, que possui reputação de expertise e retidão, e tanta 
legitimidade ou mais que o Executivo e o Legislativo.189    

Acrescente-se a isso fatores como a excessiva burocracia do Estado, incapaz de 

regular eficazmente atividades delegadas, frustrando a expectativa da sociedade. 

É inegável que o ativismo judicial passa a ter maior destaque a partir do momento 

em que é necessária uma maior intervenção do Judiciário para garantir o direito 

daqueles que batem à sua porta em razão da prestação de medidas politicamente 

insuficientes. 

Com um maior alargamento do acesso à justiça, diz-se que a sociedade passa a 

ser mais democrática, colocando o Judiciário como o “mais democrático entre os 

poderes”, com uma necessária extrapolação de suas funções típicas rumo à pacificação 

 
187 CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à 
Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2018, p. 56. 
188 BRUYN JUNIOR, Herbert Cornélio Pieter de.  A Separação dos poderes e o Conselho Nacional de Justiça: uma 
análise da independência do judiciário em face do CNJ. Direito Federal – Revista da AJUFE. v. 96, São Paulo: Letras 
Jurídicas, 2017, p. 395. 
189 BARBOSA, Leon Victor de Queiroz. O silêncio dos incumbentes: fragmentação partidária e empoderamento judicial 
no Brasil. Tese de Doutorado, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2015. Disponível   em:   
<https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/15169>. Acesso em: 07 jan. 2020. 
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social na qualidade de agente político mediador, tendo em vista que os demais poderes 

estariam mais preocupados com a manutenção do poder.190  

A facilidade no acesso à justiça é de fato elogiável. O problema reside quando a 

atuação do Judiciário passa a se dar no âmbito das escolhas de políticas públicas, de 

responsabilidade dos demais poderes, ocasionando não um status de maior 

democracia, e sim um enfraquecimento em tão caro preceito, senão vejamos: 

O déficit democrático do Judiciário no enfrentamento dos assuntos de maior 
gravidade enfraquece a legitimidade do Estado como agente de promoção da paz 
social e do desenvolvimento humano, pois as escolhas políticas fundamentais, 
quando feitas pelo Judiciário, não possuem a representatividade popular necessária 
e, em consequência, não podem ser cobradas pelo próprio povo, como ocorre, por 
exemplo, com o “julgamento pelas urnas” ao qual os membros de cargos eletivos 
do Executivo e do Legislativo são submetidos, no mínimo, a cada quatro anos.191 

E as últimas constituições de Brasil e Portugal tiveram papel destacado nessa 

configuração. Senão, vejamos o que diz MIRANDA: 

Assim como a Constituição de 1988 representou para o Brasil a abertura ou a 
reabertura do processo democrático e a instauração de um constitucionalismo 
moderno assente na centralidade da lei, também em Portugal se deu um fenômeno 
idêntico, 12 anos antes, com a Constituição de 1976. Há um paralelismo muito nítido 
nesse aspecto entre a experiência constitucional brasileira e a portuguesa. A grande 
diferença está em que no Brasil a interrupção constitucional foi “apenas” de 21 anos 
– entre 1964 e 1985 – enquanto que em Portugal ela havia sido de 48 anos – entre 
1926 e 1974.192  

4.2. Ativismo judicial ou judicialização da política? 

O ativismo não é necessariamente algo negativo, segundo BARROSO, e sim uma 

forma de pensar o direito mais vigorosa, diferentemente de outro instituto, com o qual é 

muito confundido, a judicialização, sendo “um fato, uma circunstância do desenho 

institucional brasileiro. Já o ativismo é uma atitude, a escolha de um modo específico e 

proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e alcance”.193 

Em outras palavras, a consequência da expansão do modelo de revisão judicial e 

de sua frequente utilização por atores políticos seria a judicialização, enquanto o 

ativismo pode ser visto como a consequência inevitável da judicialização, ou seja, a 

forma com que o Judiciário lida para interferir na arena política.194 

 
190 BOCHENECK, Op. cit., 2013, p. 229. 
191 TEIXEIRA, Anderson Vichinkeski. Ativismo judicial: nos limites entre racionalidade jurídica e decisão política. Revista 
de Direito GV, nº. 15, pp. 37-58, jan/jun 2012.       Disponível          em:       <http://bibliotecadigital.fgv.br>. Acesso em: 30 
jan. 2020. 
192 MIRANDA, Op. cit., 2003, p. 80. 
193 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 335. 
194 BARBOSA & CARVALHO, Op. cit., 2016, p. 10.  
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Para STRECK, a judicialização da política seria uma necessidade de agir que se 

impõe ao Judiciário, a exemplo do que se dá no processo de fiscalização da 

inconstitucionalidade por omissão; ao contrário do ativismo judicial, sendo, este sim, um 

consectário da extrapolação indevida de competências a ser evitado.195    

Dando sentido um pouco diferente, URBANO entende a judicialização da política 

como a ação do Judiciário imiscuindo-se em julgar questões cujo teor, prima facie, 

caberia às decisões políticas oriundas do Executivo e do Legislativo; já a politização da 

justiça seria a atitude de alguns juízes, em especial os que exercem jurisdição 

constitucional, que exorbitam de sua função e passam a ser verdadeiros legisladores 

ordinários, desvirtuando a justiça para inadequadamente “interferir na governação”.196 

A utilização do termo “ativismo judicial” é, por vezes, empregada de forma 

distorcida, especialmente quando se discorda do mérito de determinada decisão197. 

Essa é a posição adotada por BOTELHO, ao sugerir que a honestidade acadêmica nem 

sempre está presente na análise feita: 

A plasticidade do termo presta-se a utilizações que não se subsumem a críticas 
metodológicas à tarefa da jurisdição constitucional e que se inserem numa lógica 
oportunista de alcunhar de “ativista” uma atuação jurisdicional com a qual não 
estamos de acordo, fechando os olhos a similares momentos de ativismo judicial 
resultantes de uma ponderação judicial com a qual já concordamos.198 

Ao estabelecer diferenças da época em que o Judiciário tinha sua parcialidade 

comprometida por ser um mero longa manus da vontade dos monarcas, diferentemente 

dos dias atuais, a autora portuguesa, citada no parágrafo anterior, ensina que 

atualmente “o direito e a justiça se tornaram armas privilegiadas e onipresentes no 

combate político”, mas que eventuais aplausos populares às afrontas de juízes à política 

não devem ser caracterizados como “uma nova fonte de legitimidade democrática, 

propiciadora de uma função política dos juízes (que não deve confundirse com a função 

política do direito)”.199 

Fato que merece especial atenção, por ser ainda mais grave, é a possibilidade de 

um membro de um Tribunal (do próprio STF, por exemplo) influenciar monocraticamente 

a pauta política da nação, independentemente da posição final do colegiado. E essas 

 
195 STRECK, Op. cit., 2018, p. 149. 
196 URBANO, Op. cit. 2016, p. 20. 
197 Nesse sentido: “a expressão ‘ativismo judicial’ está ‘aqui, ali e em todo lugar’, sem que se observe consensos mínimos 
de significado, vulgata vulgarizada, transformada em álibi argumentativo para se rotular uma decisão com a qual se 
concorde (ativismo judicial colesterol bom) ou com a qual não se concorde (ativismo judicial colesterol ruim)”. (PÁDUA, 
Thiago Aguiar. A expressão “ativismo judicial”, como um “cliché constitucional”, deve ser abandonada: uma análise crítica. 
Revista Brasileira de Políticas Públicas, v. 05, Número Especial, 2015, p. 164). 
198 BOTELHO, Catarina Santos. O lugar do Tribunal Constitucional no século XXI: os limites funcionais da justiça 
constitucional na relação com os demais tribunais e com o legislador. Revista Julgar, n.º 34, 2018, p. 121. 
199 URBANO, Op. cit. 2016, p. 25. 
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ações são potencializadas se feitas com frequência e servirem de incentivo ou 

desencorajamento no modo de agir dos atores políticos. 

ARGULHES e RIBEIRO mencionam como sendo três dessas possibilidades as 

seguintes situações: i) a antecipação de posições na imprensa; ii) os pedidos de vista 

com longo prazo de duração; e iii) as inúmeras decisões monocráticas criando 

jurisprudência como se fosse a posição do colegiado, configurando um verdadeiro 

exercício individual de poder.200  

Na primeira hipótese, no Brasil, salta aos olhos os inúmeros exemplos que nos 

são apresentados diariamente, seja através da imprensa escrita, falada ou televisiva, de 

manifestações públicas de magistrados (ministros) da mais alta corte201 comentando 

sobre os casos que estão em discussão e até mesmo nos que tem potencial de vir a 

serem para eles encaminhados: 

(...) essa prática não parece encontrar limites visíveis, o que aumenta o poder 
individual de um Ministro do STF em relação a seus colegas e a outras instituições. 
Em um ambiente de interações estratégicas entre diversos atores políticos, a 
oportunidade de fazer publicamente esse tipo de ameaça crível já pode ser, por si 
só, o exercício de poder sobre terceiros. Quando Ministros anunciam sua posição 
na imprensa, dão a outros atores informações sobre as consequências possíveis de 
decisões que esses atores precisam tomar no presente. Com isso, a antecipação 
pública da provável decisão futura pode servir de incentivo para que outros atores 
ajustem estrategicamente o seu comportamento de modo a evitar uma decisão 
inconveniente já anunciada pelos Ministros.202 

Dos Ministros são exigidas doses de recato e distanciamento quando estiverem 

em pronunciamento, não se deixando envolver pelos conflitos do dia a dia, sejam eles 

de ordem jurisdicionais, política ou administrativa.203 

A outra situação que guarda correspondência com a possibilidade de o juiz agir 

separado do colegiado e que pode influenciar os demais atores políticos em suas 

tomadas de decisões é, como disse acima, o pedido de vista sem se respeitar a 

razoabilidade no prazo para devolução da matéria ao colegiado. 

O exemplo mencionado é o julgamento da ADI 4650, em que o Min. Gilmar 

Mendes teria feito uso do expediente para retirar de forma unilateral o tema do 

financiamento de campanhas e das doações a partidos políticos feitas por pessoas 

 
200 ARGUELHES, Diego Werneck; RIBEIRO, Leandro Molhano. O Supremo Individual: mecanismos de atuação direta 
dos Ministros sobre o processo político. Direito, Estado e Sociedade, n. 46, jan/jun 2015, p. 122. 
201 “O Supremo adotou decisões nos últimos anos que estimularam ambiente não cooperativo e intraconcorrencial. A 
primeira decisão foi permitir a ministros falarem fora dos autos e das sessões de julgamento. Esse padrão começou como 
defesa dos interesses orçamentários e administrativos do Judiciário perante críticas do Congresso. Depois se ampliou 
para pronunciamentos isolados, que pretendiam ser opiniões em tese, mas são cada vez mais relacionados a casos 
concretos e a divergências doutrinárias entre ministros. Revelando, sugerindo ou insinuando pré-opiniões, pré-
posicionamentos, prejulgamentos. Esse comportamento faz do instante da celebridade individual a erosão da 
legitimidade institucional”. (FALCÃO, Op. cit., 2015, pp.122-123).  
202ARGUELHES & RIBEIRO, Op. cit., 2015, pp. 132-133. 
203 FALCÃO, Op. cit., 2015, p.114. 
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jurídicas da agenda da corte. Isso porque, com maioria já formada de seis votos a um, 

o tema poderia influir nas eleições do respectivo ano (2014). Ocorre que o voto só fora 

liberado 526 dias depois, mesmo com a previsão no Regimento204 de tempo 

infinitamente menor.205 

Sobre as decisões monocráticas, cite-se recente caso envolvendo a Câmara dos 

Deputados e o STF. Na verdade, a celeuma se deu em razão de decisão monocrática e 

cautelar do Ministro Celso de Melo, afastando do mandato um parlamentar acusado de 

participar de esquema de superfaturamento em obras de uma adutora, praticando, 

segundo a Polícia Federal e o Ministério Público, os crimes de peculato, lavagem de 

dinheiro, fraude licitatória e formação de organização criminosa.206 

Os deputados deliberaram apenas sobre o afastamento do Deputado investigado, 

razão pela qual o relator da matéria sugeriu que fosse instaurado procedimento junto ao 

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar daquela Casa Legislativa. 

Sintetizando as principais modalidades (nocivas) de ativismo judicial, TEIXEIRA 

reproduz o rol apresentado por KMIEC, explicando de que forma as seguintes práticas 

podem ferir a estabilidade das relações interinstitucionais e o ordenamento 

constitucional: invalidar ou afastar a aplicabilidade de atos oriundos de outros poderes; 

afastar a aplicação de precedentes; atuar como legislador; e julgamentos 

predeterminados a fins específicos.207 

O enfrentamento dos atos dos demais poderes aptos a ensejar atrito e 

consequências nefastas não seriam os abrangidos pelo judicial review, e sim as 

decisões baseadas em argumentos estritamente políticos.  

Com relação à não aplicação dos precedentes em sistemas em que prepondera o 

Common Law, seria considerado um desserviço afastar a solução dada a um caso 

semelhante quando na análise de um caso presente não houver elementos que 

justifiquem a aplicação de uma inovação jurisprudencial em decorrência do surgimento 

posterior de novas regras ou princípios. 

Nesse contexto, para aquele autor, seria ainda mais grave caso se tratar de 

afastamento de precedentes horizontais, vez que a consolidação do entendimento da 

 
204 “Art. 134. Se algum dos Ministros pedir vista dos autos, deverá apresentá-los, para prosseguimento da votação, até a 
segunda sessão ordinária subsequente”. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Regimento Interno. Disponível em:  
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/ 
anexo/RISTF.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2020). 
205 ARGUELHES & RIBEIRO, Op. cit., 2015, pp. 136-137. 
206 REVISTA CONSULTOR JURÍDICO [em linha]. Atrito entre poderes - Câmara derruba decisão do STF que havia 
afastado deputado Wilson Santiago. 6 fevereiro 2020. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2020-fev-06/camara-
derruba-decisao-stf-afastou-deputado-wilson-santiago>. Acesso em: 10 fev. de 2020. 
207 TEIXEIRA, Op. cit., 2012, pp. 46-47. 
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Corte estaria sendo desconsiderada por quem em primeiro lugar deveria segui-la e 

aplicá-la, quem seja, seus próprios membros. 

A atuação do julgador como legislador positivo, em detrimento de uma postura 

mais associada à remoção de inconstitucionalidades, seria a terceira maneira de 

condenável ativismo, em que se extrapolam as competências jurisdicionais e deixam 

feridas no primado da separação dos poderes. 

Em pesquisa envolvendo a atuação do poder Legislativo SIQUEIRA adverte que 

o ativismo jurídico, a depender do grau de aplicação, compromete a atuação do 

Legislativo, legítimo representante da vontade popular: 

em o Judiciário atuado de forma mais ativa, o que é elogiado por alguns e criticado 
de forma ferrenha por outros. Isso se deve porque atualmente, uma das grandes 
críticas realizadas ao Poder Judiciário é o crescente ativismo judicial percebido 
através da jurisprudência consolidada que, ao possuir ou ser vista como se 
possuísse caráter vinculante, acaba sendo considerada como legislação sobre 
determinada matéria, tratando-se de função que não pertence ao referido Poder e 
sim ao Poder Legislativo.208 

Por derradeiro, e mais grave de todas, seria a utilização da atividade jurisdicional 

para atingir objetivos determinados, de cunho pessoal, não republicanos, numa espécie 

de predeterminação que se assemelha a decisionismo político209, uma vez que: 

(...) a forma mais nociva de ativismo judicial é aquela que vincula o julgador a um 
setor ou setores sociais específicos, em detrimento de indivíduos cujos interesses 
se encontram juridicamente protegidos, os quais teriam no Judiciário o espaço 
derradeiro para a sua proteção. Não se confunda essa prática com julgar 
influenciado por orientações pessoais, pois, conforme já falamos, qualquer indivíduo 
possui preferências políticas, religiosas e morais (bem como sexuais, 
gastronômicas, enológicas, etc.), mas isso não impede que a decisão esteja em 
plena conformidade com o ordenamento jurídico vigente. Isso parece algo pacífico 
e sem maiores complicações. A nocividade maior do ativismo judicial ocorre quando 
a decisão judicial tem um fim político e depende da negação à tutela de interesses 
legítimos de alguma parte da ação, fundamentando-se em argumentos que 
transcendem a racionalidade jurídica.210 

Vê-se, assim, que para se configurar em intromissão indevida e indesejável, o 

ativismo deve ser desproporcional, ferir preceitos de impessoalidade e desvio de 

finalidade, por exemplo. Ou ainda quando decisão judicial se prestar em adentrar no 

mérito administrativo ou legislativo que envolva discricionariedade (da alçada dos 

demais poderes, portanto). 

  

 
208 SIQUEIRA, Op. cit., 2019, p. 56. 
209 “(...) do ponto de vista subjetivo (hermenêutico), aquele que exerce o poder decisional encontra-se vinculado pela 
axiologia específica do setor, ou setores, responsáveis pela sua legitimidade. Os bens e interesses dos demais setores 
serão considerados não mais do que secundariamente, recebendo tutela somente quando satisfeitos os daqueles que 
lhe deram legitimidade”. (Ibidem, p. 48.). 
210 Idem. 
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5. O STF, O TC E A JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA 

As Cortes constitucionais em geral, a partir da segunda metade do século 

passado, passaram a absorver atribuições de destacado relevância, especialmente se 

se levar em conta a inclusão dos direitos fundamentais como princípios por parte das 

constituições, tornando necessária a atuação do Poder Judiciário na seara da 

constitucionalidade das leis.211 

O desempenho das supremas cortes ou tribunais constitucionais, para 

BARROSO, deve ser medido pela atuação em no campo contramajoritário e pelo caráter 

representativo: 

A atuação contramajoritária é um dos temas mais analisados na teoria 
constitucional, que há muitas décadas discute a legitimidade democrática da 
invalidação de atos do Legislativo e do Executivo por órgão jurisdicional. Já a função 
representativa tem sido largamente ignorada pela doutrina e pelos formadores de 
opinião em geral. Nada obstante isso, em algumas partes do mundo, e 
destacadamente no Brasil, este segundo papel se tornou não apenas mais visível 
como, circunstancialmente, mais importante.212  

É baseado nessas premissas que passamos a discorrer como têm se portado a 

Suprema Corte brasileira e o Tribunal Constitucional português com relação ao tema 

tratado neste estudo. 

5.1 A atuação do Supremo Tribunal Federal  

O Poder Judiciário é instado, muitas vezes, a corrigir imperfeições e/ou omissões 

de leis aprovadas, sancionadas e promulgadas, que já passaram pelo crivo dos demais 

poderes, principalmente quando se questiona a inconstitucionalidade de referidos atos 

normativos. E essa é uma das razões de ser de sua existência.213 

As críticas começam a surgir quando o Supremo Tribunal Federal, passa a 

emprestar novo significado ao que está contido no próprio texto constitucional, 

utilizando-se da técnica da mutação constitucional para, por vezes, fazer valer suas 

convicções em detrimento da vontade do legislador constituinte. Nos próximos itens são 

citados alguns exemplos de decisões que tiveram alta repercussão nacional, sendo 

algumas decorrentes da referida “técnica”. 

