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Resumo 
Este capítulo pretende analisar a relação entre as instâncias jurídicas e políticas 
para analisar o protagonismo do STF a partir do marco constitucional de 1988 sob a 
lente da Sociologia do Direito. Como campo de estudos que estabelece interfaces 
coma as Ciências Sociais, os enfoques sociológicos possibilitam o entendimento 
de que a consciência jurídica, além de seu aspecto normativo, precisa atender o 
desenvolvimento social. Pretende-se demonstrar o papel de agente e paciente da 
Suprema Corte como expressão máxima do Judiciário e guardiã da Constituição 
frente às demandas da sociedade a fim de implementar diretrizes jurídicas e sociais. 
A pesquisa bibliográfica se desenvolve com análise qualitativa dos dados. Como 
resultados preliminares tem-se que o Supremo Tribunal Federal apresenta-se como 
representante do meio social na proteção dos direitos fundamentas atuando como 
sujeito e também objeto ante as mudanças sociais.  
Palavras-chave: STF; Sociologia do Direito; Mudança Social.

Abstract:
This chapter intends to analyze the relationship between legal and political instanc-
es to analyze the role of the STF from the 1988 constitutional mark under the lens 
of the Sociology of Law. As a field of study that establishes interfaces with the 
Social Sciences, sociological approaches make it possible to understand that legal 
awareness, in addition to its normative aspect, needs to attend to social develop-
ment. It is intended to demonstrate the role of agent and patient of the Supreme 
Court as the maximum expression of the Judiciary and guardian of the Constitution 
in the face of society’s demands in order to implement legal and social guidelines. 
The bibliographic research is developed with qualitative analysis of the data. As pre-
liminary results, the Federal Supreme Court presents itself as a representative of 
the social environment in the protection of fundamental rights, acting as a subject 
and also an object in the face of social changes.
Keywords: STF; Sociology of Law; Social Change.



O STF SOB O PRISMA DA SOCIOLOGIA DO DIREITO: UMA ANÁLISE DA SUPREMA CORTE
 COMO “AGENTE” E “PACIENTE” DA MUDANÇA SOCIAL

D
IÁ

LO
G

O
S 

EM
 D

IR
EI

TO
  —

  V
O

LU
M

E 
U

M
 

245

É possível observar que, em diversos casos, o STF parece ter assumi-
do o papel de um verdadeiro player dentro da arena política. 

[ Lunardi ]

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A complexidade crescente do mundo atual engendra tensões 
que implicam um constante refazer do “pacto social”. Desse modo, a 
dinâmica dos sistemas jurídicos demanda novos arranjos e suscita o 
“olhar” sociológico para a compreensão das relações entre o Direito 
(enquanto sistema), a Política e a Sociedade. Nesta seara, a Sociolo-
gia do Direito afirmou-se como um campo legítimo de estudos que 
possibilitam uma melhor percepção da influência do Direito na re-
gulação das relações sociais.

Para isso muito contribuíram as interfaces entre a Sociologia 
do Direito e a Ciência Política – além dos estudos históricos e antro-
pológicos –  de modo que ao longo das últimas décadas (a partir do 
marco constitucional de 1988 na caminhada da redemocratização) 
consolidou-se a inter-relação entre o jurídico e o político, sob o pris-
ma da politização do espaço judicial. É importante observar que a 
década de 1990 também consolidou as instituições judiciais como 
uma arena estratégica para a promoção de causas coletivas por parte 
de movimentos sociais, grupos de interesse e associações. 

Em vista das possibilidades apresentadas pela Sociologia do Di-
reito na abordagem dos âmbitos políticos e jurídicos, se pode anali-
sar o protagonismo do STF a partir do marco constitucional de 1988 
em sua capacidade de produzir efeitos na sociedade em virtude de sua 
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 ]  função de interpretar a Constituição e proteger os direitos fundamen-

tais, formulando novos entendimentos e criando “novas regras”. 

Para a abordagem pretendida, este capítulo desenvolve-se par-
tindo da afirmação da Sociologia do Direito como campo de estudos 
que possibilita a articulação entre os níveis jurídico e político para, 
de modo especial, dimensionar a Suprema Corte sob um prisma so-
ciológico e valorizar a atuação do STF como agente e paciente da 
mudança social.

