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Resumo: 

Ao longo das, aproximadamente, três últimas décadas, o Supremo Tribunal Federal 

(STF) tem proferido significativas decisões em temas altamente controversos, 

apreciando demandas históricas de grupos sociais sub-representados. A pesquisa 

pretende confrontar essas decisões com as demandas desses grupos identificadas nas 

propostas populares e parlamentares apresentadas na Constituinte de 1987-1988, a fim 

de aferir como as decisões do STF atualizaram o sentido da Constituição. Como 

referencial metodológico e analítico, adotou-se o conceito doutrinário de Living 

Constitution. O conceito, específico da realidade constitucional norte-americana, de 

filiação ao Common Law, serve para inspirar e interpretar as consequências do sistema 

constitucional brasileiro, que, por conviver com uma constituição paralela formada de 

decisões do STF e emendas constitucionais, se encontra próximo da realidade norte-

americana. Segundo o constitucionalista David Strauss, para que o texto constitucional 

seja atualizado sem prejuízo da segurança jurídica, a reinterpretação da Constituição 

deve estar pautada nos precedentes judiciais da Corte Constitucional, assegurando que a 

atualização esteja integrada a um paulatino processo histórico-jurisprudencial de 

amadurecimento. Destaca-se a necessidade do respeito ao precedente para uma 

jurisprudência coerente, que preza pela segurança jurídica, independentemente de 

filiação ao Common Law. Desse modo, parte-se da hipótese de que o conceito de Living 

Constitution, no Brasil, somente encontra parcial aplicação, pois as atualizações 

empreendidas pelo STF tendem a ter natureza conjuntural. Para a análise, foram 

selecionadas três questões julgadas pelo STF (recorte espacial), após o ano 2000 

(recorte temporal): (1) a possibilidade jurídica de interrupção da gestação de fetos 

anencéfalos (ADPF 54); (2) o reconhecimento jurídico de uniões homoafetivas (ADI 

4.277 e ADPF 132); e (3) a discriminação racial compensatória nas políticas afirmativas 

de acesso ao ensino superior para população negra (ADPF 186 e RE 597.285). Foram 

pesquisadas propostas à Constituinte com objeto semelhante aos dos referidos julgados. 

Metodologicamente, a pesquisa qualitativa, de viés jurídico-compreensivo, vale-se da 

análise bibliográfica de fontes doutrinárias, jurídico-positivas e documentais, em 

especial, dos anais da Constituinte. Conclui-se que, nas três questões investigadas, as 

decisões do STF realizaram atualizações da Constituição, atendendo demandas 

rejeitadas na Constituinte. Porém, esse exercício contramajoritário de reinterpretação 

tende a se dar em prejuízo da segurança jurídica, pela falta de amparo nos debates 

constituintes e na jurisprudência da própria Corte, como identificado nos julgados 

analisados. No Brasil, a ausência de uma cultura de precedentes abre a possibilidade de 

a doutrina da Living Constitution se degenerar em decisões judiciais mais resultantes 

das volições conjunturais do STF do que de uma evolução jurisprudencial consistente. 
 