Antes de adentrar nessa discussão, é necessário fazer um parêntesis com relação 

ao alcance que se dá ao Poder Constituinte Originário. Ao instaurar novo ordenamento 

 
211 BREGA FILHO, Vladimir; ALVES, Fernando de Brito. Termidorizar a deliberação: o papel das cortes constitucionais 
nas democracias contemporâneas. Revista Brasileira de Direito, n.º 11, jan.-jun. 2015, p. 131. 
212 BARROSO, Luís Roberto. A razão sem voto: a função representativa e majoritária. Revista Estudos Institucionais, v. 
2, n. 2, 2016, p. 523. 
213 CRFB, art. 102, I, a. 



 

 

 
77 

 

jurídico, seria ele, de fato, totalmente ilimitado e incondicionado, nos termos do que 

embrionariamente previa Abade de Sieyès em sua obra “O que é o terceiro Estado”ao 

reputar como titular desse poder a nação?214 

A característica de ser juridicamente ilimitado deve ser vista, entretanto, com as 

ressalvas necessárias, haja vista que invariavelmente devem ser levados em conta o 

“contexto social, cultural e político, tanto no plano interno quanto no plano internacional, 

que inevitavelmente lhe imporão limites”215. 

As constituições modernas costumam conter cláusulas que não podem ter seu 

alcance diminuído (as cláusulas pétreas), e outras, nos casos das constituições do tipo 

rígida, que somente poderão ser modificados com um quórum qualificado pelo Poder 

Constituinte Derivado (Legislativo). 

A última palavra no que tange à interpretação da Constituição é dada, como se 

sabe, pela Suprema Corte. Isso pode gerar em determinadas situações o que STRECK, 

BARRETTO e OLIVEIRA216 chamaram criativamente de “terceiro turno da constituinte”, 

ou seja, ir além de onde deveria ir, ultrapassando a tênue linha da harmonia e separação 

dos poderes217, conforme veremos em alguns exemplos relacionados ao Brasil e a 

Portugal. 

Por outro lado, sabe-se que a utilização da hermenêutica constitucional é técnica 

que se faz necessária, como lembra MIRANDA: 

Os tribunais, diz o nosso art. 204.º, não podem aplicar normas contrárias a princípios 
da Constituição e, mais do que isso, o Tribunal Constitucional tem recorrido a 
princípios para julgar inconstitucionais numerosas leis. Não só aos princípios da 
igualdade e da isonomia, mas também a certos princípios do Estado de Direito 
como, por exemplo, o princípio da confiança. Tudo reforçado pelo apelo à 
Declaração Universal dos Direitos do Homem, critério de interpretação e integração 
dos preceitos respeitantes a direitos fundamentais (art. 16.º).218 

 Nessa linha de que a utilização da teoria dos princípios e da ponderação é a arma 

mais poderosa de que dispõe o Judiciário, FALCÃO chega a afirmar que foi tal instituto 

que “libertou o Supremo da onipotência dos legisladores”. Não sem deixar de fazer o 

alerta que é coro entre todos os que criticam o ativismo judicial: 

 
214 SIEYÈS, Emmanuel. Que es el Tercer Estado? Introducción, traducción y notas de Franscisco Ayala. Madrid: Aguilar, 
1973. 
215 BARCELLOS, Op. cit., 2018, p. 110. 
216 STRECK, Lênio Luiz; BARETO, Vicente de Paulo; OLIVEIRA, Rafael Tomaz de. Ulisses e o canto das sereias: sobre 
ativismos judiciais e os perigos da instauração de um “terceiro turno da constituinte”. Revista de Estudos Constitucionais, 
Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD). v. 1. n. 2. julho-dezembro 2009, p. 77. 
217 Ao lembrar que o próprio Supremo seria o poder da República diante do Congresso e do Executivo, FALCÃO alertava 
para os riscos do pró-ativismo em que se invadia atribuições destes outros Poderes: “Temos visto um Supremo inquieto, 
de ministros divididos. Uns querendo respeitar o espaço congressual, outros querendo avançar. O receio de surgir um 
Supremo expansionista está se tornando rotina nos julgamentos. É preciso que o Supremo se apazigue. Em 2014 um 
Congresso Nacional novo, legitimado pelo voto, será eleito. Na democracia o voto deve ser maior do que a espada 
interpretativa do Supremo. Autolimitar-se seria prudente”. (Falcão, Op. cit., 2015, p. 98).   
218 Ibidem, p. 801. 
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(...) mas talvez tenha se excedido. Para muitos, libertou o Supremo dos próprios 
constituintes. 
Não raramente em nome de deter a palavra final, alguns ministros quase dizem “a 
Constituição sou eu”. Às vezes dizem ainda. Mas esta não é uma posição 
majoritária. É apenas um risco num Supremo muito monocrático. 
A libertação do Supremo foi auxiliada pela doutrina política do presidencialismo de 
coalisão, que transformou o Congresso num quase submisso aliado de ocasião, 
mas permanente, do Executivo. Voz sem som.219 

  Pelo fato de ser essencialmente abstrata, a utilização dos princípios 

constitucionais dá margem para que se julgue, como se disse acima, inclusive contra 

legem, bastando que a fundamentação principiológica seja “apta a desconstituir a 

validade, legitimidade ou necessidade premente de aplicação de determinada norma-

regra, sobretudo em condições de deslegitimar a fundamentação principiológica 

desta”.220 

Essa é, inclusive, uma das poucas hipóteses em que o Judiciário pode, segundo 

STRECK, deixar de aplicar uma lei sem ferir a autonomia do Direito relacionado ao 

Estado Democrático: 

(...) quando – e isso é absolutamente corriqueiro e comum – for o caso de deixar de 
aplicar uma regra em face de um princípio, entendidos estes não como standards 
retóricos ou enunciados performativos. Claro que isso somente tem sentido fora de 
qualquer pamprincipiologismo. É por meio da aplicação principiológica que será 
possível a não aplicação da regra a determinado caso (a aplicação principiológica 
sempre ocorrerá, já que não há regra sem princípio e o princípio só existe a partir 
de uma regra – pensemos, por exemplo, na regra do furto, que é “suspensa” em 
casos de “insignificância”). Tal circunstância, por óbvio, acarretará um compromisso 
da comunidade jurídica, na medida em que, a partir de uma exceção, casos 
similares exigirão – mas exigirão mesmo – aplicação similar, graças à integridade e 
à coerência. Trata-se de entender os princípios em seu caráter deontológico e não 
meramente teleológico. Como uma regra só existe – no sentido da applicatio 
hermenêutica – a partir de um princípio que lhe densifica o conteúdo, a regra só 
persiste, naquele caso concreto, se não estiver incompatível com um ou mais 
princípios.221 

A coexistência de regras e princípios que possam gerar conflitos na análise de 

seus sentidos ou alcances deve ser tratada com parcimônia pelo intérprete da 

Constituição, a par do real intento do constituinte, cabendo àquele levar em conta o 

conjunto do todo articulado, sem arvorar-se como órgão revisor no afã de eliminar 

determinada norma sob o pretexto de ferir este ou aquele princípio.222 

São exemplos de questões políticas que tiveram suas esferas de discussão 

transferidas para o Judiciário: a cláusula de barreira, o tamanho das bancadas dos 

Estados na Câmara dos Deputados (eleições de 2014), a distribuição de recursos do 

Fundo de Participação dos Estados, as pesquisas com células-tronco embrionárias, a 

 
219 Ibidem, p.190. 
220 TEIXEIRA, Op. cit., 2012, p. 45. 
221 CANOTILHO et al, 2018, p. 78. 
222 MIRANDA, Op. cit., 2013, p. 20. 
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interrupção da gravidez nos casos de fetos anencefálicos, o reconhecimento da união 

estável para casais do mesmo sexo, as regras de distribuição dos royalties do petróleo, 

o financiamento de campanha, dentre outros.223 

5.1.1 Casamento civil entre pessoas do mesmo sexo.  

No julgamento da ADI 4277/DF, apresentada em julho de 2009 pelo Procurador-

Geral da República (inicialmente como ADPF 178), e concluída em 05 de maio de 2011, 

discutiu-se o reconhecimento dos direitos civis oriundos das uniões homoafetivas, 

considerando-as como institutos jurídicos. 

Referida Ação fora julgada em conjunto com a ADPF 132/RJ, de iniciativa do 

Governador do Rio de Janeiro, Sergio Cabral, em que se alegava contrariedade aos 

preceitos fundamentais da igualdade, liberdade e dignidade da pessoa humana caso 

não fosse aplicado o regime jurídico das uniões estáveis às uniões homoafetivas dos 

servidores públicos do Rio de Janeiro. 

O STF utilizou como um dos argumentos o direito à busca da felicidade, afirmando 

a necessidade de visualizar o “avanço da Constituição Federal de 1988 no plano dos 

costumes”, decidiu pela interpretação conforme a Constituição do dispositivo constante 

no art. 1.723 do Código Civil: “É reconhecida como entidade familiar a união estável 

entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e 

estabelecida com o objetivo de constituição de família”. 

Mas, como se pode dizer que a Constituição não corrobora com a literalidade do 

contido na legislação infraconstitucional se o § 3º do art. 226, ao tratar do tema “família” 

como base da sociedade e dotada de especial proteção do Estado, afirma que “para 

efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher 

como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”?  

 Para os que defendem que houve acerto na decisão da matéria, mesmo que 

advinda do Judiciário e não do Parlamento, o argumento utilizado é o de que se está 

diante de afronta ao princípio da dignidade humana, considerado um dos fundamentos 

da República Brasileira e sendo “a base de todos os valores morais, a essência de todos 

os direitos personalíssimos”224, implicando, como diria SARLET:  

um complexo de direitos e deveres fundamentais que asseguram a pessoa tanto 
contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 
garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de 

 
223 BARBOSA & CARVALHO, Op. cit., 2016, p. 12. 
224 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 9.ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 82. 
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propiciar e promover sua participação ativa e coresponsável nos destinos da própria 
existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos.225 

 Desdobramento da referida dignidade seria o direito à felicidade, qual seja, “o 

direito de não sofrer interferências ilegítimas por parte do Estado, ou do particular, na 

execução de projetos racionais de realização de preferências, eventuais interferências 

impõem fundamentação, pois limitam a liberdade”226.  

 DIAS elogia o tratamento dado pela CRFB/88 ao Direito de Família, mas critica o 

artigo 226, §3º, afirmando se tratar de norma de caráter enunciativo e não taxativo, 

também com base no princípio da dignidade da pessoa humana, que teria reconhecido 

a união estável unicamente entre homem e mulher:  

Por absoluto preconceito, a Constituição emprestou, de modo expresso, juridicidade 
somente às uniões estáveis entre um homem e uma mulher, ainda que em nada se 
diferencie a convivência homossexual da união estável heterossexual. A nenhuma 
espécie de vínculo que tenha por base o afeto pode-se deixar de conferir status de 
família, merecedora da proteção do Estado, pois a Constituição (1º, III) consagra, 
em norma pétrea, o respeito à dignidade da pessoa humana.227  

 Dar interpretação conforme a Constituição ao art. 1.723 do Código Civil, para 

PEREIRA, foi um marco que derrubou pensamentos ultra conservadores da Igreja 

arraigados no direito e ainda na influência indevida do Estado na vida íntima dos 

cidadãos, tendo acertado o STF ao  

excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, 
pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, 
entendida esta como sinônimo perfeito de família. Além disso, no julgamento, o STF 
considerou a liberdade para dispor da própria sexualidade como direito da 
personalidade, emanada do princípio da dignidade da pessoa humana.228 

Sem entrar no mérito, já que esse não é o objeto de estudo do presente trabalho, 

se a decisão política do legislador de não considerar as uniões homoafetivas como 

entidades familiares é acertada ou não, não é exagero afirmar que houve uma invasão 

de competência do Judiciário na presente questão.229 

DOUGLAS, corroborando com essa linha de pensamento, afirmou que “ao invés 

de interpretar a Constituição, (o STF) ousou reescrevê-la sem legitimidade para tanto”, 

 
225 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988. 5. 
ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 62. 
226 LEAL, Saul Tourinho. O direito à felicidade no Brasil e na África do Sul. Revista Publicum, Vol. 1, n. 1, 2015, p. 237 
229-256 UERJ. Disponível em: <http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/publicum/article/view/20025>. Acesso em: 
02 set. 2021. 
227 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p.45. 
228 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 22.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 660. 
229 Mutatis mutandis, mesmo não havendo em relação ao Brasil nenhuma vinculação ou submissão às deliberações lá 
tomadas, recorde-se à guiza de comparação que O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) decidiu em 2016, 
por unanimidade, não haver direito subjetivo, ou “direito humano”, ao casamento com uma pessoa do mesmo sexo. Tal 
posição não implica, segundo o Tribunal de Estrasburgo, infringência ao princípio da não-discriminação, frisando que 
cada Estado é livre para deliberar tal matéria. A questão nevrálgica é saber se seria ao Judiciário a competência para tal 
tomada de decisão. Vg. Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Case of Chapin and Charpentier v. France (Proc. nº. 
40183/2007) – Disponível em: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163436>. Acesso em: 10 jan. 2020. 
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lembrando que nos anais contidos na Assembleia Constituinte se encontra a posição 

derrotada que o STF resolveu adotar.230 

Ao comentar a equiparação da união estável entre pessoas do mesmo sexo à 

entidade familiar, FALCÃO cita como sendo argumento dos que são contrários à decisão 

a necessidade de emenda à Constituição que só poderia ser feita pelo Congresso 

Nacional. Mas arrebata: “Há sempre um espaço para o Supremo mudar a aplicação da 

Constituição sem o Congresso precisar emendar o seu texto. O Supremo pode até 

mesmo mudar sua interpretação do mesmo texto. Assim é feito, por exemplo, nos 

Estados Unidos”.231 

Após o julgamento pelo STF da ADPF 132/RJ e da ADI 4277/DF afirmando ser 

inconstitucional a distinção de tratamento legal às uniões estáveis por pessoas do 

mesmo sexo, a primeira consequência foi a edição da Resolução n.º 175/2013, de 14 

de maio de 2013, por parte do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), proibindo os 

agentes públicos, autoridades judiciais e cartorárias impusesse obstáculos para a 

celebração de casamento civil ou conversão de união estável em casamento entre 

pessoas do mesmo sexo, nos termos que segue: 

Art. 1º É vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração 
de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas 
de mesmo sexo. 
Art. 2º A recusa prevista no artigo 1º implicará a imediata comunicação ao respectivo 
juiz corregedor para as providências cabíveis. 

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 232 

5.1.2 Juiz de Garantia  

Outro exemplo mais recente ocorrido no Brasil diz respeito ao pacote anticrime 

(Lei 13.964/2019) enviado pelo Governo Federal, através do Ministério da Justiça no 

início de fevereiro de 2019, e aprovado no Congresso Nacional, cuja publicação se deu 

em 24 de dezembro de 2019. 

O Ministro da Justiça Sérgio Moro233, responsável pela elaboração da minuta do 

referido ato normativo, priorizou medidas contra a corrupção, o crime organizado e 

 
230 DOUGLAS, William. STF quis reescrever Constituição. Consultor Jurídico. 13 maio 2011. Disponível em: 
<http://www.conjur.com.br/2011-mai-13/stf-quis-reescrever-constituicao-votar-uniao-homoafetiva>. Acesso em: 10 jan. 
2020. 
231 FALCÃO, Op. cit., 2015, p. 241. 
232 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução 175/2013, de 14 de maio de 2013. Disponível em: < 
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/1754>. Acesso em: 10 de jan. 2020.  
233 O Min. Sérgio Moro era magistrado titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, estado do Paraná, sendo o responsável 
pelo julgamento da maioria das ações relacionadas à Operação Lava Jato, inclusive pela prisão e condenação 
em 1ª instância do ex-Presidente petista Lula. Moro pediu exoneração do cargo de juiz no final de 2018 para tomar 
posse, em 1º de janeiro de 2019, como Ministro da Justiça e da Segurança Pública no governo do então recém-eleito 
Presidente pelo PSL Jair Bolsonaro. 



 

 

 
82 

 

os crimes praticados com grave violência à pessoa, justificando que  "os três 

problemas estão vinculados; não adianta tratar de um sem tratar dos demais"234. 

Com o intuito de tornar ainda mais acentuado o regime de execução antecipada 

da pena, ao tentar impor ao cumprimento de pena uma consequência automática pós 

condenação em segunda instância, não faltaram críticas no sentido de que: 

A concepção do projeto é marcada por uma tendência autoritária, que enxerga nas 
garantias constitucionais obstáculos a um processo penal eficiente, com base em 
premissas falsas (como a possibilidade de redução da seletividade do sistema) e 
cálculos empíricos questionáveis, que ocultam a plenitude dos números concretos 
diante de percentuais baixos. A discussão é marcada por uma certa “demanda dos 
fatos” em que se apresenta como evidente a identificação dos procedimentos 
“intermináveis” com uma suposta impunidade generalizada, especialmente 
destacada entre os réus poderosos, como se fossem os únicos com acesso aos 
Tribunais Superiores.235 

A constitucionalidade do referido texto normativo fora questionada pela 

Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), Associação dos Magistrados 

Brasileiros (AMB), Associação Nacional do Membros do Ministério Público (Conamp) e 

por alguns partidos políticos. 

A principal inovação do pacote, entretanto, foi a instituição do juiz de garantia, que 

seria a atuação de mais de um magistrado em um mesmo processo criminal, ficando 

um responsável pela fase inquisitória (investigativa) e atuando somente até a fase do 

recebimento da denúncia, ao passo que outro magistrado se encarregaria de presidir o 

processo em sua instrução, para decidir ao final, sob a alegação de que somente assim 

estariam respeitadas a imparcialidade e a impessoalidade. 

Ou seja, o juiz de garantias foi incluído no pacote anticrime pelo Congresso 

Nacional com a finalidade de dividir as funções jurisdicionais no que tange à condução 

das investigações e ao julgamento do réu (numa espécie de fatiamento de atribuições 

para dois magistrados distintos). 