A SOCIOLOGIA DO DIREITO E SUA LEGITIMIDADE 
COMO CAMPO DE ESTUDOS JURÍDICO-POLÍTICOS

É perceptível que ao longo do tempo a sociedade vem se mol-
dando e se transformando de forma cada vez mais rápida e dinâmi-
ca.  Com isso, novas esferas jurídicas emergem e tanto relações inter-
pessoais quanto instituições sociais manifestam-se de forma gradual 
para atender o novo mosaico da sociedade moderna. 

Nesse ângulo, conforme aponta Paulo Nader (2014, p.278.) “[...] 
As relações jurídicas se formam pela incidência de normas jurídicas 
em fatos sociais”, ou seja, o surgimento de novos acontecimentos que 
nunca foram julgados ou legislados pelo Direito trazem uma dificulda-
de maior para a compreensão de como estes serão moldados juridica-
mente, visto que os mesmos possuem a existência e a importância da 
uma infraestrutura legal para atenderem relações da atualidade. 

O jusfilósofo brasileiro Miguel Reale (1994) aborda o fato de 
que a criação de uma norma precisa antes passar por um processo de 
valoração sociológica e filosófica. Isto é, antes da criação das normas 
jurídicas, o legislador precisa analisar o fato social como um todo e 
perceber sua importância moral para a sociedade.

Logo, o campo da Sociologia do Direito vem abrindo portas 
cada vez mais legítimas para o entendimento de que a consciência 
jurídica, além de seu aspecto normativo, precisa atender o desenvol-
vimento social. O Direito não é uma ciência unicamente positiva e 
rígida e, sim, uma área do conhecimento humanístico e transforma-
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dor – não podendo-se falar em Direito sem a sociedade, pois “ubi 
societas, ibi jus”.

A Sociologia Geral é uma disciplina que se dedica ao estudo 
do comportamento humano da vida e das instituições sociais. Uti-
liza-se de mecanismos de investigação com intuito de compreender 
uma gama de elementos: as relações sociais interpessoais, os grupos 
singulares, os impactos sociais causados pela educação, religião, la-
zer, política, as relações de poder, a economia, o meio ambiente, a di-
versidade racial e sexual, o mundo do trabalho, crimes, cultura, além 
de fenômenos como a alteridade e a aculturação. Para o sociólogo 
Giddens (2009) a teoria social tem como cerne central a identificação 
da vida social e seus processos. 

Em vista do exposto observa-se a estreita ligação entre a So-
ciologia e o Direito uma vez que ambos possuem a sociedade como 
cerne.  Desse modo, como área específica da Sociologia Geral, de-
lineia-se a Sociologia do Direito que tem como objetivo estudar as 
instituições sociais, suas relações com o meio jurídico, a lei, a eficácia 
normativa e social da lei e até a opinião pública. Sua configuração 
como campo de estudos deu-se por volta do século XIX com grandes 
pensadores como Émile Durkheim e Max Weber. 

Para Émile Durkheim (1979), o estudo da Sociologia do Direi-
to emprega-se pela metodologia estrutural-funcionalista que reflete 
sobre o direito como dispositivo de controle e estabilidade da socie-
dade, ou seja, a problemática central é exatamente a ordem social. 

Já para Max Weber (1999), a Sociologia do Direito precisa de 
um respaldo histórico, analisando as diferenças epistemológicas em 
relação ao direito dogmático. Assim sendo, Weber ressalva a existên-
cia de um método misto capaz de aplicar a Sociologia do Direito ao 
direito dogmático – não aprofundando na discrição e sim na meto-
dologia analítica.

Além disso, antes de chegar ao seu conhecimento pleno, a Socio-
logia do Direito foi se consolidando ao longo dos séculos. Pode- se citar 
pensadores como Hobbes (2003), Locke (2001) e Rousseau (1973) que, 
ao justificarem o surgimento do Estado, apresentaram ao mesmo tem-
po a importância do direito para a regulamentação do contrato social. 
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 ]  Outrossim, tem-se Karl Max (2013) que apesar de não escrever 

diretamente sobre o Direito, o coloca como chave principal para a 
manutenção do poder entre as classes sociais, melhor dizendo, atra-
vés do seu método denominado “materialismo histórico”, percebe-se 
a importância do direito como um instrumento para justificar a pirâ-
mide da sociedade capitalista.

