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RESUMO 

 

 

Um dos problemas mais recorrentes da atualidade é a atuação cada 
vez mais proativa do órgão Judiciário, que praticamente, máxime a partir da 
Constituição de 1988, vem instaurando uma verdadeira judicialização da vida 
cotidiana, daí tal fenômeno passar a ser nominado de ativismo judicial, como 
uma espécie de graduação em relação ao judicialismo em termos de atuação 
judicial. É nesse cenário que se revisita o pensamento de Montesquieu, 
especialmente o sistema de freios e contrapesos cunhado pelo referido filósofo 
e partindo esta dissertação da premissa segundo a qual o povo é o verdadeiro 
detentor da última palavra. Ora, reconhecendo que as questões mais caras à 
sociedade acabam nas mãos do órgão Judiciário, a quem é vedado 
estabelecer o non liquet, este acaba sendo levado a um ativismo que precisa 
ser revisto e o povo deve mostrar a própria força, sob pena de o Brasil, que já 
sofreu com estadania, ter comprometida a liberdade, a democracia, valores 
fundamentais que Montesquieu identifica na forma de governo republicana, 
instaurando-se, enfim, o verdadeiro império das leis. 

Palavras-chave: Ativismo judicial; sistema de freios e contrapesos; soberania 
popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Nowadays, one of the recurring problems is the increasingly proactive role of 
the judiciary organ, mainly after the 1988 Constitution, which is introducing a 
true legalization of daily life, as a sort of graduation compared to judicialism in 
terms of judicial action. Such phenomenon is now nominated as judicial 
activism. It is in this context that revisits the thought of Montesquieu, especially 
the system of checks and balances that coined by philosopher and starting this 
dissertation from the premise that the people are the true holder of the last 
word. However, recognizing that the most expensive matters to society issues 
end up in the hands of the judiciary organ, who is forbidden to establish the non 
liquet , this body ends up being taken to an activism that needs to be revised 
and the society must show their own strength, otherwise Brazil , which has 
suffered from stateship , it will have risked its freedom, democracy, fundamental 
values that Montesquieu identifies in the republican form of government, 
establishing, finally, the true empire of laws. 

Key words: system of checks and balances; popular sovereignty. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Uma das problemáticas mais recorrentes da atualidade é a atuação cada 

vez mais proativa do órgão judiciário, que praticamente, máxime a partir da 

Constituição de 1988, vem instaurando uma verdadeira judicialização da vida 

cotidiana brasileira, daí tal fenômeno passar a ser nominado de ativismo judicial, 

como uma espécie de graduação em relação ao judicialismo em termos de atuação 

judicial. Registre-se, por oportuno, que de forma adrede preferimos a locução 

“ativismo judicial” em vez de “judicialismo”, para enfatizar nossa preocupação com o 

que se pode chamar de judiciariocracia.1 

Considerando o ativismo como o exercício da função jurisdicional para além 

dos parâmetros impostos pelo próprio ordenamento jurídico, que incumbe, 

institucionalmente, ao Poder Judiciário julgar casos, dirimindo conflitos 

intersubjetivos e controlar a constitucionalidade de leis, por exemplo, o que se tem 

visto hodiernamente é uma atuação amplificada do órgão Judiciário. 

Tal postura tem levantado discussões acerca da exorbitância, pelo órgão 

Julgador, dos limites da mera interpretação da lei e redundado na criação de uma 

atmosfera de instabilidade até mesmo em termos de precedentes judiciais, já que se 

perderam os parâmetros e se antes os Magistrados julgavam casos, interpretando a 

lei, nos dias de hoje eles mais julgam a própria lei do que qualquer outra coisa, 

suscitando-se uma espécie de esvaziamento da atividade legislativa.  

Ora, numa época em que o órgão Executivo tem, ao lançar mão das 

Medidas Provisórias, legislado mais do que o próprio Legislativo, tal situação tem-

nos trazido muitos questionamentos acerca da evidente ascensão institucional do 

                                                           
1
 Convém salientar que utilizamos tal nomenclatura para fazer um contraponto à expressão 

“juristocracia”, cunhada por Paiva (2013, p. 499), como reforço semântico para destacar a ideia de 

atividade emanada do órgão Judiciário, em vez de emanação do direito em geral que a primeira 

expressão faz supor. 
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órgão Judiciário e risco de desequilíbrio entre este e os demais órgãos de poder e 

que são o Legislativo e o Executivo.  

É inegável que a existência do órgão Legislativo, além de se justificar, de per 

si, dentro da estrutura do Estado moderno o próprio Estado de direito, porque é da 

lei que ele emana, também está a serviço e é instrumento da Federação e da 

soberania popular, por nele estarem alocados os representantes do povo e os dos 

Estados (Deputados e Senadores, respectivamente). Da mesma sorte e é 

estranhamente que afirmamos, é o órgão Legislativo quem sofre mais usurpação de 

funções.  

Destarte, tal sucede, por exemplo, não só pelo próprio controle de 

constitucionalidade exercido pelo órgão Judiciário e que pode redundar na 

invalidação indevida de atos normativos, retirando do mundo jurídico o produto da 

atuação legiferante, como também através de decisões que demonstram uma 

interpretação da lei que se desprende do texto legal e figura como atividade criativa. 

É nesse cenário que se impõe seja revisitado o pensamento de 

Montesquieu, na obra O espírito das leis, que tem como ponto central a lei e por 

isso, não à toa, o autor preferiu nominar a obra como tal e não a partir da Teoria da 

separação dos poderes, ressaltando-se que utilizaremos tal nomenclatura, porque 

consagrada, em que pese a crítica no sentido de que o poder não se reparte, sendo 

uno, de modo que apenas o exercício respectivo é fracionável, tratamento este 

similar ao dado ao instituto da competência no âmbito do direito processual.  

E, assevere-se, a necessidade de revisitação do pensamento de 

Montesquieu em O espírito das leis, prende-se à análise, se, de fato, o sistema de 

freios e contrapesos – que consiste no poder e ao mesmo tempo faculdade de 

contenção, entre si, dos órgãos de poder, nos quais se inclui a possibilidade de 

invalidar, se for o caso, os atos dos demais - do século XVIII, quando da sua 

concepção, até a atualidade, passou por uma era de mudanças sensíveis, sendo o 

órgão Judiciário um perfeito exemplo disso ao passar de coadjuvante para ganhar 

contornos de protagonista no âmbito do Estado democrático de direito. 
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Atrelado a isso, não podemos olvidar que, além do confronto entre ativismo 

judicial de um lado, e equilíbrio entre os poderes e democracia do outro lado, há 

também algumas questões acerca do modelo de Estado Brasileiro, ou seja, do bem-

estar social, que serão trazidas e merecem consideração. 

Na presente pesquisa, iniciaremos trazendo o conceito de ativismo judicial e 

a origem da expressão, sequenciando com a temática como decorrência da 

ampliação da jurisdição constitucional e fechando o primeiro capítulo com um caso 

paradigmático. 

Registre-se, por oportuno, que como base doutrinária para abordarmos a 

origem do instituto ativismo judicial, utilizaremos como fonte a obra de Keenan 

Kmiec, que deu importante contribuição sobre o tema em seu artigo intitulado The 

Origin and Current Meanings of "Judicial Activism", citação recorrente nos trabalhos 

sobre a temática. 

Ademais, traremos, no segundo capítulo, algumas considerações acerca do 

pensamento de Montesquieu, na obra O espírito das leis, um dos pilares do nosso 

estudo e, ato contínuo, tendo o presente trabalho, como marco temporal, a 

Constituição de 1988, faremos uma digressão até a concepção de Estado liberal 

burguês cujo apogeu corresponde ao século XVIII e à Revolução Francesa, 

merecendo, de antemão, destacar que tomaremos como referência, para tanto, a 

concepção de Estado liberal burguês na França. 

Ainda no segundo capítulo explicaremos sobre a lei, sobre o papel do 

legislador e o do Magistrado na visão de Montesquieu, fechando o capítulo com uma 

breve análise acerca da natureza da atividade judicial, se mecanicista, meramente 

interpretativa ou se construtora. 

No último capítulo, que vem como nossa proposta diante do ativismo judicial, 

faremos uma análise histórica preliminar sobre o Brasil considerando duas fases: a 

primeira, que chamamos de Estadismo, e a segunda, que é a dos tempos hodiernos 

e que chamamos de ativismo judicial.  
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Daremos sequência lançando os aspectos principais, em termos críticos, do 

ativismo judicial, como decorrência, dentre outros fatores, da ampliação da jurisdição 

constitucional; explicaremos a virtude segundo o pensamento de Montesquieu e 

fecharemos com nossa proposta, afinada com o pluralismo discursivo e com a 

concepção de liberdade e de democracia, trazendo um breve histórico dos modelos 

de Estado, algumas pré-compreensões acerca de democracia constitucional e tendo 

como base teórica, nesse sentido, o pensamento de Jürgen Habermas, na obra A 

ética da discussão e a questão da verdade, da qual traremos uma síntese. É, em 

suma, o que traremos doravante. 
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1 ASPECTOS DA INTERVENÇÃO DO JUIZ NA VIDA SOCIAL BRASILEIRA: 

O ATIVISMO JUDICIAL 

 

 

Não é de hoje que se fala em ativismo judicial e que se acusa o órgão 

Judiciário de usurpar funções típicas de outros poderes. Não importa a tradição 

jurídica, se sectário da common law ou do modelo romano-germânico2, o fato é que 

a onda ativista tem infectado quase todo o mundo. 

Para a discussão de tal problemática, porém, impõe-se trazer algumas 

noções preliminares a respeito, como origem e significado da expressão ativismo 

judicial, confrontando-a com o instituto do judicialismo, bem como comentando tal 

fenômeno frente à ampliação da jurisdição constitucional e arrematando o capítulo 

com um caso paradigmático, dando-o cunho ilustrativo.  

 

 

1.1 Ativismo judicial: origem e significado da expressão 

 

 

Ab initio, impende consignar que a expressão ativismo judicial, objeto do 

nosso estudo, não deve ser confundida aqui com judicialismo, uma vez que o 

primeiro, embora nem todo o tempo seja consignado na doutrina e em diversos 

veículos de comunicação com cunho pejorativo e isso explicarei doravante, aqui a 

intenção foi, já no primeiro momento, fazer o leitor antever tratar-se de uma crítica ao 

instituto.  

                                                           
2
 Embora façamos novas considerações acerca das referidas tradições jurídicas, cumpre-nos 

adiantar, a título de prévio apontamento, que, basicamente, a tradição jurídica da Common law é o 
modelo adotado pelo Direito inglês e, uma vez tendo sido elaborado com base no direito 
consuetudinário, tem como fonte precípua os precedentes judiciais. Por outra banda, a tradição 
romano-germânica tem a lei como fonte primeira, sendo recorrentes as obras doutrinárias. (VENOSA, 
2005, pp. 103-104) 
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Entrementes, é prudente pontuar que judicialismo pressupõe uma atividade 

típica e de contornos bem delimitados e que, segundo Tavares (2012, p. 13), 

“merece ser amplamente conhecida e discutida em suas bases, efeitos e limites, 

intimamente veiculada à proposição de uma supremacia constitucional eficaz e 

efetiva”.  

Com efeito, o que podemos inferir é que judicialismo suscita uma atuação 

sadia do órgão Judiciário, despida de ingerência nas atividades típicas dos outros 

poderes. Assim, por se tratar de intervenção prevista na Constituição, reconhecemo-

la como legítima.  

A judicialização (ou judicialismo) e o ativismo judicial, embora decorrentes de 

uma mesma família, não são, porém, sinônimos. Do ponto de vista imediato, 

decorrem do mesmo fato: da complexidade das relações humanas, que fazem vir à 

tona um número sem fim de casos chamados difíceis, colocados ao crivo do órgão 

Judiciário. 

Por seu turno, Barroso (2013, p. 241) define judicialização como sendo o 

fato de “questões relevantes do ponto de vista político, social e moral estão sendo 

decididas, em caráter final, pelo Poder Judiciário”.  

Em outras palavras, judicialização, sob tal prisma, é, pois, o envio de 

questões para o órgão Judiciário, questões estas que a princípio seriam dirimidas no 

âmbito dos demais poderes e que figuram como as instâncias políticas tradicionais.  

Feita tal separação conceitual entre judicialismo e ativismo judicial, 

partiremos, doravante, ao estudo deste que, eixo desta pesquisa, é uma expressão 

fluida, escorregadia, que traz consigo um cunho pejorativo desde a origem. No 

entanto, registre-se que nem sempre é colocado como algo negativo.  

Nos anos 90, referido termo, juntamente com a expressão “ativista judicial”, 

aparecera de forma assustadora em 3.815 artigos de jornal. Por sua vez, de 2000 a 

2004, tais expressões surgiram em 1.817 artigos. (KMIEC, 2004, p. 1441) 

Por ironia, como o termo se tornou cada vez mais comezinho, o respectivo 

significado tornou-se cada vez mais assimilável, embora seja oportuno ressaltar que 
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à dita expressão foram e são dadas variadas e, por que não dizer, contraditórias 

definições. Assim, estudiosos e magistrados formularam e ainda formulam variados 

conceitos que, na maioria das vezes, são vazios de conteúdo. 

O termo supracitado é, há tempos, tão corriqueiro, que há mais de meio 

século um estudioso escreveu ter vivido dias de ativismo, o que também sucedera 

em comentário de um magistrado, há trinta anos atrás.3 (KMIEC, 2004, p. 1443) 

O fato é que a expressão ativismo judicial sempre trouxera uma diversidade 

de significados, sendo os cinco principais os seguintes: a) a atuação voltada a 

desafiar atos de constitucionalidade defensável emanados de outros poderes; b) 

estratégia de não-aplicação de precedentes; c) prática que permite aos juízes 

legislar “da sala de sessões”; d) afastamento dos cânones metodológicos de 

interpretação; e) julgamento para alcançar resultado predeterminado (KMIEC, 2004, 

p. 1444) 

Quanto ao primeiro significado da expressão ativismo que o referido autor 

consigna, traz à tona o problema do risco de lesão à separação dos poderes, daí 

porque referida atuação é tão questionada quanto à legitimidade do órgão Judiciário.  

Tal postura é mal vista ante a existência de duas posições possíveis 

adotáveis pelo órgão judicante diante de questões sensíveis e sobre as quais paira 

certo grau de incerteza sobre a interpretação a ser dada ao texto constitucional, ou 

seja, ou adotando uma postura de autocontenção, de modo a prestigiar a lei como 

decisão do órgão Legislativo ou interpretando a Constituição de modo a invalidar, 

por inconstitucionalidade, certas ações políticas dos demais órgãos de poder. 

A grande questão que enfrenta o ativismo judicial é a interpretação 

constitucional, máxime nos casos difíceis, decorrentes do próprio aumento da 

complexidade das relações que permeiam no seio da sociedade.  

                                                           
3
 Quando se fala 30 anos atrás deve-se atentar para o fato de que a referência de tempo é o ano do 

artigo da lavra de Kmiec, ou seja, 2004. 
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Assim, o parâmetro a ser utilizado para aferirmos se uma decisão é ativista 

ou não de longe reside na controvérsia da discussão a partir da leitura do texto 

constitucional.  

Com efeito, não é o controle de constitucionalidade da lei que caracteriza o 

ativismo judicial, na medida em que tal competência vem consubstanciada na 

Constituição Federal, no art. 102, I, a4, não havendo, pois, que se falar em 

exorbitância de limites de competência.  

A atuação caracterizada como ativista é na qual, aproveitando-se da falta de 

parâmetro interpretativo vinculativo para casos difíceis, o Magistrado desafia os atos 

de outro poder estatal, muitas vezes até exorbitando os limites da lei sobre a qual se 

funda, daí falar-se em postura ativista. 

O segundo significado atribuído à expressão refere-se ao afastamento, pelo 

Magistrado, dos precedentes judiciais. Para facilitar o entendimento da assertiva 

retro, impende, sucintamente, trazer mais algumas características atinentes ao 

sistema da common law. 

A base dessa tradição jurídica é a doutrina do stare decisis,  segundo a qual 

as decisões prolatadas por órgãos judiciais superiores devem ser seguidas por 

órgãos inferiores toda vez que estas estiverem diante de fatos idênticos 

(verticalização dos precedentes).  

Além disso, a um tribunal, no dito sistema, não é dado ignorar seus próprios 

precedentes (horizontalização dos precedentes), salvo em caso de overruling, ou 

seja, a desconstituição fundamentada do precedente, que perderá o cunho 

vinculante. (VALLE, 2012, p. 22) 

                                                           
4
 Art. 102, I, a, da Constituição assim prevê: Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, 

a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: a) a ação direta de 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de 
constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. (BRASIL, 1988, p. 01) 
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Destarte, na referida acepção, o ativismo judicial corresponderia à 

desobediência aos precedentes vinculantes (vertical ou horizontal) sobre o 

respectivo órgão julgador.  

Registre-se, por oportuno, que não podemos, entretanto, caracterizar como 

ativismo judicial o overruling, uma vez que se trata de uma técnica típica do sistema 

mencionado, razão pela qual a superação do entendimento, em razão de nova 

interpretação ou de novas circunstâncias (casos de overruling) não encaramos como 

ativismo, comungando do posicionamento de Valle (2012, p. 22) 

O terceiro significado atribuído ao termo ativismo, que leva em conta os 

juízes “legisladores”, diz respeito à própria noção que se tem do direito e dos limites 

do órgão Judiciário. É, para nós, o viés mais recorrente do ativismo. 

Ora, a tarefa dos tribunais não é criar lei nova, mas extrair o sentido do texto 

normativo. Destarte, um juízo ativista seria o que extrapola os limites do legislador 

positivo, indo além do consignado por este último.  

No mesmo compasso, irrompe a quarta acepção, a qual envolve o 

afastamento, pelo tribunal, dos cânones aceitos de interpretação. Assim como a 

concepção anterior, diante da inexistência de técnica interpretativa segura aos casos 

cada vez mais difíceis levados ao crivo dos tribunais, não é tarefa fácil definir 

parâmetros comuns de interpretação capazes de, uma vez desrespeitados, 

concluirmos pela configuração de uma postura ativista. 

Outrossim, quanto à derradeira definição do termo dada por Kmiec (2004), 

identifica este como postura ativista a atuação jurisdicional voltada a fins 

predeterminados, hipótese que enseja ressalvas.  

Ora, com efeito, considerando o ser humano dotado de pré-compreensões a 

partir da própria história de vida, dos valores e das convicções filosóficas; 

considerando, ainda, a própria falibilidade humana, não é de se estranhar que o 

método racional empregado pelo Magistrado às vezes seja apenas com o intuito de 

chancelar convencimento formulado antes mesmo de aberto o contraditório. A 
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aferição, em termos práticos, da finalidade preexistente à própria atuação judicial é 

que é, porém, tarefa hercúlea.   

A par de tais acepções trazidas por Kmiec, concordamos que o significado 

da expressão ativismo judicial, de tão consagrada e comentada, é vazio, embora 

traga consigo grande dose de pejoratividade, razão pela qual é tão importante 

pesquisar um conceito que seja racionalmente razoável e crível para, a partir deste, 

partirmos para uma discussão construtiva acerca da temática. 

Pesquisando acerca do emprego mais antigo da expressão, resta patente 

um incipiente otimismo sobre a idoneidade do termo no sentido de contribuir para 

que a comunidade jurídica e o público passem a melhor assimilar a natureza da 

tomada de decisão judicial.  

Com efeito, a ideia de ativismo judicial surgira primeiro do que o próprio 

instituto enquanto nomenclatura, remetendo, antes do século XX, à noção de 

legislação judicial, ou seja, aos juízes enquanto criadores do direito positivo, o que, 

já na concepção inicial, era tido como usurpação da função legislativa. (KMIEC, 

2004, p. 1444) 

Com o advento do New Deal e da revolução de 1937, irrompe uma nova 

onda de discussões acerca do fenômeno, marcando a retomada de novas críticas, 

embora a literatura contemporânea não o nomine de “ativismo judicial”. (KMIEC, 

2004, p. 1445)  

Anos mais tarde, depois que o New Deal passou a ser reputado de base 

constitucional, a expressão ativismo judicial veio a compor o discurso jurídico. 

(KMIEC, 2004, p. 1445) 

Segundo Kmiec (2004, p. 1446), foi Arthur Schlesinger, na Revista Fortune, 

o primeiro a fazer uso do termo ativismo judicial, na edição de janeiro de 1947. Não 

por acaso, a primeira veiculação do termo deu-se em uma revista de grande 
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popularidade, não direcionada ao público jurídico, para atrair a atenção da 

sociedade. (KMIEC, 2004, pp. 1445-1446) 56 

O artigo mencionado, pioneiro na menção à expressão ativismo judicial, 

dividiu três grupos, sendo o primeiro composto pela Escola de Black, Douglas 

Murphy e Rutlege, caracterizados como os "ativistas judiciais" e que identificam a 

Suprema Corte como promotora na afirmação do Estado do bem-estar social; o 

segundo grupo seria composto pela Escola de Frankfurt, cujos adeptos são tidos 

como campeões da autorrestrição; e, por fim, pela Escola de Reed e do chefe de 

Justiça Vinson, que compõem o grupo intermediário.  

Na ocasião, discutiu-se sobre a interpretação da legislação pelo Tribunal e 

sobre a operacionalização do sistema judiciário em um Estado democrático. (KMIEC, 

2004, pp. 1446)  

Schlesinger, já nas primeiras reflexões acerca do ativismo judicial 

prelecionava no sentido de se reputar inseparáveis o direito e a política. (KMIEC, 

2004, pp. 1447).  

De acordo com as ideias de Schlesinger, a afirmação do Estado do bem-

estar social justificava a intervenção do Juiz no campo da política, o que não ocorria 

com a corrente que pregava a autorrestrição (self-restraint).  

Destarte, o Tribunal estaria legitimado a usar o respectivo poder político para 

intervir no campo da política com vistas à obtenção de fins sociais hígidos. (KMIEC, 

2004, pp. 1447).  

                                                           
5
 A referência do artigo está inserida na nota 22, p. 1446, do artigo de KMIEC, nos seguintes termos: 

Arthur M. Schlesinger, Jr., The Supreme Court: 1947, FORTUNE, Jan. 1947, at 202, 208. 

6
 Por outro lado, registre-se que a afirmação mencionada não é pacífica como a primeira vez em que 

se veiculou a expressão ativismo judicial, havendo menção na doutrina no sentido de que a 
expressão fora empregada pela primeira vez na imprensa da Bélgica, em 1916. (ALMEIDA, 2011, p. 
01) Considerando, porém, que doutrinadores do porte de Luís Roberto Barroso adotam a obra de 
KMIEC como fonte sobre a origem do ativismo judicial, fizemos a mesma opção, daí porque nos 
referimos à Revista Fortune, edição de janeiro de 1947, ali citada, como a primeira referência ao 
ativismo judicial. 
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Com isso, na contramão estariam os que pregavam o self-restraint 

(autorrestrição judicial), os quais seriam mais incrédulos em relação à visão de 

justiça dos juízes singulares, de modo a não se recomendar a intervenção judicial no 

campo da política. Para estes, assim, os fins não justificariam os meios. 