Para LIMA, o lado positivo do incremento dessa figura no sistema processual 

penal brasileiro seria o fato de o juiz da instrução e julgamento ter uma menor demanda 

com a parte meramente investigativa e não se ver “contaminado (...) com eventuais 

compromissos pessoais de sua parte com decisões por ele mesmo já tomadas naquele 

 
234 BARBIÉRI, Luiz Felipe; CALGARO, Fernanda. Política [em linha]. Moro apresenta projeto anticorrupção e antiviolência 
com alterações em 14 leis. Portal G1. 04 fevereiro 2019.   Disponível    em: 
<https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/02/04/moro-apresenta-a-governadores-projeto-anticrime-com-14-alteracoes-
em-leis.ghtml>. Acesso em: 05 mar. 2021. 
235 HERNANDES, Camila; FERNANDES, Daniel Fonseca; MATOS, Lucas Vianna. Tensões entre o Pacote Anticrime e a 
Presunção de Inocência: comentários a partir das propostas para execução provisória da pena. In: Estudos temáticos 
sobre o pacote anticrime. Org. Lucas P. Carapiá Rios, Luiz Gabriel Batista Neves e Vinícius de Souza Assumpção. São 
Paulo: Tirant Brasil, 2019, p. 64.  
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momento inicial, v.g., decretação de prisão preventiva, recebimento da denúncia, 

sequestro de bens, etc.”236 

Dentre as alegações das entidades que pugnavam pela inconstitucionalidade 

estavam o fato de a competência para tratar do juiz de garantia seria exclusiva do 

Supremo Tribunal Federal, através de Lei Complementar, alterando o Estatuto da 

Magistratura, nos termos do artigo 93 da Constituição Federal. Além disso, o princípio 

da proporcionalidade estaria ferido, pois não era razoável que em prazo tão exíguo (30 

dias) fosse operacionalizada a designação e distribuição de milhares de magistrados 

por todo o país, sem falar na questão orçamentária que incidiria. 

Na análise de FREITAS, a dificuldade da logística para se colocar em prática o 

que restou aprovado, pode ser facilmente verificada no seguinte exemplo: 

Nos Tribunais há centenas de cargos vagos, seja porque nunca se aprova no 
número correspondente às vagas, seja porque o Tribunal não dispõe de previsão 
orçamentária para pagamento. Só na Bahia há 493 cargos vagos de magistrado. 
Há centenas de juízes afastados da jurisdição, prestando serviços nos Tribunais 
Superiores, direção do foro, associações de classe, escolas da magistratura ou em 
gozo de licença médica.237 

Numa clara demonstração de insegurança jurídica, em um interstício de menos 

de 10 (dez) dias, tem-se: i) a entrada em vigor da lei, com a sanção presidencial; ii) uma 

decisão cautelar do Presidente do STF238 considerando a figura do “juiz de garantias” um 

reforço à garantia da imparcialidade, mas determinando o adiamento para a entrada em vigor 

da lei por 180 (cento e oitenta) dias para esse tópico e mantendo os demais pontos; e iii)  uma 

outra decisão cautelar239 do Vice-Presidente daquela Corte, relator da matéria, discordando do 

colega, e suspendendo por tempo indeterminado tal preceito além de outros pontos 

considerados importantes pelo Executivo e Legislativo (dentre os quais a eficácia do 

dispositivo240 que prevê a liberalização da prisão pela não realização da audiência de 

custódia no prazo de 24 horas).   

Para se ter uma ideia da repercussão de tais acontecimentos, mencione-se trecho de 

entrevista concedida pelo Presidente da Câmara dos Deputados, Dep. Rodrigo Maia, ao ser 

questionado acerca da suspensão de parte da lei aprovada no Congresso e sancionada 

 
236 LIMA, Renato Brasileiro. Pacote Anticrime. São Paulo: Juspodivm, 2020, p. 114. 
237 FREITAS, Vladimir Passos de. Reflexos e reflexões sobre o juiz das garantias na Justiça. Revista Consultor Jurídico, 
29 dezembro 2019. Disponível em:< https://www.conjur.com.br/2019-dez-29/segunda-leitura-reflexos-reflexoes-juiz-
garantias-justica>. Acesso em: 20 de setembro de 2021. 
238 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Notícias. Ministro Dias Toffoli mantém criação de juiz das garantias e estende 
prazo para sua implementação. Disponível em: 
<http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=434788&ori=1>. Acesso em 28 jan. 2020.  
239 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar (MC) na ADI 6298, Rel. Min. Luiz Fux. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br>. Acesso em: 28 jan 2020. 
240 Código de Processo Penal brasileiro, art. 310, parágrafo 4º. 
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pelo Presidente da República: "(...) desnecessária e desrespeitosa com o governo 

federal, o parlamento e principalmente com o presidente do Supremo"241. 

O Ministro Marco Aurélio, ao comentar o caso em órgãos da imprensa, além de 

utilizar expressões “autofagia”, “censor” e “insegurança jurídica”, sintetiza que a decisão 

ora comentada também fere o princípio da separação dos poderes: 

O resultado prático dessas violações constitucionais é lamentável, mas clarividente: 
transfere-se indevidamente ao Poder Judiciário as tarefas que deveriam ter sido 
cumpridas na seara legislativa. Em outras palavras, tem-se cenário em que o Poder 
Legislativo induz indiretamente o Poder Judiciário a preencher lacunas legislativas 
e a construir soluções para a implementação das medidas trazidas pela lei, tarefas 
que não são típicas às funções de um magistrado.242 

O ministro Luiz Fux, por sua vez, mesmo considerando que os demais poderes 

deixaram de comprovar “os reais impactos do juízo das garantias para os diversos 

interesses tutelados pela Constituição Federal, incluídos o devido processo legal, a 

duração razoável do processo e a eficiência da justiça criminal”, fez a ressalva de que 

não estava se imiscuindo em assunto alheios a sua alçada, mas, ao contrário, cumpria 

o papel da verificação de constitucionalidade que lhe é imposto: 

A jurisdição constitucional, como atividade típica deste Supremo Tribunal Federal, 
diferencia-se sobremaneira das funções legislativa e executiva, especialmente em 
relação ao seu escopo e aos seus limites institucionais. Ao contrário do Poder 
Legislativo e do Poder Executivo, não compete ao Supremo Tribunal Federal 
realizar um juízo eminentemente político do que é bom ou ruim, conveniente ou 
inconveniente, apropriado ou inapropriado. Ao revés, compete a este Tribunal 
afirmar o que é constitucional ou inconstitucional, invariavelmente sob a perspectiva 
da Carta da 1988.243 

As ponderações, no mérito, feitas pelo Presidente do STF, Dias Toffoli, que estava 

respondendo pelo plantão daquela Corte nas férias de janeiro, e que foram derrubadas 

na sequência pelo colega Vice-Presidente foram: a suspensão da aplicação da lei por 

seis meses e os casos em que não se aplicaria tal figura - processos já em curso; 

processos que tenham os Tribunais Superiores como competência originária; os feitos 

relativos ao Tribunal do Júri; Os referentes à lei Maria da Penha (violência doméstica); 

e os processos criminais na Justiça Eleitoral. 

Mesmo considerando que a medida de “cassar” a decisão do Presidente da Corte 

tenha se amparado na legítima competência conferida pelo Regimento do STF, a atitude 

do Relator e Plantonista Min. Luiz Fux em nada contribui para a manutenção da 

 
241 VIVAS, Fernanda; OLIVEIRA, Mariana Oliveira; D’AGOSTINO, Rosanne. Ministro Luiz Fux suspende juiz de garantias por 
tempo indeterminado. PORTAL G1. Política. [em linha], 22 janeiro 2020. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/01/22/fux-suspende-juiz-de-garantias-por-tempo-indeterminado.ghtml>. 
Acesso em: 28 jan. 2020. 
242 REVISTA CONSULTOR JURÍDICO [em linha]. Crise no STF: Sobre liminar, Marco Aurélio pede que Fux respeite a 
cadeira que ocupa. Conjur. 23 janeiro 2020. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2020-jan-23/marco-aurelio-fux-
respeite-cadeira-ocupa>. Acesso em: 10 fev. 2020. 
243 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar (MC) nas ADIs 6298, 6299 e 6300. Rel. Min. Luiz Fux. Disponível 
em: <http://www.stf.jus.br>. Acesso em 28 jan. 2020. 
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estabilidade das instituições e dos princípios da segurança jurídica e separação dos 

poderes. 

5.1.3 Sistema Penitenciário – Estado de Coisas Inconstitucional 

Em 09 de setembro de 2015 houve a concessão, pelo STF, de uma medida 

cautelar em uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)244, que 

dizia respeito à crise no sistema prisional brasileiro. 

No Brasil, essa espécie de ação faz parte do controle concentrado de 

constitucionalidade, nos termos do § 1º do art. 102 da CRFB.  

Apresentada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), a ADPF 347 solicitava 

o reconhecimento do “estado de coisas inconstitucional” com relação ao sistema 

penitenciário brasileiro, com a consequente adoção de providências (gerais) estruturais 

em decorrência de lesões a preceitos fundamentais a que as pessoas sob a custódia do 

Estado eram submetidas pela ação e omissão das esferas estaduais e federal, 

notadamente pela insuficiência das políticas públicas. 

Alegou-se que a superlotação e as condições degradantes em que se 

encontravam os presídios do país era situação que feria os ditames da CRFB, em 

especial a dignidade da pessoa humana, a vedação de tortura e de tratamento 

desumano, o acesso à Justiça e ao rol dos direitos sociais lá previstos. 

A omissão em criar mais vagas nos presídios e o não repasse por parte da União 

em repassar os recursos referentes ao Fundo Penitenciário – FUNPEN, eram os 

principais embasamentos do pedido a fim de ver cessadas as seguintes situações 

comuns na maioria dos estabelecimentos prisionais:  

(...) celas superlotadas, imundas e insalubres, proliferação de doenças 
infectocontagiosas, comida intragável, temperaturas extremas, falta de água potável 
e de produtos higiênicos básicos, homicídios frequentes, espancamentos, tortura e 
violência sexual contra os presos, praticadas tanto por outros detentos quanto por 
agentes do Estado, ausência de assistência judiciária adequada, bem como de 
acesso à educação, à saúde e ao trabalho.245  

Para o autor da ação, por se tratar de “minoria impopular”, a população carcerária 

não goza da devida proteção a que faz jus em razão dos preceitos universais de direitos 

humanos, sendo necessária, portanto, a imposição aos Podres Públicos em adotar 

medidas urgentes a fim de fazer cessar as “violações massivas de direitos 

fundamentais”, e tendo em vista que a situação era fruto de “bloqueios institucionais”. 

 
244 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, ADPF 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio. Julgado em 9 setembro 2015, 
publicado no Diário da Justiça DJ 14.09.2015. Disponível em:  <http://www.stf.jus.br>. Acesso em: 28 jan. 2020.  
245 Idem. 
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O STF determinou, dentre outras medidas que fosse liberado, sem qualquer tipo 

de limitação, o saldo acumulado do Fundo Penitenciário Nacional, vedando a 

possibilidade de o Governo contingenciar tais recursos. 

Para o Min. Ricardo Lewandowski, em seu voto, “Essa é uma interferência legítima 

do Poder Judiciário nessa aparente discricionariedade nas verbas do fundo 

penitenciário brasileiro”. 

Outra medida foi a determinação a juízes e tribunais que passem a realizar 

audiências de custódia, de modo que o comparecimento do preso perante a autoridade 

judiciária se desse em até 24 horas contadas do momento da prisão. 

Ocorre que essa prática em nada interferiu para a solução dos problemas dos que 

já se encontravam presos, permanecendo a situação descrita no requerimento. 

O conceito de Estado de Coisas Inconstitucionais (ECI) surgiu na Colômbia246 

inicialmente por causa da situação na educação, mas posteriormente estendida ao caso 

da superlotação dos presídios, mas, em que pese ter sido decretado pela Corte 

Constitucional daquele país, o problema não restou solucionado. 

Uma das críticas que se faz ao adotar tal posicionamento é no sentido de que o 

próprio Poder Judiciário também é um dos responsáveis pela situação presenciada, pois  

a responsabilidade por essa situação recai sobre os três poderes, em todos os 
níveis federais, muito embora o problema do ECI não seja de formulação e 
implementação de políticas públicas, ou de interpretação e aplicação da lei penal, 
mas da falta de coordenação institucional para sua concretização.247 

 Além disso, não é com uma decisão que a realidade social sofrerá mudanças, 

ainda que necessárias, mas fruto de uma cultura que perpassa gerações, como lembra 

MAGALHÃES: “O ECI e a consequente determinação judicial de medidas aptas a 

remediar um problema estrutural de uma sociedade que deita raízes em questões 

políticas, sociais e econômicas são tentativas de criar mudanças sociais por meio de 

formas jurídicas”248. 

 Outro ponto que se deve observar é que o mesmo STF que declarou nesse julgado 

não haver violação à separação dos poderes, declarou também, em ação de controle 

de constitucionalidade abstrata, que ao Legislativo não é possível impor prazos ou 

 
246 VIEIRA JUNIOR, Ronaldo Jorge Araújo. Separação de Poderes, Estado de Coisas Inconstitucional e Compromisso 
Significativo: novas balizas à atuação do Supremo Tribunal Federal. Textos Para Discussão. nº 186 Brasília: Núcleo de 
Estudos e Pesquisas da Consultoria Legislativa Brasília. Senado, dez./2015. Disponível em: <www.senado. 
leg.br/estudos>. Acesso em: 03 fev. 2020. 
247 MAGALHÃES, Breno Baía. O Estado de Coisas Inconstitucional na ADPF 347 e a sedução do Direito: o impacto da 
medida cautelar e a resposta dos poderes políticos Revista Direito GV, v. 15, n. 2, 2019, e1916. doi: 
<http://dx.doi.org/10.1590/2317-6172201916>. Acesso em: 03 fev. 2018. 
248 Idem. 
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conteúdos ao Executivo para a adoção de políticas públicas da competência deste, sob 

pena de violação daquele princípio: 

É inconstitucional qualquer tentativa do Poder Legislativo de definir previamente 
conteúdos ou estabelecer prazos para que o Poder Executivo, em relação às 
matérias afetas a sua iniciativa, apresente proposições legislativas, mesmo em sede 
da Constituição estadual, porquanto ofende, na seara administrativa, a garantia de 
gestão superior dada ao Chefe daquele poder. Os dispositivos do ADCT da 
Constituição gaúcha, ora questionados, exorbitam da autorização constitucional de 
auto-organização, interferindo indevidamente na necessária independência e na 
harmonia entre os Poderes, criando, globalmente, na forma nominada pelo autor, 
verdadeiro plano de governo, tolhendo o campo de discricionariedade e as 
prerrogativas próprias do chefe do Poder Executivo, em ofensa aos arts. 2º e 84, 
inciso II, da Carta Magna.249 

5.1.4 STF X Presidente da República - relacionamento truncado 

(2020-2021) 

Depois do regime militar e da promulgação da CRFB, volta à tono no Brasil, a 

partir do ano de 2020, forte discussão acerca da questão da harmonia e separação dos 

poderes. 

Para se ter uma ideia da dimensão do que se está a falar, um levantamento 

realizado pelo Instituto de pesquisa Orbis em parceria com o periódico “Diário do Povo”, 

realizada entre os dias 03 e 05 de junho de 2020, registrou que quase dois terços dos 

brasileiros (63,1%) têm a sensação de que o país vive uma ruptura institucional, ou seja, 

“um poder interfere com atos em assuntos de outros poderes”.250 

A seguir serão elencados alguns episódios recentes dando conta do agravamento 

cada vez maior das relações institucionais entre os poderes e autoridades em diversas 

áreas sensíveis do país, numa demonstração de que a harmonia e o diálogo de outrora 

estão dando espaço ao extremismo e a intolerância. 

  5.1.4.1 MP n.º 926/2020 

O Presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso Nacional a Mensagem n.º 

93/2020 requerendo o reconhecimento de estado de calamidade pública com a 

consequente flexibilizações da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.º 

101, de 4 de maio de 2000), justificando, dentre outros motivos, que o monitoramento 

permanente da pandemia da covid-19 implicaria na “necessidade de elevação dos 

 
249 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. ADI n.º 179, Rel. Min. Dias Toffoli. Julgado em 19 fevereiro 2014, 
DJe 27.03.2014. Disponível em: <http://stf.jus.br>. Acesso em: 12 abr. 2018. 
250 DIARIO DO PODER. Redação. [em linha]. Pesquisa DP/ORBIS. Exclusivo: para 63,1% dos brasileiros, País já vive 
‘ruptura institucional’. 10 junho 2020. Disponível em: <https://diariodopoder.com.br/claudio-humberto-home/brasil-ja-vive-
uma-ruptura-institucional-para-631-dos-brasileiros>. Acesso em: 10 ago. 2021. 
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gastos públicos para proteger a saúde e os empregos dos brasileiros e da perspectiva 

de queda de arrecadação” 251. 

Por se tratar de medida indispensável ao enfrentamento da situação posta uma 

semana antes pelo Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), admitindo 

que a situação de emergência internacional em razão do novo coronavírus (SARS-CoV-

2) poderia ser considerada uma pandemia252, o pedido fora prontamente aprovado pelo 

Legislativo brasileiro dois dias depois, com a promulgação do Decreto Legislativo n.º 

06, de 20 de março de 2020253. 

Ocorre que no mesmo dia em que este Decreto Legislativo é publicado o 

Presidente da República também edita uma Medida Provisória (MP n.º 926/2020) e 

um Decreto (n.º 10.344/2020) alterando uma lei que tratava do combate à pandemia 

(Lei n.º 13.979/2020) ao estipular, dentre outros pontos, quais são as atividades 

consideradas “indispensáveis ao atendimento das necessidades” do país, proibindo, 

na prática, que estados e municípios adotem restrições de circulação com base nas 

realidades locais, sob o pretexto de “harmonizar as ações de enfrentamento à 

pandemia do novo coronavírus". 

O conflito com as medidas de restrição à locomoção preconizadas por vários 

municípios e estados foi imediata, gerando na população uma incerteza de qual 

dispositivo estaria valendo. 