No Brasil, a Sociologia do Direito surgiu com mais força ape-
nas nas últimas décadas do século XX. E mesmo assim percebeu-se 
que, nos anos 70, as produções acadêmicas referentes ao campo eram 
bastante tangenciadas e que os operadores do direito formados não 
possuíam uma formação intelectual, mas laboral (Farias e Campi-
longo, 1991).  Assim, de acordo com Rosa (1970), a falta de respaldo 
técnico e científico nas faculdades de Direito em todo país foi fun-
damental para que a esfera acadêmica olhasse para Sociologia como 
uma alavanca intelectual para os estudantes da área jurídica.  

Era visível que antes da implementação da disciplina e também 
de outros incentivos acadêmicos, os estudantes e juristas formados 
não possuíam capacidade plena para a produção textual, reflexão e 
criação. Ou seja, afetando diretamente no fato de que para que o Di-
reito acompanhasse a evolução da sociedade era essencial a formação 
de um outro perfil de novos estudantes e juristas.

A disciplina só foi consolidada de fato pelas universidades 
brasileiras a partir 1994. Farias e Campilongo (1991) afirmam que 
diante do descompasso entre direitos assegurados e prática concreta 
de atores sociais, a Sociologia do Direito começou a ganhar força no 
meio acadêmico. 

Portanto, tendo em vista as relações que se estabelecem em 
função da mobilidade social e suas implicações para o Poder Judiciá-
rio, a abordagem sociológica possibilita analisar a Suprema Corte e 
sua atuação de forma cada vez mais efetiva para assegurar e defender 
os direitos fundamentais dos cidadãos. Muitos são os exemplos dessa 
realidade. A título de ilustração, destacam-se o reconhecimento da 
equiparação da união homoafetiva à união estável de casais heterosse-
xuais, a afirmação das cotas raciais e da legitimidade de pesquisas com 
células-tronco dentre tantas demandas que mobilizam a sociedade. 
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Isto posto, torna-se de suma importância a análise do Supre-
mo Tribunal Federal como expressão máxima do Poder Judiciário 
pela lente da Sociologia do Direito, visto que o STF, como instituição, 
delibera frente às mudanças e faz jus ao seu dever protagonista de 
guardião da Constituição para implementar as novas diretrizes jurí-
dicas e sociais.

A SUPREMA CORTE EM UMA PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA

A sociedade está em constante mudança. Nada é estático e 
eterno. Muda o tempo, mudam as estações, os costumes e os hábi-
tos. Para a evolução social, é preciso adaptar-se a essas mudanças 
e atender às necessidades que surgem das novas demandas. Nesse 
cenário, imprescindível se faz a atuação do Estado para atender aos 
fins sociais. O Poder Judiciário, sempre que provocado, torna-se im-
portante colaborador nessa missão. Para Luhmann apud Villas Bôas 
Filho (2010, p. 567), o Direito deve ser visto como objeto inerente às 
associações humanas, sendo concebido como algo imanente à natu-
reza e ligado indissoluvelmente a outros traços característicos da so-
ciedade, tais como as relações de amizade e as relações de hierarquia 
e de dominação.

Para Nascimento (2020) explica que constantemente con-
frontam-se problemas diversos e que, muitas vezes, se faz necessá-
ria a intervenção do Estado, por meio da jurisdição, para solucio-
nar os vários tipos de questões litigiosas que surgem na vida e que 
promovem tensões sociais. A essência dessa intervenção é alicer-
çada no ordenamento jurídico que norteia o viver em sociedade, 
tendo em vista tal intervenção ser reconhecida e confirmada pela 
Carta Magna brasileira. Nesse sentido, exige-se que a atuação do 
juiz seja respaldada por princípios e normas jurídicas “[...] para dar 
suporte técnico às decisões, contribuindo, dessa forma, para que os 
magistrados não extrapolem os limites de sua discricionariedade” 
(NASCIMENTO, 2020, p. 14). Assim, observa-se conforme que os 
magistrados são atores sociais e, dessa forma, moldados em grande 
medida pelo meio social. 
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 ]  De modo mais específico, considera-se nesse capítulo a atuação 

do Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula do Poder Judiciário 
no Brasil, a quem compete precipuamente a guarda da Constituição 
Federal (BRASIL, 1988). Como requisitos, além do critério etário 
(ter mais de trinta e cinco anos), seus ministros devem ostentar no-
tável saber jurídico e reputação ilibada.

O saber jurídico constitui-se como item indispensável aos que 
terão o poder de dizer o Direito em sua última e definitiva instância. 
Por outro lado, é necessário dizer que, embora investidos para o exer-
cício da função técnica de julgar e interpretar o Direito, os ministros 
do STF não podem escusar-se do papel social que exercem, haja vista 
a repercussão que suas decisões e votos alcançam na realidade fática.

Originariamente pode-se observar que a intenção do consti-
tuinte é a de que o Supremo Tribunal Federal deveria estar afinado 
com a sociedade para assegurar-lhe a garantia de seus reais interes-
ses. Nessa perspectiva, pressupõe-se que a Suprema Corte deve bali-
zar sua atuação visando ao interesse do cidadão ao decidir assuntos 
que envolvem a tutela dos direitos e garantias fundamentais. Assim, 
mostra-se relevante que os Ministros da Suprema Corte tenham a 
formação humanística mais completa possível, visto que deve-se 
compreender a lei para além de sua “letra morta”, aplicando de ma-
neira adequada o Direito ao caso concreto (RODRIGUES, 2016).

Nesse sentido, é inegável que a sociedade sente os efeitos da 
aplicação do Direito, e de maneira mais específica, sente de forma 
direta as decisões proferidas pelos ministros do STF (RODRIGUES, 
2016). Para a autora, inúmeros fatores não jurídicos influenciam na 
maneira como os ministros irão interpretar as normas, como se dão 
as suas convicções pessoais, sua formação cultural, o meio de onde 
veio, sua condição social, seu histórico de vida, sua origem, onde es-
tudou, quem foram seus professores, suas fontes de inspirações para 
os estudos, entre outros. 

De acordo com Rodrigues (2016, p. 36) a interpretação do Di-
reito comporta um conteúdo de racionalidade e de referencial. Nesse 
sentido, a autora adverte que o referencial não pode ser único porque 
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a complexidade social encontra seu fundamento em vários valores, 
princípios e comportamentos que derivam dos mais diversos con-
textos sociais, tais como dignidade humana, direitos fundamentais, 
interesses federativos e democráticos, preservação das Instituições, 
ordem e desenvolvimento social (LIMA apud RODRIGUES, 2016). 
Mostra-se absolutamente possível, que estes fatores influenciem mais 
os magistrados do que os critérios e princípios formais da interpreta-
ção hermenêutica jurídica. 

É importante destacar que, antes de tudo, o Direito encontra 
seu âmago nas consequências de seus atos para elaborar suas deci-
sões. Para Barros (2018, p. 536) a decisão é, essencialmente, “[...] 
uma consequência da sucessão de atos que leva em consideração a 
instrumentalidade, o direito material, as provas e a obrigação de de-
cidir a partir das expectativas apresentadas pelas partes envolvidas ao 
longo do processo”.

Nesse sentindo, para além da ideia de processo orientada pelas 
consequências, estas também se confundem com a dinâmica da ope-
ração do sistema jurídico. Assim, Barros (2018) assevera que a deci-
são não é apenas a solução de conflitos, mas é também uma informa-
ção com alto valor normativo para o sistema, esclarecendo como a 
circulação da comunicação ocorre no Direito. Diz-se em outras pa-
lavras, decidir é também esclarecer como uma determinada situação 
social é entendida, fixando um sentido objetivo da norma que não é 
esgotado pelo texto. Disso se pode depreender que a compreensão do 
papel das cortes ganha nova orientação uma vez que essas organiza-
ções “[...] contribuem para determinar os sentidos de diferentes rela-
ções sociais questionadas em juízo e, por consequência, organizam a 
sociedade” (BARROS, 2018, p. 536-537).

