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RESUMO  
 

Esta pesquisa visa questionar a constitucionalidade da Proposta de Emenda à Constituição nº 33/2011 à luz da Teoria da 

Separação dos Poderes, uma vez que a referida PEC visa limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal, exigindo que 

algumas decisões da Suprema Corte sejam ratificadas pelo Congresso Nacional. Com efeito, estuda-se a importância do 

ativismo judicial na era do neoconstitucionalismo, verificando a possibilidade do Poder Judiciário atuar como legislador 

positivo na efetivação dos Direitos Fundamentais Sociais. Todavia, é importante ressaltar que a Teoria da Separação dos 

Poderes acompanhou a evolução social do direito, que diante da vida moderna e os seus problemas sociais, morais, 

políticos e econômicos e a consagração de princípios como a democracia, a justiça social e a dignidade da pessoa humana, 

teve a sua rigidez diminuída. Contudo, torna-se necessário examinar se a Constituição Federal de 1988 proporcionou à 

Suprema Corte legitimidade democrática para atuar na função legiferante, tendo em vista que uma das principais 

justificativas que deu ensejo à criação da PEC 33 se baseia na falta de legitimidade democrática do Poder Judiciário para 

exercer tal função. Apesar disso, é necessário verificar quais são as limitações do STF para atuar na condição de legislador 

positivo. Examinam-se também, os motivos que deram ensejo à crescente atuação do Poder Judiciário como Legislador 

Positivo e, se com isso, o Judiciário estaria ferindo a Teoria da Tripartição Estatal ao atuar de forma proativa. 

Palavras-chaves: PEC nº 33/2011. Supremo Tribunal Federal. Poder Legislativo. legislador positivo ativismo 

judicial. Neoconstitucionalismo. Direitos fundamentais sociais. Separação de poderes. Teoria dos Freios e 

Contrapesos. 

 

ABSTRACT  
 

This research aims to challenge the constitutionality of the Proposed Amendment to the Constitution No. 33/2011 to the 

Theory of Separation of Powers once said PEC aims to limit the powers of the Supreme Court, demanding that some 

Supreme Court decisions are ratified by National Congress. Indeed, studying the importance of judicial activism in the age of 

neoconstitutionalism, verifying the possibility of the Judiciary act as positive legislator in the realization of Fundamental 

Social Rights. However, it is important to note that the Theory of Separation of Powers followed the social evolution of the 

law, that before the modern life and its social, moral, political and economic problems and the consecration of principles 

such as democracy, social justice and dignity the human person, had its decreased stiffness. However, it is necessary to 

consider whether the Federal Constitution of 1988 gave the Supreme Court democratic legitimacy to act in legislating role, 

given that one of the main reasons that gave rise to the creation of the PEC 33 is based on the lack of democratic legitimacy 

of Power judiciary to exercise this function. Nevertheless, it is necessary to check what are the limitations of the STF to act 

provided positive legislator. Also be examined, the reasons that gave rise to the increasing role of the judiciary as legislator 

Positive and, with this, the Judiciary would be hurting the Theory of State tripartition to act proactively. 

Keyword: PEC 33/2011. Federal Supreme Court. Legislature. positive legislator judicial activism. Neoconstitutionalism. 

Fundamental social rights. Separation of powers. Theory of checks and balances. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

A nova postura adotada pela Suprema Corte em 

relação ao controle judicial da Constituição vem 

provocando vários embates no meio acadêmico, na 

mídia, no Poder Judiciário e, principalmente, no 

Congresso Nacional. Esse novo modo de atuar do STF, 

no sentido de modificar leis e criar novos direitos, tem 

sido enxergado por vários doutrinadores e juristas 

como uma afronta à legitimidade democrática que a 

Carta Magna conferiu ao Legislativo.  

Essa atuação proativa do Supremo vem sendo 

denominada por muitos como ativismo judicial.  

No entanto, conforme visto, é de fundamental 

importância a realização deste trabalho, tendo em 

vista que o mesmo tem a finalidade precípua de 

analisar a constitucionalidade ou 

inconstitucionalidade da Proposta de Emenda à 

Constituição nº 33/2011, de autoria do Deputado 

Federal Nazareno Fonteles (PT-PI), na qual prevê a 

alteração na quantidade mínima de votos de 

membros de tribunais para declaração de 

inconstitucionalidade de leis; condiciona o efeito 

vinculante de súmulas aprovadas pelo Supremo 

Tribunal Federal à aprovação pelo Poder Legislativo e 

submete ao Congresso Nacional a decisão sobre a 

inconstitucionalidade de Emendas à Constituição.  

Com efeito, a referida PEC visa limitar o 

ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal, 

submetendo algumas decisões da Corte ao Congresso 

Nacional. Para tanto, foi proposto alterações nos 

artigos 97, 102 e 103-A da Constituição Federal.  

Em síntese, a PEC 33 propõe o aumento do 

quórum mínimo para a declaração de 

inconstitucionalidade feita pelos Tribunais, de maioria 

absoluta para 4/5; condiciona o efeito vinculante de 

súmulas aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal à 

aprovação pelo Poder Legislativo; submete ao 

Congresso Nacional a decisão do STF sobre a 

inconstitucionalidade material de Emendas à 

Constituição, e em havendo divergência a questão 

seria submetida à decisão do povo e; veda, em 

qualquer hipótese, a suspensão da eficácia de Emenda 

à Constituição por medida cautelar pelo Supremo 

Tribunal Federal.   