Em decisão monocrática do Min. Marco Aurélio, deferiu-se rapidamente cautelar 

requerida na ADI n. 6341, apresentada por um partido político (PDT), tendo o plenário 

referendado por unanimidade a cautelar em julgamento ocorrido em 15/04/2020.254 

Chama atenção trecho do Acórdão criticando a tentativa do Executivo Federal de 

tentar obstaculizar ações dos demais entes federados no combate à Pandemia com 

medidas próprias levando em conta as particularidades de cada localidade, tais como 

isolamento social e o fechamento do comércio: 

 
É grave que, sob o manto da competência exclusiva ou privativa, premiem-se as 
inações do governo federal, impedindo que Estados e Municípios, no âmbito de 
suas respectivas competências, implementem as políticas públicas essenciais. O 

 
251 Diário Oficial da União de 18/03/2020, nº 53-A, Seção 1, pág. 1. 
252 OMS. Discursos do Diretor Geral. Discurso de abertura do Diretor-Geral da OMS na conferência de imprensa sobre 
covid-19 realizada em 11 de março de 2020. Disponível em: <https://www.who.int/dg/speeches>. Acesso em: 12 jun. 
2020. 
253 BRASIL. Senado. Legislação. Decreto Legislativo n.º 6, de 20 de março de 2020. Publicação Original: Diário Oficial 
da União - Edição Extra de 20/03/2020 - nº 55-C, p. 1, col. 1. 
254 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno1. ADI n.º 6341, Rel. Min. Marco Aurélio. Redator do acórdão: Min. 
Edson Fachin. Julgado em 15 de abril de 2020, publicado no Diário da Justiça DJ 13.11.2020. Disponível em:  
<http://www.stf.jus.br>. Acesso em 09 jul. 2021. 
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Estado garantidor dos direitos fundamentais não é apenas a União, mas também os 
Estados e os Municípios.255   

Em arremate ao que restou decido, é correta a análise que segue mostrando ser 

lícito à União legislar sobre o tema, mas não olvidando que essa competência não 

impede a autonomia dos demais entes federados: 

A decisão do Supremo deixou clara a competência concorrente entre a União, 
estados e municípios para tomar medidas para enfrentamento de emergência de 
saúde pública. Tão clara que a única divergência foi sobre a necessidade de se 
explicitar isso ou não, declarando que a interpretação conforme do art. 3º da Lei 
13.979/2020 (com redação dada pela MP 926) determina que apesar de a União 
poder legislar sobre o tema, é resguardada a autonomia de estados e municípios 
para decidir sobre ele. Os ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli, apesar de 
concordarem com os demais, consideraram desnecessário explicitar essa 
competência, que decorre do texto constitucional, ficando vencidos diante do voto 
dos demais sete ministros que votaram pela necessidade dessa didática 
explicitação, conforme proposto pelo ministro Edson Fachin. O tempo e o novo 
Decreto 10.344 aparentemente vindicam a preocupação da maioria, demonstrando 
que na atual crise clareza e didatismo nunca são demais.256 

Outra ação também apreciada pelo STF, em sentido semelhante, fora a ADPF n.º 

672257, apresentada em 01º de abril de 2020 pelo Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), em que se questionava a atuação do Governo federal em 

face da pandemia da covid-19.258 

A OAB afirmou que o Presidente da República tem atuado “constantemente de 

forma insuficiente e precária. Além disso, tem praticado ações irresponsáveis e 

contrárias aos protocolos de saúde aprovados pela comunidade científica e aplicados 

pelos Chefes de Estado em todo o mundo”, além de agir sempre minimizando a crise e 

atacando os governadores (chefes do Poder Executivo estaduais) que adotam medidas 

sanitárias restritivas. 

Restou assegurada, mais uma vez, a competência concorrente dos governos 

estaduais e distrital e a suplementar dos governos municipais, dentro de suas 

atribuições, no sentido de poderem adotar as medidas restritivas orientadas pelas 

autoridades de saúde, exemplificando textualmente as seguintes “a imposição de 

distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, 

restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras”. 

 
255 Idem. 
256 PEREIRA, Thomaz. Controle judicial, competência concorrente e a pandemia. Revista Consultor Jurídico [em linha]. 
16 maio 2020. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2020-mai-16/observatorio-constitucional-controle-judicial-
competencia-concorrente-pandemia>. Acesso em: 09 jul. 2021. 
257 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. ADPF n.º 672, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Julgado em 09 de 
outubro de 2020, publicado no Diário da Justiça DJe 29.10.2020. Disponível em:  <http://www.stf.jus.br>. Acesso em: 09 
jul. 2021. 
258 Também fora deferida liminar, em 08 de abril daquele ano, de forma monocrática, pelo Min. Alexandre de Moraes. 



 

 

 
90 

 

Desde então, por dezenas de vezes, o Presidente da República se utiliza da tese 

firmada pela Suprema Corte na ADI 6341 e na ADPF 672 para, em entrevistas e redes 

socias, dizer que ficou “impedido de atuar no combate à Pandemia”. 

Tal fato implicou, inclusive, em uma nota oficial do STF, em 18 de janeiro de 2021, 

a desdizer as afirmações do Chefe do Executivo Federal de que a Corte havia proibido 

este de agir no enfrentamento da pandemia da covid-19: 

Na verdade, o Plenário decidiu, no início da pandemia, em 2020, que União, 
estados, Distrito Federal e municípios têm competência concorrente na área da 
saúde pública para realizar ações de mitigação dos impactos do novo coronavírus. 
Esse entendimento foi reafirmado pelos ministros do STF em diversas ocasiões. 
Ou seja, conforme as decisões, é responsabilidade de todos os entes da federação 
adotarem medidas em benefício da população brasileira no que se refere à 
pandemia.259 

E em julho de 2021, novamente o STF sobe o tom, com a publicação de um vídeo 

em suas redes sociais oficiais, rebatando declarações do Presidente e de seus 

apoiadores e reprovando a divulgação de fake News, nos seguintes termos: 

Uma mentira repetida mil vezes vira verdade? Não. É falso que o Supremo tenha 
tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que 
o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com 
medidas para proteger a população. Não espalhe fake news! Compartilhe as 
#VerdadesdoSTF. 260 

As críticas do Presidente Bolsonaro às medidas adotadas pela maioria dos 

governadores estaduais e àqueles que defendem as orientações mais restritivas 

emitidas pela Organização Mundial da Saúde são constantes, como se percebe da 

transcrição das inúmeras entrevistas ou pronunciamentos a seguir colecionados: 

 
Esse vírus trouxe certa histeria. E alguns governadores estão tomando medidas que 
vão prejudicar muito a nossa economia. Se for nos ônibus do Rio, Metrô de São 
Paulo, está tudo lotado. A vida continua, não tem que ter histeria. Tem que tirar a 
histeria. A histeria leva a um baque da economia. (Março/2020)261 
 
Imprensa tem que perguntar para o Doria (governador de São Paulo) porque mais 
gente está perdendo a vida em São Paulo, pergunta para ele. Tomou todas as 
medidas restritivas que achou que tinha que tomar. Não adianta a imprensa botar 
na minha conta essas questões que não cabem a mim. A minha opinião não vale, o 
que vale são os decretos de governadores e prefeitos. (Abril/2020)262  

 
259 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Notícias. Esclarecimento sobre decisões do STF a respeito do papel da União, 
dos estados e dos municípios na pandemia. 18 janeiro 2021. Disponível em: 
<https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=458810&ori=1>. Acesso em 10 ago. 2021. 
260 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. O STF não proibiu o governo federal de agir na pandemia! 29 julho 2021. 
Twitter: @STF_oficial. Disponível em: <https://twitter.com/STF_oficial/status/1420456749644058624>. Acesso em: 29 
ago. 2021. 
261 SOARES, Ingrid. Bolsonaro repete que há 'histeria' sobre coronavírus. Correio Braziliense. Política. [em linha]. 17 
março 2020. Disponível em: 
<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/03/17/interna_politica,834840/bolsonaro-histeria-sobre-
coronavirus-e-diz-que-dara-festa.shtml>. Acesso em: 10 ago. 2021. 
262 ANDRADE, Hanrrikson. Um dia após "e daí?", Bolsonaro culpa governadores: "conta não é minha". Portal UOL. 
Política. [em linha]. 29 abril 2020.   Disponível    em: <https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-
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Alguns governadores, quero deixar claro, queriam proibir pousos. Alguns 
governadores fecharam rodovias federais, como o do Pará (Helder Barbalho, do 
MDB), por exemplo, e tiraram o poder de resolver as questões como eu achava que 
devia resolver. Como alguns me acusam de ditador, os projetos de ditadores 
nanicos que apareceram no Brasil afora, não só em áreas estaduais, municipais 
também, fica de ensinamento essa pandemia aí. (Setembro/2020)263 
 
Se o Supremo não tivesse me proibido, eu teria um plano diferente do que foi feito, 
e o Brasil estaria em situação completamente diferente. (Janeiro/2021).264 
 
Eles não querem salvar vidas, eles querem é poder. Uma política barata por parte 
de alguns buscando o poder. (Março/2021)265 
 
Está chegando a hora de o Brasil dar um novo grito de independência. Não podemos 
admitir alguns pseudogovernadores que querem impor uma ditadura no meio de 
vocês usando do vírus para subjugá-los... Não foi o governo federal que obrigou 
vocês a ficar em casa. Não foi o governo federal que fechou o comércio. Não foi o 
governo federal que destruiu milhões de empregos. (Abril/2021)266 

 
Nas ruas já se começa a pedir por parte do governo que se baixe um decreto. E se 
eu baixar um decreto, vai ser cumprido. Não vai ser contestado por nenhum tribunal, 
porque será cumprido. O que constaria no corpo desse decreto? Os incisos do artigo 
5º da Constituição. (Maio/2021)267 
 
Deixei bem claro - tudo que falei lá atrás se confirma hoje em dia. O isolamento 
praticado no Brasil, em especial em São Paulo, não encontra fundamentação 
científica para tal. Sempre falei do isolamento vertical. O meu governo não fechou 
o comércio. O meu governo não decretou lockdown. O meu governo não impôs 
toque de recolher. Quem fez isso, fez errado. (Junho/2021)268 
 
O Supremo cometeu um crime ao dizer que prefeitos e governadores poderiam, de 
forma indiscriminada, simplesmente suprimir todo e qualquer direito previsto no 
artigo 5º da Constituição, até mesmo o direito de ir e vir. (Julho/2021)269 
 

 
noticias/redacao/2020/04/29/um-dia-apos-e-dai-bolsonaro-culpa-governadores-conta-nao-e-minha.htm>. Acesso em: 
10 ago. 2021. 
263 CALCAGNO, Luiz. Recuperação não será rápida. Correio Braziliense. Política. [em linha]. 06 setembro 2020. 
Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/578970/noticia.html?sequence=1&isAllowed=y>. 
Acesso em: 07 set. 2021. 
264 REVISTA CONSULTOR JURÍDICO [em linha]. Terceirização de responsabilidade. Bolsonaro tenta imputar ao STF 
omissão do governo federal para agir na epidemia. 15 janeiro 2021. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2021-jan-
15/bolsonaro-tenta-imputar-stf-omissao-governo-epidemia>. Acesso em: 10 ago. 2021. 
265 JORNAL DA BAND. [em linha]. Bolsonaro critica governadores e chama restrições de "estado de sítio". 11 março 
2021.   Disponível    em: <https://www.band.uol.com.br/noticias/jornal-da-band/ultimas/bolsonaro-critica-governadores-e-
chama-restricoes-de-estado-de-sitio-16326828>. Acesso em: 10 ago. 2021. 
266 FERRARI, Murillo. Bolsonaro volta a criticar governadores por medidas contra pandemia. CNN BRASIL. Política. [em 
linha]. 26 abril 2021. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/politica/bolsonaro-volta-a-criticar-governadores-por-
medidas-contra-pandemia/>. Acesso em: 10 ago. 2021. 
267 DIÁRIO DO NORDESTE. [em linha]. Bolsonaro ameaça editar decreto para impedir prefeitos e governadores de 
adotarem lockdown. 05 maio 2021. Disponível em: <https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/politica/bolsonaro-
ameaca-editar-decreto-para-impedir-prefeitos-e-governadores-de-adotarem-lockdown-1.3081988>. Acesso em: 07 set. 
2021. 
268 WERNECK, Natasha. Motociata - Bolsonaro: Quem é contra desobrigação da máscara, não acredita na ciência. Jornal 
Estado de Minas. Política. [em linha]. 12 junho 2021. Disponível em: 
<https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2021/06/12/interna_politica,1276130/bolsonaro-quem-e-contra-
desobrigacao-da-mascara-nao-acredita-na-ciencia.shtml>. Acesso em: 10 ago 2021. 
269 SCHUCH, Matheus. Bolsonaro diz que vai rebater argumento do STF sobre ação do governo na pandemia. Valor 
Investe [em linha]. 29 julho 2021. Disponível em: <https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-
politica/noticia/2021/07/29/bolsonaro-diz-que-vai-rebater-argumento-do-stf-sobre-ao-do-governo-na-pandemia.ghtml/>. 
Acesso em: 10 ago. 2021. 
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5.1.4.2 ADPF 669/2020 

Em resposta à ação impetrada pelo Partido Rede Sustentabilidade, o STF 

determinou, monocraticamente em sede cautelar, que o governo Federal se abstivesse 

de divulgar a campanha publicitária “O Brasil Não Pode Parar”, cuja intenção era 

conclamar a população a retomar as suas atividades, a despeito das orientações da 

OMS, do Ministério da Saúde, do Conselho Federal de Medicina, da Sociedade 

Brasileira de Infectologia e de vários outros órgãos de vigilância sanitária. 

O requerente afirmava já estar circulando nas redes sociais do Governo Federal 

um vídeo preliminar com “divulgação de ideias correspondentes a informação falsa, 

consistentes na sugestão de que a covid-19 não oferece risco real e grave para a 

população, gerando desinformação e incitando os brasileiros a um comportamento que 

poderá gerar grave contágio e comprometimento da saúde pública e da vida”.  

Na decisão, o Ministro Barroso afirmou “a imprescindibilidade de medidas de 

distanciamento social voltadas a reduzir a velocidade de contágio e a permitir que o 

sistema de saúde seja capaz de progressivamente absorver o quantitativo de pessoas 

infectadas”, ressaltando que não estava adentrando em questões ideológicas, e sim de 

discussão técnica, sendo dever constitucional daquele Tribunal “tutelar os direitos 

fundamentais à vida, à saúde e à informação de todos os brasileiros”. 

Como houve a retirada dos vídeos de circulação e a abstenção por parte do 

Governo de contratar empresa para a continuidade da campanha publicitária, o caso 

não fora levado a plenário e a ação fora arquivada um mês depois.  

5.1.4.3 A questão das urnas eletrônicas 

 Em entrevista coletiva concedida em Miami (EUA) no dia 09 de março de 2020 o 

Presidente Jair Bolsonaro disse que o sistema eleitoral brasileiro era falho e afirmou ter 

provas de suposta fraude no pleito de 2018, e que teria sido eleito ainda no 1º turno 

caso não a suposta fraude não tivesse ocorrido: “Minha campanha, eu acredito que, 

pelas provas que tenho em minhas mãos, que vou mostrar brevemente, eu tinha sido, 

eu fui eleito no primeiro turno, mas, no meu entender, teve fraude. E nós temos não 

apenas palavra, nós temos comprovado, brevemente eu quero mostrar"270 

 A repercussão e os desdobramentos dessa declaração pautaram boa parte do 

noticiário jurídico-político brasileiro nos meses que se seguiram, a ponto de, como se 

 
270 SANCHES, Mariana. Questionado sobre provas, Bolsonaro diz que brasileiros não confiam no sistema eleitoral. BBC 
News Brasil. 10 março de 2020. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51822918>. Acesso em: 28 ago. 
2021. 
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verá, ter provado abertura de inquérito contra o Presidente, notas oficiais de repúdio, 

cancelamento de reuniões entre os chefes dos poderes, dentre outras. 

 As alegadas provas nunca surgiram, ao contrário, o Presidente afirmou meses 

depois, em uma das lives que grava semanalmente, que não as possuía, afirmando que 

“O mundo todo tem observadores eleitorais. Vão observar o que no Brasil? O que tem 

de palpável. Não tem como comprovar que as eleições foram ou não foram fraudadas. 

Vamos apresentar vários indícios aqui”.271 

 No entendimento do Presidente Jair Bolsonaro, para evitar que nova fraude fosse 

perpetrada com a conivência da Justiça Eleitoral seria necessário que o Congresso 

Nacional aprovasse uma Proposta de Emenda Constitucional que tramita na Câmara 

dos Deputados (PEC n.º 135/2019)272 permitindo que após a digitação do voto nas urnas 

eletrônicas houvesse a impressão, numa urna transparente e lacrada, para posterior 

auditagem dos votos de cada candidato. 

 O site de notícias CNN Brasil publicou matéria jornalística273  em que retrata uma 

linha do tempo do que chama de acontecimentos recentes que aguçaram a relação 

entre o Presidente da República e o STF, frisando os diversos pronunciamentos do 

Chefe do Executivo de que o TSE pratica fraudes nas eleições e por isso não permite 

que a auditagem dos resultados por meio do voto impresso. 

 Como consequência de tais atos, coube ao Plenário do Tribunal Superior 

Eleitoral274, em 02 de agosto do 2021, aprovar por unanimidade proposição do 

corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Luis Felipe Salomão Correa, a 

instauração de inquérito administrativo contra o Presidente da República a fim de que 

este apresente provas aptas a comprovar “a ocorrências de fraude no sistema eletrônico 

votação nas Eleições de 2018, em particular nas urnas eletrônicas”275. 

 Dentre as possíveis infrações que poderiam ter sido cometidas estão: 

o abuso de poder econômico e político, uso indevido dos meios de comunicação 
social, corrupção, fraude, condutas vedadas a agentes públicos e propaganda 

 
271 VENAGLIA, Guilherme. ‘Não tem como comprovar que eleições foram fraudadas’, diz Bolsonaro. CNN BRASIL. 
Política. [em linha]. 29 julho 2021. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/politica/nao-tem-como-comprovar-que-
eleicoes-foram-fraudadas-diz-bolsonaro/>. Acesso em: 28 ago. 2021. 
272 A Proposta fora reprovado, em 06 de agosto de 2021, por 22 votos a 11 na Comissão Especial da Câmara dos 
Deputados. Quatro dias depois fora novamente rejeitada pelo Plenário daquela Casa Legislativa, obtendo 229 votos 
favoráveis, sendo que para se alterar a Constituição no Brasil são necessários 308 votos favoráveis – que corresponde 
a 3/5 dos membros da Câmara. 
273 PEIXOTO, Sinara. Linha do tempo: a escalada da tensão entre STF e Bolsonaro em um mês. CNN BRASIL. Política. 
[em linha]. 05 agosto 2021. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/politica/linha-do-tempo-a-escalada-da-tensao-
entre-stf-e-bolsonaro-em-um-mes/>. Acesso em: 10 ago. 2021. 
274 Frise-se que em sua composição o TSE conta com a presença dos ministros do STF Alexandre de Moraes e Roberto 
Barroso, sendo este último o Presidente da Corte Eleitoral 
275 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Comunicação.  Plenário aprova abertura de inquérito administrativo para apurar 
denúncias de fraude no sistema eletrônico de votação. 02 agosto 2021. Disponível em: 
<https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2021/Agosto>. Acesso em 10 ago. 2021. 
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extemporânea (antecipada), em relação aos ataques contra o sistema eletrônico de 
votação e à legitimidade das Eleições Gerais de 2022”276. 