Nesse contexto, para a Escola de Frankfurt, que prega a autorrestrição 

judicial como forma de conter a supremacia judicial, tal postura é uma forma de 

bradar a fé no princípio da separação dos poderes e no regime democrático.  

Para estes, somente o legislador tem idoneidade para sanar leis, não o juiz, 

sob pena de se colocar a democracia em risco. Em certa medida, concordamos com 

referido posicionamento, embora mais adiante, em capítulo próprio, faremos as 

devidas ressalvas. 

Hodiernamente, a política está atrelada a todos os campos, daí a 

intervenção judicial no campo da política ser consequência da ampliação da 

complexidade das relações firmadas na vida em sociedade. Desse modo, ao passo 

que não se pode excluir do direito o elemento axiológico (valor), nos tempos 

hodiernos tem sido cada vez mais corriqueiro o encontro do direito com a política.  

Entrementes, cumpre-nos concordar, já nessas primeiras linhas deste 

trabalho, com a corrente de Frankfurter, quando defende a autorrestrição judicial 

como forma de conter o arbítrio judicial, já que, diante da multiplicidade de visões de 

justiça, impor o órgão Judiciário a própria visão – leia-se: em questões tipicamente 

incumbidas a outros órgãos de poder - gera uma inconveniente impressão de 

supremacia judicial, que ameaça o processo democrático. 

Além disso, tal postura também vulnera a segurança jurídica, porquanto o 

ativismo judicial muitas vezes é oriundo de juízes singulares, cujas posições dentro 

do órgão Judiciário podem divergir ensejando uma incerteza aos jurisdicionados 

quanto ao resultado de um processo judicial, quanto à visão de cada órgão/unidade 

jurisdicional a ser consignada na sentença. 

Referidas discussões relacionadas ao ativismo judicial são centrais desde 

1947, ano do primeiro documento que veiculou o fenômeno ativismo judicial com 
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referida nomenclatura, tal qual em 2004, ano do artigo de Kmiec, base para nossa 

conceituação de ativismo judicial e cuja citação é unânime nos textos mais 

profundos sobre a temática.  

Hodiernamente também ativismo judicial é um tema bastante investigado no 

meio acadêmico, sendo a temática discutida não só nos bancos das universidades 

como também no âmbito dos órgãos de poder, na sociedade e na imprensa em 

geral. 

Schlesinger (apud KMIEC, 2004, pp. 1448-1449), cujo artigo promove o 

primeiro debate significativo sobre ativismo judicial adota a corrente que defende a 

autorrestrição judicial, porém faz uma espécie de modulação, ou seja, embora 

concorde que a atividade jurisdicional deve se restringir à aplicação da lei, fugindo 

da tentação de criar lei ou de invadir o espaço típico do órgão Legislativo, prega uma 

exceção a favor do ativismo judicial e que corresponderia aos casos de liberdades 

civis. Assim, para ele, a proteção dos direitos humanos justificaria o ativismo judicial. 

Analisando as referências sobre o tema a partir de 1947, quando o artigo de 

Schlesinger foi publicado, vê-se que diversas dicotomias não são apenas dos dias 

de hoje, mas de tempos mais remotos, questões como o problema do 

contramajoritário (os juízes não eleitos democraticamente com poderes para 

invalidar leis aprovadas por detentores de cargos eleitos pelo voto popular); 

precedentes judiciais fundados em princípios expressos ou mesmo implícitos na 

Constituição; criatividade judicial; direitos humanos e democracia; lei versus política 

e outras temáticas igualmente fundamentais. 

Mas o fato é que, em que pese o termo ativismo judicial guardar por detrás 

um cunho pejorativo, no primeiro momento, o juiz ativista era visto como algo 

singelamente elogioso, já que trazia consigo a ideia de Magistrado comprometido 

com a afirmação dos direitos civis, dando exemplo de independência funcional.  

Schlesinger preferiu descrever o que seria uma postura ativista e daí 

consignou que só poderia ser admitida tal postura em caráter excepcional, na 

afirmação dos direitos humanos, para o resguardo destes. 
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Ora, a despeito de uma postura voltada à defesa dos direitos civis configurar 

algo positivo em termos de ativismo, não se pode olvidar que desde a primeira 

publicação sobre a temática o problema do contramajoritário é pauta de discussão e 

de críticas severas, na medida em que os direitos civis são a essência do próprio 

regime democrático. 

Ademais, um fato é manifestamente inegável: o ativismo judicial é um 

instrumento muito eficaz para atrair o povo para o engajamento nas questões mais 

caras para a sociedade, como as condições sociais, a economia, o desenvolvimento 

etc. Desde 1947, ano do primeiro artigo publicado utilizando tal nomenclatura, já se 

antevia tal repercussão positiva, mas que, inexoravelmente, traz uma certa 

ascensão ao órgão Judiciário. 

Registre-se, por oportuno, que apenas em 1950 o termo multicitado passou 

a ter uma conotação pejorativa, tornando-se, a partir da perspectiva de direito 

comparado, objeto de estudo. (KMIEC, 2004, p. 1452)  

Kmiec faz uma análise profunda acerca de artigo sobre a temática da lavra 

de Edward McWhinney, que trata do assunto dando sequência a estudos de alguns 

predecessores importantes como Holmes e Schlesinger. Traz, nesse passo, alguns 

pontos importantes como a autorrestrição judicial, tendo esta como contraponto a 

presunção constitucionalidade das leis.  

Ainda nesse passo, é mais do que cediço que a revisibilidade judicial nem 

sempre é a medida mais eficiente em termos de elaboração de políticas públicas, 

mesmo porque, apesar de versados na lei, os Juízes não são os agentes com mais 

aparato para aferir os valores da comunidade em se tratando de políticas 

constitucionais. (KMIEC, 2004, p. 1453) 

Uma outra objeção a ser colocada em face do ativismo judicial é a 

limitabilidade de visão acerca dos problemas sociais subjacentes ao processo, o que 

impede que a decisão judicial seja mais construtiva, na medida em que só parte da 

realidade é possível aferir por intermédio do contraditório. 
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Ainda criticando o ativismo judicial, é que irrompe o problema do 

contramajoritário, o qual era discutido já em meados do século passado. Já naquela 

época questionava-se acerca da legitimidade da jurisdição constitucional, criticando 

a possibilidade de Juízes que não figuram como representantes do povo fazerem 

prevalecer a própria vontade em detrimento da lei emanada de representantes 

eleitos pelo voto. 

Assim, como visto, desde o primeiro trabalho notável em termos conceituais 

já era pauta de discussão a crise de legitimidade do órgão Judiciário na atuação 

ativista diante da manifesta invasão nas searas típicas dos demais poderes. 

McWhinney teve como papel fundamental trazer o tema ativismo judicial 

para o debate acadêmico. Contudo, a primeira vez em que o termo foi veiculado 

num documento judicial deu-se pelo Juiz Joseph C. Hutcheson Jr., a empregá-lo em 

um parecer judicial anulando decisão de primeira instância sobre caso envolvendo 

crime de homicídio. (KMIEC, 2004, pp. 1454-1455). 

O Juiz Wilkinson, tratando do ativismo judicial como uma atividade judicante 

idônea a invalidar um produto do processo democrático, traz o que seriam três fases 

do ativismo judicial nos Estados Unidos no século XX. A primeira etapa teria 

começado aproximadamente com o caso Lochner versus Nova York e durado até o 

início do New Deal7. (KMIEC, 2004, pp. 1461-1462) 

A segunda fase, por sua vez, ocorrera durante os anos em que a Suprema 

Corte fora presidida por Warren, aproximadamente entre a década de 1950 até o 

início dos anos 70. E, por fim, o terceiro estágio do ativismo judicial, provavelmente, 

                                                           
7
 Em 1905, Lochner, um padeiro norte-americano ingressa com ação judicial pleiteando a limitação da 

jornada de trabalho fixada por lei pelo Estado de New York, então de 10 horas diárias e sessenta 
horas semanais. Chegando o caso à Suprema Corte norte-americana, influenciada por um 
capitalismo liberal, proclamou que a lei em questão violava a liberdade contratual. Destarte, firmou-se 
o entendimento no sentido de que nem o Estado de New York estaria autorizado a fixar as horas 
máximas da jornada de trabalho, nem a Suprema Corte poderia tomar decisões com o escopo de 
regular políticas chamadas de proteção social, ou seja, voltadas ao bem-estar. Tal decisório interfere 
na atividade legislativa do Estado de New York, adotando uma postura conservadora, ou seja, de não 
intervenção estatal na esfera privada dos particulares. (TASSINARI, 2013, p. 19) 
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teria começado com o caso New York versus Estados Unidos8 e continuado no 

século XXI. (KMIEC, 2004, p. 1462) 

Destaque-se que, nos Estados Unidos, local onde se originou o ativismo 

judicial, o traço característico deste na terceira fase, dita contemporânea, é o 

renascer do interesse em fazer reviver as garantias estruturais da dupla soberania, 

emergindo como importante mandamento constitucional o federalismo, esquecido na 

segunda fase do ativismo.  

Feitas tais considerações acerca da origem do ativismo, verifica-se que a 

expressão não traz um conceito unívoco, tendo sido usada na realidade dos Estados 

Unidos, onde se originou, sob diversos viéses, ou seja, desde associado à ideia de 

órgão Judiciário, de política e de legislação, sendo tema de debate acadêmico, a até 

mesmo como rótulo semelhante à ofensa ou a xingamento, uma espécie de resposta 

para quando o Magistrado faz uso de uma via em que se comporta mal. 

Feita a necessária análise histórica do instituto, tomando como base o 

pioneiro trabalho de Kmiec, é imperioso, doravante, destacar que, entre nossa 

melhor doutrina, concebe-se o ativismo judicial como sendo uma locução de origem 

norte-americana, utilizada para se referir à atuação da Suprema Corte dos Estados 

Unidos durante a presidência de Earl Warren, entre 1954 e 1969. (BARROSO, 2013, 

p. 244-245)  

Em dito período, mudanças sensíveis foram levadas a efeito e tiveram forte 

repercussão política a partir de uma jurisprudência progressista no tocante aos 

direitos fundamentais, revolução essa implementada por aquela Corte sem qualquer 

participação do Congresso ou do órgão Executivo, razão pela qual, como reação de 

uma corrente conservadora, à locução ativismo judicial fora atribuída uma conotação 

pejorativa, por figurar como uma intervenção judicial que redunda em interferência 

dos espaços que o constituinte tipicamente reservou aos outros dois órgãos de 

poder. 

                                                           
8
 No caso New York versus Estados Unidos, do ano de 1992, foi decidido pela Suprema Corte de 

Justiça dos Estados Unidos por maioria, que o ato de 1985 que leva o título de Política de baixo nível 
dos resíduos radioativos excedeu o poder do Congresso sobre a Cláusula do Comércio. (UNITES 
STATES OF AMERICA, 1992) 



32 

 

 

 

Ora, não é de hoje que o Judiciário é acusado de usurpar espaços de outros 

poderes, remontando tal discussão à decisão da Suprema Corte norte-americana, 

que em 1803, sob a presidência do Juiz Marshall, avocou para si a responsabilidade 

pela supremacia da Constituição, na decisão do caso Marbury versus Madison. 

(TAVARES, 2012, p. 60) 

Assim, desde o judicial review norte-americano, sistema que permite a 

análise, pelo órgão Judiciário, acerca da constitucionalidade das leis, com o caso 

Marbury versus Madison, em 1803, quando a Suprema Corte norte-americana 

adotou o controle judicial de constitucionalidade das leis, mesmo sem amparo 

expresso na Constituição, que nada falava sobre esse poder da Suprema Corte de 

invalidar atos do órgão Legislativo, tem se questionado acerca daquilo que 

chamamos de ativismo judicial e que pressupõe uma atuação judicial que ultrapassa 

os limites da atividade jurisdicional, subtraindo dos demais poderes funções próprias 

destes. 

No Brasil, nos últimos tempos, o órgão Judiciário tem ganhado espaço 

preponderante em manchetes de jornais e revistas, noticiando pronunciamentos 

judiciais. O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, tem ganhado 

visibilidade nunca dantes vista.  

Assim, para nós, ativismo judicial é a ingerência, pelo órgão Judiciário, nas 

atividades típicas de outros poderes; a interferência nos espaços que o constituinte 

tipicamente reservou aos demais órgãos de poder, amplificada a partir da existência 

de casos cada vez mais difíceis, de uma liberdade cada vez maior de um Poder9 

Judiciário independente, ante a inexistência de um método interpretativo seguro e a 

ampliação da jurisdição constitucional. 

                                                           
9
 Registre-se a título de nota que embora seja cediço que o poder é uno e, portanto, as funções 

legislativa, executiva e judicial são exercidas pelos respectivos órgãos, por se tratar de expressão 
consagrada, feita a presente ressalva, em alguns momentos faremos menção neste trabalho à 
expressão “poder” para nos referirmos a órgão. 
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Destarte, influenciada pelo neoconstitucionalismo, por decorrer deste a 

ampliação da jurisdição constitucional, tal circunstância tem fomentado a discussão 

sobre o tema e cujas nuances serão objeto do tópico seguinte. 

 

 

1.2 O ativismo judicial e a ampliação da jurisdição constitucional 

 

 

A partir da Segunda Guerra Mundial, o Estado Constitucional consolida-se, 

na Europa. Até então, lá, como destaca Barroso (2013, p. 240), vigorava, por vezes, 

um modelo de Estado de Direito em que a Constituição era vista, precipuamente, 

como um texto, um instrumento político. Nele, as normas não incidiam diretamente 

nos casos concretos, ficando sujeitas à regulamentação pelo legislador ordinário e 

pelo administrador público.  

Aqui no Brasil, destaque-se, mormente durante a vigência do Código Civil de 

1916 e até muito pouco tempo atrás nos bancos das universidades, todo o estudo do 

Direito era voltado predominantemente à legislação infraconstitucional, 

centralizando-se no Direito Civil, dada a tradição individualista e patrimonialista que 

reinava. 

Assim, primava-se pela autonomia da vontade, pelo princípio da 

relatividade10 e não se falava em função social do contrato, da propriedade, mesmo 

porque o Código Civil de 1916, dado o ideário liberal-iluminista da Revolução 

Francesa no qual estava inspirado, fazia com que a tônica fosse a liberdade 

contratual. 

Sob tais auspícios, a Constituição não passava de um documento retórico, 

formal, de pouca valia em termos de aplicabilidade e de exigibilidade. Contudo, a 

partir da Constituição de 1988, quando houve a redemocratização do Brasil, irrompe 

                                                           
10

 A título de nota, insta consignar que o princípio da relatividade, mandamento geral da teoria dos 

contratos, reza que tal ato jurídico vincula apenas os contratantes. (VENOSA, 2003, p. 377) 
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o direito positivo dos princípios e dos valores, estes últimos que ficavam outrora 

apenas no campo do direito natural.  

O sistema jurídico passa, pois, a ser aferido não mais como um sistema 

de meras regras, mas como um sistema de regras, de princípios e de valores, 

concomitantemente. 

É nesse novo cenário que nasce o pós-positivismo, base filosófica do 

neoconstitucionalismo, que abandona o modelo Kelseniano de pirâmide, com a 

concepção de Constituição no topo. A Norma Ápice, a partir de então, passa a ser 

vista como o eixo de uma ordem que se difunde num sistema aberto, como o pilar do 

ordenamento jurídico. 

O constitucionalismo moderno é o movimento político, social e cultural que 

discute nos planos político, filosófico e jurídico a organização tradicional de domínio 

político, sugerindo a criação de uma nova forma de ordenação e de fundamentação 

do poder político. (CANOTILHO, 2003, p. 52) 

Segundo Barroso (2005, p. 01), como marco histórico, o parâmetro principal 

no desenvolvimento do novo direito constitucional é a Lei Fundamental de Bonn 

(Constituição alemã), de 1949, e, especialmente, o estabelecimento do Tribunal 

Constitucional Federal, instalado em 1951. 

Como adiantado retro, o marco filosófico do direito constitucional 

contemporâneo é o pós-positivismo, caracterizado pela convergência das duas 

grandes correntes filosóficas que oferecem modelos opostos e complementares para 

o Direito: o jusnaturalismo e o positivismo. Não mais se fala em modelo puro, mas na 

complementaridade de ambas as concepções. 

O jusnaturalismo, que remonta à antiguidade grega (ROQUE, 2007, p. 138), 

aproximou a lei da razão e transformou-se na filosofia natural do Direito. Baseado na 

perspectiva de princípios de justiça universalmente válidos, foi o movimento que 

impulsionou as revoluções liberais. Considerado metafísico e anticientífico, o 

jusnaturalismo foi marginalizado com a ascensão do positivismo jurídico, no final do 

século XIX.  
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Em busca de objetividade científica, o positivismo11 confundiu o Direito com 

a lei, distanciando-o da filosofia e de questões como legitimidade e justiça, figurando 

como o pensamento preponderante até a primeira metade do século XX.  

Assim, o declínio do positivismo está relacionado à queda do fascismo na 

Itália e do nazismo na Alemanha, regimes totalitários que promoveram o caos e, a 

despeito de Adolf Hitler, por exemplo, considerar-se acima da lei, havia uma ordem 

legal regendo o Estado de barbárie.  

O pós-positivismo, pensamento jurídico filosófico que alia pontos do 

jusnaturalismo e do positivismo, pretende superar a legalidade estrita, sem, 

entretanto, menosprezar o direito posto e a segurança jurídica dele decorrente.  

E é nessa simbiose de concepções diversas e ricas que giram em torno do 

neoconstitucionalismo, que se defende a força normativa da Constituição e dos 

princípios constitucionais, a construção de uma hermenêutica constitucional 

concretizadora de direitos fundamentais e o desenvolvimento de uma teoria dos 

direitos fundamentais cujo pilar é a dignidade humana. Nesse cenário, o direito e a 

filosofia voltam a andar paralelamente. 

No plano teórico, outrossim, três grandes mudanças subverteram a visão 

clássica de direito constitucional: o reconhecimento da força normativa da 

Constituição; a expansão da jurisdição constitucional; objeto de nossa ênfase, e o 

desenvolvimento de uma nova interpretação constitucional. (BARROSO, 2005, p. 

01) 

Destarte, a Constituição passa a ser alçada à condição de norma jurídica, 

dotada de eficácia normativa, de imperatividade e de supremacia. Ademais, passa a 

Norma Ápice a ser vista como base do sistema jurídico, isto é, não somente como 

                                                           
11

 O positivismo jurídico, enquanto movimento filosófico plasmava-se, sucintamente, na ideia de 
direito como um fato e não como um valor; na conceituação do direito em função da coatividade; no 
mecanismo de solução de antinomias consistente na prevalência de uma norma sobre a outra; na 
interpretação mecanicista, a fazer prevalecer o elemento declarativo e desprezando qualquer 
processo criativo do direito por parte do aplicador e, por fim, na teoria da obediência absoluta da lei 
enquanto tal, sintetizada no aforismo “lei é lei”. (BOBBIO, 2006, pp. 131-134) 
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fundamento de validade das demais normas, mas também como vetor 

hermenêutico, de modo que as disposições infraconstitucionais passam a ser 

interpretadas a partir de uma filtragem constitucional, a partir das quais todas as 

normas infraconstitucionais devem ser interpretadas à luz e em consonância com a 

Constituição.  

Assim é que, irrompendo o Estado Constitucional de direito, passa a vigorar 

a centralidade da lei e a supremacia da Constituição, de modo que, a partir daí, ela 

deixa de ter o caráter de mero documento político e passa a regular o modo de 

produção de leis e de atos normativos, estabelecendo fronteira para o conteúdo dos 

mesmos. 

Além disso, a Constituição passa a impor prestações comissivas ao Estado, 

ou seja, deveres de atuação, assim como aos demais entes públicos e, como 

diploma dotado de força normativa e de exigibilidade, os respectivos mandamentos 

passam a ter caráter vinculante. 

Nesse contexto, cabe ao órgão Judiciário, em caso de omissão do Estado na 

promoção dos direitos fundamentais, intervir, protegendo a Constituição e 

interpretando a norma constitucional de modo a garantir a “maior eficácia possível” 

(HESSE, 1991, p. 27). 

Destarte, nessa nova configuração estatal, em que a tônica é a centralidade 

da Constituição e a supremacia das decisões, sendo esta compreendida como 

sendo a aptidão de uma corte ou Tribunal Constitucional no sentido de dar a última 

palavra acerca da interpretação das normas constitucionais e conferindo caráter 

vinculante a essa interpretação, o órgão Judiciário ganha espaço de destaque. 

Nesse contexto, com o advento da constitucionalização do direito após a 

Segunda Guerra Mundial e a consequente transição do Estado Social para o Estado 

Democrático de Direito e Social, transfere-se a zona de tensão do órgão Executivo 

para o órgão Judiciário, já que, com a consagração dos direitos humanos e a 

concepção de força normativa da Constituição, a inércia dos demais órgãos de 

poder passa a abrir caminho para a interferência do órgão Judiciário. 
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Assim é que, com tais fatores vindo a contribuir para uma cada vez maior 

intervenção do órgão Judiciário na vida em sociedade, este passa a ser visto como 

fiador de direitos fundamentais e idôneo a afastar as lacunas dos demais órgãos de 

poder.  

E aqui merecemos abrir um parêntese para adiantarmos, embora voltemos a 

abordar mais adiante, que essa visão do Judiciário quanto à condição de fiador dos 

direitos fundamentais produziu a criação de uma atmosfera de desconfiança no 

legislador contra suposta possibilidade de arbítrios ocasionais deste. 

E, nesse contexto, destaque-se que o órgão Judiciário passou a exercer 

função primordial na definição de certos modelos a serem obedecidos. (TASSINARI, 

2013, p. 25)  

Ainda nesse passo, destaca Streck (2011, p. 190): 

Em síntese, é a situação hermenêutica instaurada a partir do 
segundo pós-guerra que proporciona o fortalecimento da jurisdição 
(constitucional), não somente pelo caráter hermenêutico que assume 
o direito, em uma fase pós-positivista e de superação do paradigma 
da filosofia da consciência, mas também pela força normativa dos 
textos constitucionais e pela equação e pela equação que se forma a 
partir da inércia na execução de políticas públicas e na deficiente 
regulamentação legislativa de direitos previstos nas Constituições. É 
nisto que reside o que se pode denominar de deslocamento do pólo 
de tensão dos demais poderes em direção ao Judiciário.12 

Assim, com o fenômeno da expansão da jurisdição constitucional e com o 

aumento dos mecanismos de controle de constitucionalidade, cabendo ao órgão 

Judiciário a proteção da Constituição, sucedera manifesta visibilidade institucional 

em relação ao referido órgão. 