Para analisar a constitucionalidade de tais 

alterações, é imprescindível abordarmos a divisão 

clássica dos poderes, prevista na Carta da República, 

em seu artigo 2º. Neste sentido, os três poderes 

devem atuar de forma que haja uma colaboração 

entre eles, devendo ser observadas as atribuições que 

a Carta Magna conferiu a cada um, sendo necessários 

limites e respeito pelos demais para o bom 

funcionamento do Estado.  

É importante destacar que o artigo 

retromencionado, que trata da tripartição estatal, 

possui em seu conteúdo norma que não pode ser 

violada, nem mesmo sofrer alterações, por alcançar 

status de cláusula pétrea, conforme dispõe o artigo 

60, § 4º, inciso III, da Constituição Federal.  

Apesar de possuírem funções típicas, cada 

Poder desempenha minimamente funções do outro 

poder, constituindo-se em exercício de funções 

atípicas, devido à existência do mecanismo dos freios 

e contrapesos, que permite que haja a 

interpenetração no desempenho das atribuições pelos 

outros órgãos de poder, e se presta exatamente para 

conferir equilíbrio ao sistema.  

Todavia, apesar do princípio da separação dos 

poderes ser um princípio constitucional positivado, a 

PEC 33 foi aprovada, na Comissão de Constituição e 

Justiça da Câmara dos Deputados, sob fortes 

argumentos de inconstitucionalidade, por afrontar tal 

princípio, o que acirrou ânimos e provocou debates no 

Judiciário, no Legislativo e em toda sociedade.  

Por outro lado, é importante frisar que a 

referida PEC foi criada com a finalidade de conter o 

ativismo judicial e a judicialização das relações 

sociais praticados pelo Supremo Tribunal Federal, 

tendo em vista que a Suprema Corte, segundo o autor 

da Proposta, vem usurpando, desenfreadamente, a 

competência legislativa atribuída ao Poder 

Legislativo, criando normas sem ter legitimidade 

democrática para este fim.  

Dentro deste enfoque, fazendo uma análise da 

Proposta de Emenda à Constituição nº 33/2011 à luz 

da Constituição de 88, estaria o Poder Legislativo 

afrontando a Teoria da Separação dos Poderes ao 

limitar a atuação do Supremo Tribunal Federal?  

É importante destacar que a aprovação da PEC 

33 pela Comissão de Constituição e Justiça foi 

proposta num momento delicado que o Brasil 

vivenciava, devido ao grande número de 

manifestações contra a corrupção em quase todos os 

estados brasileiros. Com isso, a referida Proposta teve 

um olhar negativo por parte da mídia, que foi a 

grande responsável por polemizar negativamente a 

PEC, e de alguns estudiosos do direito. Contudo, a 

crítica feita sobre a PEC não pode se fundar pelo 

“midiatismo”, e sim sob a ótica do 

neoconstitucionalismo, interpretando a Carta da 

República conforme a evolução histórica e social do 

país.  

 

2.  A PROPOSTA DE EMENDA À 

COSTITUIÇÃO 33/2011  
 

Portanto, a Proposta de Emenda à Constituição 

nº 33/2011, aprovada na Comissão de Constituição e 
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Justiça da Câmara dos Deputados, de autoria do 

Deputado Federal Nazareno Fonteles (PT-PI), prevê a 

alteração em três artigos da Constituição Federal 

objetivando limitar os poderes do Supremo Tribunal 

Federal, submetendo algumas decisões da Corte ao 

Congresso Nacional. A referida proposta acirrou 

ânimos e provocou um embate entre o Poder 

Judiciário e o Poder Legislativo.  

Os artigos da Constituição Federal que sofrerão 

alterações, no caso de aprovação da PEC, serão os 

artigos 97, 102 e 103 - A.  

Em síntese, no artigo 97 será introduzido o 

quórum qualificado de 4/5 dos votos dos membros de 

tribunais para declarar a inconstitucionalidade de lei 

ou de ato normativo do poder judiciário; o artigo 103-

A, estabelecerá que o efeito vinculante de súmula do 

Supremo Tribunal Federal será deliberado por maioria 

absoluta, num prazo de 90 dias, pelo Congresso 

Nacional; e o artigo 102 condicionará ao Congresso 

Nacional prazo de 90 dias para deliberar, com quórum 

de 3/5, se concorda ou não com as decisões 

definitivas de mérito proferidas pela Corte Suprema 

nas ações diretas de inconstitucionalidade material de 

emendas à Constituição Federal, caso não concorde, o 

Congresso Nacional convocará uma consulta popular 

para que o povo possa diretamente dar a palavra final 

sobre o conflito entre os dois poderes. O artigo 102 

prevê, ainda, em seu § 2º - C, a vedação de medida 

cautelar, em qualquer hipótese, que tenha o objetivo 

de suspender a eficácia de Emenda à Constituição 

pelo Supremo Tribunal Federal.  

Após a análise das alterações que ocorrerão, 

caso a referida PEC seja aprovada, torna-se necessário 

explanar, de forma sintética, os principais argumentos 

que justificaram a edição da PEC 33.  

Segundo Fonteles (2013, p. 63), o 

protagonismo alcançado pelo Poder Judiciário, 

especialmente dos órgãos de cúpula, é fato notório 

nos dias atuais. A manifestação desses protagonismo 

tem ocorrido sob duas vertentes que, embora 

semelhantes, possuem contornos distintos: a 

judicialização das relações sociais e o ativismo 

judicial (FONTELES, 2013, p. 63).  

Conforme visto, Nazareno Fonteles cita o 

“ativismo judicial” e a “judicialização das relações 

sociais”, praticados pelo Supremo Tribunal Federal, 

como argumento para aprovação da PEC 33, na 

tentativa de limitar a atuação do Supremo Tribunal 

Federal.  

