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RESUMO

Pretende-se nesta pesquisa investigar o problema que consiste da invasão ativista pelo Supremo Tribunal Federal da competência do Poder 
Legislativo. Para o alcance deste desiderato, opta-se pela metodologia da pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, de cuja compilação se elabora o 
presente estudo. A hipótese estabelecida que explica a conduta voltada ao ativismo praticado pelo Supremo Tribunal Federal se finca na omissão 
intencional do Poder Legislativo e na abertura semântica das normas elaboradas por este mesmo Poder que para não gerar desgaste de sua 
imagem junto à sociedade, delega tacitamente sua competência legislativa ao Poder Judiciário para a solução de questões complexas que dividem 
a cidadania, em regra voltadas a temas que contornam questões morais, tal como, e.g., homossexualidade e aborto, bem como grandes questões 
políticas. Segundo os princípios que informam a jurisdição, uma vez provocado, o Poder Judiciário presta a jurisdição. Ademais, há que ser 
considerada a dinâmica da sociedade contemporânea da qual surgem demandas e litígios cuja intensidade e velocidade exigem uma solução 
incompatível com o rito lento do processo legislativo. Por conta também deste fator, nos Estados Democráticos de Direito, a Jurisdição 
Constitucional vem ocupando mais espaço na vida dos cidadãos. Interpreta-se e aplica-se a Constituição em todos os órgãos do Judiciário, 
principalmente pelo Supremo Tribunal Federal uma vez que este exerce a função de guardião da norma ápice do sistema jurídico. O objeto da 
pesquisa se consubstancia em analisar os modos pelos quais se exerce o controle da constitucionalidade, os estudos se inclinam na determinação 
de dois perfis cujo desenhos apresentam o contorno: uma forma negativa e outro positiva. No perfil pelo qual o controle de constitucionalidade 
visa impedir que normas constitucionais sejam lesionados tem-se a forma negativa. Nesta há uma menor repercussão na sociedade e nos meios 
políticos frente a ação judicial, uma vez que há uma percepção de que o poder judiciário está apenas impedindo que alguma norma “eivada de 
vício” continue em vigor. Entretanto, por vezes, o Poder Legislativo elabora normas cujo texto se caracteriza por sua grande abertura semântica, 
tal generalidade delega também tacitamente competência legislativa ao judiciário para a interpretar, ampliando-se a norma para situações não 
previstas textualmente, mas antevistas e condizentes com o entendimento social da atualidade, caracterizando-se a jurisdição na sua forma 
positiva de controle da constitucionalidade. Identifica-se que o controle judicial de constitucionalidade excessivamente positivo traz uma 
anomalia ao modelo clássico da separação tripartite dos poderes, na medida em que o Poder Judiciário que por definição aplica o Direito se 
transforma em um produtor do Direito, ou seja, em um legislador positivo. A intensificação desse fenômeno jurisdicional ativista nasce após a 
promulgação da Constituição de 1988 e se potencializa com a Emenda Constitucional n. 45 de 2004 que autoriza edição de súmulas vinculantes 
pela Suprema Corte. Devido principalmente à jurisdição positiva, ou seja, pelo papel de legislador assumido pelo Supremo Tribunal Federal, o 
Poder Legislativo decide agir para limitar a atuação do Poder judiciário através da tentativa de aprovação de emenda à constituição cujo objetivo 
tem por escopo recuperar para si a prerrogativa de produtor do Direito ou de controlador do guardião da Constituição. A pesquisa iniciada no 
corrente ano de 2017 se encontra em desenvolvimento. Entretanto, os resultados alcançados mesmo que provisórios permitem confirmar a 
hipótese acima apresentada, a qual autoriza a conclusão no sentido de que a causa do ativismo judicial no Brasil estar depositada na própria 
prática legislativa.
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