Ademais, destaque-se que em 1988, com o famigerado processo de 

redemocratização do país que aboliu a ditadura militar, deliberadamente, o legislador 

                                                           
12

 Acerca do paradigma da filosofia da consciência, impende considerar, a título de nota explicativa, 
que sendo a linguagem o veículo de representação da realidade e de comunicação humana, o 
pensamento, em si, permanece na órbita interna do indivíduo, na esfera interna, em que consiste o 
paradigma da consciência, este que transita para o da linguagem considerando esta última não só o 
elemento mediador da comunicação humana, como também o liame da relação entre ser humano e 
realidade. 
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constituinte elaborou farto rol de direitos, notadamente sociais, assegurados aos 

cidadãos, fato que também, ao nosso ver, contribuiu para a ascensão institucional 

do órgão Judiciário.  

Nesse contexto, dada a contribuição do caráter analítico da nossa 

Constituição para dita ascensão, impõe-nos fazer uma breve consideração a 

respeito do nosso dito modelo analítico de Constituição, para melhor explicarmos em 

que medida tal circunstância contribui para o ativismo judicial.  

Como é cediço, quanto à extensão, a Constituição pode ser analítica ou 

sintética. Sintéticas são aquelas sucintas, que se limitam a estabelecer os princípios 

fundamentais e as normas concernentes à estrutura do Estado. Não sendo 

sintéticas, conduzem a uma vigência mais longa do que um texto com disposições 

mais minuciosas. Analíticas, por sua banda, são aquelas que tratam de todos os 

pontos tidos como fundamentais, o que sucede com a Constituição da República 

Federativa do Brasil em vigor.  

Insta anotar, por oportuno, algumas distinções entre um texto sintético e um 

analítico, sendo elementos característicos deste último: maior especificidade das 

normas atinentes à organização e ao funcionamento do Estado, presentes em todos 

os textos constitucionais contemporâneos; aumento do catálogo de direitos 

fundamentais, com o consequente aumento da especificidade de suas garantias 

processuais, constitucionais e socioeconômicas; inclusão de regras que, em razão 

do menor nível de alcance de seus efeitos e, por consequência, maior grau de 

detalhamento. 

Ademais, as disposições dos textos analíticos tendem a uma vigência menos 

duradoura, impondo-se, com isso, o emprego dos instrumentos formais de reforma 

da Constituição em detrimento da ocorrência de mutações constitucionais, já que 

resta pouco espaço ao aplicador do direito para interpretação, dado o detalhamento 

do texto.  

Por fim, em uma Constituição analítica, verifica-se a predominância de 

regras que disciplinam situações específicas (regras em sentido restrito), enquanto 
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que as regras mais abertas, são passíveis de ajuste a situações diversas (regras em 

sentido amplo). (MAGALHÃES, 1997) 

Por seu turno, uma constituição sintética tende a dar maior lugar para 

interpretação, porquanto os princípios fundamentais nela previstos nortearão o 

aplicador do Direito, figurando como vetor hermenêutico do qual não se pode 

distanciar.  

Nesse passo, diante de normas que não descem a especificidades, o 

espaço interpretativo expande-se, restando limitado pelos valores essenciais, pelos 

princípios fundamentais que o texto visa assegurar e respeitar.  

Diante desse maior espaço, de um modo geral, haverá maior liberdade para 

construções jurídicas, fazendo com que a velocidade com que a vida caminha e as 

relações humanas sejam acompanhadas pelo trabalho do intérprete, ao fazer com 

que o texto constitucional não deixe de satisfazer às expectativas da sociedade, não 

deixe de conservar a respectiva atualidade. 

Entrementes, há que se considerar que, no caso brasileiro, a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 veio inaugurar o processo de 

redemocratização do país, recentemente saído do regime militar.  

Destarte, naquele contexto, era vital, a fim de assegurar os direitos e 

garantias fundamentais dos cidadãos e, concomitantemente, traçar limites ao poder 

estatal, mais do que elaborar um catálogo de direitos e garantias fundamentais e 

regular a estrutura do Estado, tecer a detalhes, estabelecendo normas de caráter 

instrumental e mecanismos capazes de viabilizar o cumprimento de garantias 

previstas no próprio texto.  

Na lição de Canotilho (2003, p. 217), 

o carácter longo [de uma Constituição] não é uma opção; é um 
resultado da compreensão da lei fundamental como lei material 
fundamental de um ‘Estado supervisionador’ de uma sociedade 
pluralista e complexa. 
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Assim, referido modelo analítico da Constituição, embora carregue consigo 

as fronteiras para o aplicador do direito, não o limita a ponto de tolher a evolução do 

sistema jurídico e constitucional pátrio.  

Nesse passo, podemos citar as mutações constitucionais13 como processo 

informal de reforma constitucional que, embora não previstas pelo Poder 

Constituinte originário, são fenômenos jurídicos cujo modelo analítico da nossa 

Constituição não impede que tomem forma.  

Destarte, o considerável repositório de direitos e garantias fundamentais, 

decorrente da moldura analítica da Constituição de 1988, confere maior visibilidade 

em termos de conhecimento da sociedade dos próprios direitos e, com isso, facilita a 

exigência deles pelos cidadãos, possibilitando uma maior aproximação do 

jurisdicionado em relação ao órgão Judiciário, este que, também por isso, consolidou 

a ampliação da jurisdição constitucional, propiciando a citada ascensão institucional 

do órgão. 

Nesse passo, não só a vida em sociedade hoje é mais complexa do que 

outrora, mas também o acesso à informação acerca dos direitos amplificou-se, razão 

pela qual a procura do cidadão pelo acesso à Justiça ampliou-se, aliada a uma 

notória credibilidade do povo em relação ao órgão Judicante, potencializada pelo 

advento do amplo catálogo de direitos fundamentais consagrados na Constituição de 

1988. 

Assim, além do caráter analítico da Constituição, em nosso país, o controle 

implementado com a influência de Ruy Barbosa, que, quando do advento da 

República, em 1890, com a formatação trazida pela Emenda Constitucional nº 16/65, 

na condição de advogado, fizera com que se consignasse, literalmente, a aptidão, 

                                                           
13

 Na mesma linha de pensamento, as mutações constitucionais, também chamadas de interpretação 
constitucional evolutiva, são, no dizer de Cunha Jr. (2013, p. 252): um “processo não formal de 
mudança das Constituições rígidas, por via da tradição, costumes, interpretação judicial e 
doutrinária.” Ditas mutações, de acordo com Lenza (2009, p. 90), “exteriorizam o caráter ‘dinâmico’ e 
a ‘prospecção’ das normas jurídicas.”O caráter analítico da nossa Constituição não impede, pois, a 
manifestação do processo de mutação em nosso orbe jurídico, processo este salutar à nossa ordem, 
porquanto dinamiza o direito. 
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por parte dos órgãos jurisdicionais, para revisar judicialmente os atos dos demais 

órgãos de poder.  

Nesse sentido, fazendo um breve relato do caso, merece ser corroborado 

que, no Brasil, inaugurou-se a jurisdição constitucional com a reforma, pelo Marechal 

Floriano Peixoto, de militares vitalícios segundo a Constituição Republicana de 1891. 

O Marechal resolveu, então, reformar os militares e demitir os professores 

que não lhe deram apoio político, em patente ofensa à Constituição, já que os 

cargos militares eram reputados como vitalícios pela Constituição de 1891. 

Tencionando invalidar judicialmente os atos de reforma dos militares que se 

opuseram ao golpe de Floriano, Rui Barbosa, como causídico, defendeu a 

inconstitucionalidade do ato. (LIMA, 2008, p. 01) 

Por seu turno, o Juiz Federal Henrique Vaz Pinto Coelho, em 1895, julgou a 

favor dos militares reformados, garantindo aos demandantes das ações o direito de 

perceberem os vencimentos dos cargos/patentes como se não tivessem sido 

reformados. 

A decisão, posteriormente, fora confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, 

que adotou o entendimento anulando o ato do órgão Executivo que reformou 

compulsoriamente um oficial militar ao arrepio da lei, que não autorizava, no caso 

vertente. (LIMA, 2008, p. 01)  

Logo após a decisão do STF, o Governo, em respeito ao julgado, anulou os 

decretos de abril de 1892, tendo os militares favorecidos pela decisão sido 

anistiados e reintegrados aos cargos que ocupavam. Trata-se do caso que 

inaugurou a jurisdição constitucional no Brasil. Segundo Tassinari (2013, p. 19), é a 

partir daí que “começam os primeiros debates sobre ativismo judicial no país.” 

Bem distante do período republicano, quando a ideia de respeito ao catálogo 

de direitos previsto na Constituição era incipiente, hodiernamente, a Constituição 

vive uma nova era.  
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Passou da total indiferença à base do sistema jurídico. Como reflexo do 

constitucionalismo contemporâneo, já salientado, apesar de o controle de 

constitucionalidade existir, incidenter tantum, desde a primeira Constituição 

republicana, de 1891, foi com o advento da Constituição de 1988 que a jurisdição 

constitucional obtivera franca expansão e, com isso, como dito, o órgão Judiciário 

ganhou destaque. 

Além da previsão de direitos e garantias fundamentais inéditos, houvera 

alargamento dos mecanismos de propositura de ações visando o controle de 

constitucionalidade das leis, seja pela via difusa (mandado de injunção, v. g.,), seja 

através de instrumentos de controle concentrado, como a ação declaratória de 

constitucionalidade (através da Emenda Constitucional nº 3, de 1993)14. 

Assim, jurisdição constitucional é a interpretação e a aplicação da Norma 

Ápice por órgãos jurisdicionais que, no caso brasileiro, é de competência de todos 

os Juízes e tribunais. 

Em outras palavras, a jurisdição constitucional corresponde ao poder 

exercido por Juízes e tribunais na aplicação direta da Constituição, controlando a 

constitucionalidade das leis e dos atos estatais em geral e interpretando a legislação 

infraconstitucional conforme a Constituição. 

Barroso (2013, pp. 250-251) traz fortes argumentos a favor da jurisdição 

constitucional. De fato, não se pode olvidar que a ampliação da jurisdição 

constitucional ou, em outras palavras, a franca aplicação da Constituição 

diretamente aos casos concretos decorre da própria força normativa e da 

exigibilidade da Norma Ápice, sob pena de se deflagrar uma crise de 

inaplicabilidade.  

Nesta senda, não discordamos do papel do órgão Judiciário como agente e 

como instrumento do constitucionalismo democrático, instando destacar que a 

veracidade de tal ilação prende-se, preponderantemente, ao fato de o Brasil ser um 

país que vive uma democracia recente, já que amargamos um longo período 
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 BRASIL (1993, p. 1) 
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ditatorial que perdurou até um passado recente, somente três anos antes da 

Constituição vigente. 

Assim, considerando que o amadurecimento das instituições democráticas 

no país ainda é algo em construção, paralelamente à hegemonia do órgão 

Executivo, gerada, predominantemente pelo advento dos direitos sociais no Brasil – 

e voltaremos a esse ponto em capítulo próprio – subsiste uma insistente crise de 

credibilidade do sistema representativo, que, por exemplo, tem legislado menos do 

que o órgão encarregado tipicamente de administrar, fator que também contribui 

para uma maior transferência de confiança no órgão Judiciário. 

Nesse contexto, as constituições contemporâneas prestam-se, a um só 

tempo, ao papel de sintetizador dos valores políticos mais caros à sociedade, os 

consensos mínimos quanto às instituições democráticas e quanto aos direitos 

fundamentais nela preceituados; e ao papel de regulamentador do processo político 

democrático, viabilizando o governo da maioria, a participação da minoria e a 

variação sucessiva, o revezamento na tomada do poder. (BARROSO, 2013, p. 251) 

E arremata Barroso (2013, p. 251), embora cheio de ressalvas, mas em 

defesa escancarada do órgão Judiciário, do qual passou, meses depois, a fazer 

parte, na condição de Ministro da mais alta Corte do país, enfatizando que o mister 

do Supremo Tribunal Federal é promover e assegurar os direitos fundamentais, bem 

como proteger as regras que chama de “jogo democrático”.  

Não podemos dizer que discordamos do referido posicionamento. Apenas 

desconfiamos se, de fato, essa ampliação da jurisdição constitucional, atrelada a 

fatores como supremacia das decisões judiciais, prestar-se-á aos valores mais caros 

à sociedade, comungando do posicionamento de Silva e outros (2012, p. 21) quanto 

a esse temor. 

Outrossim, considerando os fatores históricos já declinados e o caráter 

analítico da Constituição, refletindo na visibilidade dos direitos exigíveis pela 

população, irrompe  a proliferação de demandas judiciais exigindo direitos previstos 

na Constituição, gerando evidente ascensão institucional do órgão Judiciário e 

culminando em posturas ativistas. 
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Assim é que, embora não seja o ponto central do nosso estudo, traremos, no 

tópico seguinte, a discussão a partir de caso paradigmático, a fim de reforçar a 

idoneidade empírica do nosso posicionamento. 

 

 

1.3- O ativismo judicial no campo das políticas públicas: caso paradigmático 

 

 

13 de abril de 2011: A primeira Turma do Supremo Tribunal Federal garante, 

no Recurso Extraordinário 368564/DF, tratamento de saúde em Cuba a portadores 

de doença ocular chamada retinose pigmentar. 

Um grupo de pessoas portadoras de uma doença rara chamada retinose 

pigmentar, que leva à perda progressiva da visão, receberam o direito de realizar 

tratamento em Havana, Cuba.  

A decisão ocorreu durante a sessão extraordinária da Primeira Turma do 

Supremo Tribunal Federal (STF), em 13 de abril de 2011, na qual, por maioria dos 

votos, foi negado provimento a um Recurso Extraordinário (RE 368564) da União 

contra autorização do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) para o 

tratamento no exterior, como dito retro, em Cuba, local onde há notícias de que os 

estudos experimentais sobre a patologia estariam mais avançados. 

No Juízo de origem, o grupo impetrou mandado de segurança com o intuito 

de que o Ministério da Saúde arcasse com a viagem para Cuba, a fim de serem 

tratados. O remédio constitucional foi negado pelo Juízo de primeira instância, que 

afirmou que a assistência à saúde deve ser prestigiada, mas, na situação vertente, o 

Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) emitiu um laudo atestando que não há 

tratamento específico para a doença dentro ou fora do Brasil. (BRASIL, 2011, p. 01) 
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Ao analisar o recurso, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região entendeu 

que, por haver direito líquido e certo, a segurança deveria ser concedida, 

ressaltando que a saúde seria dever do Estado. (BRASIL, 2011, p. 01) 

No Supremo Tribunal Federal, por sua vez, a análise da matéria iniciou-se 

em sessão datada de 8 de abril de 2008, ocasião em que o relator, ministro 

Menezes Direito (hoje falecido), posicionou-se no sentido de que a pretensão do 

grupo não poderia merecer guarida, votando a favor do recurso da União Federal.  

Segundo o então relator, tal doença não teria cura e a viagem para Cuba, 

dispendiosa, estaria fadada ao insucesso e feita às expensas dos cofres públicos. 

(BRASIL, 2011, p. 01) 

Na ocasião, o referido Ministro Relator asseverou que o direito é assegurado 

se existe a possibilidade certificada de cura, “de que existe o tratamento, de que é 

possível perante os requisitos que o Estado estabeleceu: laudo, parecer, indicação” 

(BRASIL, 2011, p. 01).  

Entrementes, avaliou Menezes Direito que, na situação concreta, há um 

laudo do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, segundo o qual não existiria 

tratamento em lugar algum. 

Por seu turno, o ministro Marco Aurélio, ao proferir seu voto-vista, negou o 

recurso e abriu divergência, ao conceder o direito à viagem ao exterior às expensas 

do poder público, em razão do caráter fundamental do direito à saúde, que é um 

dever do Estado. (BRASIL, 2011, p. 01) 

O referido Ministro citou, ainda, reiterados pronunciamentos da Corte 

Suprema, como o RE 198265 e o RE 248304, nos quais o ministro Celso de Mello 

teria destacado a impossibilidade de fazer prevalecer sobre o interesse do cidadão o 

aspecto econômico-financeiro, o impacto nos cofres públicos, considerado o direito à 

vida e à saúde. (BRASIL, 2011, p. 01) 
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Ainda segundo o Min. Marco Aurélio (BRASIL, 2011, p. 01): “Eu não posso 

compreender que se articule a inexistência de lastro econômico-financeiro para se 

negar um tratamento à saúde a um cidadão”, trazendo, ademais, como precedente, 

o Recurso Extraordinário (RE) 271286. 

E ainda sobre o caso em tela, arrematou o Min. Marco Aurélio: “Pelo que leio 

nos veículos de comunicação, o tratamento dessa doença, com êxito, está 

realmente em Cuba”. (BRASIL, 2011, p. 01) 

Destarte, o ministro Marco Aurélio votou para negar o recurso da União, sem 

julgar apreciando questões referentes ao caráter experimental do tratamento e no 

tocante à existência ou não, no Brasil, de profissionais habilitados a implementá-lo, 

por terem sido temas que, segundo ele, não teriam sido analisados na origem, o que 

ensejaria supressão de instância. No mesmo sentido, a ministra Cármen Lúcia 

Antunes Rocha votou. 

Na retomada do julgamento, ao apresentar seu voto-vista na sessão de 

julgamento, o ministro Ricardo Lewandowski colocou a questão novamente para o 

exame da Turma, reunindo-se ao voto do relator pelo provimento do recurso, mas 

ambos ficaram vencidos. 

Segundo o Min. Lewandowski e aí o trecho merece nossa transcrição ipsis 

litteris: “Não pode o Judiciário, em especial esta Suprema Corte – guardiã dos 

valores constitucionais – definir de maneira pontual e individualizada como a 

Administração deve distribuir os recursos públicos destinados à saúde”. Ainda 

segundo ele, o caso viola o princípio constitucional da isonomia. (BRASIL, 2011, p. 

01)  

Ainda segundo o referido Ministro, o mesmo ficou comovido pela menção do 

relator quanto ao fato de que a doença não tem cura e que o tratamento em Cuba 

não seria senão um mero paliativo, além de onerar o orçamento da União em 

detrimento de outros indivíduos com doenças mais sérias. (BRASIL, 2011, p. 01) 
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Também votou, no julgamento do dia 13 de abril de 2011, o ministro Luiz 

Fux. Ele pontuou que o recurso da União Federal deveria ser improvido e destacou, 

avaliando, ao completar que a função do Supremo é tutelar a dignidade da vida 

humana e a prestação da saúde pelo Estado: 

Eu sou muito determinado nessa questão da esperança. Nunca 
acreditei na versão de que o tratamento em Cuba da retinose 
pigmentar não tinha cura, pelo contrário, eu entendo que se eles são 
especialistas nisso, deve haver uma esperança com relação a essa 
cura. (BRASIL, 2011, p. 01) 

Feitas tais considerações acerca do precedente da Corte Suprema RE 

368564, versando sobre políticas públicas voltadas à saúde, que, embora não seja o 

foco do nosso trabalho, irrompe como caso paradigmático, a fim de tentar ilustrar o 

que pretendemos demonstrar no que tange à problemática do ativismo judicial e 

suas consequências, algumas já conhecidas, outras que sequer podemos quiçá 

antever.  

Insta ressalvar, contudo, que a escolha do precedente, apesar de não se 

tratar de decisão oriunda de processo objetivo de controle concentrado de 

constitucionalidade e tampouco de competência do plenário da Corte Suprema, deu-

se dada a peculiaridade do caso: a garantia do direito à saúde em face da limitação 

de recursos do Estado, mesmo diante de uma situação de doença cujo tratamento é 

meramente experimental e, segundo a comunidade médica, não há tratamento 

passível de cura. 

Feita tal ressalva, traremos alguns conceitos básicos, para, em seguida, 

tecermos nosso comentário e, de antemão, já adiantamos que não faremos uma 

análise mais detida do caso, com investigação amiúde dos votos dos ministros que 

conduziram o julgamento do caso, porque a abordagem que trazemos aqui é 

ilustrativa e tem o propósito de evidenciar o problema do ativismo frente às 

prestações de direito social, onde a interferência do órgão Judicial perpassa outras 

questões que traremos no decorrer do trabalho. 

Impende, ab initio, trazer algumas noções básicas, conceituais. Nesta senda, 

políticas públicas são microssistemas de direito, ligados entre si, que vinculam, 
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concomitantemente, os poderes constituídos e a sociedade a concretizar valores e 

programas, explícita ou implicitamente previstos no texto constitucional. (RIZZO 

JÚNIOR, 2009, p. 104) 

Será através das políticas públicas que o Estado materializará os objetivos 

dispostos na Constituição, garantindo a prestação de determinados serviços, 

máxime aqueles decorrentes de direitos sociais fundamentais, que reclamam, além 

do dever de abstenção, no sentido de que o Estado deve abster-se de atos 

tendentes a comprometer o exercício desses direitos, a realização de prestações 

positivas do Estado tendentes à promoção desses direitos. São os direitos sociais de 

natureza prestacional, a exemplo da saúde, que trazemos como nosso caso 

paradigmático. 

É patente que a expressão políticas públicas é polissêmica, ou seja, dotada 

de vários matizes, não sendo o bastante dizer que são ferramentas para a 

concretização das metas, programas e diretrizes constitucionais; que são 

instrumentos capazes de dar efetividade a direitos fundamentais prestacionais e que 

devem obedecer as fronteiras da Constituição. (BARROS, 2008, p. 69) 

Ainda buscando uma melhor explicação para o que vem a ser políticas 

públicas, insta transcrever as lições de Barros (2008, p. 69): 

É importante olhar as políticas públicas de frente, ao invés de apenas 
anunciar seus objetivos e vinculação constitucional. Sob esse prisma, 
pode-se dizer que são atividades orientadas por uma finalidade. São, 
as mais das vezes, compostas por uma quantidade enorme de 
normas, de atos administrativos, de licitações, contratos etc. Exigem, 
também, necessariamente, dispêndio de recursos. Dificilmente se 
compõem de um único ato isolado. No geral, demandam verdadeiros 
processos: seja legislativo, administrativo ou até financeiro. 

Em suma, em toda política pública está embutida a ideia de meta a ser 

alcançada e de conjunto de ferramentas e instrumentos idôneos à realização desse 

resultado. 