 Em 18 de agosto de 2021 o Presidente do Senado, Sen. Rodrigo Pacheco, após 

encontro com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, reconheceu 

que a democracia brasileira vem sendo questionada de uma forma equivocada por 

radicais e extremistas e o fato de não está havendo diálogo entre os representantes dos 

poderes é um abalo ao pilar essencial da democracia.277 

 Em que pese tentar minimizar a crise publicamente dizendo que o relacionamento 

harmônico entre os poderes não está abalado, o ministro Fux confirmou que o motivo 

do encontro fora a análise sobre a democracia e o diálogo e relação entre os poderes e 

que cancelou uma reunião oficial que estava marcada com os chefes dos poderes em 

razão “dos ataques do presidente da República, Jair Bolsonaro, a ministros do Supremo” 

e a afirmação feita por aquele de que poderia atuar fora das "quatro linhas" da 

Constituição caso assim atuassem contra ele.278 

 Dias antes, o site oficial da STF publicou a íntegra do pronunciamento feito pelo 

Presidente daquela Corte reverberando a insatisfação com o Presidente da República, 

que estaria insistindo “em ofender e atacar integrantes da Corte, em especial os 

ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, divulgar interpretações 

equivocadas de decisões do Plenário e lançar dúvidas sobre o processo eleitoral 

brasileiro, não há condições para diálogo”.279 

 O ministro Fux lembrou que, em reunião realizada em julho, alertou Bolsonaro 

para os limites do exercício do direito da liberdade de expressão e para o necessário e 

inegociável respeito envolvendo todos os poderes, em prol da harmonia institucional do 

país e que “o pressuposto do diálogo entre os poderes é o respeito mútuo entre as 

instituições e seus integrantes”, mas o presidente da República insistia no 

comportamento contrário. 

 A referida nota finaliza apregoando que o ataque a integrantes do Supremo atinge 

toda a Corte e que vai seguir de forma coesa “ao lado da população brasileira em defesa 

do Estado Democrático de Direito e das instituições republicanas, e se manterá firme 

em sua missão de julgar com independência e imparcialidade, sempre observando as 

leis e a Constituição".  

 
276 Idem. 
277 BRASIL. Senado Federal. Notícias. Presidente do Senado defende diálogo entre Judiciário e Executivo. 18 agosto 
2021. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/08/18>. Acesso em 24 ago. 2021. 
278 BRASIL. Supremo Tribunal Federal.  Notícias. Fux reúne-se com Rodrigo Pacheco e Ciro Nogueira. 18 agosto 2021. 
Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=471271&ori=1>. Acesso em: 26 ago. 
2021.  
279 BRASIL. Supremo Tribunal Federal.  Notícias. Fux cancela reunião com presidentes dos demais Poderes. 05 agosto 
2021. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=470513&ori=1>. Acesso em: 24 
ago. 2021. 
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5.1.4.4 Presidente da República formaliza pedido no Senado para 

impeachment de Ministro do STF 

 No dia 20 de agosto de 2021 o Presidente Jair Bolsonaro protocolou no Senado 

pedido até então nunca feito por um Presidente da República - impeachment em 

desfavor de um Ministro do STF, trazendo à tona o que vem a ser o objeto do presente 

trabalho de pesquisa, ao afirmar que “o Judiciário brasileiro, com fundamento nos 

princípios constitucionais, tem ocupado um verdadeiro espaço político no cotidiano do 

país” e que por ter se tornado um verdadeiro ator político, com decisões “que transitam 

entre a técnica e a política”, devem seus membros suportarem as críticas políticas que 

lhe sejam dirigidas.280 

 O Presidente faz referência ainda a medidas inconstitucionais que estariam sendo 

praticadas por Ministros do STF e afirma não vislumbrar outros mecanismos 

constitucionais no sentido de delimitar excessos cometidos pela Suprema Corte. 

 O STF publicizou mais uma Nota Oficial281 repudiando o ato do Chefe do Poder 

Executivo sob o argumento de que um magistrado não poderia ser denunciado em razão 

de decisões chanceladas pelo próprio Plenário da Corte. 

 O Presidente do Senado, por sua vez, dando claros sinais de como se portaria 

diante da situação posta, afirmou no mesmo dia, em entrevista, que “o instituto do 

impeachment não pode ser mal utilizado e que ele não antevê critérios que justifiquem 

o andamento do processo”282. 

 Repercutindo o ato do Presidente da República, diversas entidades se 

pronunciaram publicamente e manifestaram preocupação com as consequências que 

poderiam advir. 

 A Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), entidade que 

representa cerca de mil membros do Ministério Público Federal, criticou o modus 

operandi do Presidente da República de questionar decisões de um Ministro do STF 

fazendo uso do pedido de impeachment, entendo se tratar de remédio inadequado, além 

de ser “fator de desestabilização na relação entre os poderes da República”283. 

 
280 BRASIL. Senado Federal. Notícias. Parecer da Advocacia Geral do Senado. 24 agosto 2021. Disponível em: 
<https://www12.senado.leg.br/noticias>. Acesso em: 26 ago. 2021.  
281 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Notícias. Nota divulgada pelo STF ressalta que o Estado Democrático de Direito 
não tolera que um magistrado seja acusado por suas decisões, que devem ser questionadas nas vias recursais próprias. 
20 agosto 2021. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=471501&ori=1>. 
Acesso em: 22 ago. 2021.  
282 BRASIL. Senado Federal. Notícias. Pacheco afirma que o instituto do impeachment não pode ser banalizado. 20 
agosto 2021. Disponível em <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/08/20>. Acesso em: 22 ago. 2021. 
283 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DA REPÚBLICA. Nota pública: Respeito ao STF e à democracia. 
21 agosto 2021. Disponível em <https://www.anpr.org.br/imprensa/noticias/25624-nota-publica-respeito-ao-stf-e-a-
democracia>. Acesso em: 24 ago. 2021. 
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 Na mesma toada, A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e a Associação 

dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE), em nota conjunta, afirmaram que o pedido de 

impeachment nos termos em que fora apresentado é um ato político criticável e que se 

trata de “ataque frontal à independência e à harmonia entre os poderes” e sugerindo se 

está diante de “tentativa de rompimento do Estado de Direito e da ordem 

democrática”.284 

 No dia 25 de agosto de 2021 o Presidente do Senado, invocando a independência 

dos poderes e alegando se tratar de petição sem justa causa, acolheu Parecer da 

Advocacia Geral do Senado, para quem “a continuidade do processo de impeachment 

acarretaria desbalanceamento dos mecanismos de freios e contrapesos destinados a 

propiciar segurança jurídica e estabilidade ao regime democrático” e decidiu arquivar o 

pedido feito pelo Presidente da República com a ressalva de que: 

Há também o lado político de uma oportunidade dada para que possamos 
restabelecer as boas relações entre os Poderes. Quero crer que esta decisão possa 
constituir um marco de pacificação e união nacional, que tanto pedimos, e é 
fundamental para o bem-estar da população e para a possibilidade de progresso e 
ordem no nosso país.285 

5.1.4.5 A tensão do 07 de setembro de 2021 e o recuo no day after  

 O último acontecimento relacionado à falta de harmonia entre os poderes a ser 

aqui tratado diz respeito à manifestação feita pelo Presidente Bolsonaro, em Brasília e 

em São Paulo, no dia da independência do Brasil. 

  Ao discursar para uma multidão de apoiadores, esticou a corda e fez parecer que 

estava anunciando uma ruptura definitiva com o órgão máximo jurisdicional, ao afirmar 

que: i. não cumpriria mais decisões advindas do Ministro da Suprema Corte Alexandre 

de Morais, a quem chamou de canalha que perdera as condições mínimas de continuar 

ocupando o cargo (vitalício) para o qual fora nomeado pelo Presidente anterior; ii. que 

a única possibilidade de sair da presidência era “preso, morto ou com vitória”, mas que 

jamais seria preso; iii. não participaria de uma farsa como a patrocinada pelo TSE 

(referindo-se ao que analisamos no item 5.1.4.3); iv. aquele dia representava um 

ultimato e a partir dali “uma nova história começa a ser escrita aqui no Brasil”. 

 As respostas dos chefes dos demais poderes vieram na sequência em forma de 

Notas ou Pronunciamentos, sendo a mais incisiva a do Presidente do STF, ao afirmar 

na abertura da sessão que ninguém fecharia aquela Corte, que o descumprimento a 

 
284 ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES FEDERAIS DO BRASIL.  Nota de repúdio ao pedido de impeachment contra o ministro 
do STF Alexandre de Moraes. 21 agosto 2021. Disponível em <https://www.ajufe.org.br/imprensa/noticias/16047-nota-
de-repudio-ao-pedido-de-impeachment-contra-o-ministro-do-stf-alexandre-de-moraes>. Acesso em: 24 ago. 2021.  
285 BRASIL. Senado Federal. Notícias. Pacheco rejeita pedido de Bolsonaro por impeachment de Moraes. 25 agosto 
2021. Disponível em <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/08/25/pacheco-rejeita-pedido-de-bolsonaro-
por-impeachment-de-moraes>. Acesso em: 26 ago. 2021. 
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decisões judiciais por parte de um chefe de poder é crime de responsabilidade a ser 

processado no Congresso e que “ofender a honra dos ministros e incitar a população a 

propagar discursos de ódio contra o Supremo são práticas antidemocráticas e ilícitas”.286 

 Após várias outras declarações de autoridades constituídas reprovando o tom das 

palavras proferidas pelo Chefe da Nação no dia 07 de setembro de 2021, eis que o Sr. 

Presidente da República recua, apenas dois dias depois, mesmo contrariando seus 

seguidores e apoiadores mais extremistas que defendem a adoção de medidas 

extremas. 

 Os ataques deram espaço, agora, a afirmações pregando a harmonia entre os 

poderes, o não “esticar da corda”, o respeito às instituições da República e à 

Constituição e o diálogo permanente com os demais poderes.287 

 Só o tempo dirá se todo esse tensionamento entre os principais representantes 

das esferas executiva, judiciária e legislativa do Brasil afetará a relação institucional 

entre os poderes com a consequente e indesejável ruptura democrática. 

5.2 A atuação do Tribunal Constitucional de Portugal  

 Nos idos de 2003, CANOTILHO vaticinava que o Tribunal Constitucional fazia 

política através do direito, “chegando mesmo aos limites da revisão constitucional por 

via jurisdicional”, valendo-se da prerrogativa do controle de leis e atos normativos: 

Ao deslocar-se o problema para a inconstitucionalidade da norma e não das 
políticas públicas, acabava-se por discutir e dar centralidade decisória a temas 
como os de “reserva de lei” e “reserva de decreto-lei”, competência da Assembleia” 
e “competência do governo”, “lei abstracta” e “lei medida”, “separação de poderes” 
e “núcleo essencial de direitos”, ou seja, temas de grande relevância jurídico-
constitucional e jurídico-dogmática, mas tendencialmente ocultadores da natureza 
de political question dos problemas a decidir.288 

 O modelo de justiça constitucional em Portugal, segundo BOTELHO, é 

considerado “forte (ou quasi-forte)”, razão pela qual o comportamento do Tribunal 

Constitucional em sede de controle de constitucionalidade também deve ser. E isso não 

implicaria “ativismo judicial na forma de usurpação de competências”.289 

 
286 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Notícias. STF não aceitará ameaças à sua independência ou intimidações ao 
exercício de suas funções, adverte Fux. 08 setembro 2020. Disponível em: < 
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=472580&ori=1>. Acesso em 10 set. 2021. 
287 SANTOS, Rafa. Bolsonaro recua e agora chama Alexandre de Moraes de jurista e professor. Consultor Jurídico [em 
linha]. 9 setembro 2021. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2021-set-09/bolsonaro-recua-agora-chama-
alexandre-jurista-professor>. Acesso em: 10 set. 2021. 
288 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Colóquios. XX Aniversário do Tribunal Constitucional. Nov.-2003. Disponível em: 
<http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/textos030102.html>. Acesso em: 02 jan. 2020. 
289 BOTELHO, Op. cit., 2018, p. 120. 
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 A função do Tribunal Constitucional, ao se empenhar em dar força normativa à 

Constituição, não implicaria em se imiscuir nas decisões discricionárias sobre políticas 

públicas, estas de competência dos governantes e legisladores. Até pela forma como a 

maioria dos temas estão postos no texto constitucional, com um nível de detalhamento 

próprio das constituições dirigentes. 

 Mas esse grau de detalhamento mais ou menos extenso não é o que definirá o 

grau de efetividade jurídica de um texto constitucional, como lembra MIRANDA: 

Ambas as Constituições (brasileira e portuguesa) encerram, como se sabe, 
extensíssimos catálogos de direitos, procurando definir o seu conteúdo e os moldes 
de concretização. Não reside nisso, entretanto, o mais importante. O essencial não 
se encontra num elenco mais ou menos vasto de direitos, até porque muitas 
Constituições nominais e semânticas (ou simbólicas, como diz Marcelo Neves) 
igualmente o encerram. O essencial está no sistema de garantias que os amparam, 
a primeira das quais – para lá da cultura de cidadania do povo – é o controle 
jurisdicional da constitucionalidade.290 

 Para CANOTILHO andou bem o TC quando em determinadas situações, instado 

a se pronunciar, o fez de forma fundamentada de acordo com a “necessidade, 

admissibilidade e limites do racionamento de serviços públicos”: 

Basta analisar alguns leading cases do nosso Tribunal para se verificar que, sob o 
manto diáfano da dogmática e metódica constitucionais, se escreveram páginas 
de alta política constitucional, chegando aqui e ali a reinventar-se politicamente a 
própria Constituição. E não podia deixar de ser assim. As questões decididas em 
algumas sentenças tinham um cuore político – eram problemas de políticas públicas 
–, não podendo deixar de transportar dimensões de politicidade típicas da aplicação 
de normas constitutivas do estatuto jurídico do político.291 

 O foco dos tópicos que seguem adiante repousa nas medidas de austeridade que 

tiverem seu auge no período entre os anos de 2011 e 2014. Mas, não poderíamos deixar 

de mencionar que o período recente de enfrentamento à pandemia decorrente da covid-

19 (provocada pelo coronavírus – SARS-CoV-2) também acarretou discussão sobre a 

atuação (ou omissão) do Tribunal Constitucional.  

 Um dos exemplos a serem mencionados foi a decisão do Tribunal Constitucional 

(Acórdão n. 403/2020, de 31 de julho) que julgou inconstitucionais determinadas normas 

editadas pela Região Autónoma dos Açores durante a pandemia (itens 1, 2, 3, 4 e 7 da 

Resolução do Conselho do Governo n. 77/2020 e alínea e do item 3 e item 11 da 

Resolução do Conselho do Governo n. 123/2020).  

 A pretensão de determinar o confinamento compulsório completo de 14 dias às 

pessoas que chegassem na Região Autónoma dos Açores foi afastado sob o argumento 

de se configurar uma privação total da liberdade dependente de autorização prévia da 

 
290 MIRANDA, Op. cit., 2003, p. 66. 
291 CANOTILHO, Op. cit., 2013. 
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Assembleia da República, em razão da reserva de competência legislativa constante na 

alínea b do n.º 1 do artigo 165.º da CRP.  

 Mais recentemente, LEITÃO292 afirmou, fazendo trocadilho com a crise sanitária, 

que a CRP vem sendo “vítima da pandemia”. Isso porque há complacência dos órgãos 

de soberania em permitir que atos normativos “manifestamente inconstitucionais” do 

Conselho de Ministros (a exemplo da Resolução 86-A/2021, de 1 de julho) determinem 

medidas de constrição à livre circulação com imposição de penalidade a configurar 

crime em caso de descumprimento. 

 Este tipo de medida só poderia ser adotado a partir de lei em sentido estrito de 

iniciativa do parlamento ou por decreto-lei do Governo com autorização daquele e que 

salta aos olhos a omissão dos legitimados em suscitar a inconstitucionalidade perante 

o Tribunal Constitucional, já que “nenhuma destas entidades suscitou alguma vez a 

inconstitucionalidade destas sucessivas resoluções do Conselho de Ministros, que têm 

vindo cada vez mais a pôr em causa os direitos fundamentais dos cidadãos”293. 

5.2.1 Medidas de austeridade (2011-2014) 

 Para melhor compreender as razões que levaram vários países europeus, incluso 

Portugal, a adotar uma série de medidas impopulares e até mesmo questionáveis do 

ponto de vista legal, tem-se que analisar a chamada crise dos subprimes, iniciada nos 

Estados Unidos em 2008, redundando em recessão econômica e crise financeira 

mundial. 

 Ao contextualizar “as consequências políticas da crise financeira de 2008 e as 

políticas de ‘ajustamento’ seguidas na Europa sob a égide alemã”, GALRÃO e 

TAVARES294 afirmam que a forma encontrada para dar cabo à crise financeira foi 

equivocada por ter elegido como alvo prioritário da “austeridade”295a classe média e os 

mais necessitados, gerando aumento da desigualdade ao cortar despesas sociais e se 

preocupar em desregular as relações laborais296. 