Importante verificarmos que o ativismo judicial 

é um modo específico e proativo que a Suprema Corte 

adotou para interpretar a Constituição, expandindo o 

seu sentido e alcance. Com isso, os magistrados, para 

deslinde de uma controvérsia, vão além do que o caso 

concreto exige, criando normas que, segundo Fonteles 

(2013, p. 64), não passaram pela legitimidade 

democrática, pois não foram eleitos pelo povo.  

Note que o autor da Proposta analisa de forma 

taxativa a atuação do Supremo sob o olhar da 

legitimidade democrática, afirmando que não foi 

conferido ao Supremo Tribunal Federal essa função, 

conforme disposição do artigo 1º da Carta Maior.  

No que tange as alterações do artigo 103-A, 

que trata das súmulas vinculantes, Fonteles justifica a 

alteração do referido artigo pelo motivo a seguir: [...] 

(a súmula) vem sendo utilizada pelo STF como um 

“cheque em branco” posto à disposição pelo Poder 

Legislativo. Seu uso não está em consonância com o 

texto constitucional e, portanto, deve passar por 

ajustes. Um desses necessários ajustes resulta do 

desapego do Supremo aos contornos dos casos 

precedentes, bem como à necessidade de reiteradas 

decisões para que se edite uma súmula vinculante 

(FONTELES, 2013, Pg.66).  

É importante lembrar que o artigo 103 – A, 

acrescentado pela Emenda Constitucional 45/2004, 

prevê que o Supremo Tribunal Federal poderá aprovar 

súmulas, mediante decisão de dois terços dos seus 

membros, após reiteradas decisões sobre matéria 

constitucional, sendo que esta súmula terá efeito 

vinculante em relação aos demais órgãos do Poder 

Judiciário e à administração pública direta, indireta, 

nas esferas federal, estadual e municipal.  

Outra justificativa para a aprovação da PEC 33 

foi a judicialização das relações sociais. Esta 

judicialização conceitua-se pelo modelo institucional 

e da conjuntura política e social instaurada no Brasil. 

Um dos seus sintomas é o livre convencimento de que 

um Judiciário forte e independente é imprescindível 

para a garantia e proteção de direitos fundamentais. 

Podemos verificar um outro sintoma, que é nítido, e 

tem puro cunho político, é o fato dos parlamentares 

preferirem que o Judiciário decida questões 

polêmicas, como o caso do aborto e dos direitos dos 

homossexuais, para não se comprometerem perante a 

opinião pública.  

A nosso ver, esta judicialização se explica pelo 

fato do Poder Legislativo adotar um comportamento 

omissivo em relação aos direitos fundamentais do 

cidadão, abrindo espaço para que o Judiciário adentre 

na função legislativa para solucionar uma 

controvérsia que vem causando prejuízo à 

coletividade. Com essa omissão do Poder Legislativo 

a tendência é haja uma judicialização ainda maior.  

Na Constituição de 1988 foram consagrados 

em seu texto os sistemas de controle de 

constitucionalidade preventivo e repressivo. No 

sistema de controle preventivo as normas ainda não 

estão vigentes e se perfaz através da votação em 

plenário ou através do veto do chefe do Executivo. Já 

o sistema de controle repressivo ataca as normas 
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inconstitucionais vigentes e se concretiza através dos 

subsistemas de controle difuso e concentrado.  

Contudo, o controle concentrado de 

constitucionalidade que foi adotado pela Carta da 

República de 1988, tendo em vista que a Proposta de 

Emenda à Constituição Nº 33 visa alterar o artigo 102, 

que trata do controle de constitucionalidade 

conferido ao Supremo Tribunal Federal, limitando 

seus poderes para realização deste controle.  

Com efeito, é importante destacar que o 

controle de constitucionalidade concentrado não 

compreende a discussão de direito subjetivo entre as 

partes, sendo que o seu papel é a fiscalização 

constitucional, ou seja, o papel da Corte é assegurar a 

supremacia da Constituição no controle abstrato da 

Constituição. Este sistema de controle possui natureza 

objetiva e só pode ser proposto por quem tem 

legitimidade para arguir a inconstitucionalidade de 

uma lei ou ato normativo, com previsão no artigo 103 

da Constituição Federal.  

É evidente que com o advento da Constituição 

de 88, o controle de constitucionalidade se tornou 

uma base inafastável para a consolidação dos direitos 

fundamentais. No Estado democrático de direito, o 

controle de constitucionalidade se presta à dignidade 

de todos os homens, em virtude de serem detentores 

de direitos inalienáveis e imprescritíveis. Porém, a 

limitação deste controle por parte do legislativo fará 

com que o Poder se concentre nas mãos de um único 

órgão, e o efeito disso é o abandono dos valores 

constitucionais e direitos humanos, próprio do Estado 

de Direito.  

Contudo, é evidente que a Proposta de Emenda 

em epígrafe não coaduna com a realidade política e 

social garantidos com a Constituição de 1988.  

Vale ressaltar que a jurisdição constitucional é 

exercida para assegurar a força normativa da 

constituição, considerando que a Carta da República é 

um documento inexaurível que, conforme a evolução 

da sociedade e a mudança de valores trazem 

mudanças no significado de seu texto, sendo que a 

ponderação de valores é da essência da Constituição.  