Nesse mesmo contexto, direitos sociais de caráter prestacional, a exemplo 

da saúde, como no caso vertente, são direitos que nasceram no século XX e 

previstos pela primeira vez na Constituição mexicana de 1917, devendo, porém, à 
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Constituição de Weimar, de 11 de agosto de 1919, o reconhecimento desses direitos 

e a sistematização em termos definitivos. (CUNHA JÚNIOR, 2013, p. 596) 

Embora não seja a primeira Constituição brasileira a consagrar os direitos 

sociais, mas por ser a Constituição Cidadã de 1988 o nosso marco teórico, ater-nos-

emos a ela, limitando-nos a tecer comentários sobre o direito à saúde, porquanto 

citado em nosso caso paradigmático. 

O direito à saúde está previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição. No dizer 

de Gotti (2012, p. 72),  

os direitos sociais prestacionais são, como já visto, sobretudo 
endereçados ao Estado, para quem surgem, na maioria das vezes, 
deveres de prestações positivas, visando à melhoria das condições 
de vida e à promoção da igualdade material. 

 Por seu turno, impende transcrever o conceito de Krell (2002, p. 19): 

Os Direitos Fundamentais Sociais não são direitos contra o Estado, 

mas sim direitos através do Estado, exigindo do poder público certas 
prestações materiais. São os Direitos Fundamentais do homem-
social dentro de um modelo de Estado que tende cada vez mais a 
ser social, dando prevalência aos interesses coletivos antes que aos 

individuais. (grifo nosso) 

O posicionamento sufragado pela Primeira Turma da Suprema Corte vai ao 

encontro do Direito Constitucional contemporâneo e a reconfiguração das normas 

programáticas - onde os direitos sociais encontram seu campo fértil - que deixaram 

de ser meras exortações morais, meros programas e passaram a ser dotada de 

exigibilidade, de vinculatividade, rompendo-se, destarte, com a doutrina clássica. 

Destarte, a concepção das normas programáticas tem hoje idêntico valor 

jurídico constitucional ao dos demais mandamentos da Constituição. Abandonou-se 

a ideia de mera eficácia programática, passando a considerá-la cogente diante de 

quaisquer órgãos do poder. (CANOTILHO, 2003, p. 1177) 

No mesmo sentido retro é o posicionamento de Cunha Júnior (2013, p. 174-

176), segundo o qual, apesar de disputas doutrinárias longas, no âmbito científico 

não mais se questiona acerca do caráter jurídico e, consequentemente, vinculante 

das normas constitucionais programáticas. 
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Seguindo uma linha minoritária, Barroso (2002, p. 121) separa as normas 

programáticas quanto aos efeitos em imediatos e diferidos. Na última hipótese, em 

que a consecução dos resultados adia para um momento futuro, o controle 

exercitável sobre a efetivação da norma é vulnerável.  

No entanto, ao menos ao que nos parece, infere-se do texto que o autor já 

antevê o controle judicial tendente à concretização de tais normas, o que reforça o 

fato de que referido autor posiciona-se no sentido de tais normas programáticas 

como de eficácia e de exigibilidade postergadas no tempo, fazendo-o na contramão 

do Direito Constitucional contemporâneo. 

No mesmo compasso, salienta Barros (2008, p. 72) que: 

O controle judicial, pois, inclusive o jurisdicional, passa a ser da 
essência das políticas públicas, ainda que não se desconsidere que 
as normas que as estabelecem são programáticas, deixando uma 
boa dose de liberdade para a ação dos poderes políticos.15 

Vê-se, pois, da assertiva retro, que estamos vivenciando um cenário em que 

o controle judicial passa a compor o próprio conceito de políticas públicas, o que já 

demonstra manifesta desconfiança na atuação do órgão Executivo, a quem a 

Constituição incumbe, institucionalmente, a escolha e execução de tais políticas 

como precípuo mister.  

Ora, é patente que os direitos sociais têm um viés de efetivação da justiça 

social, mas também, nesse sentido, é necessário fazer algumas ressalvas 

importantes, mormente se dito controle judicial cingisse apenas à eficácia dos meios 

empregados e à avaliação dos resultados obtidos. 

Entrementes, o que estamos vivenciando, na atualidade, é muito mais do 

que isso. É o próprio órgão Judiciário definindo onde serão alocados determinados 

recursos públicos e, na maioria dos casos, em questões pontuais.  

A título de menção, insta consignar que Mello (2011, p. 56) defende que tais 

normas concernentes à Justiça Social - como no caso das que versam sobre direitos 
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 A título de nota, insta mencionar que no direito argentino o controle das políticas públicas é de 
incumbência dos órgãos políticos e não do Judiciário. (BARROS, 2008, p. 76)  
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sociais, nosso caso paradigmático - têm o condão de compelir os órgãos estatais, e 

assim se entenda também o órgão Judiciário na decisão de contendas, a interpretá-

las no mesmo sentido da efetivação da Justiça Social.  

Ora, já se sabe que as normas de direitos fundamentais contêm, além de 

direitos subjetivos de defesa do indivíduo em face do Estado, uma ordem objetiva de 

valores, que serve de comando constitucional fundamental para todos os ramos do 

direito, dando impulsos e diretrizes para a legislação, a Administração e a 

jurisprudência. (ALEXY, 2009, p. 524-525) 

No que concerne aos direitos fundamentais de caráter prestacional, como é 

o caso do direito à saúde, dada a dimensão econômica relevante, por demandar a 

alocação de recursos do Poder Público, sempre finitos, costuma-se invocar a teoria 

da ‘‘reserva do possível’’ como argumento tendente a afastar a exigibilidade da 

prestação assegurada constitucionalmente. 

Desenvolvida na Alemanha, a partir do início dos anos 70, a fim de justificar 

a limitação de vagas no ensino superior, numa situação em que o Tribunal 

Constitucional Federal entendeu que algumas prestações estatais estavam sujeitas 

àquilo que a sociedade pode exigir de forma razoável (KELBERT, 2011, p. 17), a 

‘‘reserva do possível’’ não se coaduna, a rigor, com o sistema constitucional 

brasileiro, que eleva a dignidade da pessoa humana à condição de fundamento da 

República Federativa do Brasil. 

É também cediço que o direito à saúde é fundamental e está inserido no 

mínimo existencial, conteúdo que é da dignidade da pessoa humana.16  No entanto, 

impende destacar e é o foco do nosso estudo, o fato de que, coincidentemente ou 

não, os direitos sociais de caráter prestacional, quando implementados (e dizemos 
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 Segundo BARCELLOS (2011, p. 302): [...] Na linha do que se identificou no exame sistemático da 
própria Carta de 1988, o ‘mínimo existencial’ que ora se concebe é composto de quatro elementos, 
três materiais e um instrumental, a saber: a educação básica (assumindo-se a nova nomenclatura 
constitucional), a saúde básica, a assistência aos desamparados e o acesso à Justiça. Repita-se, 
ainda uma vez, que esses quatro pontos correspondem ao núcleo da dignidade da pessoa humana a 
que se reconhece eficácia jurídica positiva e, a fortiori, o status de direito subjetivo exigível diante do 

Poder Judiciário. [...]  
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aqui direitos genéricos em termos de conquistas sociais), notadamente em épocas 

de supressão de liberdades, foram responsáveis por criar uma atmosfera de órgão 

Executivo todo-poderoso. 

Por outra banda e retomaremos tal discussão em outra oportunidade, à 

medida que se sedimentou a ideia de Legislativo como órgão temido como capaz 

de, no exercício da respectiva atuação, limitar tais direitos considerando conquistas 

históricas; o órgão Judiciário, máxime na seara dos direitos sociais, ganhou um 

protagonismo sem precedentes – sobretudo com uma maior credibilidade em 

relação à população - um papel de fiador desses direitos, como se a efetivação 

destes demandassem mais a intervenção judicial para ser crível e justa do que a 

atuação do órgão Executivo, aquele institucionalmente incumbido da efetivação de 

políticas públicas de saúde. 

Ainda nesse contexto, com o conhecimento maior pela sociedade acerca 

desses direitos sociais e a paulatina ampliação do assistencialismo, criou-se no 

imaginário popular duas conclusões preocupantes: uma segundo a qual – e 

vislumbramos diuturnamente no cotidiano profissional - quando os assistidos da 

Defensoria Pública, não raras vezes, proclamam preferir o veredicto do Juiz à opção 

pela autocomposição, fruto do aumento da credibilidade do órgão Judiciário, 

inclusive em razão dos direitos sociais e de decisões cada vez mais comezinhas no 

sentido de fazer valer tais direitos aos indivíduos; e a segunda consistindo na visão 

de que só é justo aquilo que passa pelo crivo do órgão Judiciário e aí impende 

suscitar que a maioria das questões são pontuais e demandam análise acerca da 

isonomia, do planejamento orçamentário e dos efeitos sistêmicos de tais decisões, 

que não resolvem senão casuisticamente determinados problemas. 

Outra conclusão no mínimo que merece ser amadurecida é a visão de que o 

assistencialismo é dignificante para os beneficiados, enquanto, na verdade, propõe-

se a corrigir distorções históricas e deveria ter termo certo para cessar e, ainda, 

demandar mais do que prestação de contas, mas uma análise entre objetivo 

pretendido e avanços, resultados práticos.  
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Não é o que se vê com institutos como o bolsa família, que, embora com 

desiderato legítimo, tem, na maneira como está sendo gerido, servido de muleta ao 

cidadão, que não se sustenta sem as expensas do Estado, levando a um círculo 

vicioso que envolve os descendentes, os familiares, a vizinhança e toda uma 

sociedade que fica sabendo e também anseia pelo benefício, enfim, um infinito 

número de indivíduos que seriam capazes de atuar em prol do desenvolvimento 

social, trabalhando e somando para a efetiva circulação de riqueza. 

Para se ter uma ideia da distorção, impende citar Marshall (1967, p. 72)17, 

quando trata do assistencialismo na Inglaterra, em texto de meados do século 

passado, em que cita a Lei dos Pobres (Poor Law), de 1834, a qual garantia 

assistência aos pobres, mas representava, na Inglaterra da época, a destituição do 

status de cidadão.  

No caso da Inglaterra, o indivíduo, já no século XIX, era estigmatizado, na 

medida em que, como alternativa àquele que, por idade ou doença, havia desistido 

da luta, era prestada assistência com a condição de que o assistido deixasse de ser 

cidadão em qualquer sentido verdadeiro da palavra.  

Trata-se de apenas um exemplo comparativo entre o Brasil e a história de 

uma das maiores democracias do mundo para se tentar provocar uma análise 

amiúde da questão do ativismo judicial, especialmente no campo dos direitos 

sociais, do assistencialismo e da incapacidade do órgão Judiciário de efetuar o 

controle sobre os efeitos sistêmicos desse fenômeno e que também decorre de uma 

espécie de comodismo dos demais órgãos de poder que preferem transferir  

responsabilidades, ora aceitas pela opinião pública, ora não, para o órgão julgador. 

Outro ponto digno de nota é o fato de que nunca se ouviu falar, na literatura 

jurídica, de algum Presidente da República ser condenado por crime de 
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 Na referida obra, oriunda de uma conferência realizada em 1949, na Inglaterra, Marshall traça um 
panorama da cidadania, tomando como parâmetro a Inglaterra no fim do séc. XIX. Foi a primeira vez 
em que se separaram os direitos civis, políticos e sociais em categorias. Hodiernamente, porém, 
vários autores costumam classificar tais direitos, reputados como fundamentais, em gerações ou 
dimensões. 
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responsabilidade por violar direito social, tal como preceitua o art. 85, III, da 

Constituição Cidadã.1819 

Ora, em que pese o próprio direito trazer soluções positivadas que tendam a 

conter o ativismo judicial, que traz consigo uma gama de consequências, umas 

conhecidas e outras não, ainda assim se tem preferido colocar toda a 

responsabilidade pela concretização da Constituição em termos de direitos sociais 

nos ombros do órgão Judiciário, às vezes também deliberadamente pelos outros 

órgãos de poder que, por conveniência, não quererem suportar o peso de eventuais 

críticas da opinião pública.20 

Não à toa escolhemos um caso paradigmático peculiar, cuja decisão judicial 

e aplicação do erário público em questão pontual sequer tem perspectiva de 

resultado efetivo em termos de garantia de saúde aos beneficiários. Aqui e é 

imperioso ressaltar, não valoramos os motivos da decisão nem estamos pondo em 

xeque a relevância dos direitos fundamentais, porque tal não é nosso foco nem 

defenderíamos tal raciocínio. A pretensão, por certo, é discutirmos o ativismo e 

alguns de seus matizes, sobretudo, quando falamos nos direitos sociais, as 

consequências do ativismo em termos de manutenção do Estado Social. 

Outrossim, como se nota, nos Estados Unidos, país onde surgiram as 

primeiras reflexões sobre este tema, a discussão e a análise acerca do ativismo 

judicial são levadas a efeito desde 1803 com o famigerado caso Madison versus 

                                                           
18

 Segundo o que dispõe o art. 85, III, da Norma Ápice: “Art. 85. São crimes de responsabilidade os 
atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra: 
III - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais”. (BRASIL, 1988, p. 01) 

19
 Registre-se, para fins de reforço, que tal controle jurídico-político da efetividade dos direitos sociais 

previsto no art. 85, III, da Constituição encontra respaldo também nos ensinamentos de Mello (2011, 
p. 35) 

20
 Tal raciocínio é o mesmo do instituto da sanção tácita no Presidente da República, no âmbito do 

processo legislativo, prevista no art. 66, º 3º, da Lei Maior, que assim estabelece: “Art. 66. A Casa na 
qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, 
aquiescendo, o sancionará. § 3º - Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da 
República importará sanção.” (BRASIL, 1988, p. 01) 
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Marbury, isto é, há, no mínimo, dois séculos, a doutrina norte-americana vem se 

debruçando sobre tal fenômeno.  

O contexto brasileiro, contudo, traz uma peculiaridade a esse respeito, já 

que a progressiva participação do órgão Judiciário, no Brasil, apenas se deu a partir 

do advento da Constituição de 1988, quando, rompido, com a ditadura militar, 

nascera um terreno fértil – democrático, por certo – à afirmação, à promoção e ao 

amadurecimento da ideia de concretização de direitos fundamentais.  

Assim, foi somente com a noção de constitucionalismo democrático, que, no 

Brasil, deu-se início à discussão a respeito da atuação do Judiciário a partir de uma 

perspectiva ativista. 

O problema, contudo, é que, diferentemente do que ocorrera nos Estados 

Unidos, no Brasil, a atuação ativista do órgão Judiciário não passou por uma 

cuidadosa discussão, investigação, por um rigoroso debate acadêmico, no sentido 

de que, a título de contribuição dos juristas norte-americanos, aproveitou a 

intensificação da atuação jurisdicional, amplificada a ponto de ser levantada a 

bandeira do ativismo judicial como via primeira para concretizar direitos. 

(TASSINARI , 2013, pp. 22-23) 

Em outras palavras, findou-se criando um imaginário popular e generalizado 

a ideia segundo a qual o direito brasileiro fez-se subordinado às decisões judiciais, 

ou melhor, às definições jurídicas trazidas pelo órgão jurisdicional acerca das 

questões mais relevantes da sociedade. 

Tal circunstância traz à tona um estado de coisas no qual, em vez de uma 

intervenção em certos campos, como no das políticas públicas, ter natureza 

excepcional, no Brasil, são cada vez mais comezinhas tais intervenções, que 

invadem as atribuições dos demais órgãos de poder para, comumente, resolver 

questões pontuais e não necessariamente realizar a pacificação social. 

Ora, se ao Estado-Administração é dado atuar com vistas ao bem-estar de 

toda a coletividade, a que se prestam as políticas públicas, é patente que as 
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decisões nesta seara devam prestar-se a atender aos interesses de toda a 

coletividade e não a pretensões individuais ou de pequenos grupos de pessoas. 

Nessa mesma linha, impende destacar que uma pretensão individual ou de 

um pequeno grupo de pessoas, seja via Administração, seja via judicial, deve trazer 

à tona uma postura que tenha em mente o fato de que não se deve apenas atentar-

se para a realidade do pretendente, mas se perquirir que não se pode perder de 

vista a percepção de que tal pretensão não deve ter o condão de alterar o projeto 

estatal de atendimento aos interesses da coletividade. (BARROS, 2008, p. 83)  

Assim, mesmo o processo subjetivo traz efeitos que transcendem aos 

interesses das partes quando tratamos de direitos sociais e alocação de recursos 

públicos, dizendo respeito a toda a coletividade. 

Nessa mesma linha de raciocínio, impende transcrever a ilação de Barros 

(2008, p. 83), segundo o qual “a veracidade da conclusão acima é facilmente 

apreendida, até porque as decisões em matéria de políticas públicas devem levar 

em conta os interesses de toda uma coletividade e não pretensões individuais.” 

Em outras palavras, as políticas públicas e as prestações sociais que 

consistem no conteúdo destas não devem perder de vista as dificuldades de outros 

entes inseridos na mesma sociedade, como pessoas portadoras de deficiência 

física, mental ou até mesmo de pessoas sem qualquer dificuldade física ou mental, 

enfim, não se deve perder de vista as necessidades e dificuldades dos cidadãos em 

geral. (BARROS, 2008, p. 83) 

É nesse sentido que guardamos nossas ressalvas quanto à atuação da 

jurisdição constitucional, quando ativista, e aí se impõe abrirmos um parêntese para 

confrontarmos duas decisões da Suprema Corte e que, ao menos ao nosso ver, 

digamos que não é tão vanguardista quanto a que aqui trouxemos como nosso caso 

paradigmático e diz respeito ao direito do menor infrator no âmbito do processo para 

apuração de ato infracional e o direito dos apenados segundo as regras da Lei de 

Execução Penal. 
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Conforme o posicionamento sufragado, no bojo do HC 107473/MG, pela 

mesma Primeira Turma que deferiu o RE 368564/DF, citado como caso 

paradigmático, o exame por equipe multidisciplinar, previsto no art. 186, § 2º, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente é faculdade do Juiz e não direito subjetivo do 

adolescente. (BRASIL, 2013) Registre-se, por oportuno, que dito estudo do caso 

mostra-se imprescindível à individualização da medida socioeducativa que se afigura 

mais adequada ao menor. 

Por outro lado, o próprio STF, por intermédio do Tribunal Pleno e 

anteriormente aos acórdãos acima destacados, editou a súmula vinculante nº 26, 

determinando que a imposição de exame criminológico como condição para a 

progressão de regime aos condenados a pena privativa de liberdade dê-se sempre 

de forma fundamentada e não facultativamente, como na hipótese envolvendo 

processo para apuração de ato infracional, acima mencionada.  

Ora, como já adiantado, o estudo do caso por uma equipe multidisciplinar é 

o instrumento idôneo a melhor aferir a adequação ou não de uma futura medida de 

internação, sendo esta dita medida a ultima ratio, ilação a que chegamos que vai ao 

encontro não só do que reza a Constituição ao proteger o adolescente enquanto 

pessoa em desenvolvimento e como prioridade absoluta assim erigida pela própria 

Constituição, como, inclusive, coaduna-se com o item 19.1 das Regras de Beijing21, 

adotadas estas pela Assembleia Geral das Nações Unidas, por intermédio da 

resolução 40/33, de 29 de Novembro de 1985. (UNICEF, 2014) 

Resta patente que o disposto no art. 186, § 2º, do ECA22 não foi submetido à 

filtragem constitucional quando de sua interpretação pela própria Suprema Corte, 

sendo manifesto o maior rigor ao adolescente supostamente envolvido na prática de 

                                                           
21

 Item 19.1 das regras de Beijing, que prevê que: “a colocação de um menor em instituição, é sempre 
uma medida de último recurso e a sua duração deve ser tão breve quanto possível.” (UNICEF, 2014) 

22
 Art. 186. Comparecendo o adolescente, seus pais ou responsável, a autoridade judiciária 

procederá à oitiva dos mesmos, podendo solicitar opinião de profissional qualificado. § 2º Sendo o 
fato grave, passível de aplicação de medida de internação ou colocação em regime de semi-
liberdade, a autoridade judiciária, verificando que o adolescente não possui advogado constituído, 
nomeará defensor, designando, desde logo, audiência em continuação, podendo determinar a 
realização de diligências e estudo do caso. (BRASIL, 1990, p. 01) (grifo nosso) 
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ato infracional em relação ao Direito da Execução Penal aplicável aos penalmente 

imputáveis. 

No caso retro, em que pese não se esteja aqui defendendo a impunidade em 

relação aos adolescentes quando do cometimento de atos infracionais, estamos, 

sim, asseverando que se deve fazer valer um tratamento individualizado, peculiar à 

condição do educando e consentâneo com o fato de tratar-se de pessoa em 

desenvolvimento.  

Em razão disso, portanto, merece o adolescente, em casos deste jaez, maior 

proteção do Estado, sob pena de afronta à Constituição e atentando-se para a 

proteção aos direitos humanos, ilação esta que vislumbramos afinada com o 

posicionamento da Professora Doutora Karyna Batista Sposato (NOTÍCIAS [S.d], p. 

01) 

Vê-se, pois, que abrimos tal parêntese para demonstrar que o risco de um 

decisionismo pelo órgão Judiciário existe, quando se vislumbra que decisões de uma 

mesma Turma da Corte Suprema podem ser absolutamente vanguardistas, dando 

caráter absoluto a direitos sem antever efeitos sistêmicos de suas decisões, 

enquanto que em situações também relevantes para a consagração de direitos 

humanos23, sequer levam a efeito uma mera filtragem constitucional, posicionando-

se de forma retrógrada o mesmo órgão julgador. 

Assim, voltando ao caso paradigmático do início dessa exposição, resta-nos 

patente a necessidade de revisão da postura do Juiz constitucional, que, ao atender 

as particularidades de indivíduos especificamente considerados, pode se chegar ao 

desvirtuamento da função da jurisdição constitucional e à criação, que hoje 

tememos, de uma figura deturpada, por certo, de que o Juiz é quem tem o poder de 

direcionar para onde serão destinados os recursos públicos tendentes à efetivação 

                                                           
23

 Embora geralmente utilizado como sinônimo de direito fundamental e aqui o fizemos algumas 
vezes, é importante distinguir este dos direitos humanos. Os primeiros são os consagrados pelo 
legislador constituinte no âmbito interno de cada país. Os últimos, por seu turno, são conferidos no 
plano internacional, dizendo respeito ao reconhecimento da pessoa humana como tal, segundo uma 
concepção universal, não necessariamente atrelada a uma certa ordem jurídica constitucional. 
Pressupõem os direitos humanos uma aspiração, segundo Sarlet (2012, p. 29), “à validade universal, 
para todos os povos e tempos, de tal sorte que revelam um inequívoco caráter supranacional 

(internacional)”.  
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das políticas públicas, o que aumenta sobremaneira a crise de legitimidade, tão 

preocupante nos tempos hodiernos, em relação aos demais órgãos de poder.  