Nesse viés, conforme explica Lima apud Rodrigues (2016, p. 12), 
o Supremo Tribunal Federal “é a reserva moral do país”. Atribui-se à 
Suprema Corte a função social de zelar pelos preceitos éticos e morais 
que regem a sociedade e ordenamento jurídico brasileiro. Dessa for-
ma, compreende-se que os seus pronunciamentos são de grande re-
percussão e que, “por expressar a palavra final do Estado, pode mudar 
o rumo do país e o perfil da política socioeconômica”, alcançando o 
cidadão comum em sua vida cotidiana (RODRIGUES, 2016).
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 ]  Portanto, pode-se afirmar que o Supremo Tribunal Federal, pos-

sui notável responsabilidade social, haja vista que diante das inúmeras 
situações em que o governo perde-se na sua atribuição de gerir a Nação 
(visando sempre à prevalência do interesse público) cabe à Suprema 
Corte defender de forma arrojada os interesses e direitos fundamentais 
dos cidadãos. Exige-se da referida Corte muito além do “notável saber 
jurídico”, sendo-lhe necessária a extrema sensibilidade para atender ao 
Direito sem descurar-se dos anseios da sociedade.

O STF COMO “AGENTE” E “PACIENTE”  
DA MUDANÇA SOCIAL

Responsável pela salvaguarda da Constituição, o Supremo 
Tribunal Federal é o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro. 
Observa-se que o STF ganha cada vez mais visibilidade com suas de-
cisões nos casos difíceis, os “hard cases”. Em face de tal visibilidade, 
a Suprema Corte tem sido considerada demasiadamente ativista, vez 
que tem atuado em áreas cuja competência originariamente perten-
ceria a outros poderes. 

Para Koerner (2013, p. 71), “[...] o Judiciário teria missão e for-
ma de atuação claramente definidos: a solução de litígios concretos e 
a interpretação das leis por meio da aplicação da norma geral a cada 
caso particular”. Assim, o modelo ideal e esperado é que o Supremo 
Tribunal Federal continue extraindo da Constituição Federal, tudo 
aquilo que supostamente ela queria dizer e que o legislador origi-
nário não conseguiu efetivar em forma de lei, devendo ser ativista 
dentro dos limites que a Constituição lhe permite e restrito ao abuso 
do ativismo que extrapola esses limites e adentra na seara e prerroga-
tivas dos demais poderes (NASCIMENTO, 2020).

Nessa perspectiva, preceitua Nascimento (2020) que mesmo o 
magistrado sendo livre para exercer suas convicções, deve exercê-la 
dentro da lei, no cumprimento da segurança jurídica sem que o ati-
vismo interfira no ideal democrático. Assim, entende-se que é pos-
sível a existência de um ativismo preponderante do Judiciário, desde 
que aplicado com equilíbrio.
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O Ministro Luiz Roberto Barroso apud Nascimento (2020, p. 20) 
leciona que o ativismo judicial é uma forma proativa de interpretar a 
Constituição que envolve “[...] atitude e escolha para expandir o seu 
sentido e alcance”. Ele ainda entende que tal ativismo se instala ante 
inércia do Poder Legislativo, que contribui de forma negativa para que 
as demandas sociais não sejam atendidas de maneira efetiva. Para ele, 
“quase qualquer questão política ou moralmente relevante pode ser al-
çada ao STF por meio dos “remédios constitucionais”. 

Nessa perspectiva, o Supremo Tribunal Federal cada dia mais 
assume um comportamento mais ativo ao exercer sua função de 
interpretar a Constituição e proteger direitos fundamentais, formu-
lando novos entendimentos e criando “novas regras”. É em virtude 
desse comportamento ativo da Suprema Corte que pode-se dizer 
que “[...]o STF teria a capacidade de produzir efeitos na sociedade” 
(PESSOA, 2012, p. 6).