Por fim, conclui-se que sendo a PEC 33 

aprovada pelo Congresso Nacional, ela fará com que a 

Constituição de 88 retroceda aos tempos do 

autoritarismo, fazendo com que grupos políticos 

sejam beneficiados devido a enorme concentração de 

poderes nas mãos do Congresso Nacional. 

 

3. O ATIVISMO JUDICIAL  
 

O ativismo judicial está associado a uma 

participação intensa do Judiciário na concretização 

dos valores e fins constitucionais, com maior 

interferência no espaço de atuação dos outros dois 

Poderes.  

José Afonso da Silva conceitua o ativismo 

judicial como: [...] um modo pró-ativo de interpretação 

constitucional pelo Poder Judiciário, de modo que, 

não raro, os magistrados, na solução de controvérsias, 

vão além do caso concreto em julgamento e criam 

novas construções constitucionais, conceituou o 

jurista e professor de Direito Constitucional. “O 

ativismo judicial é uma forma de interpretação 

constitucional criativa, que pode chegar até a 

constitucionalização de direitos, pelo que se pode 

dizer que se trata de uma forma especial de 

interpretação também construtiva (SILVA, 2013, p. 1).  

Para Fonteles (2013, p. 64), “o ativismo judicial 

denota um modo proativo de interpretar a 

Constituição por parte dos membros do Poder 

Judiciário. Com isso, os magistrados, para o deslinde 

da controvérsia, vão além do que o caso concreto 

exige, criando normas sem ter legitimidade popular”.  

Segundo Barroso, o Judiciário brasileiro tem 

manifestado características ativistas em determinadas 

situações. Ele explica que: o Judiciário, no Brasil 

recente, tem exibido, em determinadas situações, uma 

posição claramente ativista. Não é difícil ilustrar a 

tese. Veja-se, em primeiro lugar, um caso de aplicação 

direta da Constituição a situações não expressamente 

contempladas em seu texto e independentemente de 

manifestação do legislador ordinário: o da fidelidade 

partidária. O STF, em nome do princípio democrático, 

declarou que a vaga no Congresso pertence ao 

partido político. Criou, assim, uma nova hipótese de 

perda de mandato parlamentar, além das que se 

encontram expressamente previstas no texto 

constitucional. Por igual, a extensão da vedação do 

nepotismo aos Poderes Legislativo e Executivo, com a 

expedição de súmula vinculante, após o julgamento 

de um único caso, também assumiu uma conotação 

quase normativa. O que a Corte fez foi, em nome dos 

princípios da moralidade e da impessoalidade, extrair 

uma vedação que não estava explicitada em qualquer 

regra constitucional ou infraconstitucional expressa 

(BARROSO, 2010, p. 7/8).  

O ativismo judicial tem se apresentado de 

forma positiva, pois a sociedade está sendo 

contemplada em relação a omissão do Poder 

Legislativo. Sobre esse tema, Barroso diz que: o 

fenômeno tem uma face positiva: o Judiciário está 

atendendo a demandas da sociedade que não 

puderam ser satisfeitas pelo parlamento, em temas 

como greve no serviço público, eliminação do 

nepotismo ou regras eleitorais. O aspecto negativo é 

que ele exibe as dificuldades enfrentadas pelo Poder 

Legislativo – e isso não se passa apenas no Brasil – 

na atual quadra histórica. A adiada reforma política é 

uma necessidade dramática do país, para fomentar 



Revista Jurídica Justa Pena –  ISSN 2179-9199 

Revista Jurídica Justa Pena Vol. 2, N.1 (2013): 55-64 59 

 

autenticidade partidária, estimular vocações e 

reaproximar a classe política da sociedade civil 

(BARROSO, 2010, p. 9).  

A omissão do Legislativo faz com que haja o 

deslocamento das questões que deveriam ser 

decididas pelo Legislativo para decisão do Judiciário. 

Podemos citar vários exemplos que causou 

repercussão na sociedade, como a audiência pública e 

o julgamento acerca das pesquisas com células-

tronco embrionárias, o casamento homoafetivo e o 

aborto de anencéfalos.  

Outro fator importante que denota o 

comportamento proativo da Suprema Corte é a falta 

de credibilidade que o Congresso está para com o 

povo. Isso decorre dos escândalos de políticos 

envolvidos em esquemas de corrupção, fazendo com 

que a sociedade se afaste do órgão legislador.  

O cerne da PEC 33 ressalta, sobremaneira, na 

legitimidade democrática jurisdicional do Supremo 

Tribunal Federal. As maiores críticas se fundamentam 

na legitimidade do STF em julgar a 

inconstitucionalidade de uma lei, ou quando edita 

súmulas vinculantes sem respeitar os pressupostos 

constitucionais, ou mesmo quando a Suprema Corte 

impede a realização de um ato do Poder Legislativo.  

Diante dos argumentos expostos, é notável que 

todos eles se baseiam em arguições de que o juiz não 

possui legitimidade democrática por não ter sido 

eleito diretamente pelo povo e, devido a esta 

ilegitimidade, o mesmo não pode adentrar na 

competência daqueles a quem foi conferido poderes 

pela soberania popular.  

É notável que o discurso daqueles que 

defendem a aprovação da PEC 33 se coaduna em 

limitar o controle jurisdicional do Poder Judiciário.  

Não podemos desmerecer tais argumentos, mas 

também não podemos afirmar que a jurisdição 

constitucional do STF é desprovida de legitimidade 

democrática, tendo em vista que sua criação é 

resultado de um processo de democratização que o 

Brasil conquistou em 1988, com a promulgação da 

Constituição Federal da República Brasileira, através 

da Assembleia Nacional Constituinte. 

