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A INSEGURANÇA JURÍDICA DECORRENTE DA CRESCENTE ATIVIDADE 
LEGISLATIVA DO JUDICÍÁRIO BRASILEIRO  

 
RESUMO 

 Tendo em vista que a democracia moderna baseia-se no equilíbrio entre os 

poderes, é axiomático observar que nos últimos anos o judiciário brasileiro vem 

aumentando a sua atividade legislativa. 

Além de apropriar-se de função original do legislativo, o judiciário fica fora dos 

mecanismos de controle de constitucionalidade previsto no modelo de Estado 

Democrático Brasileiro, inibem a postura zetética originária do direito ao uniformizam 

decisões e trazem insegurança jurídica aos operadores do Direito. 

Visto que há 10 anos o judiciário sofreu uma reforma, o presente trabalho 

propõe compreender melhor essa trajetória, identificando os novos caminhos e 

funções do Direito em nossa sociedade e as vantagens e desvantagens das 

mudanças identificadas no período pós reforma. 

 

1. INTRODUÇÃO – PROBLEMATIZAÇÃO  E JUSTIFICATIVA  

 A Democracia Moderna funda-se no equilíbrio entre os poderes. O poder é 

um dos maiores objetos de estudo na área de humanas e a divisão do mesmo já foi 

tratado por grandes pensadores, filósofos e juristas através dos séculos. Tudo isso 

para impedir que o poder fosse usado de maneira excessiva por determinada 

pessoas ou grupos. Aristóteles, Locke e Montesquieu entre outros propuseram o 

modelo tripartite de separação dos poderes, modelo este presente na maioria das 

democracias modernas, inclusive no Brasil.  

O que se tem visto no Brasil nos últimos anos, entretanto é um judiciário em 

crescente atividade legislativa.  A lei se modifica pelas interpretações abrangentes 

dos Tribunais que acabam por se se perpetuar pela força que a jurisprudência vem 

ganhando no meio jurídico nacional. 

    Não convêm aqui questionar a inteligência do voto, o histórico ineficaz e o 

mérito do nosso legislativo, fala-se nesse ponto de função e mais que isso de sua 

finalidade. A questão que se traz à discussão é verificar  até que ponto a norma 

jurídica  produzida pelos Tribunais terá aptidão para influenciar novos provimentos 

judiciais. 
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A segurança jurídica é importante alicerce na construção de uma sociedade e 

dela decorrem os demais diretos coletivos e individuais. Assim, as normas 

legais  passageiras, as normas que não pegam, as normas inconstitucionais, as 

normas que geram interpretações divergentes  expõem ainda mais o desequilibro de 

forças entre o Estado e o cidadão. Somente com a segurança jurídica, é possível 

combater os excessos do Poder público e garantir a liberdade, 

igualdade,  segurança e a plenitude da cidadania. O ativismo judicial não pode 

sobrepor-se ao paradigma do Estado Democrático de Direito que se assenta no 

equilíbrio dos poderes. 

O momento de discussão se torna oportuno, afinal no ano de 2014 se 

completam 10 anos da reforma do judiciário e é um excelente momento de reavaliar 

nossas estruturas formais e práticas para que o direito atinja a sua real finalidade. 

2. OBJETIVOS  

O projeto em questão tem como objetivo inicial problematizar o crescente 

avanço da atividade legislativa do judiciário, tentando entender suas motivações e 

limites. 

Bem como, reavaliar as reformas do judiciário objetivando verificando a 

necessidade de novas mudanças para o aperfeiçoamento do sistema democrático 

instaurado. 

O trabalho proposto visa também identificar os mecanismos de  ampliação de 

poderes do judiciário e identificar as vantagens e desvantagens dessa pratica no 

Brasil, e suas possíveis consequências.  

3. RESULTADOS ESPERADOS  

 Em concordância com os objetivos esperado, o trabalho ora proposto 

pretende que o tema, ao estar mais estruturado, ganhe visibilidade nos estudos 

jurídicos. E que a sua analise contribua para que vejamos para onde o Direito 

caminha, em que velocidade e se esta caminhada é interessante para a estrutura de 

Estado de nosso País. 

 Espera-se também que após uma analise detalhada da reforma do judiciário, 

feita há 10 anos, o trabalho resulte na identificação de possíveis mudanças na 

estrutura jurisprudência para a qual caminhamos ou então, verifique que este é o 

melhor caminho para atingir a finalidade do Direito e sugira ferramentas para que o 

modelo não traga a insegurança jurídica prevista nas suposições inicais. 
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 Como resultado esperado cita-se também a vontade de motivar novos 

trabalhos e perguntas para o questionamento impulsione novas visões e panoramas 

que juntos levarão a uma verdadeira reflexão do Direito, do Estado e da Sociedade. 

4. METODOLOGIA DA PESQUISA  

Para alcançar os objetivos propostos neste trabalho, será feita uma 

abordagem qualitativa/descritiva de análise teórica e prática que se iniciará com uma 

pesquisa bibliográfica, envolvendo os temas apresentados.   

Esta primeira parte tem como objetivo apresentar diversos pontos de vista 

que permitam  uma analise aprofundada do problema sob os aspectos econômicos, 

políticos, jurídicos e sociais  

A partir dessa pesquisa bibliográfica   pretende-se  lançar luzes sobre estas 

questões  e permitir novos   pontos de vista. Analisando a teoria clássica de 

formação do Estado e justapondo-a com a doutrina atual e brasileira. 

A última etapa do trabalho será de analisar como a temática está presente no 

dia a dia em todos os níveis hierárquicos doa atividade judiciária. Isto será feito pela 

coleta de material atual ( artigos e noticias) e também entrevista com advogados, 

professores e juízes interessados no tema em questão.  

Todos os momentos da pesquisa serão importantes para que os objetivos 

sejam contemplados e os resultados esperados sejam alcançados, dando forma não 

apenas a respostas, mas também a novas perguntas que impulsionem novos 

trabalhos acadêmicos. 
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