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Simpósio: DIREITOS HUMANOS E CULTURA JURÍDICA 

 

RESUMO: A pretensão deste trabalho é analisar a evolução da jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal brasileiro quanto à possibilidade de concretização de direitos fundamentais, 

diante de omissão injustificada dos demais Poderes, casos em que abandona a autocontenção 

passando a adotar postura possivelmente mais próxima ao que se denomina ativismo judicial, 

ocupando espaços vazios deixados pelo Legislativo, adotando participação mais ampla e 

intensa na concretização dos valores e fins constitucionais. Em muitas situações, sequer há 

confronto, mas mera ocupação de espaços vazios, ainda que não sejam de apelo popular. Há 

dificuldade em se considerar razoável o direcionamento de recursos ao sistema prisional, por 

exemplo, ao invés de alocá-lo para corrigir situações dramáticas e básicas na vida social 

brasileira, como saneamento básico, educação, efetivação à moradia, saúde etc. No sítio do 

Supremo Tribunal Federal na rede internet há, considerando-se a relevância do tema, listagem 

com as decisões que constatam inconstitucionalidade por omissão prolatadas pela Corte  nas 

quais, a inação do Poder legislativo, a matéria ainda pende de regulamentação. Talvez por isto 

possa se ter permitido o STF evoluir na interpretação da Constituição, neste passo, quanto à 

calibragem dos limites de suas funções, em recentes julgados que se tornaram emblemáticos 

com imensa repercussão nos meios jurídico e social, alguns sem apoio popular, como os 

relativos à (i)ausência de regulamentação para tornar efetivo o direito de greve dos servidores 

públicos), conforme MI n. 670/ES, 708/DF e 712/PA ; (ii)a falta de regulamentação, no âmbito 

do Estado brasileiro de Santa Catarina, da Defensoria Pública, sendo Instituição permanente 

e essencial à função jurisdicional do Estado, conforme ADI 4270/SC,(iii) o julgamento da 

ADPF 347 que detectou o estado de coisas inconstitucional relativo ao “medieval” sistema 

prisional brasileiro, por conta de ferimento a preceitos fundamentais expressos na 

Constituição, olvidados pelos demais Poderes do Estado, como dignidade da pessoa 

humana(artigo 1º, inciso III), vedação de tortura e tratamento desumano ou degradante( artigo 

5º, inciso III), vedação de imposição de penas cruéis(art. 5º, inciso XLII, e), assessoria jurídica 

integral e gratuita( art. 5º, inciso LXXIV), direito à educação, saúde, trabalho e segurança dos 

presos(art. 6º);(iv) a autorização para utilização de células-tronco embrionárias;(v)  

autorização para realização de aborto de feto portador de anencefalia etc. O ideal, sem 

dúvida, considerando não só a repartição de funções estabelecidas na Constituição, mas 

principalmente a aptidão para o desenvolvimento de atuação afeta a cada Poder, seria que 

o Judiciário apenas induzisse, no exercício de sua função típica, a adoção de medidas efetivas 

para a concretização de direitos fundamentais, papel a ser desenvolvido pelos poderes públicos, 

ao invés de substituí-las. Induzir a agir é atividade bastante distinta de substituição de atuação 

típica. A legitimidade do Supremo Tribunal Federal está no amadurecimento da teoria 

constitucional, vez que o Judiciário deve assegurar a observância das regras do jogo 

democrático, propiciando a participação política ampla e o governo da maioria. Se o Estado-

Juiz é chamado a se manifestar sobre questões que deveriam ser afetas, primariamente a outros 

Poderes, é justamente porque estes não estão desempenhando suas funções a contento, gerando 

frustração constitucional. O desafio, a partir de agora, é avaliar a consequência da atuação 



ativista judicial especialmente apontados no presente trabalho e a verificação da efetividade das 

medidas adotadas, cessação da síndrome de inefetividade das normas constitucionais. 
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