Luiz Flávio Gomes leciona a respeito desse 

tema e explica: [...]a legitimidade democrática do juiz, 

derivada da sua função de garantia dos direitos 

fundamentais, sobre a qual se ancora a chamada 

‘democracia substancial’. Nenhum debate jurídico no 

Estado democrático de direito, sob pena de grave 

ofensa aos próprios fundamentos da democracia 

evoluída, pode descambar para a desabrida 

argumentação política e populista (GOMES, 2013, p. 

1).  

O fato é que nos últimos anos a Corte Máxima 

tem desempenhado um papel ativo na vida 

institucional brasileira, tomando decisões sobre 

algumas questões polêmicas e gerando vários 

embates no meio social. Essa forma de atuar não 

significa, porém, que toda e qualquer matéria deva ser 

decidida pela Corte. Verifica-se que a judicialização 

das questões de competência originária dos Poderes 

Executivos e Legislativo tem aparato, especialmente, 

nos casos em que os órgãos estatais competentes não 

executam determinada política pública, 

comprometendo, dessa forma, a eficácia e a 

integridade de direitos individuais ou, até mesmo, 

direitos coletivos estabelecidos, ainda que derivados 

de cláusulas revestidas de conteúdo programático, 

restando ao Poder Judiciário o amparo a tais direitos, 

para que estes sejam cumpridos, no intuito de 

garantir um mínimo existencial aos seus titulares.  

Nos dias atuais vemos uma crescente atuação 

da Suprema Corte para garantir a efetivação dos 

direitos do cidadão, ficando claro que o velho 

constitucionalismo, com características de reverência 

ao legislador, não é incapaz de evitar o surgimento de 

regimes totalitários responsáveis por sistemáticas 

violações a direitos fundamentais. Com isso, surgiu 

uma teoria denominada “neoconstitucionalismo”, que 

procurou reconstruir os fundamentos do Direito 

Constitucional.  

Devemos ressaltar que o marco histórico do 

neoconstitucionalismo foi após o fim da Segunda 

Guerra Mundial, em 1945, no qual proporcionou uma 

nova visão de interpretar a Constituição, fazendo com 

que o Estado e a sociedade preservassem e 

garantissem os direitos fundamentais das pessoas 

para evitar que as perplexidades causadas durante a 

guerra e os regimes autoritários, como as ocorridas 

durante o nazismo, fossem justificadas pela 

legalidade estrita. Maluf explica que no Brasil, o 

neoconstitucionalismo se desenvolveu através de três 

marcos fundamentais, a saber: histórico, filosófico e 

teórico. Vejamos: os marcos históricos do 

neoconstitucionalismo foram com a Constituição de 

1988 e o processo que redemocratização que 

promoveram uma estabilidade institucional nas 

últimas décadas mesmo em momentos de extrema 

crise, como no caso do impeachment do Ex-presidente 

Fernando Collor. O marco filosófico se apresenta 

através do pós-positivismo, corrente que não concebe 

o direito desatrelado da política e de questões morais. 

Ademais, reconhece a normatividade dos princípios e 

da sua diferença qualitativa em relação às regras, 

promovendo a formação de uma nova hermenêutica 

baseada na dignidade da pessoa humana. Por fim, no 

que tange ao março teórico, a expansão da jurisdição 

constitucional e o reconhecimento da força normativa 

da Constituição possibilitaram a ascensão do novo 

direito constitucional como vemos hoje (MALUF, 

2013, p. 1).  
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Com efeito, a Constituição deixou de ser vista 

apenas como um documento político de força 

normativa e passou a ser interpretada de forma a 

garantir a dignidade da pessoa humana, surgindo, 

então, o neoconstitucionalismo.  

Assevera Novelino que: a superação do modelo 

no qual a Constituição era vista como um documento 

essencialmente político, decorrente do 

reconhecimento definitivo de sua força normativa, foi 

decisiva para as transformações ocorridas na teoria 

constitucional (NOVELINO, 2010, p. 59).  

O neoconstitucionalismo, segundo Sanchis 

(2010 apud NOVELINO, p. 60), “é decorrente de uma 

nova visão da atitude interpretativa e das tarefas da 

ciência e teoria do direito, preocupadas em 

desenvolver um trabalho crítico e não apenas 

descritivo”.  

Luis Roberto Barroso, por sua vez, explica que 

as características do novo constitucionalismo são: a 

redescoberta dos princípios jurídicos, (em especial a 

dignidade da pessoa humana), a expansão da 

jurisdição constitucional com ênfase no surgimento 

de tribunais constitucionais e o desenvolvimento de 

novos métodos e princípios na hermenêutica 

constitucional (BARROSO, 2007, p. 137). 

Dessa forma, conforme explicitado, o novo 

constitucionalismo visa aclamar a proteção do 

princípio da dignidade da pessoa humana, requerendo 

sua proteção, e requer, ainda, que esta dignidade deva 

ser promovida em conjunto pelos Poderes Públicos e 

pela sociedade.  

A atuação do STF como legislador positivo tem 

fundamento na sua competência de garantidor da 

Supremacia da Constituição. Há de ressaltar que a 

Suprema Corte conquistou poderes mais amplos que 

o próprio Poder Legislativo, pois o órgão legiferante 

não consegue imunizar os seus próprios atos do 

Controle de Constitucionalidade incidental ou 

concentrado, mesmo as emendas constitucionais.  