 
292LEITÃO, Luis Menezes. A Constituição vítima da pandemia. Jornal i. 06 julho 2021. Disponível em 
<https://ionline.sapo.pt/artigo/739812/a-constituicao-vitima-da-pandemia?seccao=Opiniao_i>. Acesso em: 19 set. 2021.  
293 Idem. 
294 GALRÃO & TAVARES, Op. cit., 2016, p. 11.   
295 Numa análise crítica do conceito de austeridade, vale o seguinte registro: “(...)se configura como o ‘padrão que liga’ 
os problemas sistémicos, predominantemente financeiros, às interpelações aos indivíduos, às famílias e às organizações 
colocadas perante uma política de “requisição civil”. Esta assenta numa ética cínica que confere um caráter excecional 
à utilidade do social enquanto fonte de resposta à crise, manifestando, todavia, indiferença quanto aos danos resultantes 
do aumento das desigualdades, do empobrecimento e do mal-estar social. A espiral da austeridade constitui um teste de 
resultados cada vez mais imprevisíveis aos limites da vida democrática e da coesão social” (FERREIRA, António 
Casimiro. A sociedade de austeridade: Poder, medo e direito do trabalho de exceção. Revista Crítica de Ciências Sociais, 
n.º 95. Coimbra., Dez/2011, pp. 119-136 Disponível em: <https://doi.org/10.4000/rccs.4417>. Acesso em: 30 jan. 2020). 
296 No sentido contrário, com relação à origem da crise, HATTON sugere que a situação crítica de Portugal se deu em 
razão da crise internacional pela explosão da bolha imobiliária: “Caiu porque alguns aspectos da sua configuração 
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 O período imediatamente posterior à adoção das medidas fruto do ajustamento 

com o Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Central Europeu (BCE) e Comissão 

Europeia (CE), entre os anos 2011 e 2014, foi demasiado amargo para Portugal, 

conforme se infere do termo irônica e amplamente utilizado à época – “entroikado”: 

No outono passado (2012), à luz de uma pesquisa publicada pela principal mídia 
portuguesa, 87% da população disse que se sentia "desiludida com a democracia”, 
embora o número de descontentamentos pudesse ter aumentado ainda mais nos 
últimos meses. Por enquanto, em votação organizada pela Porto Editora, a maior 
indústria de livrarias do país, os lusos escolheram o adjetivo 'entroikado' como 
palavra do ano de 2012 em Portugal. 
Segundo o comunicado divulgado pelo grupo editorial, o neologismo se aplica 
àquela pessoa "forçada a viver nas condições impostas pela troika " e 
coloquialmente àquele que está "em uma situação difícil; irritado, estragado.297 

 Avaliação feita após dois anos do término do programa de ajustamento imposto 

dava conta que Portugal “ainda produz menos e tem menos empregos do que antes da 

crise”298, com achatamento e flexibilização dos salários e pensões e descapitalização 

dos serviços públicos, sendo que a diminuição da dívida externa só começou a 

acontecer a partir de 2014: 

 La deuda externa lusa, que se encontraba entorno al 70% al comienzo de la crisis 

de 2008, no había dejado de subir desde entonces. Tras el rescate al que se vio 
obligado a acudir en 2011, y por el que se le obligó a implementar reformas 
estructurales y recortes en gastos públicos, la deuda se incrementó del 111,4% en 
ese año al 130% que alcanzó en 2014, cuando Costa entró en la presidência.299 

 Essa mesma conclusão é compartilhada por FREIRE ao mencionar que, apesar 

de todas as restrições que foram intentadas em prol da tão propalada austeridade - 

sejam os cortes de salários e pensões, o aumento de impostos ou até mesmo as 

excessivas privatizações, “tudo sempre muito acima do previsto, a dívida pública (130% 

do PIB) é hoje muito maior do que em 2010 (90% do PIB). E a tibieza da recuperação 

(no desemprego, na produção de riquezas, etc.) é claríssima”.300 

 Uma das maiores críticas feitas à imposição das condições para a liberação de 

recursos para o enfrentamento da crise por que passou Portugal repousa na ausência 

de legitimidade democrática de autoridades não eleitas, como o FMI, o BCE e a própria 

 
económica estavam fundamentalmente viciados e vulneráveis a flutuações contagiantes. (HATTON, Op. cit., 2017, p. 
280)  
297 MARTIN MARCOS, David. Portugal cada vez mais 'entroikado'. Disponível em <http://cadtm.org/ 
Portugal-cada-vez-mas-entroikado>. Acesso em 30 de jan. 2020. 
298 JORGE, Rui Peres. Troika chegou há cinco anos e saiu há dois: Portugal em 15 gráficos. 17 maio 2016. Disponível 
em: <https://www.jornaldenegocios.pt/economia/ajuda-
externa/detalhe/troika_chegou_ha_cinco_anos_e_saiu_ha_dois_portugal_em_15_graficos>. Acesso em 02 fev. 2020.  
299 BARBA, Yago Álvarez. El FMI y la CE felicitan a Portugal por desobedecer sus recetas de austeridade.  EL   SALTO. 
16 setembro 2017.  Disponível em: <https://www.elsaltodiario.com/fmi/fmi-ce-felicitan-portugal-desobedecer-recetas-
austeridad->. Acesso em 02 fev. 2020. 
300 FREIRE, Op. cit., 2017, p. 157. 

http://cadtm.org/Troika,765
https://www.jornaldenegocios.pt/opiniao/visto-por-dentro/rui-peres-jorge
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CE301,  a ditar as novas regras de governança por parte dos representantes legítimos, 

além do custo-benefício das medidas adotadas: 

O problema é que, desde que a crise rebentou na Europa, tivemos, num primeiro 
momento, entre 2008 e 2009, uma resposta política do tipo keynesiano que 
procurava infletir as políticas neoliberais na origem da crise (com o seu cortejo de 
desregulação, desigualdade e endividamento, sobretudo privado). E, num segundo 
momento, tivemos uma nova inflexão neoliberal, de que são exemplos os 
programas de austeridade. Estes rapidamente fizeram entrar a maioria dos países 
europeus em recessão. E, além do enviesamento ideológico e da pouca aderência 
empírica da narrativa hegemónica (favorável aos credores) sobre a genealogia e os 
remédios da e para a crise, o problema maior para a democracia na Europa é 
consubstanciado pela capitulação da democracia, da política, da vontade soberana 
dos povos, perante os mercados de capitais.302  

 E continua FREIRE a afirmar que os credores ou seus representantes deveriam 

se preocupar apenas com a garantia de que a dívida fosse de fato ressarcida, e não 

com a política a ser adotada com vistas a tal concretização. Mas é justamente o contrário 

que acontece: 

Ou seja, mais do que preocupadas com o ressarcimento das dívidas, os credores 
parecem apostados em afunilar ideologicamente a latitude das políticas. Aliás, foi 
assim também no caso português: a Troika foi muito diligente a “obrigar” o governo 
português a privatizar extensamente, a comprimir o setor público ou a desregular o 
mercado de trabalho; mas contemporizou totalmente com o grosseiro 
incomprimento (do memorando) nos cortes das rendas nas utilities (por exemplo, 
dos grandes monopólios privados na área de energia) ou nas parcerias público-
privadas.303 

 Mas, registre-se à guisa de contextualização, o período que antecedeu a adoção 

das medidas que ora se analisam foi demasiado penoso para Portugal, em especial 

para os mais necessitados da presença e atuação do Estado: trabalhadores 

portugueses ganhando em média 40% a menos que os dos outros países europeus 

ocidentais; aproximadamente 18% da população portuguesa (por volta de 2 milhões de 

pessoas) vivendo abaixo da linha de pobreza estipulada pela União Europeia (UE), atrás 

apenas da Polônia e da Letônia.304 Em detalhado Relatório expedido pela Organização 

Internacional do Trabalho (OIT)305, afirma-se que as medidas previstas no Memorando 

de Entendimento com relação às reformas na relação do emprego, “eram 

 
301 “Entre parêntesis, e para os mais incautos, esclareça-se que também o Executivo da UE não é eleito popularmente, 
nem sequer de forma indireta, e a solução (desde o Tratado de Lisboa) de ligar as eleições para o Parlamento Europeu 
(PE) à escolha do Presidente da Comissão Europeia (CE), embora sempre mediada pela designação prévia feita pelo 
Conselho Europeu, é uma solução que vai no bom sentido, mas é tudo menos clara (aos olhos dos eleitores), inequívoca 
e necessária (vejam-se as controvérsias geradas quando da última eleição para o PE em 2014”. (Ibidem, p. 145).  
302 Ibidem, p. 114. 
303 Ibidem, p. 146. 
304 HATTON, Op. cit., 2017, p. 22.  
305 OIT. Trabalho Digno em Portugal 2008-18: da crise à recuperação. Genebra: Bureau Internacional do Trabalho, 2018, 
p. 3. 
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desnecessárias num mercado de trabalho suficientemente flexível e já caracterizado por 

uma elevada taxa de contratos de trabalho temporário”.306 

 O autor inglês HATTON, ao tratar do “pré-acordo de estabilidade” em Portugal, 

continua a apresentar os dados que causam espanto:  

O Índice da Competitividade Global de 2009 colocou Portugal em 17º na UE, atrás 
dos florescentes Chipre, Estônia e Eslovênia. Os analistas estrangeiros 
classificaram-no como “cronicamente não-competitivo”, enquanto se mantinha 
como a nação mais pobre entre os países que usavam o euro como moeda. (...) No 
impiedoso espelho das estatísticas comparativas da UE, o reflexo de Portugal não 
era lisonjeiro.307  

 Constatou-se, com as mudanças impostas308, o aumento do número de horas 

trabalhadas, que já era superior à média da UE, sem a contrapartida da melhoria nas 

oportunidades de emprego. 

 É nesse contexto que Portugal, a fim de viabilizar financiamentos para sair da 

crise, firma polêmicos acordos com a União Europeia (através da CE e do BCE) e com 

o FMI, devendo, para que aqueles fossem efetivados, adotar medidas de austeridade, 

dentre elas a adoção de uma Reforma Trabalhista – em observância ao que se 

denominou de Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF). 

 Ao mencionar que o então governo de direita fez uso da crise, e das medidas 

propostas para Troika como uma janela de oportunidades para implantar uma série de 

medidas sem as quais não seria possível viabilizar, FREIRE assim expõe: 

Este governo (ou seja, a coligação no poder entre 2011 e 2015, o governo do PSD 
com o CDS-PP) tem graves problemas de legitimidade política. Claro que tais 
problemas não são apenas da responsabilidade do governo e da maioria. São 
também resultado de um falhanço do programa da Troika. O problema do governo 
é que tem sido incapaz de defender os interesses portugueses perante ela, não só 
porque queria ser (e tem sido) mais troikista do que a Troika, mas sobretudo porque 
tem usado o memorando como uma janela de oportunidade para fazer passar um 
programa neoliberal radical que nunca vingaria nas urnas e, na verdade, não foi 
sufragado pelos portugueses em 2011.309 

 
306 Essa não parece ser a análise de HATTON. É o que se infere das suas palavras: “Ao mesmo tempo, Portugal manteve 
leis do trabalho pós-revolucionárias que protegiam o emprego e tornavam difícil despedir os empregados, ou coloca-los 
em layoff, mesmo que se mostrasse que os níveis de produtividade eram insuficientes – outra falha censurada pelas 
instituições internacionais”. (HATTON, Op. cit., 2017, p. 278). 
307 Ibidem, p. 276. 
308 “As alterações introduzidas ao abrigo do MdE abrangeram o alargamento das disposições de flexibilização do tempo 
de trabalho – incluindo o banco de horas, a redução em 50% do valor das horas extraordinárias e a eliminação dos 
períodos de descanso compensatório pelas horas extraordinárias. Foram acompanhadas por um acordo tripartido 
alcançado no diálogo social em 2012, que incluía a eliminação de quatro feriados nacionais e dos “dias de ponte”. 
Subsequentemente, algumas alterações foram contestadas junto do Tribunal Constitucional, que realçou que não 
poderiam ser impostas aos contratos coletivos em vigor sem que constituíssem uma violação ao direito fundamental à 
negociação coletiva, assim deixando em vigor algumas cláusulas mais favoráveis dos contratos coletivos”. (OIT, Op. cit., 
2018, pp. 4-5). 
309 FREIRE, Op. cit., 2017, pp. 46-47. 
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 Em 17 de maio de 2011 foi assinado o Memorando de Entendimento sobre as 

Condicionalidades de Política Económica (MdE)310, seguindo o que estava previsto no 

Regulamento do Conselho (UE) n. ° 407/2010 de 11 de maio de 2010, que estabelecia 

o Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira311.  

 A Decisão do Conselho especifica que o primeiro desembolso do referido 

mecanismo fica sujeito à entrada em vigor do MdE e do Contrato de Financiamento. 

 Caberia a Portugal, em um prazo de 3 (três) anos, adotar medidas, inclusive com 

alterações legislativas, em prol das finanças públicas, da estabilidade financeira e da 

competitividade: 

A lista de reformas prescritas pelo MdE abrangia o alinhamento das indemnizações 
por cessação do contrato para os contratos sem termo com as indemnizações para 
os contratos a termo certo; a redução geral das indemnizações e a alteração dos 
motivos válidos para despedimentos. Além disso, foram adotadas várias outras 
medidas, incluindo renovações adicionais transitórias de contratos temporários, 
uma diminuição das indemnizações por cessação do contrato e um alargamento da 
duração total dos contratos de muito curta duração.312 

 Antes de a questão ser analisada pelo TC, alguns casos foram submetidos ao 

Tribunal de Justiça da UE (TJUE), mas não houve análise de nenhum deles, sob a 

alegação de que não era competente para se pronunciar em casos alheios à aplicação 

do direito da UE.  

 BARATA critica tal omissão ao afirmar, ao nosso ver acertadamente, que se trata, 

sim, de matéria afeta ao direito comunitário: 

em virtude de o Artigo 3.º (3) do Regulamento 407/2010 exigir que um programa de 
ajustamento seja preparado pelo estado beneficiário em troca de um empréstimo, e 
o Artigo 3.º (5) do Regulamento determina que a Comissão e o Estado beneficiário 
devem acordar um ME. Entre os compromissos previstos no documento que 
Portugal assinou estava a redução da fatura relativa ao setor público como 
percentagem do PNB em 2012 e 2013.313 

 Para o referido autor, o TJUE perdeu a oportunidade de esclarecer à época, não 

apenas a Portugal, mas a todos os europeus, sua posição acerca da possibilidade de 

redução de vencimentos no âmbito público ou privado (reforma do direito laboral) nos 

casos conexos com a busca da austeridade.314  

 
310 PORTUGAL. Memorando de Entendimento sobre as Condicionalidades de Política Económica.   (2011).  Disponível 
em: <https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexosmou_pt.pdf>. Acesso em: 02 jan. 2020.  
311 CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA. Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira. 2010. Disponível 
em:  <https://eur-lex.europa.eu>. Acesso em 02 jan. 2020. 
312 OIT, Op. cit., 2018, p. 3. 
313 BARATA, Mário Simões. Formas de Federalismo e Direitos Fundamentais na União Europeia. Revista de Estudos 
Institucionais, Volume IV, nº 1, 2018, p 108. Disponível 
em:  <https://www.estudosinstitucionais.com/REI/article/view/264/209>. Acesso em 09 set. 2021. 
314 Ibidem, p. 112. 
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 Vejamos como se portou o Tribunal Constitucional entre os anos de 2011 e 2014, 

criando o que se convencionou chamar de “jurisprudência de crise”315. 

  As decisões proferidas nos Acórdãos n.ºs 399/2010, 396/2011, 353/2012, 

187/2013, 474/2013 e 862/2013, analisadas por COUTINHO, fazem parte da 

jurisprudência da crise, “mas não constituem a sua totalidade. Outras foram tomadas 

pelo Tribunal relativamente a medidas de austeridade. Todavia, estas foram as mais 

paradigmáticas”316. 

 A posição do TC variou ao longo do período de crise, ora exigindo mais respeito 

do Legislativo ao texto constitucional, ora sendo mais flexível.  

 A primeira fase caracterizou-se pela maior tolerância em aceitar os argumentos 

do Governo e do Parlamento, aceitando com mais facilidade cortes de direitos no intuito 

de buscar uma política de austeridade para o enfrentamento da crise econômico-

financeira, sendo paradigmática a afirmação do TC no Acórdão n.º 399/2010 no sentido 

de que não seria razoável brecar o pretendido aumento de impostos em Portugal, se 

medidas semelhantes estavam sendo tomadas em outros países como a Grécia e a 

Espanha, além do Acórdão n.º 396/2011, ao dizer que situação de excecionalidade que 

se estava enfrentando implicaria em medidas mais duras por parte do Estado.317 

 Na sequência, presenciou-se uma fase de “semi-tolerância”318, ainda com a 

complacência TC “em relação às medidas do Legislador, reafirmando que a situação 

excecional exigia medidas excecionais”, mas alertando que as medidas pretendidas 

para se alcançar um controle fiscal e orçamentário deveriam respeitar certos princípios 

protegidos pelo texto constitucional, como se fez no Acórdão n.º 353/2012, em que se 

reconheceu a inconstitucionalidade de parte da Lei Orçamentária, mas decidiu-se que 

aquele julgado só produziria seus efeitos no ano subsequente, “Todavia, na última fase, 

a paciência do TC em relação às medidas de austeridade parecia ter-se esgotado, pois 

considerou que um elevado número de medidas violava a Constituição”319. 

 
315 “Entendemos que a “jurisprudência da crise” traduz um “processo negocial” entre a interpretação normativa da 
Constituição e a necessidade de ceder perante as “exigências das circunstâncias”. O TC socorreu-se da “prossecução 
do interesse público” dentro de uma ordem “transitória” e “excepcional” para decidir no sentido da não 
inconstitucionalidade de medidas legislativas que conheceriam outro desfecho não fora o tempo de “crise”. A utilização 
banal e repetitiva, amiúde sem fundamentação abundante, do “interesse público” serviu de base a uma sequência de 
decisões do TC em manifesta cedência da normatividade – tal como vinha sendo interpretada – à verdade do mundo. A 
crueza desta conclusão assenta não só no conteúdo das decisões, mas também na sua comparação com a 
jurisprudência ‘précrise’”. (PINHEIRO, Alexandre Sousa. A jurisprudência da crise: Tribunal Constitucional português 
(2011-2013). Observatório da Jurisdição Constitucional. Instituto Brasiliense de Direito Público. Ano 7, n.º 1, jan./jun. 
2014. Disponível em: <https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/observatorio/article/viewFile/961/641>. Acesso em: 02 
fev. 2020). 
316 COUTINHO, Pedro. “Crise, Disse Ela”: A Jurisprudência da Crise do Tribunal Constitucional Português – uma visão 
panorâmica. Revista Julgar, Almedina, n.º 34, 2018, p. 89. Disponível em: <http://julgar.pt/crise-disse-ela-a-
jurisprudencia-da-crise-do-tribunal-constitucional-portugues-uma-visao-panoramica/>. Acesso em: 20 fev. 2021. 
317 Ibidem, p. 90. 
318 Ibidem, p. 91. 
319 Idem. 
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 MARTINS afirma que essa deveria ser a posição durante todo o período, 

especialmente pelo fato de as medidas tomadas sob o pretexto de minimizar a crise 

econômico-financeira não estarem dentre as exceções abrangidas no art. 19.º da CRP, 

não se justificando, assim, a série de suspensão de direitos que foram operadas, já que 

não há previsão de um suposto “estado de necessidade financeira do Estado”: 

Não é porém isso que ocorre quanto às reduções de vencimento, às “suspensões”, 
rectius, ablação de subsídios de férias e de Natal aos trabalhadores e pessoas do 
“sector público”, à suspensão (rectius, idem) dos subsídios de férias a pensionistas 
e reformados, bem como quanto à contribuição extraordinária de solidariedade 
(CES) e à contribuição sobre os subsídios de doença e de desemprego.320 

 

5.2.2 Acórdão 396/2011 

 A posição do Tribunal foi de permissividade quanto à redução dos salários dos 

trabalhadores com uma relação de emprego público em montante que variava de 3,5% 

a 10%, bem como redução de 20% nas ajudas de custo de magistrados e membros do 

Ministério Público não encontrando inconstitucionalidade na Lei do Orçamento de 

Estado para 2011 (LOE2011). 

 Ao considerar que tais reduções remuneratórias visavam a diminuição do déficit 

orçamentário dentro do limite estipulado pela União Europeia, e que era demonstração 

de comprometimento do Estado português frente aos acordos previstos no Pacto de 

Estabilidade e Crescimento e ratificado nos Memorandos que firmara com a Comissão 

Europeia e com o FMI, o Tribunal Constitucional concorda com os argumentos trazidos 

no Relatório que acompanha o Orçamento de Estado, no sentido de que as medidas 

questionadas se inserem “num ‘contexto de excepcionalidade’ não visando qualquer tipo 

de retrocesso social, mas sim o cumprimento das metas resultantes do Pacto de 

Estabilidade e Crescimento”321. 