Afinal, destaque-se, a promoção dos direitos sociais, historicamente em 

nosso país, sempre figurou como bandeira para a aquisição de popularidade. O 

problema é que vivemos novos tempos. 

Outrossim, não estamos negando, pois, até mesmo com base no próprio 

sistema de freios e contrapesos cunhado por Montesquieu, que é da essência do 

Estado Constitucional, que os órgãos de poder se autolimitem e se limitem entre si, 

de modo que, de per si, é legítima a missão do órgão Judiciário no sentido de 

controlar as políticas públicas e assim ressalte-se, controlar, porque dentro dos 

limites da lei, e não fiscalizar. A nossa preocupação é, justamente, quanto ao 

respeito a esses limites no exercício do dito controle24. 

 

 

2 ATIVISMO JUDICIAL FRENTE AO PENSAMENTO DE MONTESQUIEU 

 

 

No presente capítulo, traremos o pensamento de Montesquieu, na obra O 

espírito das leis, analisando-o dentro do contexto do ativismo judicial, fenômeno este 

que, como destacado, tem provocado grande inquietude na comunidade jurídica, 

porquanto levantado significativa discussão ao redefinir o papel do órgão Judiciário 

no Brasil e no mundo, máxime nos países que adotam a tradição jurídica da 

Common law, como é o caso dos Estados Unidos, onde surgiram as primeiras 

discussões a respeito. 

A título de esclarecimento preliminar, a Common law , oriunda do direito 

inglês, é uma tradição jurídica que estabelece um direito eminentemente 

                                                           
24

 De forma adrede utilizamos a palavra controle em vez de fiscalização, diferentemente do que fizera 
Barros (2008, p. 82), dado o fato de não se tratar de expressões sinônimas, porquanto fiscalização 
pressupõe hierarquia. Nesse sentido, impende transcrever a explicação de Mello (2005, p. 141), 
segundo o qual: “a palavra ‘controle’ vai aqui usada em sentido estrito, em oposição à hierarquia, e 
designa o poder que a Administração Central tem de influir sobre a pessoa descentralizada. Assim, 
enquanto os poderes do hierarca são presumidos, os do controlador só existem quando previstos em 
lei e se manifestam apenas em relação aos atos nela indicados.” 
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jurisprudencial, em que as regras são, preponderantemente, as que se encontram 

na ratio decidendi das decisões proferidas pelos tribunais superiores.  

O ordenamento jurídico que segue a tradição jurídica romano-germânica, 

como é o caso do Brasil, procura realizar a justiça valendo-se de uma técnica que 

parte do direito positivado. Já a Common law, tradição jurídica angloamericana,  o 

mesmo objetivo, ou seja, a realização da justiça, é perseguido utilizando a técnica 

que parte da análise dos precedentes jurisprudenciais.25 (PESSOA, 2009, p. 59-60) 

Feitas tais considerações, destacamos que os países que seguem a 

Common Law como tradição jurídica, ao menos em tese, teria um maior campo fértil 

ao ativismo, dada a existência de um maior espaço interpretativo natural a esse 

sistema e que muitas vezes pode confundir os papéis ao permitir que a interpretação 

seja mais do que isso, que, na verdade, ela crie lei e invada o espaço que o 

constituinte originário atribuiu ao órgão Legislativo. 

Nesse passo, traremos no presente capítulo algumas considerações acerca 

de Montesquieu, base da nossa pesquisa, bem como analisaremos a lei, o papel do 

legislador e do magistrado, segundo o referido filósofo francês, buscando fazer um 

passeio ao longo da história, desde a formação do Estado Moderno, com o fim da 

era medieval e o advento do pensamento renascentista, passando pelo ideal 

iluminista do século XVIII e a concepção de Estado Liberal Burguês, para cuja 

formação Montesquieu também contribuíra.  

 

  

2.1  Considerações preliminares acerca do pensamento de Montesquieu, na 

obra O espírito das leis 

                                                           
25

 A título de comentário, insta destacar uma diferença entre o Brasil e os Estados Unidos da América 
acerca da competência dos Estados. No caso do sistema norte-americano, a regra é a competência 
dos Estados. No Brasil, por seu turno, a competência dos Estados é residual, o que está 
consubstanciado no art. 25, § 1º, da Lei Fundamental. Registre-se, ainda, que lá, mesmo as matérias 
de competência do Congresso, sobre elas subsiste a competência residual dos Estados (PESSOA, 
2009, p. 92) 
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Charles-Louis de Secondat, barão de La Brède e de Montesquieu, e mais 

conhecido como Montesquieu, foi um político, um filósofo e um escritor francês. 

Aristocrata, de família nobre, nasceu em 18 de janeiro de 1689 e, já cedo, ganhara 

formação iluminista com padres oratorianos. (MONTESQUIEU, 2012, p. 09). 

Obtivera, enfim, sólida base humanística.  

Nobre francês que passava os dias na respectiva propriedade de La Brède, 

situada a cerca 30 quilômetros a sueste de Bordéus, com os seus livros e 

trabalhando nas suas vinhas, mantendo vida simples, já que não se incomodava de 

vestir as roupas de um trabalhador comum, nem de falar o patois26 com os 

camponeses das redondezas. (MONTESQUIEU, 2012, p. 09) 

Foi nesse período que visitou os grandes lugares italianos, a Áustria, o Sul 

da Alemanha, a Holanda e, claro, que lhe permitiu a longa estada na Inglaterra, de 

1729 a 1731, país que nunca deixou de fasciná-lo, e onde fez amigos e aproveitou 

para assistir a várias sessões plenárias no Parlamento.  

Não é à toa que elaborou profunda análise acerca da monarquia e do 

sistema jurídico ingleses, razão pela qual no livro XI, capítulo VI, intitulado Da 

constituição da Inglaterra27 (MONTESQUIEU, 2005, p. 167), o autor delimita os 

poderes do Estado, que seriam o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, ressaltando-

se a necessidade de que cada função correspondente fosse atribuída, por lei, e aí se 

entenda, pela Constituição de cada país, a órgãos distintos, a fim de que cada poder 

pudesse exercer sobre o outro uma espécie de freio. 

                                                           
26

 Patois é o mesmo que patoá. Designação vulgar a diversos dialetos, a exemplo do picardo e do 
normando. No sentido do texto, variação ligada a falantes das camadas sociais mais pobres, falada 
em região mais restrita. (FERREIRA, 2010, p. 1579-1580) 

27
 A título de nota, impende destacar que devido ao estudo da Inglaterra em termos de estrutura de 

Estado e sistema jurídico, Montesquieu foi considerado o primeiro dos comparativistas, embora não 
tecnicamente comparativismo jurídico. (PESSOA, 2009, p. 14) Registre-se, ainda, que quando 
abordamos comparativismo estamos tratando de direito comparado que, diferentemente de mera 
menção a leis estrangeiras, tem estas como matéria-prima, demandando uma análise profunda da 
estrutura do Estado, da tradição jurídica e dos princípios a regerem esse mesmo Estado. (PESSOA, 
2009, p. 29)  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bar%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/La_Br%C3%A8de
http://pt.wikipedia.org/wiki/Montesquieu_(Lot-et-Garonne)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aristocracia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nobre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Iluminismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Padre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oratoriano
http://pt.wikipedia.org/wiki/1729
http://pt.wikipedia.org/wiki/1731
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Registre-se, por oportuno, que a tripartição de poderes cunhada por 

Montesquieu, no qual alude às funções legislativa, executiva e judiciária, através do 

que busca-se a liberdade política, vai além da análise um tanto fluida acerca da 

experiência constitucional inglesa. (SOARES, 2001, p. 111) 

Com efeito, apenas categoricamente, Montesquieu utilizou a Inglaterra como 

exemplo de liberdade política, mas como protótipo de Estado e não 

necessariamente como a Inglaterra real, embora tomando como referência alguns 

dados concretos, obtidos em longa estava do autor por lá.  

Nesse sentido, pontua Azevedo (2000, p. 112), segundo o qual  

por obra de Montesquieu tornou-se a Inglaterra o exemplo para as 
constituições escritas de todo o mundo, muito embora sua doutrina 
seja uma simplificação, sob a forma de tipo ideal, e não uma fiel 
descrição da vida constitucional inglesa, o que se evidencia em razão 
de nela não encontrar lugar uma realidade tão fundamental como o é 
o Common Law. 

Oriundo de uma família nobre antiga, e com alguma ascendência 

protestante, Montesquieu tinha como padrinho de batismo um pedinte das 

imediações de onde morava, tal como, inusitadamente, já sucedera com Montaigne, 

que mais de um século antes nascera não muito longe de La Brède. 

(MONTESQUIEU, 2012, p. 10) 

Referida escolha do padrinho foi uma espécie de técnica educativa para 

manter viva a realidade da pobreza e da miséria no espírito de Charles-Louis e que 

teria se perpetuado na educação rústica que recebeu quando criança.  

Herdou o título e a terra de La Brède da respectiva genitora e o baronato de 

Montesquieu, de um tio. Com 11 anos de idade, foi estudar no famoso Collège de 

Juilly. Mais tarde, casou com a filha de um abastado mercador, que fizera regressar 

à profissão de fé dos huguenotes à família de Montesquieu. Em 1714, foi admitido 

no tribunal provincial de Bordéus, o qual presidiu de 1716 a 1726.  

Tornar-se-ia membro da Academia de Bordéus, porém seria em 1721 que a 

França e a Europa conheceriam Montesquieu como um autor político de primeira 

ordem com a publicação, que tinha como protagonistas dois persas nobres em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1714
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tribunal
http://pt.wikipedia.org/wiki/1716
http://pt.wikipedia.org/wiki/1726
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peregrinação pela Europa em busca das luzes e uma concubina de harém 

acabariam por conferir a esta obra um lugar de honra na história do chamado 

iluminismo, cujo pensamento Montesquieu ajudou a edificar. Contudo, como 

Magistrado, tivera carreira pouco notável. Era publicada a obra Cartas Persas, um 

sucesso editorial. 

Quando em Paris, Montesquieu frequentava os salões e as academias 

privadas da época. Não sem controvérsia, decorrente das críticas à monarquia 

francesa e à Igreja Católica contidas nas Cartas Persas, juntar-se-ia à Academia 

Francesa.  

Alguns anos mais tarde, já concluída a grande viagem, Montesquieu 

publicaria as Considerações sobre as causas da grandeza dos Romanos e da sua 

decadência. Foi em 1734, e à semelhança das Cartas Persas e também o Espírito 

das Leis, Montesquieu não se atreveu a assinar a obra. Tal como as Cartas persas, 

a obra foi impressa na Holanda (O espírito das leis seria impresso em Genebra).  

Depois da publicação da sua obra-prima, O espírito das Leis, em 1748, 

Montesquieu viveu apenas mais sete anos, os quais foram praticamente consumidos 

pela aclamação e pelas críticas provocadas pela obra. 

Diante disto, Montesquieu elaborou e publicou a obra Defesa do Espírito das 

Leis. Desviou as acusações de heterodoxia tão rigorosamente quanto lhe era 

possível mantendo a coesão intelectual da obra. Morreu em 1755. 

Como visto, tratava-se de um escritor nato, autor de livros importantes a 

exemplo de Cartas persas (1721) e, naturalmente, de O Espírito das leis (1748)28, 

tida como sua obra-prima, a partir de cujas concepções traremos a discussão acerca 

do ativismo judicial. 

                                                           
28

 Na apresentação da obra O espírito das leis, escrita por RENATO JANINE RIBEIRO, em novembro 
de 1991, consta como o ano da publicação da obra 1747. (MONTESQUIEU, 2005, XXXI) Preferimos 
seguir a maioria das referências bibliográficas, especialmente a bibliografia de Miguel Morgado, 
constante na introdução da obra Do espírito das leis, publicada pelas Edições 70. (MONTESQUIEU, 
2012, p. 12) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cartas_persas
http://pt.wikipedia.org/wiki/1721
http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Esp%C3%ADrito_das_Leis
http://pt.wikipedia.org/wiki/1748
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Assevere-se, de antemão, que dada a dificuldade de se delimitar quando se 

inaugurou o tratamento da Política como ciência, tal a revelância da obra que 

também serve de parâmetro temporal nesse sentido, ou seja, figura como marco 

também para a visão da Política como ciência. 

Registre-se que a grande inovação de Montesquieu, em seu O espírito das 

leis, não foi a identificação das três funções estatais, mas o fato de que tais funções 

deveriam ser exercidas por três órgãos distintos, independentes e autônomos entre 

si, perspectiva esta oriunda de uma visão precursora do Estado Liberal Burguês 

desenvolvida pelo autor, que combatera ferrenhamente o absolutismo. 

Cada função corresponderia a um órgão distinto, não concentrando o poder 

nas mãos de um soberano. Referida teoria nasce, como adiantado, para combater o 

absolutismo, figurando como argumento central e estrutural para as revoluções 

americana e francesa, consagrando-se na Declaração Francesa dos Direitos do 

Homem do Cidadão, que em seu art. 16, preconiza que “qualquer sociedade em que 

não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação dos 

poderes não tem Constituição”. (FRANÇA, 1789, p. 02) 

Por meio desse pensamento, cada Poder exerceria uma função típica, 

inerente à respectiva natureza, atuando independente e autonomamente. Assim, 

cada órgão exerceria somente a função que lhe fosse tipicamente confiada pelo 

constituinte, não mais sendo permitido a um único órgão legislar, aplicar a lei e 

julgar, concomitante e unilateralmente, como ocorria durante o antigo regime. 

Assevere-se, contudo, que não se pode conceber uma separação rigorosa 

dos órgãos de poder, não só pela unidade do poder estatal, mas, sobretudo, pelo 

entrelaçamento de objetivos pelos quais as funções são desenvolvidas e os órgãos 

criados para cada desiderato.  

É algo mais ou menos que podemos comparar com a liberdade de cada 

indivíduo, que não acaba onde começa a do outro, mas se interpenetram na medida 

em que cada cidadão vive em sociedade e a liberdade absoluta de um cercearia a 

liberdade dos demais. 
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Destarte, Montesquieu não pensou em uma rigorosa separação dos 

poderes, porque, para tanto, teria criado um mito ao idealizar cada poder dentro de 

uma espécie de caixa hermeticamente fechada. 

Registre-se, ademais, que a própria configuração em que se coloca cada 

órgão de poder, desenvolvendo funções típicas e atípicas cada um deles, em razão 

destas últimas, inexoravelmente, haveria a quebra do rigor de um sistema de 

separação de poderes se fosse concebido para tais poderes funcionarem como 

interpenetráveis entre si. 

Não é a concepção de Montesquieu. Nesse sentido, insta transcrever o 

comentário de Azevedo (2000, p. 111): 

Em realidade, percucientes análises do pensamento de Montesquieu, 
procedidas por Eisenmann e Althusser, conduzem à convicção que 
não concebeu ele uma rígida separação dos poderes do Estado, mas 
uma combinação, fusão, ligação dos poderes, declarando mesmo 
Althusser o quanto é devedor de Eisenmann no sentido do 
afastamento da ‘ilusão histórica’ de que tivesse Montesquieu 
buscado consagrar a separação dos poderes. Assinalara, 
efetivamente, Eisenmann, a existência de um verdadeiro mito – o 
mito da separação dos poderes, cultivado por vários juristas, no fim 
do século XIX e princípio do século XX, criando-se em consequência, 
‘um modelo teórico puramente imaginário’. 

Ora, concordamos com tal ilação também dada a impossibilidade empírica 

de se desenvolver um Estado com poderes absolutamente separados, quando é da 

essência do poder e sua concepção no âmbito do Estado a unidade, por fazer parte 

de um sistema regulado por normas e objetivos comuns. 

Nesse sentido, o mesmo autor arremata que, de fato, o texto da obra O 

espírito das leis “aponta para uma combinação ou interligação dos poderes do 

Estado e não para sua separação, que tampouco encontra apoio na prática político-

jurídica de nosso tempo.” (AZEVEDO, 2000, p. 111) 

Em resumo, trata-se, de fato, de uma teoria que prega a tripartição de 

poderes como um sistema em que o poder se divide em órgãos distintos, 

independentes, mas que são configurados num plano de colaboração, considerando 

que o poder é uno, assim como o fim colimado pelo Estado. 
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Montesquieu, na obra O espírito das leis, deixa claro todo o tempo que seu 

pensamento prende-se à busca de realização do valor liberdade, através do império 

de leis gerais e abstratas, a serem observadas pelos órgãos de poder e pelos 

indivíduos. Essa é, para nós, a mais eloquente tradução do pensamento de 

Montesquieu. 

Tal obra-prima sugere um enquadramento teórico para uma “organização 

constitucional concreta das liberdades”. (CANOTILHO, 2003, p. 579) E é a partir da 

lei, enquanto ponto central das ideias de Montesquieu, ponto de partida e pedra de 

toque na atuação dos poderes constituídos, que a seguir discutiremos suas relações 

com a liberdade que cada Constituição pode suportar, com as peculiaridades de 

cada ordenamento jurídico, com os costumes, com a importância do contexto 

histórico no qual as leis são editadas, com o objetivo do legislador, enfim, o que 

constitui aquilo que o autor nomina de “o espírito das leis”. (MONTESQUIEU, 2005, 

p. 17) 

 

 

2.2 A teoria da separação dos poderes no estado moderno e a concepção de 

estado liberal burguês 

 

 

No presente tópico, faremos uma espécie de digressão histórica, a fim de 

contextualizar a obra O espírito das leis, de Montesquieu, situando-a no tempo e no 

espaço, tomando como referência o Estado francês, país do autor da obra e onde se 

deu a Revolução que pregava a trilogia “liberdade, igualdade e fraternidade”, que 

culminou na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e cujas ideias servem 

de modelo para as Constituições contemporâneas. 

Registre-se, por oportuno, só a título de comparação, que o Estado liberal 

burguês na Inglaterra tivera como marco histórico a Revolução Gloriosa, 
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diferentemente da realidade francesa, que é nosso parâmetro e que corresponde ao 

início do pensamento iluminista, no século XVII, e cujo apogeu deu-se no século 

XVIII, tendo como ponto culminante a Revolução Francesa. Em outras palavras, o 

pensamento iluminista servirá de substrato ideológico para aquela. 

Doravante traremos algumas noções prévias para melhor explicar como se 

deu esse processo histórico. No aspecto político, as sociedades se organizaram de 

diversas formas no decorrer do tempo.29  

Trazendo como exemplo a Europa ocidental, na Idade Média, o poder 

distribuiu-se entre os senhores feudais, incumbindo-lhes até mesmo a distribuição 

da justiça nas respectivas propriedades. A despeito de, nesse período, existirem 

reis, a autoridade dos mesmos era meramente simbólica. 

Nos derradeiros séculos dessa fase, entretanto, alguns reis criaram 

mecanismos de concentração/centralização de poder, fragilizando a autoridade dos 

senhores feudais e da igreja. Surgiram, daí, as monarquias nacionais. 

Com o advento do século XVI, os reis produziram novas ferramentas para 

consolidar ainda mais a respectiva autoridade, limitando os espaços de influência da 

Igreja e da nobreza. (SERIACOPI, 2005, p. 159) 

Tais mudanças, registre-se, implantou um processo de transformações 

políticas que se protraiu no tempo até o século XVIII e conduziram à formação dos 

chamados Estados Modernos. (SERIACOPI, 2005, p. 159) 

A despeito das grandes navegações e do renascimento do comércio, a 

Europa enfrentou severos e diferentes momentos de crise entre os séculos XV e 

XVII. 

                                                           
29

 Registre-se, por oportuno, que a ideia de Estado remonta à antiguidade, razão pela qual impende 
destacar que aqui tratamos da concepção de Estado Moderno, sob os auspícios do pensamento 
liberal burguês. Para tanto, cumpre-nos trazer, quanto à formação do Estado enquanto organização 
política organizada, que se dá, basicamente, de três modos, ou seja, originário, quando a constituição 
é integralmente nova, surgindo diretamente da população e do país, sem derivar de outro 
preexistente; secundário, quando consiste na fração de um Estado para a formação de vários ou na 
junção de vários para a formação de um único; e derivado, quando a criação dá-se por influência 
exterior ao Estado. (AZAMBUJA, 2008, p. 129-130) No plano jurídico, ressalte-se, segundo Azambuja 
(2008, p. 132), a fim de se delimitar quando, do ponto de vista legal, o Estado nasce enquanto 
organização de direito, é quando passa a ser regido por uma Constituição.  
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A título de exemplo, a produção agrícola não se desenvolveu na mesma 

proporção que a população aumentou, fato ocorrido em decorrência de fatores como 

técnicas de produção obsoletas, excesso de chuva ou estiagem, o que provocou a 

escassez de alimentos, gerando, consequentemente, inflação, fome e mortes. 

Ademais, o grande afluxo de metais preciosos vindos da América espanhola ajudou 

ainda mais a agravar o processo inflacionário e a crise na Europa. 

Concomitantemente, o continente europeu fora tomado pelas guerras de 

cunho religioso, mas que encobriam também motivações de ordem política e 

econômica, fruto da tensão entre católicos e protestantes. 

Também sucederam guerras entre os reinos europeus que buscavam 

aumentar os respectivos territórios e obter o domínio do comércio marítimo dentro do 

contexto das grandes navegações. 

Somente para fins de localização histórica, pensadores políticos do porte de 

Thomas Hobbes (1588-1679) e de Jacques Bossuet (1627-1704), entre outros, 

lançaram obras sustentando que apenas um governo fortemente centralizado seria 

apto a pôr fim à desordem vigente. (SERIACOPI, 2005, p. 159) 

Tais ideias expandiram-se pela Europa, somando para legitimar a gradativa 

concentração de poderes nas mãos dos reis. E com a centralização do poder, o rei 

necessitou de aparato burocrático, capaz de norteá-lo segundo os interesses gerais 

do Estado nacional e não segundo as escolhas dos senhores feudais. 

Para formar tal corpo burocrático, os reis chamaram profissionais 

especializados de diversos campos do saber para uma boa administração: 

financeiro, jurídico, fiscal etc. Começava a nascer, daí, o Estado Moderno.30  

(SERIACOPI, 2005, p. 160) 

                                                           
30

 Somente a título de nota, por não ser objeto central do nosso estudo, mas bem ilustrar a 
importância do Estado Moderno, insta citar que o inglês Thomas Hobbes (1588-1679), na obra 
Leviatã, afirmou que em uma sociedade sem Estado imperaria a barbárie, ou seja, uma espécie de 
estado de beligerância em que todos lutariam contra todos. Assim, a solução seria que se 
estabelecesse um pacto social de renúncia do cidadão quanto a parcela de sua liberdade e 
aquiescendo em se submeter ao poder absoluto de um governante para que se pudesse garantir a 
paz social e a segurança coletiva. (SERIACOPI, 2005, p. 160) Tal argumento é na defesa do 
absolutismo que veio como consequência de uma luta para pôr fim à descentralização política e 
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Nessa evolução, tivera importância a concepção de competência, a partir da 

qual a admissão de funcionários não mais demandava indicação de pessoas 

influentes, ou seja, de apadrinhamento, mas da aptidão e dos atributos do candidato 

para o cargo e para exercer essa ou aquela função. 