É evidente a crescente atuação da Corte 

Máxima atuando numa interpretação proativa, como 

se fosse o legislador positivo. Entretanto, ao analisar 

o conteúdo legislativo da ação declaratória de 

constitucionalidade, Nagib Slaibi Filho conclui que: 

evidente o conteúdo legislativo positivo da ação 

declaratória de constitucionalidade, pois através do 

provimento de procedência agrega-se ao ato 

normativo a qualidade ou eficácia de imunizá-lo ao 

controle incidental de constitucionalidade; isto é, a 

decisão da Suprema Corte na ação declaratória de 

constitucionalidade tem o impressionante efeito de 

impedir que juízes e administradores públicos 

neguem aplicação à norma infraconstitucional sob o 

fundamento de ser a mesma incompatível com a Lei 

Maior (FILHO, 2004, p. 1).  

A aprovação da Proposta de Emenda à 

Constituição nº 33/2011, no dia 24 de abril de 2013, 

gerou tensão entre Judiciário e o Legislativo. “O 

presidente do STF, Joaquim Barbosa, disse (2013 apud 

MATOS, p. 1) que a proposta "fragilizará a 

democracia". O ministro Marco Aurélio Mello (2013 

apud MATOS, p. 1), por sua vez, classificou a Proposta 

como "retaliação", e o ministro Gilmar Mendes foi 

mais radical afirmado que "rasgaram" a Constituição” 

(MATOS, 2013, p. 1).  

Gilmar Mendes disse que não há dúvida que a 

PEC 33 seja inconstitucional. Ele afirma que: não há 

nenhuma dúvida, ela é inconstitucional do começo ao 

fim, de Deus ao último constituinte que assinou a 

Constituição. É evidente que é isso. Eles [CCJ] 

rasgaram a Constituição. Se um dia essa emenda vier 

a ser aprovada é melhor que se feche o Supremo 

Tribunal Federal. É disso que se cuida (MENDES apud 

Oliveira, 2013, p. 1).  

Henrique Tibúrcio, presidente da Seccional da 

OAB de Goiás, é taxativo ao dizer que a PEC 33 

afronta a Teoria da Separação dos Poderes. Senão 

vejamos:  

A Constituição Federal assegura em cláusula 

pétrea, visando, principalmente, evitar que um dos 

Poderes usurpe as funções de outro, a separação dos 

Poderes do Estado, tornando-os independentes e 

harmônicos entre si (Artigo 2º). O Poder é soberano, 

dividindo-se nas funções Legislativa, Judiciária e 

Executiva, e com mecanismos de controle recíprocos, 

garantindo, assim, a manutenção do Estado 

Democrático de Direito (TIBÚRCIO, 2013, p. 1).  

Tibúrcio ainda faz uma reflexão sobre o perigo 

que a PEC 33 pode trazer para a democracia 

brasileira. Ele diz que: embora já madura, nossa 

democracia precisa de atenção e vigilância constantes 

para que não nos seja solapada. Tentativas disso, por 

mais nefastas que sejam, ainda acontecem. A mais 

recente e descarada visualiza-se hoje com a Proposta 

de Emenda Constitucional (PEC) 33/2011, de autoria 

do deputado federal Nazareno Fonteles (PT-PI). Trata-

se da maior tentativa de interferência na 

independência dos três poderes desde a 

redemocratização do país. Permitir-se a aprovação da 

PEC 33 seria o começo da desconstrução do Estado 

brasileiro, porta escancarada para qualquer outra 

incursão manietadora das nossas instituições, ainda 

fortes. O mesmo ocorreu na Venezuela e na Bolívia, 

recentemente, para ficar nos mais óbvios. E não creio, 

com a devida vênia, que queiramos nos parecer com 

nossos vizinhos nesse aspecto (TIBÚRCIO, 2013, p 1).  

A Associação dos Magistrados Piauienses 

mostrou o seu repúdio à Proposta de Emenda à 

Constituição e o presidente da Amapi, José Airton 

Medeiros, a classificou como: “[...] uma agressão ao 

Poder Judiciário e possui inconstitucionalidade 
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flagrante e inquestionável” (MEDEIROS apud GP1, 

2013, p. 1).  

 

4. OS RISCOS PARA A LEGITIMIDADE 

DEMOCRÁTICA  
 

Como é cediço, os membros do Poder Judiciário 

não são agentes públicos eleitos pelo povo, contudo, 

apesar de não ter sua legitimidade fundada na 

vontade popular, os magistrados e tribunais 

desempenham, inegavelmente, um poder político, 

inclusive o de invalidar atos dos demais Poderes.  

O Estado constitucional democrático, como o 

nome sugere, é produto de duas ideias que se 

acoplaram, mas não se confundem. Constitucionalismo 

significa poder limitado e respeito aos direitos 

fundamentais. O Estado de direito como expressão da 

razão. Já democracia significa soberania popular, 

governo do povo. O poder fundado na vontade da 

maioria. Entre democracia e constitucionalismo, entre 

vontade e razão, entre direitos fundamentais e 

governo da maioria, podem surgir situações de tensão 

e de conflitos aparentes (BARROSO, 2010, p. 12).  

Barroso (2008, p. 12) afirma que em virtude 

dessas situações de tensão e de conflitos aparentes, a 

Constituição deve desempenhar dois grandes papéis 

para a sociedade. Ele explica: um deles é o de 

estabelecer as regras do jogo democrático, 

assegurando a participação política ampla, o governo 

da maioria e a alternância no poder. Mas a 

democracia não se resume ao princípio majoritário. Se 

houver oito católicos e dois muçulmanos em uma 

sala, não poderá o primeiro grupo deliberar jogar o 

segundo pela janela, pelo simples fato de estar em 

maior número. Aí está o segundo grande papel de 

uma Constituição: proteger valores e direitos 

fundamentais, mesmo que contra a vontade 

circunstancial de quem tem mais votos. E o intérprete 

final da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. 