 No item 7 do referido Acórdão, afirma-se que, ao contrário da alegação dos 

requerentes, não existe na Constituição portuguesa qualquer tipo de regra que garanta, 

de per si, a garantia de irredutibilidade dos salários. Tampouco restaria ofendida a “força 

constitucional paralela”, por via do art. 16.º, n.º 1, da Constituição, por não se tratar de 

direito absoluto. 

 Ademais, fundamenta que o caso em exame é diferente das outras duas hipóteses 

em que aquele mesmo Tribunal havia invocado o princípio da confiança para determinar 

 
320 MARTINS, António. A jurisprudência constitucional sobre as leis do Orçamento do Estado e (in)constitucionalidade do 
OE2014. Coimbra: Almedina, 2014, p. 23. 
321 PORTUGAL. Jurisprudência. Tribunal Constitucional. Acórdão 396/2011, de 21 de setembro. Publicado no Diário da 
República, 2ª série, de 17 de outubro de 2011. Disponível em: 
<http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20110396.html>. Acesso em: 31 jan. 2020. 
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a inconstitucionalidade das leis que previam redução de salários (Acórdãos n.ºs 303/90 

e 141/2002). No primeiro, não teria havido “situação de interesse geral ou conformação 

social de suficiente peso que pudessem tornar previsível ou verosímil tal suspensão”; 

No outro, tratava-se de redução substancial da remuneração com efeitos imediatos, 

além da não comprovação de interesse público:  

Diferentemente dos casos julgados pelos Acórdãos n.ºs 303/90 e 141/2002, o 
interesse público a salvaguardar, não só se encontra aqui perfeitamente 
identificado, como reveste importância fulcral e carácter de premência. É de lhe 
atribuir prevalência, ainda que não se ignore a intensidade do sacrifício causado às 
esferas particulares atingidas pela redução de vencimentos.322 

 Os membros do Tribunal Constitucional finalizam o Acórdão afirmando que a 

solução encontrada se encaixa na esfera de discricionariedade do legislador e vai ao 

encontro dos compromissos assumidos em nível internacional e na esfera da UE, sendo 

aceitável, portanto, a redução das despesas do Estado nos termos que fora proposto 

com vistas ao reequilíbrio orçamental.323 

 Concordando com a conclusão de não inconstitucionalidade a que chegou o TC, 

MIRANDA, em que pese fazer ressalvas de algumas asserções contidas no texto, traz 

à baila a argumentação da reserva do possível a incidir sobre a efetivação dos direitos 

sociais e dos direitos derivados a prestações: 

a) Quando se verifiquem condições económicas favoráveis, essas normas devem 
ser interpretadas e aplicadas de modo a delas se extrair o máximo de satisfação 
das necessidades sociais e a realização de todas as prestações;  
b) Ao invés, não ocorrendo tais condições – em especial por causa de recessão ou 
de crise financeira – as prestações têm de ser adequadas ao nível de 
sustentabilidade existente, com eventual redução dos seus beneficiários ou dos 
seus montantes;  
c) Situações de extrema escassez de recursos ou de exceção constitucional (estado 
de sítio ou de emergência) podem provocar a suspensão destas ou daquelas 
normas, mas elas hão-de retomar a sua efetividade, a curto ou a médio prazo, logo 
que restabelecida a normalidade da vida coletiva;324 

 A análise do presente Acórdão é de fundamental importância por demonstrar de 

forma clara qual viria a ser a posição daquela Corte nas demandas relacionadas à crise 

econômica “pós-acordo de austeridade” firmado por Portugal, em 2011, com a Comissão 

Europeia e com o FMI, refletindo uma mudança de entendimento em comparação com 

o Acórdão a seguir estudado, de 2012.  

5.2.3 Acórdão 353/2012 

 
322 Idem. 
323 “No caso concreto, a justiça constitucional não funcionou como uma instituição ‘contra as maiorias’” (FERREIRA, Op. 
cit., 2011, p. 129)  
324 MIRANDA, Op. cit., 2012, p. 511. 
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 Enfrentou-se neste julgado325 o Orçamento do Estado referente ao ano de 2012 

(LOE2012). Desta vez, o TC declarou inconstitucional a lei que previa a suspensão do 

pagamento de subsídios de férias e de Natal, cuja abrangência incluía também os 

aposentados e reformados, tanto do setor público como do privado, com remunerações 

a partir de €600 mensais. 

 Considerou-se que referida medida representaria, na prática, para os atingidos 

que ganham menores salários, uma redução de mais 14,3%, levando em conta o corte 

já efetivado no ano anterior. E isso seria “um peso excessivamente gravoso” a ser 

suportado. 

 O principal fundamento da decisão foi a quebra do princípio do Estado de Direito 

Democrático (vertente da proteção da confiança), da proporcionalidade e da igualdade. 

 A confiança restaria quebrada, por exemplo, uma vez que em discurso feito na 

campanha eleitoral, o Primeiro-Ministro comprometeu-se a não cortar os salários ou 

pensões caso houvesse necessidade em “mexer nos impostos”.326 

 Em que pese toda a fundamentação da inconstitucionalidade, a maioria dos 

ministros entendeu que os efeitos da decisão deveriam ser postergados, invocando o 

art. 282º, n.º 4 da Constituição. Ou seja, em relação ao exercício de 2012, a suspensão 

no pagamento das férias e dos subsídios de Natal (13º salário) poderia ser efetivada.  

 Sobre o assunto, dentre as discordâncias, reproduz-se a feita por MIRANDA, para 

quem não fazia sentido327 restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade 

para os subsídios de Natal, já que a decisão data de 5 de julho. A conferir: 

Podem ser ressalvados efeitos (e factos) passados, não efeitos que venham a 
produzir se depois da publicação da declaração de inconstitucionalidade com 
eficácia objetiva geral. Diferir para o futuro a produção de efeitos briga com o próprio 
princípio da constitucionalidade. Com certeza se o Tribunal não tivesse restringido 
os efeitos também ao subsídio de Natal, o Parlamento e o Governo teriam tido de 
encontrar, e certamente teriam encontrado, soluções para colmatar a brecha que se 
abriria nas suas previsões. Teria de ser feito um orçamento retificativo, mas sabe se 
bem quão frequentes são estes orçamentos.328 

 
325 PORTUGAL. Jurisprudência. Tribunal Constitucional. Acórdão 353/2012, de 5 de julho. Processo n.º 40/12. Disponível 
em: <http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20120353.html>. Acesso em: 31 jan. 2020. 
326 “(...) um fortíssimo contributo para a deslegitimação da democracia e da confiança nas instituições políticas por via da 
violação reiterada, sistemática, profunda e, aos olhos da maioria da população (inquirida sobre o assunto), injustificada 
de compromissos eleitorais fundamentais (uma pedra basilar da democracia). Passos Coelho sempre disse que queria 
ir além da Troika, é verdade, mas também disse clara e taxativamente que queria sobretudo ‘cortar nas gorduras do 
Estado’ e que não seria necessário (ele não o faria, garantiu então reiteradamente) cortar salários, cortar pensões ou 
subir o IVA na restauração, por exemplo.” (FREIRE, Op. cit., 2017, p. 157).  
327 Ressalte-se que também no Brasil há casos em que se presencia decisões da Suprema Corte em que se admite a 
figura da “constitucionalidade superveniente” – vide a ADI 2.240/BA que trata da criação do município de Luis Eduardo 
Magalhães, no estado do Bahia. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 2.240, Rel. Min. Eros Grau. Julgado em 9 maio 
2007, DJE 02.08.2007. Disponível em: <http://stf.jus.br>. Acesso em: 12 abr. 2018). 
328 MIRANDA, Op. cit., 2012, p. 41. 
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 Inúmeras também foram as críticas acerca de uma possível contradição do TC ao 

se comparar a decisão proferida nesse e no Acórdão mencionado no item anterior, 

principalmente na fundamentação que dera em relação ao princípio da 

proporcionalidade. É o caso de PINHEIRO, quando afirma que: 

na jurisprudência de 2011 o TC considerou não existir ofensa a princípios 
constitucionais, nomeadamente ao princípio da igualdade, por sufragar o 
entendimento de que os trabalhadores em funções públicas estavam numa 
“originária” posição de desigualdade relativamente aos demais cidadãos. Em 2012 
trata-se de aferir da “medida do sacrifício” dentro de um modelo de desigualdade 
(não estamos, ainda, a analisar a situação de reformados e aposentados). Aqui a 
decisão considerou a redução excessiva a ponto de violar o princípio da igualdade: 
a categoria de cidadãos abrangida pela redução de rendimentos proveniente da 
decisão de 2011 não poderia ser atingida para além de um sacrifício razoável.  (...) 
Em síntese, o TC estabelece que a limitação de rendimentos entre 3,5% e 10% é 
“razoável”, já o não sendo o acréscimo de 14,3%. Rigorosamente trata-se de uma 
decisão sobre o quantum da restrição, que leva a proporcionalidade a enraizar os 
contornos de uma medida de controlo político.329 

 A resposta do TC, ao afastar a proporcionalidade da medida, foi no sentido de que 

o Estado deveria encontrar outra forma para lidar com o momento delicado em que vivia, 

reduzindo gastos supérfluos da máquina burocrática330, por exemplo. 

 Ao analisar o Acórdão supra, SILVA LOPES e ALVES afirmam que não andou bem 

o Tribunal Constitucional em razão de ter atuado tal qual verdadeiro legislador, 

apontando caminhos de como estes deveriam agir, uma vez que não é sua função dar 

aconselhamento: 

A adopção desta posição, julga-se, passou por dar um sinal do que poderia 
acontecer em decisões futuras e quis já marcar posição, apesar de tal capacidade 
não pertencer às suas funções. O Tribunal Constitucional é o guardião do 
ordenamento jurídico, no plano constitucional, claro está, e, portanto, diz apenas: 
“Esta norma, conforme está, não entra no ordenamento.” Apenas pode vedar a 
norma e não deve apontar caminhos porque decisões de política legislativa cabem 
aos órgãos que a Constituição determinou, que são os órgãos com competência 
legislativa. O Tribunal Constitucional é o guardião e barómetro da 
constitucionalidade em Portugal.331 

5.2.4 Acórdão 187/2013 

 
329 PINHEIRO, Op. cit., 2014, p. 175. 
330 “A diferença de tratamento é de tal modo acentuada e significativa que as razões de eficácia da medida adotada na 
prossecução do objetivo da redução do défice público para os valores apontados nos memorandos de entendimento não 
tem uma valia suficiente para justificar a dimensão de tal diferença, tanto mais que poderia configurar-se o recurso a 
soluções alternativas para a diminuição do défice, quer pelo lado da despesa (v.g., as medidas que constam dos referidos 
memorandos de entendimento), quer pelo lado da receita (v.g. através de medidas de carácter mais abrangente e efeito 
equivalente à redução de rendimentos). As referidas soluções, podendo revelar-se suficientemente eficientes do ponto 
de vista da realização do interesse público, permitiriam um desagravamento da situação daqueles outros contribuintes 
que auferem remunerações ou prestações sociais pagas por verbas públicas” (Acórdão 353/2012, Op. cit., item 5). 
331 SILVA LOPES & ALVES, Op. cit., 2017, p. 376. 
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 Em relação à Lei que aprovou o Orçamento de Estado para 20l13 (LOE 2013), 

houve suscitação de inconstitucionalidade levantada pelo Presidente da República, pelo 

Provedor de Justiça e por um grupo de Deputados da Assembleia da República. 

 Volta à tona a polêmica redução das remunerações dos trabalhadores do serviço 

público (concretizada em 2011, nos termos do Acórdão 396/11) e da suspensão do 

subsídio de férias para estes e para os aposentados e reformados (“chumbada” pelo 

Acórdão 353/12). 

 O Tribunal reafirma que a redução nos salários, por ser medida excepcional com 

vistas a diminuir o déficit orçamentário332, não fere qualquer preceito constitucional, 

razão pela qual não restitui os valores remuneratórios aos patamares em que se 

encontravam antes da redução e permite, também, a redução dos valores da retribuição 

horária referentes ao pagamento de trabalho extraordinário dos trabalhadores do setor 

público.  

 Outros dispositivos da lei, entretanto, foram declarados inconstitucionais, a saber: 

a suspensão do pagamento do subsídio de férias ou equivalente para os trabalhadores 

da Administração Pública e para os contratos de docência e de investigação, bem como 

a suspensão parcial do pagamento do subsídio de férias de aposentados e reformados, 

além de “chumbar” as pretensões de impor aos subsídios concedidos por doença e por 

desemprego uma contribuição que variava de 5% a 6%. 

 Entendeu o Tribunal, ainda, ser constitucional o art. 78.º da LOE 2013, que criou 

a contribuição extraordinária de solidariedade (CES)333, impondo aos reformados e 

pensionistas com reformas e pensões em valores superiores a 1.350 euros334 um 

desconto que variava de 3,5% a 10%, além de outras regras progressivas de 

contribuição. 

 Para MIRANDA, os argumentos referentes à CES trazidos à baila pelos votos 

vencidos são mais convincentes que a argumentação constante no Acórdão, pois “Não 

 
332 “(...) o conjunto das normas impugnadas inscreve-se no âmbito da concretização de uma orientação estratégica 
comprometida com o prosseguimento do esforço de consolidação orçamental previsto no Programa de Ajustamento 
Económico e Financeiro (PAEF) acordado entre o Governo português e o FMI, a Comissão Europeia e o BCE, nos termos 
do qual os limites quantitativos para o défice orçamental em 2012, 2013 e 2014, apesar de inicialmente fixados em 4,5%, 
3,0% e 2,3%, respetivamente, foram revistos para 5%, 4,5% e 2,5%” (PORTUGAL. Jurisprudência. Tribunal 
Constitucional. Acórdão 187/2013, de 5 de abril, Processo n.º 2/2013, 5/2013, 8/2013 e 11/2013. Disponível em: 
<http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/2 0130187.html>. Acesso em: 31 jan. 2020). 
333 “No Acórdão n.º 187/2013 sobre o Orçamento de Estado de 2013, o Tribunal Constitucional chegou a admitir, a 
propósito da CES, que apenas estava vinculado a garantir o conteúdo mínimo do direito dos cidadãos às suas pensões 
em pagamento e a aceitar, em tese, a redução para o futuro do valor das pensões em pagamento no contexto de uma 
reforma estrutural que garanta a sustentabilidade do sistema público de segurança social”. (MORAIS, Carlos Blanco de. 
De novo a querela da “unidade dogmática” entre direitos de liberdade e direitos sociais em tempos de “exceção 
financeira”. In: e-Pública: Revista Eletrônica de Direito Público. Vol. 1, nº 3, Dez. 2014, p. 78. Disponível em: < 
https://www.e-publica.pt/volumes/v1n3/pdf/Vol.1-Nº3-Art.05.pdf>. Acesso em 03 jan. 2020). 
334 Á época, o euro valia aproximadamente R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos). No fechamento deste trabalho, em 
setembro de 2021, a cotação está em torno de R$ 6,15 (seis reais e quinze centavos).  
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foi um adequado exercício de ponderação aquele que fez o Tribunal em abril, ao 

sacrificar as legítimas expectativas e a reserva de confiança dos aposentados, 

reformados e pensionistas”.335 

 Em que pese existirem dificuldades no sistema da segurança social de Portugal, 

afirma o autor português supra, não se pode olvidar que esta tem por missão proteger 

e sustentar os idosos na aposentadoria, e não o contrário. E mais, a adoção de medidas 

isoladas, a exemplo da que ora se discute, não é suficiente para solucionar a 

problemática: 

A sustentabilidade e, em última análise, a solidariedade entre gerações implica a 
consideração de uma cadeia de gerações, passadas, presentes e futuras. Implica 
um contrato entre elas, avalizado pelo Estado e pelas instituições da sociedade civil. 
Exige um sentido de responsabilidade por todos assumido. E um Estado de Direito 
democrático não pode deixar de ser um Estado de Justiça.336 

 As regras alteradas que majoraram o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Singulares foram igualmente consideradas constitucionais. 

 Da mesma forma que o fizera com relação aos salários, o TC afirmou ser garantido 

pela Constituição o direito à percepção em si da pensão, mas não o direito a um 

montante determinado e imune a variações a título de pensão, afastando o argumento 

de violação ao núcleo essencial de direitos patrimoniais de propriedade. E mais: por se 

tratar de um tributo parafiscal, pensionistas dos regimes complementares e substitutivos 

também se submetem ao financiamento da segurança social, uma vez que “num 

contexto de emergência económica e financeira, a contribuição visa, por outro lado, 

contrariar a tendência deficitária da segurança social e permitir satisfazer os 

compromissos assumidos com as prestações do regime geral de segurança social e de 

proteção social da função pública”337. 

 Considerou-se, assim, que a adoção de mais essa medida em prol da tão 

defendida “austeridade”, por se enquadrar na “recente evolução verificada no regime 

previdencial de segurança social”, era decisão de competência do Poder Legislativo:  

A sujeição dos pensionistas a uma contribuição para o financiamento do sistema de 
segurança social, de modo a diminuir a necessidade de afetação de verbas 
públicas, no quadro de distintas medidas articuladas de consolidação orçamental, 
que incluem também aumentos fiscais e outros cortes de despesas públicas, apoia-
se numa racionalidade coerente com uma estratégia de atuação cuja definição cabe 
ainda dentro da margem de livre conformação política do legislador.338 

 
335 MIRANDA, Jorge. Em vez da “Contribuição extraordinária de solidariedade” uma “Contribuição solidária de 
mobilidade”. Opinião, Público. 19 março 2014. Disponível em: <https://www.publico.pt/2014/03/12/sociedade/opiniao/em-
vez-da-contribuicao-extraordinaria-de-solidariedade-uma-contribuicao-solidaria-de-mobilidade-1627864?page=-1>. 
Acesso em: 02 fev. 2020. 
336 Idem. 
337 Acórdão TCP n.º 187/2013, item 73. 
338 Ibidem, item 75. 
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5.2.5 Acórdão 862/2013 

 Em razão da provocação feita pelo Presidente da República, o Tribunal 

Constitucional foi instado a se manifestar339, em processo de fiscalização preventiva da 

constitucionalidade, acerca de dispositivos do Decreto da Assembleia da República n.º 

187/XII340, que estabelecia mecanismos de convergência de proteção social. 

 O principal questionamento cingiu-se à redução em 10% nas pensões de 

aposentação, reforma e invalidez, que dessa vez era imposta aos que percebiam valor 

ilíquido mensal superior a 600 euros. 

 Um dos argumentos utilizados pelo Presidente da República foi a ofensa aos 

princípios da unidade do imposto sobre o rendimento, da capacidade contributiva, da 

progressividade e da universalidade. O Tribunal Constitucional afastou essa 

fundamentação por considerar que não se trata de questão afeta ao direito fiscal, não 

havendo que se falar em associação das reduções das pensões com as regras dos 

impostos. 