Lia Braga Pessoa (2012) explica que a Suprema Corte não deve 
ser vista como um lugar único de produção de efeitos. Para ela, não é 
crível que uma decisão do STF possa criar, sozinha, um marco divisor a 
respeito de um determinado assunto. Pessoa (2012, p. 91) entende que 
o STF atua como agente nesse processo de mobilização social, e que 
produz relações de causa e consequência à medida que é provocado. 

Nesse viés, à medida que o STF, demais instituições e popu-
lação interagem com as ações discutidas, ocorre uma rede de troca 
significativa entre estes. Para Pessoa (2012), é partir daí que os efeitos 
socialmente relevantes são produzidos. O Supremo Tribunal Federal 
não deve ser encarado protagonista único da mudança social, mas 
sim como um relevante agente, que atua de maneira única e instantâ-
nea prolatando decisão e gerando, através desta, tais efeitos. 

Cabe ainda uma consideração acerca do papel de agente do 
STF nas mudanças sociais: o Poder Judiciário tem como uma de suas 
características a coercitividade. Nesse sentido, a Suprema Corte, ao 
decidir os “hard cases” vincula a sociedade civil ao cumprimento de 
seu entendimento fixado, visto que essas decisões têm eficácia “erga 
omnes”. Portanto, o STF vem se tornando um agente social cada vez 
mais notável. Por meio da sua tomada de decisão, a Suprema Cor-
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necessitam da atenção institucional, quando os demais poderes que-
dam-se inertes em suas respectivas competências.

Outrossim, o próprio avanço da sociedade faz com o STF seja 
paciente frente às mudanças sociais, uma vez que a Suprema Corte é 
uma instituição que tem como objetivo a proteção da Constituição. 
Ou seja, as demandas e as decisões dos ministros devem ser orienta-
das pelo caráter representativo e iluminista. 

Segundo o Ministro Luís Roberto Barroso (2018), o Supremo 
Tribunal Federal vem, em particular, sendo um veículo em diversas si-
tuações para a representação popular, visto que sua atuação atende a 
demandas da sociedade e, ao mesmo tempo completa a ordem jurídica 
nos casos de omissão do legislador cumprindo ação missão civilizatória. 

Portanto, a Corte tende a ficar à disposição do surgimento de 
novos fatos sociais e relações jurídicas, estabelecendo uma ponte en-
tre a mobilidade social e o direito constitucional. 

Sob essa órbita, a Suprema Corte não é apenas um agente da 
variação social, mas também uma representante do meio social e 
uma pioneira em proteção dos direitos fundamentas e a superação 
de preconceitos e descriminações, fazendo dessa sujeito e também 
objeto ante as mudanças sociais. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Supremo Tribunal Federal cada dia mais assume um compor-
tamento ativo ao exercer sua função de interpretar a Constituição e 
proteger os direitos fundamentais. Isto, porque antes da criação das 
normas jurídicas, o legislador precisa analisar o fato social como um 
todo e perceber sua importância moral para a sociedade. Neste sentido, 
o campo da Sociologia do Direito vem abrindo portas cada vez mais 
legítimas para o entendimento de que a consciência jurídica, além de 
seu aspecto normativo, precisa atender ao desenvolvimento social. 

Como área específica da Sociologia Geral, a abordagem socio-
lógica do Direito considera um amplo campo de possibilidades com 
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enfoques os mais diversos como demonstrado no corpo deste capí-
tulo. Considerando o “lugar institucional” da Suprema Corte, o papel 
de agente não pode ser tomado sob um prisma absoluto. Com isso 
pretende-se reafirmar a perspectiva de que a decisão jurídica não se 
limita aos seus aspectos normativos que supostamente independem 
do ethos de uma sociedade visto que as demandas da sociedade – no 
ritmo das mudanças sociais e seus desafios – implicam a atuação do 
STF como paciente na história.

Por fim, vale ressaltar que como “veículo” de representação 
popular o Supremo, considerado em sua historicidade, desde a sua 
institucionalização no início da experiência republicana, oscilou no 
exercício dos papéis de agente e paciente em meio à dialética das 
transformações sociais evidenciando a íntima relação entre o jurídi-
co e o político. 
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