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RESUMO: Após vinte anos de autoritarismo estatal, o estado brasileiro promulgou a 

Constituição Federal de 1988, representando-se como uma república, constituindo-se num 

Estado Democrático de Direito. Simultaneamente, a Constituição reconheceu direitos 

fundamentais, como da igualdade, acesso à justiça e devido processo legal. Deste decorrem os 

princípios da inércia da jurisdição e imparcialidade do órgão julgador que inviabilizam 

alterações pelos julgadores nos pedidos e fundamentações das ações; reconhecendo o direito à 

obtenção de julgamentos em consonância com as pretensões deduzidas judicialmente. Ao se 

reconhecer como um estado democrático de direito, o texto constitucional impingiu aos seus 

poderes, entre eles o Poder Judiciário, atuações em consonância com o Direito. Buscou-se 

substituir um estado ditatorial pelo estado democrático, um estado sobre a lei pelo estado sob 

a esfera do Direito. Reconheceu-se o Supremo Tribunal Federal, órgão existente no estado 

ditatorial, como órgão de cúpula do Judiciário cuja competência transformou-se em 

assecuratória de direitos constitucionais e avaliadora da constitucionalidade das leis e atos 

normativos federais à luz da Constituição. Contudo, após décadas de atuação sob a égide 

desta “nova república”, a insegurança jurídica se expandiu entre a sociedade, pela 

incompreensão das decisões emanadas do Supremo Tribunal Federal, sendo senso comum na 

comunidade jurídica a percepção de oscilações no posicionamento da sua jurisprudência.  

Verificando-se que aparentemente as decisões não refletiam as teses jurídicas empregadas na 

fundamentação das demandas submetidas à sua apreciação, pareceu-se necessário pesquisar o 

procedimento utilizado nos julgamentos pelo Supremo e as práticas empregadas para a 

construção das “verdades jurídicas” oriundas desta corte. A pesquisa teve por escopo 

compreender se e como esta corte se transformou de uma corte julgadora do estado ditatorial 

para a corte garantidora de direitos fundamentais e de defesa constitucional. Buscou-se 

analisar as rotinas de julgamento do Supremo, avaliando-se a efetiva incorporação na sua 

atuação dos ideais democráticos, igualitários e republicanos impostos pela Constituição como 

alicerces estruturantes da república brasileira. Buscou-se verificar se as decisões proferidas 

pela mais alta corte judiciária brasileira eram tomadas no bojo de procedimentos alicerçados 

no devido processo legal em respeito às normas pré-estabelecidas e aos direitos fundamentais, 

à inércia da jurisdição, contraditório e ampla defesa. Através de uma pesquisa debruçada em 

estudos de casos de grande repercussão na sociedade brasileira, avaliou-se o respeito aos 

referidos ditames constitucionais do Estado de Direito. Após dois anos de pesquisa, concluiu-

se pela dificuldade de incorporação, nas rotinas de julgamento de tal órgão, e até mesmo de 

sua atuação perante a sociedade, dos ditames democráticos e republicanos e da igualdado no 

trato dos direitos humanos. Concluiu-se pela relativização do devido processo legal e do 

princípio da inércia da jurisdição na condução dos julgamentos realizados pelo Supremo. 

Perceberam-se julgamentos de pedidos inexistentes, alterações de fundamentações 

empregadas nas ações objeto de julgamento em momento vedado pela legislação e 

construções de verdades baseadas em subjetivismos de cada julgador. Tais relativizações, 
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justificadas em rotinas empregadas quando do estado ditatorial, refletem a permanência, na 

Suprema Corte brasileira, de práticas apartadas da consensualidade, com veias autoritárias, 

que não se coadunam com o estado democrático de direito. 

PALAVRAS-CHAVES: Estado de direito; acesso à justiça. 