A centralização administrativa possibilitava que o governante soubesse 

muito mais sobre os respectivos súditos do que mesmo na Idade Média. Tal 

aproximação permitia que a tomada de decisões fosse facilitada, decisões como 

aumentar impostos, recrutar soldados etc. (SERIACOPI, 2005, p. 160) 

No campo jurídico, gradativamente os governantes aboliram o direito feudal, 

substituindo-o pelo tradicional direito romano, porém com adaptações. Destarte, o 

direito consuetudinário, que chancelava privilégios para a nobreza fora, 

paulatinamente, esquecido, para dar lugar a normas impessoais. 

Os laços entre suserano e vassalo, típicos da era feudal, cessaram e a Igreja 

católica, por seu turno, fragilizada com a Reforma Protestante, perdera boa parte da 

influência exercida sobre os monarcas.  

Paralelamente, os reis instituíram exércitos nacionais permanentes, 

abolindo-se, com isso, as tropas que os senhores feudais mantinham sob o 

respectivo poder. Para manter os exércitos reais, novos impostos foram instituídos, 

doravante, porém, arrecadados por funcionários do governo central e não mais pela 

nobreza. 

No plano econômico, os governos adotaram uma política protecionista e um 

conjunto de práticas comerciais e financeiras conhecido como mercantilismo e que 

preconizava a aglomeração de metais preciosos e a adoção de uma balança 

comercial favorável, fomentando a circulação de capital e de mercadorias. 

                                                                                                                                                                                     
administrativa nascida na Idade Média, mas que depois, quando de seu apogeu, passou a ser um 
instrumento de abuso de poder e de concentração e concentração das funções do Estado nas mãos 
de um único governante, o que trouxe um desvirtuamento da figura do Estado. 
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Tal centralização do poder passou a, gradativamente, ganhar caráter 

extremo, dando origem, dada à rigorosa organização estatal centralizada, ao que se 

chamou de Estado absolutista.  

Na França, nossa referência nesse período, tal regime passou a ser 

conhecido como monarquia absoluta. O rei detinha o poder de administrar, de julgar, 

de comandar os exércitos e de legislar, podendo elaborar e revogar leis. 

A autoridade real, que depois será combatida por Montesquieu, cuja obra O 

espírito das leis é o vértice do nosso estudo, não sofria limitação de nenhum outro 

poder, inclusive busca legitimar referida autoridade reportando-se a passagens, a 

escritos retirados dos evangelhos, daí se costumar dizer que na época o rei detinha 

o poder divino de governar. 

É imperioso enfatizar que a mudança da monarquia francesa em Estado 

absolutista deu-se com o rei Francisco I (1515-1547) e ampliou-se com Henrique IV 

(1589-1610), primeiro rei da dinastia Bourbon. (SERIACOPI, 2005, p. 161) 

Henrique IV, além de não convocar os Estados Gerais, compostos pela 

assembleia de representantes da nobreza, do clero e da burguesia, o referido 

soberano passou a controlar os governadores das províncias e, desprezando os 

grandes senhores feudais, nomeou ministros de origem burguesa. (SERIACOPI, 

2005, p. 161) 

Concomitantemente, Henrique IV fomentou o mercantilismo, deu início à 

colonização do Canadá e estimulou a agricultura e as manufaturas, mas foi 

assassinado em 1610, sendo sucedido por Luís XIII (1610-1643). 

Pelo fato de o novo rei contar apenas com 9 anos de idade ao receber o 

trono, no plano fático quem governou foi o cardeal Armand Jean du Plessis, o então 

primeiro-ministro, mais conhecido como duque de Richelieu. (SERIACOPI, 2005, p. 

161) 

Insta transcrever as observações de (SERIACOPI, 2005, p. 161) acerca do 

aumento da concentração de poder por Richelieu: 
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Com Richelieu surgiu a expressão ‘razão de Estado’ para justificar 
qualquer medida adotada pelo monarca. Com isso, o rei passou a ser 
encarado como único intérprete dos interesses do Estado e principal 
símbolo da manutenção da ordem e da prosperidade da nação; mais 
do que isso, tornou-se imagem viva de Deus na Terra. 

Foi com Luís XIV (1643-1715), filho de Luís XIII, que o absolutismo francês 

ganhou sua extrema expressão, tendo o primeiro sido coroado rei aos 4 anos de 

idade, em que pese somente tenha assumido o poder no plano fático em 1661, 

quando declarou que concentraria as funções de rei e de primeiro-ministro francês. 

(SERIACOPI, 2005, p. 162) 

No respectivo governo, Luís XIV tornou vazio o Conselho Real, órgão este 

que auxiliava o monarca na tomada de decisões; solidificou o exército permanente; 

vedou, por parte das comunas, que escolhessem seus próprios governantes, 

abolindo qualquer tipo de descentralização; e implantou, como já era tônica na 

Europa, uma política econômica pautada no mercantilismo. 

Ademais, Luís XIV fomentou a implantação de manufaturas e de 

companhias comerciais, tendo envolvido a França em vários conflitos externos 

visando manter as fronteiras já conquistadas, garantindo o domínio no âmbito do 

comércio marítimo. E, outrossim, para que não pairassem dúvidas sobre o poder do 

mesmo, criou a expressão “o Estado sou eu”. 

Acerca do pensamento iluminista, cujas origens correspondem, na França, 

ao século XVII, não podemos deixar de abordar a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, documento no qual a Revolução Francesa de 1789 veio a 

culminar e cujas ideias foram as bases da maioria das constituições 

contemporâneas.  

Dentre tais ideias está, por certo, o princípio da separação dos poderes, com 

a formatação dada por Montesquieu, este que contribui para a formação do 

pensamento iluminista que norteou os ideais da Revolução Francesa de 1789. 

É trabalhoso dimensionar os reflexos e a influência da Declaração dos 

Direitos do Homem e Cidadão no mundo todo e também no Brasil. Como se sabe, 

Trata-se de uma carta de princípios nascida como anexo à Constituição francesa, 
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ambas aprovadas pela Assembleia Nacional em 1789. Elas marcam o final do 

absolutismo e trouxe novas ideias que vieram predominar no mundo após a 

Revolução Francesa de 1789. 

Registre-se, por oportuno, que o pensamento iluminista, que falaremos 

adiante, sugira no século XVII e tivera o respectivo apogeu com a Revolução 

Francesa. 

Resultaram dos movimentos filosóficos, que culminaram na Revolução 

Francesa pensadores como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, John Locke. Há três 

movimentos culturais de efetiva participação nos princípios básicos da Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão: o iluminismo, o liberalismo e o 

enciclopedismo. 

Doravante, insta destacar alguns dos principais objetivos da Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, enfatizados por ROQUE (2007, p. 107):  

igualdade de todos perante a lei, sem distinções; abolição de títulos 
nobiliárquicos, privilégio ou franquia tradicional, abolindo-se a 
hereditariedade de serventias públicas; direito de defesa contra 
qualquer pressão ou opressão material ou moral de agente público 
ou privado; liberdade de pensamento, de associação, de palavra ou 
de culto religioso ou filosófico, inviolabilidade de domicílio; abolição 
de qualquer tipo de escravatura ou servidão de gleba; proteção e 
respeito à propriedade privada; eliminação do dogma do poder divino 
dos reis; todo poder emana do povo e em seu nome será exercido; 
cabe ao povo a escolha de seus governantes pelo sufrágio universal.  

Registre-se, por oportuno, que o princípio da separação dos poderes, 

consagrado no art. 16 da Declaração multicitada, merecerá, dada a importância para 

o nosso estudo, destaque mais adiante. 

Quanto ao iluminismo, também chamado de ilustração, foi o movimento 

intelectual grassado no século XVIII, na Europa, especialmente na França. Seus 

intelectuais concentraram-se, especialmente, em Paris, que foi, por isso, apelidada 

de “cidade luz”. Trata-se de uma escola filosófica surgida na época das grandes 

revoluções científicas e tecnológicas, e também contemporânea da Revolução 

Industrial.  
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Preconizava o iluminismo que os fenômenos naturais e sociais são 

explicados racionalmente, ou seja, pela razão. Assim, a luz que esclarece os 

fenômenos é a razão humana. Não à toa, o século XVIII foi chamado o “século das 

luzes”, de que se originou o nome de iluminismo. 

Várias características marcam o pensamento iluminista, além da 

fundamental, isto é, a razão humana como ferramenta para explicar o mundo. Não 

se trata de um movimento materialista, por acreditar na presença de Deus no ser 

humano, na natureza.  

Foi, entretanto, profano, por condenar a ingerência da Igreja na política e na 

sociedade; carregando, destarte, como mandamento importante, a distinção entre a 

Igreja e o Estado. 

Ainda quanto à concepção iluminista, citemos ROQUE (2007, p. 108) 

Para o iluminismo o ser humano nasce bom e feliz; são todos iguais, 
mas a sociedade o corrompe e o escraviza, ao criar e estimular 
ambições e interesses. Aliás, quem expressa de forma mais clara e 
veemente essa natureza humana é o pensador Jean Jacques 
Rousseau (1712-1778), mormente em sua obra-prima O Contrato 
Social. Preconiza o iluminismo as modificações na sociedade e nas 
leis, para garantir ao ser humano a liberdade de pensamento, da 
expressão do pensamento, fazendo vir à tona seus bons atributos, 
contra o arbítrio e a prepotência. 

Nem só os franceses se beneficiaram como os reflexos do iluminismo, mas 

foram precedidos, por exemplo, pelo notável cientista inglês, sir Isaac Newton (1642-

1727). Os principais pensadores foram Rousseau, Montesquieu e Voltaire. 

Como consectário do pensamento iluminista surgiu o liberalismo, cujas 

bases Montesquieu também contribuiu para edificar. Tratava-se de uma nova 

doutrina econômica e politica proclamando a liberdade individual.  

Segundo Roque (2007, p. 109), 

Deriva o termo liberalismo de líber = livre. De certa forma, elabora 
doutrina baseada na máxima: laissez faire, laisser passer et le 
monde va de lui-même = deixe fazer, deixe passar e o mundo vai por 
si mesmo. Consagra a liberdade individual do cidadão frente ao 
poder do Estado, cuja obrigação é a defender essa liberdade, 
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principalmente deixando a solução dos problemas privados às 
próprias partes envolvidas nesses problemas.  

Ademais, prega a não-intervenção do Estado na economia, na medida em 

que a dinâmica da produção, da distribuição e do consumo de mercadorias e de 

serviços é regida por leis que já fazem parte do processo, de modo que, em tese, a 

economia de mercado seria apta a se autorregular. A título de exemplo, insta citar a 

famigerada Lei da Oferta e Procura, que proclama o equilíbrio entre essas várias 

fases. 

Destarte, se um cidadão quer comprar feijão, que corresponde à 

necessidade humana e revela sua intenção em satisfazê-la. Dirige-se ao mercado e 

não encontra oferta de feijão. Por sua vez, o produtor não tem transporte apto para 

distribuir o feijão e se vale de intermediário que faz chegá-lo ao vendedor.  

Há, nesse passo, no dizer de Roque (2007, p. 109), uma espécie de “mão 

invisível” empurrando todas essas pessoas a trabalharem para que o cidadão possa 

obter feijão. 

E completa Roque (2007, p. 109), afirmando que um dos misteres do 

governo é conservar as leis naturais dessa “mão invisível”, impulsionando todas 

essas pessoas a empregar a própria força de trabalho para que o feijão possa 

chegar à mesa dos cidadãos, dando, para tanto, condições de liberdade para que 

todos os coindivíduos possam ser úteis aos interesses comuns da coletividade. 

Assim, qualquer postura tendente a brecar essa “mão invisível” é antiliberal. 

Outro postulado do liberalismo é a igualdade de direitos na economia, na 

política e no direito. Pressupõe a inexistência de privilégios de classes sociais, 

profissionais ou econômicas.  

Prega o liberalismo a igualdade formal, ou seja, que todos sejam iguais 

perante a lei, por isso condena todas as espécies de discriminação, seja social, seja 

religiosa, racial, ideológica, de origem etc. A ligação entre liberdade e igualdade para 

garantir a paz social deu ensejo ao famigerado lema da Revolução Francesa: 

liberdade, igualdade e fraternidade. 
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Destaque-se, ainda, que o liberalismo não quer dizer, necessariamente, o 

alheamento do governo. Nele o governo deve atuar decisivamente no controle da 

economia, mas com vistas a garantir a liberdade e a igualdade, prevenindo 

distorções. (ROQUE, 2007, p. 109) 

Nesse sentido, insta consignar que, arriscamos afirmar que o liberalismo não 

pretende instaurar a miserabilidade, sob pena de ruir o sistema capitalista, na 

medida em que é preciso que a maioria da população esteja apta a consumir os 

produtos que o modelo capitalista disponibiliza no mercado, fazendo circular as 

riquezas.  

Daí podemos, sim, dizer que o modelo de Estado atual guarda muitos 

resquícios do pensamento liberal, embora utilize outra roupagem, ora Estado 

democrático de direito, ora Estado do bem-estar social, os quais não se excluem 

entre si. 

É nesse sentido que Roque (2007, p. 109) reforça que o liberalismo não 

significa o alheamento do Governo, na medida em que se requer deste atuação 

decisiva no controle regulatório da economia, mas assegurando a liberdade e a 

igualdade.  

Exatamente por isso, todos os países liberais criaram leis contra o abuso do 

poder econômico. Além disso, muitas leis disciplinaram as atividades econômicas, 

políticas e sociais, mas no sentido liberal, ou seja, não de regrar ou de restringir, 

mas de liberalizar as atividades empresariais e produtivas, mantendo até mesmo a 

padronização e o controle de qualidade, que, no primeiro plano, é regulado pelo 

próprio mercado, pelo consumidor. 

O pensamento liberal procura consagrar uma legislação capaz de abrir 

caminho para o progresso, fazendo a economia basear-se no trabalho livre, exercido 

pela iniciativa dos empreendedores. (ROQUE, 2007, p. 109-110) 

Ainda sobre o Estado liberal burguês, insta transcrever o comentário de 

Saldanha (2010, p. 118): 
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No esquema liberal, o poder se reduzia ao mínimo e se amoldava a 
uma forma jurídica restritiva, enquanto as vontades particulares, 
soberanas nos termos do próprio direito privado, coordenavam o 
conteúdo e a dinâmica do viver social. 

Ora, contemporâneo do século XVIII, quando se deu o apogeu do 

pensamento liberal, a partir das ideias que pensadores do quilate de Montesquieu 

ajudaram a conceber, vivia-se uma época de consagração dos direitos civis e que 

casa perfeitamente com as ideias de Marshall31, o qual cunhou um esquema 

pioneiro a respeito da cidadania e os elementos desta e que melhor explicaremos 

em capítulo próprio. 

Mas, com efeito, o fato é que o século XVIII, século da vertiginosa 

publicação da obra O espírito das leis, vivia-se uma época de afirmação da liberdade 

e não por outro motivo as ideias liberais estavam em voga.  

Pareceria simples expor as ideias iluministas e liberais, se considerássemos 

só o mundo atual, sem considerarmos o período anterior à Revolução Francesa, no 

século XVIII, quando essas ideias sedimentaram-se e diversos pensadores foram 

presos e perseguidos por adotar tais doutrinas. 

O ambiente não era propício para uma franca recepção do liberalismo e dos 

postulados do iluminismo, quando predominavam a intolerância, as discriminações, 

o dirigismo estatal, o poder absoluto dos reis e estes eram o Estado, reputando 

dotar-se de um poder dito divino de governar. 

O primeiro obstáculo a enfrentar foi a Igreja Católica. O Estado era religioso 

e não laico, sendo o catolicismo a religião oficial e o clero fazia parte das classes 

dominantes. 

A atuação da Igreja não era meramente religiosa e, muitas vezes, interferia 

na política, inclinando mais para esta última do que para a religião. 

                                                           
31

 Thomas Humphrey Marshall foi o primeiro autor a definir os elementos constitutivos da cidadania. 
Marshall (1893-1981) foi um sociólogo britânico, conhecido notadamente por seus ensaios, entre os 
quais se destaca Citizenship and Social Class (Cidadania e Classe Social), publicado em 1950, a 

partir de uma conferência proferida no ano anterior. (1967, pp. 57-58) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1893
http://pt.wikipedia.org/wiki/1981
http://pt.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%B3logo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A3-Bretanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensaio
http://pt.wikipedia.org/wiki/1950
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Roque (2007, p. 111) traz, a título de ilustração, o exemplo do cardeal 

Richelieu, o primeiro-ministro da França, que não se atinha à religião, mas só à 

política. 

Nas guerras religiosas, Richelieu fez a França aliar-se aos países 

protestantes contra a Áustria, que era católica, porque era rival político desta. Por 

outra banda, o pensamento iluminista era contra a discriminação religiosa e 

preconizavam a separação entre a igreja e o Estado, que resultou em lutas, guerras 

e revoluções ferrenhas. (2007, p. 111) 

Na França, país cuja realidade traremos como base nesse período, como já 

dito retro, a estratificação social, a disposição da sociedade em camadas era 

rigorosa. Não havia partidos políticos, mas classes sociais bem definidas, e 

politicamente organizadas, denominadas de “estados gerais”. (ROQUE, 2007, p. 

111) 

Nesse sentido, Roque (2007, p. 111) descreve: 

Os eleitos eram divididos em classes (estados) e votavam na sua 
classe. Assim, os nobres votavam neles próprios, os membros do 
clero neles mesmos. Havia três estados gerais: nobreza, clero e 
povo, os três representados no Parlamento. O clero era constituído 
dos maiorais e não pelos padres de província, isto é, os que atuavam 
junto à paróquia. Os bispos e cardeais eram políticos e 
parlamentares, com vida luxuosa. 

O povo era a classe desfavorecida e pouco representativa, vale 
dizer, sem força no Parlamento; a ele pertencia a burguesia, classe 
de algum poder econômico, formado por agricultores, profissionais-
artesãos, pequenos empresários, que lhes dava a faculdade de 
organizar-se. Na votação das leis, a nobreza e o clero eram unidos, 
por serem as classes dominantes, enquanto o povo valia um só voto. 
Além do mais, o povo não era a massa dos mais humildes e 
necessitados, o “povão”, mais uma categoria privilegiada, a 
burguesia, que defendia mais os seus interesses e não os da 
população. Contra esse regime tiveram que lutar os iluministas e os 
liberais. 

Essa “torre de babel” trouxera reflexos pelo mundo afora, como no Brasil, 

cuja primeira Constituição, de 1824, era inspirada no direito e na política francesas 

que antecederam a Revolução, como as figuras do poder moderador e do voto 
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censitário. Nossa herança portuguesa refletia também na Constituição, praticamente 

elaborada pelo Imperador D. Pedro I, filho do rei de Portugal, D. João VI. 

Por seu turno, a ascensão da burguesia dera suporte às ideias liberais, o 

que aumentara a inquietação popular, fazendo o povo, provocado pela burguesia, 

combater o absolutismo, dando ensejo à tomada e à destruição da Bastilha, a 

unidade prisional que era símbolo do autoritarismo das classes dominantes e da 

realeza. 

 O rei e a rainha foram depostos do poder e guilhotinados junto com milhares 

de pessoas. O triunfo da Revolução das luzes trouxera muitas transformações em 

todos os âmbitos, com amplas repercussões em todo o mundo. 

Entretanto, a mudança que mais interessa para nós foi a levada a efeito na 

seara do direito. Ruíram as antigas instituições jurídicas e novas surgiram. Estas 

estão reproduzidas na Constituição Republicana francesa, na Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, no Código Civil e Código Comercial da França. 

Passados quase vinte anos, por iniciativa de Napoleão Bonaparte, a França 

apresenta em 1805 e 1806, respectivamente, seu Código Civil e seu Código 

Comercial.  

As ideias ali consignadas vieram do iluminismo e do liberalismo. E aquela 

que viera a ser chamada de era das codificações influenciara o direito na maioria 

dos países, impulsionando o Código Comercial brasileiro de 1850 e o Código Civil 

de 1916. 

Por meio da Revolução Francesa, os pensamentos iluminista e liberalista 

ingressaram em todos os países e, de forma mais serôdia, no Brasil, pois só se 

deflagraram na Constituição Republicana de 1891 e em leis posteriores. 

Outro importante tema nessa análise histórica até chegarmos à concepção 

de separação dos poderes à luz da Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão é o que trata das corporações de ofício, as quais exerceram forte influência 

no direito. 
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Segundo Roque (2007, p. 113), 

eram confrarias que organizavam o regime de trabalho profissional. A 
formação profissional processava-se em escalas, em que havia o 
aprendiz como iniciante de qualquer profissão; este depois se 
transformava em jornaleiro como profissão independente, e depois 
no mestre. Havia assim as corporação dos alfaiates, dos pedreiros, 
dos carpinteiros, dos tecelões, dos funileiros, dos fundidores, dos 
vidreiros, dos médicos.  

A título de exemplo, impende ilustrar que as corporações de ofícios existiram 

também no Brasil e só foram extintas em 1824, deixando, porém, como resquícios, a 

“Baixa do sapateiro”, em Salvador, em que estava instalada a corporação dos 

sapateiros; também a “Rua dos Alfaiates”, uma das mais pioneiras de Recife, 

considerada a rua do comércio varejista. (ROQUE, 2007, 2013) 

Tal modelo corporativo repercutiu sobremaneira no Direito Mercantil, hoje 

nominado de Direito Empresarial e essencialmente corporativo. A corporação 

funcionava, semelhantemente, à moderna empresa, isto é, desenvolvia atividade 

empresária, nitidamente econômica, produtora de mercadorias e de serviços. 

O regime de trabalho era o adotado pelas corporações e o Direito do 

Trabalho era o que disciplinava a carreira dos profissionais na corporação, que 

concentrava todo o trabalho profissional e as atividades de produção.  

Só estaria apto a exercer certa atividade profissional quem integrasse a 

respectiva corporação. É o que mais ou menos poderíamos comparar com os 

conselhos profissionais de hoje. 

Entrementes, como a corporação de ofício era uma entidade tradicional da 

era medieval e predominante no referido período, foi implacavelmente combatida 

pelo movimento iluminista e, posteriormente, pelo liberalismo. 