Seu papel é velar pelas regras do jogo democrático e 

pelos direitos fundamentais, funcionando como um 

forum de princípios – não de política – e de razão 

pública – não de doutrinas abrangentes, sejam 

ideologias políticas ou concepções religiosas 

(BARROSO, 2010, p. 12).  

Contudo, é importante observar que o 

Judiciário deve atuar nos limites que a própria 

Constituição lhe conferiu, não sendo permitida a 

supressão do Poder Político, o governo da maioria, 

nem mesmo o papel do Legislativo. É certo que a 

Constituição não contempla todos os direitos que a 

sociedade necessita, mas cabe à lei, votada pelo 

parlamento e sancionada pelo Presidente, fazer as 

escolhas entre as diferentes visões alternativas que 

caracterizam as sociedades pluralistas.  

Nos últimos dez anos o embate entre o Poder 

Legislativo e o Poder Judiciário já vinha sendo 

discutido no Brasil, no entanto, este tema ampliou as 

discussões devido a polêmica que a PEC 33 causou 

em toda sociedade brasileira. Notadamente, a Corte 

Máxima do Brasil, em virtude do 

neoconstitucionalismo e de outros fatores que 

ocasionaram transformações na jurisdição 

constitucional, encontra-se em um estágio de sua 

magistratura talvez não aceito pelos clássicos do 

direito constitucional pátrio.  

A atuação, recente, que a Corte enfrenta ao 

decidir casos que demandam um modo proativo de 

interpretar a Constituição, atravessando fronteiras do 

papel judicial rumo às questões não jurídicas, tem 

sido o fator essencial para que muitos denominem o 

STF como um órgão político.  

Em suma, deve-se concluir que direito é 

política em virtude de três fatores lógicos: sua criação 

é produto da vontade da maioria, que se manifesta na 

Constituição e nas leis; sua aplicação não é dissociada 

da realidade política, dos efeitos que produz no meio 

social e dos sentimentos e expectativas dos cidadãos; 

juízes não são seres sem memória e sem desejos, 

libertos do próprio inconsciente e de qualquer 

ideologia e, consequentemente, sua subjetividade há 

de interferir com os juízos de valor que formula.  

Com efeito, a Carta Magna faz a conexão entre 

o mundo político e o jurídico, em um esforço para 

submeter o poder às categorias que mobilizam o 

Direito, como a justiça, a segurança e o bem-estar 

social. Sua interpretação, portanto, sempre terá uma 

dimensão política, ainda que balizada pelas 

possibilidades e limites oferecidos pelo ordenamento 

vigente.  

Em um breve contexto histórico, quando se 

debateu a criação do primeiro tribunal constitucional 

na Europa, Hans Kelsen e Carl Schmitt travaram um 

célebre e acirrado debate teórico acerca de quem 

deveria ser o guardião da Constituição. Schimitt, 

contrário à existência da jurisdição constitucional, 

afirmou que a pretensão de judicialização da política 

iria se perverter em politização da justiça. Segundo 

Barroso (2008, p. 14), essa profecia não se concretizou 

e o procedimento fundado no controle judicial de 

constitucionalidade se espalhou pelo mundo com 

grande sucesso.  

Barroso (2008, p. 15) adverte para que os 

magistrados atuem em respeito à Constituição e as 

leis, respeitando a vontade de quem as criou. Porém, 

em certos casos, devem atuar de modo 

contramajoriário para promoção dos direitos 

fundamentais.  

Por fim, devemos nos ater que a evolução 

desse sistema garantirista contramajoritário ainda 

possui grandes desafios diante de um enorme 
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conjunto de demandas e carências sociais no Brasil. 

Há de ressaltar que existe um longo caminho a 

percorrer para que os direitos fundamentais do 

cidadão sejam formalmente reconhecidos pela 

Constituição de 1988. Para isso, os atores sociais e 

agentes de transformação precisam sedimentar um 

pensamento moderno, que faça com que a sociedade 

alcance os esperados degraus na escada do 

desenvolvimento social. É compreensível que o 

Judiciário não pode prescindir da participação efetiva 

do Poder Legislativo, o qual possui legitimidade ativa 

para representar a vontade do povo, contudo, a 

Suprema Corte tem o dever de atuar de forma a 

limitar o poder do Estado, pois seu papel é decisivo 

para materialização da constituição, na busca dos 

objetivos fundamentais da República e no encontro 

da sociedade com o seu projeto de valores.   

Conforme estudado, os poderes no Brasil 

dividem-se em Executivo, Legislativo e Judiciário. No 

entanto, o artigo 2º da Constituição Federal, inspirado 

pela teoria do iluminista francês Montesquieu, 

consagrou a tripartição dos poderes, que 

historicamente sistematizou e ampliou sua divisão.  

Entretanto, o ponto central desta teoria era de 

impor limites aos governos absolutistas, 

estabelecendo autonomia e limites a cada um dos 

poderes, criando, dessa forma, um sistema de freios e 

contrapesos, no qual a contenção do poder é feita 

pelos próprios poderes. Neste sentido, dentro desse 

sistema de freios e contrapesos, cada poder possui 

sua autonomia e exerce sua função constitucional, na 

qual deve ser controlada pelos demais poderes. 

Todavia, vale ressaltar que o objetivo desse sistema é 

conter abusos e evitar um desequilíbrio entre os 

poderes. Por essa razão é que a Carta da República de 

1988 prevê que os poderes são independentes e 

harmônicos entre si.  