 Para o Tribunal, as alterações em dispositivos relacionados com o programa 

constitucional dos direitos sociais, incluso a previdência, são por vezes necessárias para 

que se mantenha a própria existência e viabilidade do sistema. Malgrado seja imperioso 

a preservação do “núcleo essencial”, não se pode alegar com rigidez uma proibição do 

retrocesso social, sendo razoável que “a própria garantia da manutenção do conteúdo 

mínimo do direito à pensão pode exigir a diminuição do seu montante, de forma a 

preservar recursos para a manutenção desse núcleo essencial”.341 

 A ideia da proibição ao retrocesso como um instituto apto a justificar a declaração 

de inconstitucionalidade é defendida por Canotilho como sendo uma garantia 

institucional apta a gerar um direito subjetivo, de forma tal que acarretaria, em razão do 

princípio da democracia social e econômica, “uma pretensão imediata dos cidadãos 

contra as entidades públicas sempre que o grau de realização dos seus direitos for 

afectado em seu sentido negativo”342. 

 O princípio da confiança foi utilizado como uma das razões da decisão, 

considerando, desta vez, se tratar de “súbita e inesperada” redução de valor das 

pensões. A tese de que o país clama por sustentabilidade financeira deu espaço à 

 
339 PORTUGAL. Jurisprudência. Tribunal Constitucional. Acórdão 862/2013, de 19 de dezembro. Processo     n.º     
1260/13.     Disponível       em:       <http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/ 
20130862.html>. Acesso em: 31 jan. 2020.  
340 Referido Decreto é fruto da Proposta de Lei n.º 171/XII, cuja autoria era do Governo. 
341 Acórdão TCP n.º 862/2013, item 20. 
342 CANOTILHO, J. J. Gomes. Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador: Contributo para a Compreensão das 
Normas Constitucionais Programáticas. 2ª edição. Coimbra: Coimbra Editora. 2001, p. 374. 
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necessidade de moderação “para que os pensionistas tivessem tempo de ajustar os 

seus projetos de vida às novas regras”: 

Quer dizer: mesmo medidas susceptíveis de satisfazer adequadamente os 
interesses públicos apontados exigiriam sempre, para uma justa conciliação com as 
expectativas dos afectados, soluções gradualistas que atenuam o impacto das 
medidas sacrificiais, pois a sua aplicação abrupta, repentina e de forma inesperada, 
ultrapassa a medida de sacrifício que o valor jurídico da confiança jurídica pode 
tolerar. Este aspecto é tanto mais de relevar quanto no passado todas as reformas 
legislativas acolheram disposições transitórias destinadas a consagrar os direitos 
em formação.343 

 Assim, afirmando que os dispositivos questionados não foram implantados de 

forma gradual e diferida, considerando o corte de 10% um sacrifício maior do que os 

pensionistas344 podiam suportar, o TC considerou inconstitucional a redução e recálculo 

imediato dos valores das pensões.  

 MORAIS345, ao analisar a jurisprudência do Tribunal Constitucional referente à 

matéria de segurança social, percebe que, até então, se vinha adotando um 

comportamento “condescendente com ações fortemente restritivas do legislador sobre 

o direito à segurança social”, a exemplo do que fizera também no Acórdão n.º 353/2012. 

 No mesmo sentido, ao tratar da constitucionalidade de atos como o que fora aqui 

questionado, cujo efeito prático era mais redução de direitos sociais a fim de privilegiar 

a política de austeridade, MEDEIROS afirma que, diferentemente do auge da crise, 

estar-se-ia caracterizado o chamado “segundo período da jurisprudência da crise”, 

oportunidade em que a preocupação maior seria com a estabilidade e supremacia da 

Constituição.346 

 Analisemos, por fim, mais um Acórdão (de 2014) para verificar se a mudança de 

tendência, de fato, se confirmou, no que tange a uma maior sindicabilidade dos atos 

parlamentares, em especial em nos momentos de crise financeira por que passa o 

Estado. 

5.2.6 Acórdão 413/2014 

A apreciação de constitucionalidade submetida por um grupo de Deputados 

ao Tribunal Constitucional sobre alguns artigos da lei que aprova o Orçamento do 

Estado para 2014 (LOE2014), Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro de 2013, enfrentou 

novamente a questão da redução remuneratória nos proventos dos funcionários 

 
343 Acórdão TCP n.º 862/2013, item 44. 
344 “em princípio, sem possibilidade ou impossibilidade de regressar a uma vida ativa que permita recuperar o que lhe é 
retirado”. (Idem). 
345 MORAIS, Op. cit., 2014, p. 78.  
346 MEDEIROS, Rui. A Constituição Portuguesa num Contexto Global. Lisboa: Universidade Católica Editora, 2015, pp. 
67-68. 
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públicos. Esta seria a quarta diminuição seguida a ser suportada caso o TC não 

interviesse em sentido contrário. 

 As normas declaradas inconstitucionais347 dizem respeito à redução das 

remunerações dos trabalhadores do setor público (art. 33.º), da contribuição sobre 

prestações de doença e de desemprego (art. 115.º) e sobre pensões de sobrevivência 

dos cônjuges e ex-cônjuges (art. 117.º). 

 O valor a partir da qual incidiria a redução cairia de 1.500 euros para 675 euros, 

com um percentual também alterado de “3,5% a 10%” para “2,5% e 12%”, pretendendo-

se também que a partir de 2.000 euros, e não mais de 4.150 euros, fosse aplicado o 

percentual máximo. 

 Com relação ao “chumbo” do art. 33.º, ressalte-se que o Tribunal optou por 

restringir os efeitos de tal declaração de inconstitucionalidade à data da prolação do 

respectivo Acórdão, sustentando haver razões de interesse público de excecional 

relevo.348 

 Na declaração de seu voto vencido, Maria Lúcia Amaral, da mesma forma que o 

faz o Conselheiro J Cunha afirma que o Tribunal invadiu a seara da liberdade de 

conformação política do Parlamento e que não seria possível declarar uma norma 

inconstitucional apenas com base nos princípios da proporcionalidade e da igualdade, 

em face do alto grau de indeterminação do conteúdo, como se fez naquele caso em 

relação a vários dispositivos: 

Entendo que com esta decisão o Tribunal restringiu indevidamente a liberdade de 
conformação política do legislador ordinário, e que o fez de forma tal que da sua 
argumentação se não pode extrair qualquer critério material percetível que confira 
para o futuro uma bússola orientadora acerca dos limites (e do conteúdo) da sua 
própria jurisprudência. Entendo ainda que tal aconteceu por não terem sido 
seguidas na fundamentação exigências básicas do método jurídico quando aplicado 
a assuntos constitucionais, de cujo cumprimento depende o traçar rigoroso da 
fronteira entre o que significa julgar em direito constitucional e o que significa atuar 
por qualquer outra forma. 349 

 Essa mesma linha segue, dentre outros que não acompanharam a maioria, a 

conselheira Maria de Fátima Mata-Mouros, para quem a escolha do legislador deveria 

ter sido respeitada, haja vista que a finalidade pretendida com a alteração da LOE 2014 

é razoável e não fere a Constituição: 

Para alcançar este fim, o legislador escolheu a via da redução da despesa, em 
alternativa à via do aumento da receita. A circunstância de a redução da despesa ser 

 
347 PORTUGAL. Jurisprudência. Tribunal Constitucional. Acórdão 413/2014, de 30 de maio de 2014. Processo n.º 
14/2014; 47/2014 e 137/2014. Disponível       em:      <http://www.tribunalconstitucional.pt 
/tc/acordaos/20140413.html>. Acesso em: 31 jan. 2020. 
348 Medida semelhante se verifica no Acórdão 353/2012, quando também se invocou o art. 282.º, n.º 4, da CRP, referente 
à suspensão no pagamento das férias e dos subsídios de Natal. 
349 Acórdão TCP n.º 413/2014. 
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uma alternativa para alcançar o fim visado pelo legislador, demonstra que esta constitui 
um meio, uma via instrumental, e não um fim em si mesmo. É importante referir que a 
minha análise é condicionada pelo fim da norma em causa, pelo que as conclusões a 
que chego podem ser diferenciadas quanto a outra norma, se o seu fim for diferente– 
por exemplo, uma coisa é uma medida orçamental, de redução do défice, outra, bem 
diferente, será uma reforma estrutural da tabela salarial dos trabalhadores da 
Administração Pública. 
Sendo incontroverso que o objetivo de redução do défice pode ser alcançado através 
da redução da despesa, reduzir salários dos funcionários públicos para prosseguir 
aquele fim é, em si mesma, uma opção racional.350 

5.3 Cotejo entre o ativismo no Brasil e em Portugal 

 Feitas as devidas exposições acerca dos modelos vigentes em ambos os países, 

no que diz respeito à interação entre os poderes, faz-se necessário estabelecer as 

semelhanças e diferenças encontradas. 

 Importante relembrar que foi usado intencionalmente como delimitação temporal, 

para o estudo comparativo do ativismo judicial luso-brasileiro, o período em que Portugal 

foi acometida por uma crise econômico-financeira que ultrapassou fronteiras e atingiu 

vários países mundo afora. 

 Em razão disso, como se viu linhas atrás, o fenômeno do ativismo judicial foi 

potencializado, já que necessária a adoção de uma série de medidas legislativas e de 

governo alinhadas com uma política de austeridade, culminando em diversos 

questionamentos junto ao Tribunal Constitucional. 

 O Tribunal Constitucional, no início da “jurisprudência da crise”, adota uma postura 

de maior condescendência com as decisões do Governo e do Parlamento ao considerar 

constitucional a regra da LOE que permitia o corte de salários dos funcionários públicos, 

não admitindo a tese de que houvera quebra do princípio da confiança, 

proporcionalidade ou igualdade. 

 Com o passar do tempo se percebe que vai sendo formada uma maioria no 

Tribunal no sentido de conter as investidas dos demais poderes de se apegarem ao 

argumento da “austeridade” para justificaram medidas que afrontam o texto 

constitucional. 

 Os princípios da confiança e da proporcionalidade ganham força ano após ano e 

o caráter da transitoriedade das reduções nos salários, pensões, suspensão de férias e 

gratificações natalinas torna-se argumento usado por aquela Corte para declarar a 

inconstitucionalidade de inúmeros atos normativos. 

 
350 Idem. 
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 Nesse período poucas reformas se concretizaram no Brasil em termos de 

alterações legislativas, em que pese a necessidade premente. 

 A exceção fica por conta da Reforma Trabalhista (2017), cujos questionamentos 

de vários dispositivos ainda se encontram em tramitação351 no STF e da Reforma da 

Previdência, recém aprovada no Congresso Nacional, mas sem ter transcorrido o tempo 

hábil também para o controle de constitucionalidade. 

 Mesmo assim, não faltaram, nesses últimos dez anos, exemplos de decisões por 

parte da Suprema Corte brasileira que foram duramente criticadas pelo viés ativista, 

consideradas como invasão de competência principalmente do mister legislativo da 

produção de normas. 

 É bem verdade que não se tratam de demandas relacionadas ao “direito de crise”, 

mas servem de parâmetro para demonstrar o perfil e a forma majoritária da corrente 

mais defensora da “pró-atividade” do Judiciário. 

 Constatou-se, no Brasil, uma maior tendência de intervenção do Poder Judiciário, 

seja pelo absenteísmo do Parlamento a procrastinar discussões polêmicas que possam 

desagradar a grandes grupos da sociedade civil organizada, seja pela ausência de 

concretude na efetivação das políticas públicas, ou até mesmo pelo protagonismo que 

busca ter nas questões relevantes do país.   

 Há que se reconhecer que existe uma abismal distância entre os direitos que são 

previstos na CRFB e a realidade em que vive a maioria da população, restando muitas 

vezes ao Poder Judiciário o papel de preencher esse espaço e fazer valer a força 

normativa da Constituição, para que não venha a se tornar aquilo que LASSALLE 

chamava de “mera folha de papel”352. 

 Os casos trazidos à baila neste Capítulo são exemplos do que ora se alega: O 

STF declarando a total falta de condições de o Estado gerir seu sistema prisional (falta 

de políticas públicas); atuando como verdadeiro legislador positivo no reconhecimento 

das uniões homoafetivas (omissão do Legislativo); e interferindo na condução da 

reforma da política anticrime (busca do mencionado -indevido- protagonismo).  

 
351 Levantamento feito em julho de 2021 dava conta de inúmeras pendências relacionadas a julgamentos acerca da 
constitucionalidade de matérias trabalhistas, como por exemplo: Ultratividade das normas coletivas (ADPF 323); 
Supressão de direitos em norma coletiva (ADPF 381 e RE 1121633); Representatividade das centrais sindicais (ADI 
4067); Inconstitucionalidade do fator previdenciário (ADI 2111); Direito de gestante (RE 842844); Atividade artística 
(ADPF 293); Contrato de trabalho de empregado público (ADI 5690); Gratuidade da Justiça (ADI 5766); Demissão 
imotivada de empregado público (RE 688267); Danos de natureza extrapatrimonial (ADIs 5870, 6050, 6069 e 6082); e 
Contrato intermitente e jornada reduzida do servidor (ADIs 5826, 5829 e 6154) . (DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE 
ASSESSORlA PARLAMENTAR. STF tem pautas trabalhistas e sindicais relevantes no 2º sem. 30 julho 2021. Disponível 
em <https://www.diap.org.br/index.php/noticias/agencia-diap/90646-stf-retorna-com-pautas-trabalhistas-e-sindicais-
relevantes>. Acesso em: 02 ago. 2021). 
352 LASSALLE, Ferdinand. A essência da Constituição. 5. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, v. 1, 2000, p. 37. 
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CONCLUSÕES 

 O presente trabalho abordou aspectos relacionados ao ativismo judicial no Brasil 

e em Portugal a partir de algumas decisões tomadas pelas respectivas Cortes 

Constitucionais nos últimos dez anos. 

Para tanto foi necessário fazer uma breve análise da evolução do conceito de 

separação do poder, em que cada um deve desempenhar sua missão precípua, 

interagindo harmonicamente, de modo que as relações não ultrapassassem os 

razoáveis limites. 

Fez-se a devida contextualização de como o tema é hoje encarado e aplicado, 

bem como mencionando exemplos de atividades (funções) que não são propriamente 

de um poder, mas devem ser por ele desempenhadas em razão do sistema de check 

and balances, de origem americana. 

O destaque fica por conta do Poder Judiciário que, na sequência dos estudos de 

Montesquieu, já começa a demonstrar uma primeira evolução, conquanto deixa de ser 

mero executor da lei e passa a exercer a jurisdição fazendo uso da interpretação e 

subsunção na busca do verdadeiro sentido da norma à luz da constituição. 

A chamada sobreposição do Judiciário seria fruto das promessas incumpridas e 

da omissão do Legislativo em bem e fielmente desempenhar a missão que lhe é 

outorgada. 

Viu-se que, em um modelo ideal, a existência de controles recíprocos entre os 

poderes (checks and balances) é fundamental para uma divisão mais eficiente e 

equilibrada entre eles, 

Mereceu atenção o tratamento que é dado pelos textos constitucionais do Brasil e 

de Portugal a cada um dos poderes (órgãos de soberania), bem como suas principais 

características e competências. 

 Por ser assunto diretamente relacionado com a separação de poderes, fez-se um 

parêntesis no item referente ao Governo e ao Presidente da República de Portugal para 

falar sobre os detalhes que envolveram a curiosa nomeação do Primeiro-Ministro que 

não obteve maioria absoluta nas eleições de 2015, mas ascendeu ao cargo após 

viabilizar coligação que ficou conhecida como “Geringonça”. 

 Na sequência, pudemos compreender a diferença de ativismo e jurisdição, com a 

ressalva de que o tema é tratado e conceituado de várias formas pela doutrina. 
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 O ativismo judicial é, portanto, decorrência da omissão do Parlamento em discutir 

e votar, ou onde o Governo de não agir (ou o fazer de forma equivocada), alegando no 

mais das vezes, limitação orçamentária. 

Além dessas duas causas, percebeu-se também que essa pró-atividade pode 

advir também de um equivocado entendimento de alguns julgadores de que a eles 

cabem um protagonismo de escolher as melhores políticas públicas a serem 

desenvolvidas em prol da sociedade. Ocorre que nem no Brasil nem em Portugal essa 

prerrogativa lhes foi outorgada por suas Cartas Magnas.  

E em razão desse ativismo se materializar, no mais das vezes, por meio do 

controle abstrato, traçou-se uma breve comparação do sistema de fiscalização de 

constitucionalidade no Brasil e em Portugal353, aproveitando a temática da separação 

dos poderes para discorrer também sobre a participação do Presidente da República, 

tanto exercendo a prerrogativa de vetar as leis, quanto na condição de legitimado para 

provocar o controle por parte do Judiciário.  

No último Capítulo tratou-se das Cortes Constitucionais (do Brasil e de Portugal) 

e de algumas decisões por elas proferidas nos últimos dez anos. 

A partir dos casos analisados da Suprema Corte brasileira pode-se constatar uma 

maior inclinação para se imiscuir em temas da alçada dos demais poderes. 

As razões para essa forma de agir são as mais diversas, e foram exaustivamente 

tratadas ao longo do trabalho: omissão do Legislativo e do Executivo, falha na prestação 

das políticas públicas em diversas áreas, além da visão de boa parte dos membros da 

cúpula do Judiciário de que lhes cabe participar do mérito das escolhas estatais. 

Com relação a Portugal, como dito no item anterior, escolheu-se o período de 2011 

a 2014 em razão das medidas adotadas pelo Governo, e materializadas em lei, com a 

finalidade de superar a crise econômico-financeira vivida à época. 

A conclusão a que se chegou foi a de que, em períodos de crise, a tendência do 

Tribunal Constitucional é de, em um primeiro momento, concordar com providências que 

mitigam os direitos sociais, ainda que não haja previsão expressa constitucional de 

interpretação restritiva nos momentos de “exceção” econômica. Em sendo transitória, 

como a expressão já indica, e não comungando que as excepcionalidades possam se 

protrair no tempo indefinidamente, verificou-se que a TC tende a exercer a fiscalização 

 
353 A maior diferença entre ambos é o fato de, em Portugal, ao exercer o controle difuso, o TC se limitar à apreciação da 
inconstitucionalidade da norma, não adentrando no mérito da disputa, cuja análise ficará a cargo dos demais tribunais, a 
depender de qual seja a matéria. 
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de constitucionalidade com mais critérios à medida em que a situação vai se 

normalizando. 

Em ambos os países, a regra é de que o ativismo judicial praticado se faz 

necessário para suprir as omissões e distorções que ferem o texto constitucional, mas 

o Poder Judiciário não pode perder de vista que a linha que ultrapassa a regular 

separação dos poderes é tênue e que tal mister deve ser exercício com parcimônia. 
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