Com isso, tão logo se instalou a Assembleia Constituinte francesa,  a “Lei 

Chapelier” baniu e vedou as ditas corporações, ruindo o direito em que estavam as 

suas bases, abrindo caminho para a instituição de novo direito, com respaldo na 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. (ROQUE, 2007, p. 113) 
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Ora, não se pode falar em história do direito, na separação dos poderes nem 

em Estado moderno, sem fazer menção à Declaração dos Direitos do Homem e dos 

Cidadãos, obra da Revolução Francesa, mormente porque, embora as origens da 

concepção de Estado datem do fim da idade média, a concepção de Estado 

moderno é oriunda do século XVIII e dos pensamentos que culminaram na 

Revolução Francesa a consagrar a primazia da lei e da separação dos poderes.  

Após 14 de julho d 1789, dia do triunfo dessa revolução, foram chamados os 

parlamentares franceses para instituir a Assembleia Nacional Constituinte, através 

do que foram constituídas as bases da nova constituição francesa.  

Trata-se, como alhures adiantado, de anexo da Constituição francesa, 

contendo preâmbulo e 17 dispositivos, e que servira de base para a maioria das 

Constituições contemporâneas. 

Acerca do que preceitua referida carta de princípios, insta transcrever o 

comentário de Roque (2007, p. 115): 

A ratificação dessa carta de princípios, em 1783, esclarece melhor o 
que dissera a declaração primitiva sobre o ‘bem-estar de todos’: o fim 
da sociedade é a felicidade comum. O Governo é instituído para 
garantir ao ser humano o gozo de seus direitos naturais, inalienáveis, 
imprescritíveis e sagrados. Em outras palavras, cabe ao Governo 
garantir a paz social, com a salvaguarda dos direitos fundamentais 
da nação. 

Após sucinta consideração acerca da Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão, dado o limite temático da nossa pesquisa, ater-nos-emos ao princípio 

da separação dos poderes naquela consagrado. 

Preceitua o art. 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão que 

“toda sociedade na qual a garantia dos direitos não for assegurada, nem a repartição 

dos poderes determinada, não tem constituição.” (FRANÇA, 1789, p. 02) 

Nesse contexto, a constituição de um país deve ter como base a separação 

de poderes enaltecida por Montesquieu. A concepção de separação dos poderes de 

Montesquieu destaca a instituição, no âmbito de um Estado regido por leis, de três 

poderes e que são o Executivo, o Legislativo e o Judiciário.  
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Basicamente, trata-se de um princípio organizatório estrutural, sendo uma 

das grandes constantes do Estado Constitucional, segundo Canotilho. (2003, p. 555) 

Tais órgãos de poder devem ser independentes e harmônicos, pondo-se um ao 

outro, mas observando o sentido de cooperação, da interpenetração.  

Essa oposição e harmonia entre eles garantem a liberdade política e evita a 

formação do despotismo e máxime a hipertrofia de um em detrimento dos demais. 

Nesse sentido, leciona Canotilho (2003, p. 551) acerca do que seria o sistema de 

freios e contrapesos, a grande inovação de Montesquieu: 

A ideia central do modelo do balanceamento de poderes é esta: 
através de freios e contrapesos recíprocos, os vários <<poderes>> 
encarregados de várias  e distintas funções operam um controlo do 
poder (<<o poder para o poder>>) garantindo a liberdade dos 
indivíduos e evitando o aparecimento de um <<poder superpesado>> 
perigosamente totalizador do poder do Estado. 

Para evitar o despotismo, para que a liberdade seja preservada, valor este 

basilar no século XVIII e para o pensamento liberal burguês, é preciso que o poder 

controle o poder.  

Assim, os três órgãos de poder (o Executivo, o Legislativo e o Judiciário) 

devem, destarte, estar separados, isto é, ser exercidos por indivíduos ou grupos 

diferentes e mediante a alternância no poder para se evitar a tirania. 

A constituição pressupõe que nenhum governante abuse do poder que lhe 

fora atribuído, razão pela qual a única garantia contra tal abuso é que o poder 

controle o poder.  

Em outras palavras, a divisão das funções entre os órgãos Executivo, 

Legislativo e Judiciário deve ser entregue a exercentes diversos, de maneira tal que 

cada um possa tolher o outro de exorbitar os respectivos limites, transmudando-se 

em abuso e hipertrofias de um órgão de poder em detrimento dos demais. 

Nesse sentido, tratando-se de pauta extremamente dentro do ativismo 

judicial que tem ensejado a ascensão institucional do órgão judiciário e a 

consequente hipertrofia nos dias atuais, insta consignar trecho do pensamento de 
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Canotilho (2003, pp. 559-560) acerca do alcance do princípio da separação dos 

poderes, o qual fora consagrado por todas as nossas Constituições: 

O alcance do princípio é visível quando com ele se quer traduzir a 
proibição do <<monismo de poder>> como o que resultaria, por ex., 
da concentração de <<plenos poderes>> no Presidente da 
República, da concentração dos poderes legislativos no executivo ou 
da transformação do legislativo em órgão soberano executivo e 
legiferante. Todavia, permanece em aberto o problema de saber 
onde começa e onde acaba o núcleo essencial de uma determinada 
função.  

 A reunião desses poderes nas mesmas mãos, sejam elas as do povo ou do 

déspota, anularia a liberdade política em que reside a liberdade efetiva, 

mandamento da Revolução e objetivo precípuo do pensamento de Montesquieu na 

obra O espírito das leis, que prevê a intercontenção entre os poderes partindo do 

famigerado pessimismo antropológico do pensador francês. 

Ressalve-se, contudo, que ao tratarmos da separação de poderes estamos a 

destacar que o sistema de tripartição cinge-se às funções típicas, uma vez que, 

naturalmente, é elementar à operacionalidade, ao funcionamento dos órgãos de 

poder  que, para o exercício da atividade-fim, pratiquem, atipicamente, um ato que, 

tipicamente, incumbiria a outro órgão de poder.  

Tal prática não viola o postulado da separação dos poderes, pelo contrário, 

garante o regular funcionamento do Estado e a eficiência, esta que também é um 

princípio que rege a Administração Pública, conforme art. 37, caput, da 

Constituição.32 

Nesse passo, seria inconcebível, exempli gratia, que os órgãos Legislativo e 

Judiciário, para admitirem pessoal e administrarem seus próprios serviços, 

dependessem do Executivo. (CUNHA JÚNIOR, 2013, p. 972): 

Registre-se, por oportuno, que tais órgãos, aqui chamados de poderes, e 

que exercendo as respectivas funções trazem à baila a concepção de vontade 

                                                           
32

 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:” (BRASIL, 1988, p. 01) (grifo nosso) 
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estatal, concepção esta já herdada do feudalismo e da luta do Estado absolutista 

contra a descentralização do poder, em outras palavras, contra os feudos e o 

Império. 

No cenário absolutista e onde se propagaram as ideias iluministas vontade 

estatal transmudar-se-ia, no âmbito governamental, para a noção de soberania, mas 

entendida esta num plano interno, num sentido menos peculiarmente técnico de 

soberania no plano internacional.  

Soberania, aqui, consistiria em transferir do soberano ao Estado uma 

vontade, um fundamento para a tomada de decisões, sem as quais (vontade e 

soberania) não haverá qualquer condição de governabilidade. (SALDANHA, 2010, p. 

138-139) 

Tal concepção de vontade estatal, por certo, tratada durante o iluminismo e 

com o aparato racionalista burguês, abriria caminho para a noção de órgãos estatais 

e as respectivas funções, subsistindo a ideia de vontade, porém tripartida na 

vontade de cada órgão de poder, com o fito da especialidade e do equilíbrio e 

manutenção da ordem jurídica, sem olvidar o caráter uno de poder estatal. 

Nesse sentido, leciona Saldanha(2010, p. 139): 

Mas entre a ideia da vontade estatal, genérica e a de cada órgão, definida e 
técnica, manteve-se a imagem política dos poderes, em que se repartiria a 
substância do Estado (apesar de indivisível a soberania); os poderes seriam 
necessária repartição de algo uno e incindível. O Estado (uniforme) se 
desdobraria internamente em funções complementares; a soberania 
(incindível) se apresentaria em cada uma delas por igual, diferenciando-se 
conforme o plano de ação correspondente. Esta, mais ou menos, a idéia 
clássica. 

Tal reconfiguração da questão, possibilitando a separação entre as 

concepções de poder, funções e órgãos de poder não sonegou o respaldo que a 

doutrina política dos séculos XVIII e XIX conferiria ao termo poder e à noção 

sedimentada no sentido de que as Constituições escritas existem a serviço da 

realização da separação dos poderes. 
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É patente que as noções de funções e de poderes são técnico-jurídicas, 

porque oriundas da linguagem da Constituição de cada país e se prestam, 

indubitavelmente, à realização dos princípios constitucionais. 

No mundo ocidental especificamente, o apelo liberal em face do governo 

onipotente e onipresente, sem olvidar o clamor democrático, verdadeiro coração da 

Constituição contra o absolutismo reinante demandaram uma reorganização em 

termos de esquema governamental com o advento do pensamento iluminista e o 

ideário liberal burguês. 

Tornar-se-ia necessário, para por em prática tais concepções, distribuir, no 

plano estatal, entre titulares distintos, as funções governamentais. Por outra banda, 

não poderia haver desnível entre tais tarefas, na medida em que todas elas 

decorreriam da soberania nacional e representariam a síntese da vontade estatal. 

Trata-se, pois, do pensamento de Montesquieu em O espírito das Leis. 

Tal teoria da separação dos poderes, de Montesquieu, carece de grande 

rediscussão no mundo atual, mormente diante das muitas questões acerca da 

hipertrofia do órgão Judiciário, sobrepondo-se aos outros poderes e avocando para 

si certas competências tradicionalmente cabíveis a outros órgãos. É o abuso do 

poder e o risco à liberdade, valor caro à nossa sociedade e cuja sedimentação 

deriva de tempos remotos (século XVIII), que estamos a trabalhar com esse tema, 

fazendo maiores considerações nos tópicos seguintes. 

 

  

2.3  A lei, o papel do legislador e do Magistrado, segundo Montesquieu 

 

 

A lei (e não a separação de poderes) é o vértice do pensamento de 

Montesquieu, como um mandamento existente e necessário até mesmo nos âmbitos 

da natureza e no divino. No plano da matéria, é necessário que as ações materiais 
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sejam regidas por leis com regramento constante, sob pena de o mundo ser 

destruído. (MONTESQUIEU, 2005, p. 11)  

Em outras palavras, tudo aquilo que existe só se conserva se regido por leis, 

até mesmo a natureza. Nesse sentido, interpretando o pensamento de Montesquieu 

na obra O espírito das leis, Soares (2001, p. 107) é categórico no sentido de que “as 

leis da natureza são as que o recepcionariam em semelhante estado, no qual, dada 

sua fragilidade ante os perigos que o cercam, buscaria, pacificamente, a 

conservação de seu ser.” 

A primeira lei natural recebida pelo homem no estado de natureza consiste, 

portanto, no desejo de paz; a segunda, no sentimento de suas necessidades 

(procura de alimentos); a terceira, na atração natural pelo sexo oposto (os sinais de 

um temor recíproco encorajariam sua aproximação, bem como o instinto de 

sobrevivência), que Montesquieu nomina de “apelo natural que sempre fazem um ao 

outro”; e a última, no desejo de viver em sociedade. (MONTESQUIEU, pp. 14-15) 

No tocante às leis humanas, são elaboradas pelos próprios seres para 

regularem suas condutas, embora seja imperioso reconhecer relações de equidade 

preexistentes à própria lei positiva que estabelece regras de proteção da equidade 

enquanto justiça.  

Nesse sentido, ilustra Montesquieu (2005, p. 12): “Dizer que não há nada de 

justo ou de injusto além daquilo que as leis positivas ordenam ou proíbem é dizer 

que antes de se traçar o círculo todos os raios não são iguais.” 

E é através do governo sujeito ao império das leis onde reside o bom 

governo, ou seja, com liberdade e com democracia, sendo a lei (e a legalidade) e a 

divisão de poderes meros instrumentos para a concretização das duas primeiras.  

E nesse ponto, Montesquieu (2005, p. 12) adianta, já nas primeiras linhas de 

sua obra, o grande ceticismo que nutre pelos seres humanos, dotados da 

falibilidade, máxime os detentores de poder, razão pela qual se impõe o sistema da 

tripartição de poderes para que os órgãos incumbidos de cada função contenham-se 

entre si: 
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Mas falta muito para que o mundo inteligente seja tão bem 
governado quanto o mundo físico. Pois, embora aquele também 
possua leis que, por sua natureza, são invariáveis, ele não obedece 
a elas com a mesma constância com a qual o mundo físico obedece 
às suas.  A razão disto é que os seres particulares inteligentes são 
limitados por sua natureza e, portanto, sujeitos ao erro; e, por outro 
lado, é de sua natureza que eles atuem por si mesmos. Eles não 
obedecem, portanto, constantemente às suas leis primitivas; e 
aquelas mesmas leis que dão a si mesmos, não obedecem a elas 
sempre. 

O conflito de interesses no seio da sociedade e entre as diversas nações 

provocam um estado de beligerância que demanda o estabelecimento de leis para 

regular as relações humanas.  

Nesse cenário, o Direito das Gentes regularia as relações entre as diversas 

nações, enquanto que ao Direito Político prestar-se-ia a regular as relações entre 

cada Estado e os seus cidadãos e, por fim, o Direito Civil regularia as relações entre 

os particulares. (MONTESQUIEU, 2005, p. 15) 

O Direito, assim, embora tenha mais abrangência do que a lei, é nesta que 

encontra sua típica moldura e, por ser geral e abstrata, está menos sujeita a 

casuísmos, logo confere segurança jurídica ao Estado e aos indivíduos, viabilizando 

o convívio social e com idoneidade para realizar o valor liberdade. 

Segundo Montesquieu, haveria três espécies de direito, ou seja, o direito das 

gentes, o direito político e o direito civil. O direito das gentes seria aquele que regula 

as relações entre Estados Soberanos e parte do pressuposto de que as diversas 

nações devem fazer umas às outras, na paz, “o maior bem” e, na guerra, “o menor 

mal possível”, sem prejudicar seus verdadeiros interesses. (MONTESQUIEU, 2005, 

p. 16). Assim seria a relação entre diferentes povos no âmbito internacional. 

A esse respeito, insta consignar que, no século XVIII, Montesquieu, porém 

não com o mesmo nomem juris, já defendia princípios regentes das relações 

internacionais, como o da não-intervenção e o da cooperação entre os povos para o 

progresso da humanidade, hoje positivados em nossa Lei Fundamental, art. 4º, I e 

IV, respectivamente, sem olvidar que levanta as bases do que hoje conhecemos 

como princípio da proporcionalidade-razoabilidade, quando lança mão do argumento 
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de que, até mesmo em estado de beligerância, o mal, que é inevitável, deve ser o 

menor possível. (MONTESQUIEU, 2005, p. 16) 

Montesquieu defende a existência de um governo e de que este seja regido 

por leis gerais e abstratas, e no qual as relações travadas entre o Estado e cada 

indivíduo seriam regidas pelo direito político, que seria observado no âmbito do 

direito interno de cada Estado.  Assim, segundo Soares (2001, p. 107), abrangeria “a 

relação entre governantes e governados, enquanto membros da sociedade política.” 

Além disso, “uma sociedade não poderia subsistir sem um governo. 

(MONTESQUIEU, 2005, p. 16), tratando-se de Estado Político aquele que une todas 

as “forças particulares”, porque seria através do Estado, enquanto unidade 

politicamente organizada, que o indivíduo garante sua liberdade, e o Estado figuraria 

como esse garante. 

No mesmo passo, ainda dentro do direito interno, o direito civil seria aquele 

regula as relações entre os particulares. Seria o direito, no dizer de Soares (2001, p. 

107), “decorrente da relação entre cidadãos de um Estado.” 

Mas vale dizer que, em pleno século XVIII, Montesquieu (2005, p. 16) 

defende a ideia de governo como junção do conjunto de vontades do povo ao qual é 

destinado e no qual “as forças particulares não podem reunir-se sem que todas as 

vontades se reúnam.”  

Assim, o Estado Civil seria justamente essa comunhão de vontades 

particulares na formação do governo que realiza a vontade de todos. 

(MONTESQUIEU, 2005, p. 16) 

Ressalvando a razão humana como verdadeira lei geral que rege todos os 

povos, servindo de moldura para a razão humana, as leis políticas e civis de cada 

nação são as leis particulares, porque contém regras específicas destinadas a cada 

corpo social.  

E em se tratando de leis particulares a cada sociedade, só tem a lei sentido 

se atender aos anseios e às necessidades daquele grupamento de pessoas a que 

se destina.  
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A lei, em linhas gerais, segundo o pensamento de Montesquieu, seria um 

mandamento que, no plano da concepção, deve, enfim, guardar estreita relação com 

a sociedade a que se destina, atendendo às peculiaridades de cada Estado para o 

qual fora criado, e de modo a limitar o poder e o exercício deste pelo mesmo Estado 

e a conduta dos particulares, sendo instrumento viabilizador da convivência humana 

e da existência do Estado enquanto instituição democrática. 

É de bom alvitre observar que o filósofo francês trata de lei ressalvando a 

existência de uma Constituição do Estado, cujas leis devem com esta guardar 

sintonia e figurar como instrumento normativo a traçar de disposições específicas. 

A lei, nesse passo, regulamenta a Constituição, trazendo especificidades. 

Tal ilação resta patente quando consigna que as leis “devem estar em relação com o 

grau de liberdade que sua constituição pode suportar.” (MONTESQUIEU, 2005, pp. 

16-17) 

Montesquieu traz, ainda, três tipos de governo, o republicano, o monárquico 

e o despótico. Segundo ele, o governo republicano o povo ou parcela deste detém a 

soberania.  

No governo monárquico, por seu turno, o monarca governa sob a regência 

de leis pré-estabelecidas e permanentes. Por fim no governo despótico, uma única 

pessoa, sem limite normativo, impõe a própria vontade pelo uso da força e por puro 

arbítrio. (MONTESQUIEU, 2005, p. 17) 

Focaremos nosso exame sobre a monarquia e a república, que são as 

formas de governo cujo contexto analisaremos, no primeiro caso, porque era o 

absolutismo o regime veementemente criticado pelo pensador e que encontrara na 

monarquia o terreno fértil. A república, por sua vez, é a outra forma de governo que 

destacaremos, por ser a que coincide com a do Brasil, desde 1891. 

Registre-se que o autor utiliza essas formas de governo para estabelecer 

diferenciações quanto às leis que do Estado são emanadas, considerando que é a 

natureza de cada governo, as peculiaridades de cada Estado, de cada sociedade, 

que darão a moldura das leis, máxime das leis atinentes à democracia. 
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Numa República, o povo detém a soberania e é nesse ponto que consiste a 

democracia. Em outras palavras, as leis, numa democracia, limitam o Estado e o 

próprio povo enquanto detentor de poder.  

Destarte, a representação do povo pelo governante é necessária para dar 

viabilidade à própria democracia, na medida em que o povo é quem escolhe os 

representantes e estes devem atuar defendendo os interesses do povo que os 

elegeram. 

Na Monarquia, por outro lado, as leis têm papel ainda mais fundamental 

assim como o voto, na medida em que o poder é detido por um soberano, que 

adquiriu o direito de governar hereditariamente e não pela vontade popular.  

Assim, nesse ambiente, a lei é um elemento primordial de limitação de poder 

e de garantia de direitos dos cidadãos, à medida que é o documento político que 

condiciona a liberdade a parâmetros previamente estabelecidos e que valem para 

todos, até mesmo para o Estado. (MONTESQUIEU, 2005, p. 20)  

Interessante notar que, num governo democrático, do povo (e das minorias), 

este tem condições de escolher os seus próprios representantes e isso é 

determinante, sobretudo quando se considera que, demandando ações imediatas, 

seria impossível, quiçá até em cantões suíços, pensar que o povo pode decidir como 

o fazia na Grécia. Nesse caso, demandar a manifestação de vontade de tantos, 

inviabilizaria a democracia e a soberania popular. 

Numa monarquia, o direito de escolher os representantes é garantido por lei 

fundamental e tem valor, como adiantado retro, ainda maior do que numa república, 

porque nesta o povo escolheu o representante para defender os interesses 

coletivos. 

É patente que somente “o povo” elabora as leis, sendo tal mandamento a 

essência da república. Em outras palavras, numa república o povo é a lei, porque é 

a vontade popular que deve nortear o governo.  

Na Monarquia, por outro lado, considerando que não há a plena identidade 

entre poder e povo, é nela onde a lei tem papel determinante de limitar a atuação do 
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monarca e preservar direitos individuais, porque é a lei que impedirá que o 

soberano, ao executar as leis, o fizesse como se estivesse acima do povo e da 

própria lei.  

A lei, enfim, é o que, de fato, viabiliza a existência do Estado e a 

concretização do regime democrático. Nesse passo, o papel do legislador é de, 

através das leis, regular condutas, seja para vedá-las, seja para criminalizá-las, seja 

para autorizá-las, enfim, traz limites para o poder público e para a sociedade de 

modo a harmonizar os interesses, sempre se voltando aos ideais de liberdade, de 

igualdade e de fraternidade, os quais nortearam o pensamento iluminista e que até 

os dias de hoje figuram como os valores nucleares de qualquer sociedade, 

buscando a felicidade e o desenvolvimento do indivíduo e de todas as 

potencialidades destes. 

Ademais, registre-se que é o legislador aquele incumbido de trazer as 

definições jurídicas e, através das regras estabelecidas, normatizar os valores mais 

caros para cada sociedade.  

E não à toa é que a atividade legiferante deve ser desenvolvida com maior 

parcimônia do que as demais, porque é uma função que está na base e cujo 

exercício reafirma a soberania popular e viabiliza a concretização das liberdades, 

porquanto institui leis que conferem segurança jurídica e cuja obrigatoriedade vale 

para todos. 

Sendo a lei a moldura típica pela qual o Estado expressa quais são os 

valores que lhe são mais caros, o papel do legislador é capital, por estabelecer 

direitos e deveres, definir com amplitude o Direito, dando a partitura jurídica aos 

fatos sociais.  

E é por ser o povo os destinatários da lei, que a atividade legislativa dar-se-á 

mais consentânea com a democracia se exercida por representantes do povo, 

reunidos em um colegiado, justamente para ampliar o espectro de visão do 

legislador através das discussões e do amadurecimento, a fim de que as leis 

atendam aos anseios sociais e prestem-se a garantir a paz social e o pleno exercício 

da liberdade, da igualdade e da fraternidade, viabilizando a busca da felicidade. 
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Observe-se que Montesquieu enaltece o papel do legislativo, como aquele 

que tem o poder de falar, através da atividade legiferante, enquanto aos executores 

da lei e, nesse passo, leia-se, o Juiz que aplica a lei ao caso concreto e o órgão 

Executivo que executa as leis, dando-as concretude ao administrar a res pública 

com probidade e transparência, de modo a atingir o bem comum, a igualdade e a 

liberdade.   