Entretanto, ao Supremo Tribunal Federal foi lhe 

outorgado o dever de guarda da Constituição Federal, 

e para que possa exercer essa função é que foram 

previstos mecanismos de controle de 

constitucionalidade.  

A nosso entendimento, a PEC 33, ao 

estabelecer que as decisões da Corte, em ações 

diretas de constitucionalidade, tenham que ser 

aprovadas pelo Congresso em 90 dias para que 

passem a valer, nitidamente transfere ao Legislativo 

um poder típico do Judiciário, afrontando a teoria dos 

pesos e contrapesos.  

Com isso, verifica-se o Legislativo está em 

busca de invadir a esfera do Poder Judiciário, 

limitando sua atuação e retirando parcialmente do 

STF uma função que lhe foi designada 

constitucionalmente.  

No entanto, verificamos que a atuação do 

Supremo Tribunal Federal, na defesa dos direitos 

fundamentais e para cumprir os valores da 

Constituição, é justamente para reverter e minimizar 

efeitos de atrocidades jurídicas produzidas pelo 

próprio Legislativo, pois assim funciona o sistema de 

freios e contrapesos.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A Proposta de Emenda à Constituição nº 

33/2011, a qual visa alterar os artigos 97, 102 e 103 – 

A, da Carta da República, com o objetivo de submeter 

algumas decisões do Supremo Tribunal Federal ao 

crivo do Congresso Nacional. É notável que tais 

alterações tem o condão de limitar os poderes da 

Suprema Corte, pois está previsto alterações na 

quantidade mínima de votos de membros de tribunais 

para declaração de inconstitucionalidade de leis; 

condiciona o efeito vinculante de súmulas aprovadas 

pelo Supremo Tribunal Federal à aprovação pelo 

Poder Legislativo e submete ao Congresso Nacional a 

decisão sobre a inconstitucionalidade de Emendas à 

Constituição.  

Vale frisar que a referida PEC foi criada sob a 

justificativa de contenção do ativismo judicial e a 

judicialização das relações sociais praticados pelo 

Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o 

argumento mais contundente do autor da Proposta é 

que a Suprema Corte vem usurpando, 

desenfreadamente, a competência legislativa 

atribuída ao Poder Legislativo, criando normas sem 

ter legitimidade democrática para este fim.  

No entanto, após vários estudos sobre este 

tema, concluímos que a Proposta de Emenda à 

Constituição nº 33/2011 é inconstitucional por 

afrontar a teoria da separação dos poderes, haja vista 

que o Congresso Nacional quer usurpar o poder típico 

que a Constituição ortogou ao Poder Judiciário, qual 

seja, o controle de constitucionalidade.  

Verificamos também que a atuação do Supremo 

Tribunal Federal, na defesa dos direitos fundamentais 

e na concretização dos valores da Constituição, é 

legítima e tem como fundamento a vigilância para 

conter o surgimento de um Estado autoritário e 

absolutista, tendo em vista que sua atuação é 

justamente para reverter e minimizar efeitos das 

atrocidades jurídicas produzidas pelo próprio 

Legislativo, pois assim funciona o sistema de freios e 

contrapesos.  

A Constituição Federal garante o mínimo de 

direito que o cidadão necessita para a sua 

sobrevivência, pois a omissão ou incompetência das 

autoridades públicas, não pode ser justificativa para 

que a Teoria da Separação do Poderes seja 

interpretada afim de excluir o direito do cidadão. 

Dessa forma, os casos em que o Legislativo tem a 
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obrigação de agir para garantir os direitos 

fundamentais do cidadão e se mantém inerte ou 

omisso, o Poder Judiciário tem o Poder-dever de 

cumprir este papel.  

Enquanto o legislativo agir como tal, 

acreditamos ser necessário que o Poder Judiciário 

adentre na função legislativa para garantir ao cidadão 

os direitos constitucionais expressos. Alertamos, 

contudo, que o Pode Judiciário deverá ater-se ao 

princípio da proporcionalidade e razoabilidade, sem 

tomar atitudes desmedidas ou abusivas para 

concretizar os Direitos Fundamentais Sociais, sob 

pena de atuar em desconformidade com os ditames 

constitucionais.  

Outro fator importante a ser lembrado é que o 

Judiciário não deve temer a função de assegurar o 

cumprimento da Constituição, sendo necessário, 

contudo, a observância dos conceitos da capacidade 

institucional e a dos riscos de efeitos sistêmicos, que 

devem ser utilizados para atingir uma atuação que 

não fira os ideais democráticos da nossa Constituição.  

Dentro deste enfoque, é criterioso ter em 

mente os limites da atuação judicial neste universo de 

direitos, tendo em vista que a judicialização da 

política pode implicar na inaceitável politização do 

Poder Judiciário.  

Contudo, o argumento que propõe a vedação 

da autuação do juiz como legislador positivo, sob a 

égide de uma teoria ultrapassada, não pode ser 

considerado impedimento à força normativa da 

Constituição.  

Apesar disso, o Judiciário, enquanto provedor 

das garantias sociais, não pode ser taxado como 

salvador da pátria e substituir os demais Poderes 

instituídos, pois isso caracteriza risco para a 

democracia.  

Portanto, diante de tudo que foi exposto, 

concluímos que a PEC 33/2011 é inconstitucional, 

pois fere o Principio da Separação de Poderes, o que 

por consequência, adentra na hipótese de usurpação 

de poder do Poder Legislativo, sendo danoso para o 

exercício da Democracia. 
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