A liberdade política não consiste em fazer o que quer e nas democracias 

isso só se daria, em tese, aparentemente, já que se não houver liberdade mediante 

um controle das leis, o que, na nossa realidade atual brasileira estaria 

consubstanciado no art. 5º, II, da Constituição33, que estabelece o princípio da 

legalidade segundo o critério de não-contradição à lei, este último, é, com efeito, a 

própria liberdade.  

E destaca Montesquieu (2005, p. 166): 

Em um Estado, isto é, numa sociedade onde existem leis, a liberdade 
só pode consistir em poder fazer o que se deve querer e em não ser 
forçado a fazer o que não se tem o direito de querer. 

Deve-se ter em mente o que é a independência e o que é a 
liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis 
permitem; e se um cidadão pudesse fazer o que elas proíbem ele já 
não teria liberdade, porque os outros também teriam este poder.  

E prossegue Montesquieu (2005, p. 166) para sua mais célebre frase: 

A democracia e a aristocracia não são Estados livres por natureza. A 
liberdade política só se encontra nos governos moderados. Mas ela 
nem sempre existe nos Estados moderados; só existe quando não se 
abusa do poder; mas trata-se de uma experiência eterna que todo 
homem que possui poder é levado a dele abusar; ele vai até onde 
encontra limites. Quem diria! Até a virtude precisa de limites. (grifo 
nosso) 

Registre-se que, aqui, vislumbro “virtude” em seu sentido literal e não 

metafórico, isto é, Montesquieu lançou mão deste atributo, sobre cuja discussão 

                                                           
33

 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: II - ninguém será obrigado a fazer ou 
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. (BRASIL, 1988, p. 01) 
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será objeto de tópico próprio, como uma espécie de reforço semântico para deixar 

claro que a moderação e o equilíbrio é que preservam um Estado de legalidade, 

ideia esta que nos parece irretocável. 

E arremata Montesquieu (2005, p. 166): 

Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela 
disposição das coisas, o poder limite o poder. Uma constituição 
poder ser tal que ninguém seja obrigado a fazer as coisas a que a lei 
não obriga e a não fazer aquelas que a lei permite.  

Registre-se que, nesse último fragmento, salta aos olhos o quanto, segundo 

o posicionamento do autor (e de que comungamos), o princípio da legalidade está a 

serviço da liberdade e da democracia. 

Em razão disso, o autor busca explicar o espírito das leis em sua obra, 

reverenciando a lei e seu caráter abstrato, portanto, menos suscetível às paixões 

humanas e aos casuísmos, que tanto maculam o Estado de Direito, que tanto 

permeiam no âmbito do exercício dos poderes. 

Nesse passo, figura a lei como elemento limitador e, portanto, promotor da 

segurança jurídica e fiador da manutenção do próprio Estado e da ordem, tornando 

crível, exequível, com efeito, o papel deste de promover a paz social e a liberdade, a 

igualdade e a fraternidade, tão caras ao Estado de Direito e que correspondem, 

justamente, à trilogia da Revolução Francesa, cujas ideias o pensamento de 

Montesquieu ajudou a edificar, rompendo com os abusos do antigo regime e 

inaugurando novos tempos em termos de governabilidade, em termos de direitos 

fundamentais, enfim, em termos de Direito como realização de Justiça. 

E é ilustrando com o exemplo da Inglaterra, que Montesquieu (2005, pp. 

167-168) inicia asseverando ter como objeto direto da Constituição daquele país a 

liberdade política, para trazer o princípio da separação de poderes, nomenclatura 

esta que empregamos porque consagrada, indicando os três órgãos de poder do 

Estado e as respectivas funções, o que merece nossa transcrição: 

Existem em cada Estado três tipos de poder: o poder legislativo, o 
poder executivo das coisas que dependem do direito das gentes e o 
poder executivo daquelas que dependem do direito civil. 
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Com o primeiro, o príncipe ou o magistrado cria leis por um tempo ou 
para sempre e corrige ou anula aquelas que foram feitas. Com o 
segundo, ele faz a paz ou a guerra, envia ou recebe embaixadas, 
instaura a segurança, previne invasões. Com o terceiro, ele castiga 
os crimes, ou julga as querelas entre os particulares. 

Ora, a despeito de em algumas passagens o próprio autor fazer menção ao 

termo “separação”34, não ignorou, com isso, a ideia de unidade de poder. Com 

efeito, o princípio da separação dos poderes consagrou-se com esse nome porque 

às vezes a contundência de certas expressões fazem esse papel, viciando-nos a 

uma ideia que, essencialmente, não foi a pensada ipsis litteris pelo autor ou não o 

fora sem a ressalva que aqui fazemos.  

Assim, a expressão equívoca consagrou-se tanto quanto a crítica, que é 

lugar-comum e faz certa injustiça a Montesquieu. É a mesma crítica que se faz com 

o conceito clássico de competência como “medida da jurisdição” (WAMBIER, 

ALMEIDA, TALAMINI, 2006, p. 89), no âmbito do Direito Processual Civil, mas não 

se discute a rigor trata-se de medida do exercício da jurisdição, este sim fracionável. 

Diante de sutis, porém notórias diferenciações, entendo como preciosismo, na 

verdade, uma discussão inócua, isso nos dois exemplos apontados acima. 

Com isso não menosprezo a necessidade de dar sentido técnico às 

palavras, porquanto estamos falando e tratando de ciência, de investigação, mas, no 

caso, levantar dúvida acerca do tecnicismo do pensador é inútil e injusto, 

ressaltando-se que o próprio Montesquieu, em diversos momentos, lança mão de 

recursos linguísticos diversos, daí porque suscita tais dúvidas.  

Por exemplo, alterna entre as linguagens conotativa e denotativa, o que 

resta claro quando trata de virtude enquanto amor à pátria (virtude como metáfora) e 

como virtude enquanto equilíbrio (linguagem denotativa), e quando citamos retro 

trecho do pensamento dele em que assevera a necessidade de se impor limites aos 

poderes do Estado e a tudo, dado o fato de que o excesso, até do que é bom e vital, 

transmuda-se em algo nefasto e quiçá letal.  

                                                           
34

 Como exemplo, transcrevemos fragmento do próprio corpo de O espírito das leis, de 
MONTESQUIEU (2005, p. 168):” Tampouco existe liberdade se o poder de julgar não for separado do 
poder legislativo e do executivo.” (grifo nosso) 
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Assim, entendo que a crítica à expressão “separação dos poderes”, seria, 

não sempre, mas no caso do pensamento de Montesquieu, um preciosismo 

linguístico diante do contrassenso que seria edificar um pensamento tão coerente, 

vanguardista e revolucionário, esquecendo-se da unidade enquanto característica 

elementar do poder estatal. 

E é ainda nesse contexto que voltamos a reforçar que foi o mesmo 

Montesquieu que tratou de falar dos poderes, delimitando as funções, o que resta 

forçoso inferir que o autor não se descuidou quanto à unidade de poder e a divisão 

de funções entre os órgãos com atribuição/competência para exercê-las. 

Montesquieu (2005, p. 168), com efeito, constrói a respectiva teoria tendo 

como norte, como destino visado a liberdade e a segurança jurídica, valores estes 

que só podem ser alcançados através do estabelecimento de leis e da 

obrigatoriedade de sua observância, como resta claro no fragmento a seguir: 

A liberdade política, em um cidadão, é esta tranquilidade de espírito 
que provém da opinião que cada um tem sobre a sua segurança; e 
para que se tenha esta liberdade é preciso que o governo seja tal 
que um cidadão não possa temer outro cidadão. 

E arremata Montesquieu (2005, p. 168), ressaltando a necessidade de 

distribuição de funções entre os diversos órgãos de poder, a fim de que a liberdade 

seja efetivamente assegurada: 

Quando, na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura, o 
poder legislativo está reunido ao poder executivo, não existe 
liberdade; porque se pode temer que o mesmo monarca ou o mesmo 
senado crie leis tirânicas para executá-las tiranicamente. 

Tampouco existe liberdade se o poder de julgar não for separado do 
poder legislativo e do executivo. Se estivesse unido ao poder 
legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria 
arbitrário, pois o juiz seria legislador. Se estivesse unido ao poder 
executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. 

Tudo estaria perdido se o mesmo homem, ou o mesmo corpo dos 
principais, ou dos nobres, ou do povo exercesse os três poderes: o 
de fazer leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os 
crimes ou as querelas entre os particulares. (grifo nosso) 
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É intuitivo notar que, no último parágrafo do fragmento acima transcrito, 

Montesquieu, categoricamente, deixa claro que o poder estatal demanda a 

existência de três funções e que são: a executiva, a legislativa e a judiciária.  

Destaca, ainda, que tais funções (e não poderes) são “exercidas” (e este foi 

precisamente o verbo empregado) por órgãos, os quais devem ser distintos, porque 

se não tudo estará perdido, ou seja, a liberdade, a segurança jurídica e o próprio 

Estado Democrático de Direito3536, entendido este como um território, politicamente 

organizado, cuja sociedade e a própria organização política estão regidas pelo 

império de leis.  

Como se vê, a todo o tempo o autor remete-nos à ideia de liberdade, que 

não por acaso é o primeiro valor consignado na trilogia da Revolução Francesa, 

levada a efeito sob os auspícios do pensamento iluminista para cuja construção 

Montesquieu contribuíra enormemente, como adiantado retro.  

Ora, liberdade é o valor primordial do homem e por isso está na primeira 

dimensão de direitos fundamentais, inserto no espírito dos direitos civis e políticos. 

Tal elemento axiológico está na base do sistema, umbilicalmente relacionado à 

dignidade humana e à democracia, tida esta como princípio maior do sistema 

jurídico pátrio por Britto (2003, pp. 89, 90 e 97), que a intitula “ser da Constituição”. 

Nesse passo, segundo preconiza Britto (2003, pp. 89, 90 e 97), é o princípio 

da democracia que deve figurar como vetor hermenêutico e diante de um conflito de 

princípios, deve preponderar aquele cuja observância aproximar-se mais do valor 

democracia. 

Como dito retro, ou seja, diante do fato de que a liberdade é o valor primeiro 

a garantir a dignidade humana, simpatizo o posicionamento de Britto (2003, pp. 89, 

                                                           
35

 Adrede estamos falando em Estado Democrático de Direito e não Estado de Direito Democrático, 
para diferenciar, respectivamente, as democracias formal e material, esta última que pensamos não 
consolidada, nem mesmo na Europa, porque esses elementos são analisados no contexto do século 
XVIII, quando publicada a obra O espírito das leis, nosso objeto de estudo.  

36
 Esse assunto será retomado no tópico 4.3 deste trabalho 
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90 e 97), pelo fato de que é a partir da democracia que se realizam os valores mais 

caros à ordem jurídica pátria: a liberdade e a dignidade humana.  

Destarte, comungo desse posicionamento, analisando-o ontologicamente e 

guardadas todas as peculiaridades de cada princípio, porém considerando-os dentro 

de uma unidade constitucional, em que os princípios basilares são corolários uns 

dos outros, realizando-se e se qualificando entre si, para se alcançar a real 

amplitude dentro do ordenamento jurídico. 

Dito tudo isto, é patente que está na essência da lei a ideia de realização da 

liberdade, da justiça, sendo inevitável, neste cenário, analisar a figura do Magistrado, 

analisar o Estado-juiz e seu papel de aplicar a lei no caso concreto. 

É imperioso destacar que, sem o órgão Judiciário as leis não fariam sentido, 

porque a limitação da liberdade que as regras jurídicas de conduta traz, em caso de 

inobservância, não traria qualquer consequência, seja civil, criminal, administrativa 

etc. Em outras palavras, sem o órgão Judiciário para se substituir às partes e 

resolver os conflitos de interesses, não haveria sentido o estabelecimento de leis.   

Destarte, é da essência do Estado democrático e dá completude de 

significado ao princípio da separação dos poderes cunhado por Montesquieu a 

existência do Estado julgador, fiador do cumprimento das leis e, neste mesmo passo 

e especialmente, da Constituição.  

A juridicização do poder está umbilicalmente atrelada à ideia de democracia. 

(TASSINARI, 2013, PP. 84-86) É o órgão Judiciário que, com efeito, que afirma o 

caráter imperativo das leis, quando subordina os cidadãos aos comandos das leis. 

A atribuição merece ser enaltecida ao figurar como depósito de confiança 

quanto ao cumprimento da lei e na função de dizer o direito diante do caso concreto, 

sendo maior a relevância de seu papel quanto maiores forem os interesses 

envolvidos. (MONTESQUIEU, 2005, p. 83) 

Entrementes, não se pode olvidar que, tendo em vista que é a lei o retrato da 

vontade do povo, esta não deve compor incertezas e lacunas, daí a função 

legislativa dever ser cuidadosamente desenvolvida, para que o órgão Judiciário atue 
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na sua função típica de aplicar a lei ao caso concreto e não porque a lei encerra 

contradições e incertezas.  

A lei deve ser justa, as penas devem ser proporcionais à gravidade da 

conduta (MONTESQUIEU, 2005, p. 100), fazendo o Magistrado com que a vontade 

da lei seja externada através de suas decisões. 

Montesquieu traz o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal 

como garantias processuais, embora não com tal nomem juris, asseverando a 

necessidade de moderação até mesmo no formalismo, para que não se comprometa 

a duração do processo, que, para nós, deve ser razoável, e, consequentemente, tal 

fato não redunde em injustiça.  

Nesse sentido, destaque-se a maestria de Montesquieu (2005, p. 86): 

Se examinarmos as formalidades da justiça em relação à dificuldade 
que um cidadão enfrenta para fazer com que devolvam seus bens ou 
para obter a satisfação por um ultraje, acharemos sem dúvida que 
existem formalidades demais. Se as considerarmos em sua relação 
com a liberdade e a segurança dos cidadãos, acharemos que elas 
são muito poucas; veremos que as dificuldades, as despesas, o 
tempo e até mesmo os perigos da justiça são o preço que cada 
cidadão paga pela sua liberdade.  

Mas nos Estados moderados, onde a cabeça do menor cidadão é 
considerável, não se retira dele sua honra e seus bens sem um longo 
exame: ele só é privado de sua vida quando é a própria pátria que o 
está acusando; e ela só o acusa deixando-lhes todos os meios 
possíveis de se defender.  

Ora, a função judicante é necessária à ordem jurídica justa, na medida em 

que a Constituição e as leis infraconstitucionais seriam “letra morta” se não 

houvesse um órgão instituído para dirimir os conflitos em caso de descumprimento 

da lei. Afinal, de nada serviria a lei se não houvesse sobre esta e o respectivo 

cumprimento qualquer mecanismo de controle, inclusive sobre a atuação dos 

próprios poderes estatais. Trata-se, aqui, da essência do sistema de freios e 

contrapesos.  

E como desdobramento dessa limitação de poder, consistente em controle, a 

partir da base do sistema jurídico que é a lei, que a divisão tripartite de poderes 

preconiza que em entre os órgão Executivo, Legislativo e Judiciário o poder de se 
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controlar entre si e que aqui nominamos de intercontenção, partindo do “pessimismo 

antropológico”37 de Montesquieu, a fim de figurar como um freio de corrupção do 

poder pelo próprio poder, o autor trata de duas faculdades inerentes aos órgãos de 

poder, ou seja, “a de estatuir” e “a de impedir”.  

No primeiro caso, consistiria na prerrogativa de ordenar por si mesmo ou de 

retificar o que foi determinado pelo outro órgão. Na segunda situação, por sua vez, 

trata-se da prerrogativa de anular uma resolução tomada por outro poder e inserta 

nesta última faculdade está a possibilidade de aprovar uma resolução tomada por 

outrem. (MONTESQUIEU, 2005, p. 172)  

Ora, é nessas duas características - as quais prefiro, para reforçar a ideia de 

dever, chamar de prerrogativas, mas que o autor chama de faculdades - onde reside 

a essência do sistema de freios e contrapesos e que prefiro chamar de 

intercontenção e que nada mais é do que o poder de controle entre si e, como tal, 

nos limites da lei.  

O pensamento de Montesquieu traduz-se nas divisões orgânica e funcional, 

pelas quais, como já alhures destacado, o autor propõe que os órgãos de poder 

sejam distintos para cada função e estejam em pé de igualdade (CUNHA JÚNIOR, 

2013, p. 529), a fim de que seja viável a limitação de poder e o respeito à liberdade e 

à democracia.  

Ora, acerca do exercício dos poderes, é patente que o povo, de per si e 

coletivamente falando, não conseguiria governar, necessitando, por isso, de 

representantes para tanto, sob pena de o Estado transmudar-se em anarquia, em 

sacrifício da liberdade.  

Aí reside, pois, o que Montesquieu (2005, p. 171) chama de “um dos 

grandes inconvenientes da democracia”. E ressalta a conveniente configuração dos 

órgãos executivo e legislativo como singular e colegiado, respectivamente, 

justificável pela própria característica de cada função, ou seja, “o poder executivo 

deve estar entre as mãos de um monarca, porque esta parte do governo, que 

                                                           
37

 Expressão citada por CUNHA JÚNIOR (2013, p. 525). 
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precisa quase sempre de uma ação instantânea, é mais bem administrada por um 

do que por vários”. (MONTESQUIEU, 2005, p. 172) 

Já que no tange ao órgão Legislativo, que edita leis que regulam o Estado e 

os indivíduos, as relações públicas e as privadas, tais regramentos pressupõe 

cuidadosa elaboração, razão pela qual, segundo Montesquieu (2005, p. 172), “o que 

depende do poder legislativo é com frequência mais bem ordenado por muitos do 

que por um só.”  

Por seu turno, no que concerne ao órgão Judiciário, Montesquieu (2005, p. 

172), textualmente, trata o poder de julgar como sendo nulo. E destaca que os 

“juízes da nação são apenas (...) a boca que pronuncia as palavras da lei; são seres 

inanimados que não podem moderar nem sua força, nem seu rigor”.38 

(MONTESQUIEU, 2005, p. 175)   

Dito isto, será que é possível inferir que, segundo o pensamento de 

Montesquieu, a função jurisdicional seria meramente mecanicista, uma espécie de 

poder mitigado? E o que dizer do papel do Magistrado diante da ampliação da 

jurisdição constitucional sob os auspícios do neoconstitucionalismo? 

Em outras palavras, o Juiz é intérprete ou sua atividade é meramente 

mecanicista? Enfim, é possível estabelecer um limite entre o que seria interpretação 

e o que seria atividade criativa? Com efeito, é grande a celeuma a esse respeito e 

que será objeto do tópico seguinte. 

 

 

2.4  Atividade judicial: mecanicista, intérprete ou construtora? 

 

 

                                                           
38

 Nesse passo, discordamos do pensamento de CUNHA JÚNIOR (2013, p. 527), segundo o qual 
“Montesquieu, no particular, defende a concepção mecanicista da função judicial”. 



100 

 

 

 

A função jurisdicional, à qual Montesquieu creditava sua confiança, 

isentando-a do pessimismo antropológico peculiar ao próprio pensamento iluminista 

em cujo contexto está mencionado filósofo, tem merecido cuidadosa análise desde o 

advento da Constituição Cidadã, a partir do qual se difundiu, no Brasil, o 

neoconstitucionalismo e do qual decorrera sensível ampliação da jurisdição 

constitucional. 

No Brasil, seguindo tal concepção filosoficamente baseada no pós-

positivismo, mormente no contexto da concretização de direitos fundamentais, 

passou-se a depositar na figura do Juiz a expectativa de paladino da justiça e da 

pacificação social, alçando-o à condição de fiador dos direitos fundamentais que 

prodigamente o constituinte originário prometera através da Constituição de 1988. 

Assim, passou o órgão judicial, de uma atuação quase sempre 

despretensiosa, a uma postura manifestamente ativista. Nesta senda, parece-nos, 

estamos a viver um tempo de ressignificação do próprio papel do órgão Judiciário, 

que de aplicação mecanicista, sob os auspícios do formalismo jurídico, pelo qual a 

atividade judicante seria despida de qualquer cunho crítico e se limitava à 

subsunção do fato ao texto da lei, (BARROSO, 2010, p. 274); passando pelo 

positivismo jurídico, que preconizando a segurança jurídica e separando direito e 

moral, já supera tal visão mecanicista e trabalha com a ideia de jurisdizer como um 

ato político que abre espaço para a discricionariedade do Magistrado (BARROSO, 

2010, p. 277); chegamos à era das Constituições, na qual irrompe, sob os auspícios 

do pós-positivismo, um tempo de renascimento dos valores e no qual o papel do 

órgão Judiciário parece ganhar nova roupagem e, por isso, merece ser rediscutido. 

Ora, dentro dessa evolução histórica acerca do próprio pensamento jurídico, 

podemos dizer que hoje o Juiz é intérprete ou vem inovando na ordem jurídica com 

uma postura construtivista? 

Inicialmente, impõe-se uma breve digressão para citar as principais teorias 

de interpretação constitucional americana, que muito servirá para a discussão da 

matéria, à medida que foi na doutrina norte-americana, como alhures salientado 

neste trabalho, a primeira concepção de ativismo judicial, vértice da discussão. 
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Nesse passo, impende citar, para depois darmos continuidade à discussão 

sobre o papel do Juiz no cenário atual, que as principais correntes de interpretação 

constitucional americana são interpretativismo e não-interpretativismo, negando a 

primeira a liberdade de qualquer atuação criativa, ao passo que a segunda 

preconiza que o intérprete e aplicador do direito pode valer-se de elementos 

extrínsecos para definir a Constituição, como os valores morais da sociedade.  

(BARROSO, 2010, p. 280) 

Feita tal digressão, é imperioso discutir o pensamento de Montesquieu 

acerca da função jurisdicional e, especialmente, dos limites do órgão mencionado no 

exercício da função de jurisdizer e de modo a preservar a separação de poderes. 

Ab initio, destaque-se que discordamos do pensamento de CUNHA JÚNIOR 

(2013, p. 527), segundo o qual “Montesquieu, no particular, defende a concepção 

mecanicista da função judicial”.  

Ora, se partirmos da visão proposta pelo formalismo jurídico, a pregar a 

função mecanicista, justificando tal posição na desconfiança com relação ao 

Judiciário, cai por terra tal argumento, mais nos parecendo uma contradição, 

porquanto Montesquieu, ao revés, imuniza o órgão judicante de seu ceticismo, 

abrandando ou, até mesmo, declarando desnecessário o exercício das “faculdades 

de estatuir e de impedir” pelos demais poderes no sentido de frear a atuação do 

primeiro.  

O que se percebe, na verdade, é que o formalismo interpretativo, a 

hermenêutica literal (leia-se, aqui, hermenêutica em sua acepção vulgar, como 

sinônimo de interpretação, sem fazer qualquer análise amiúde a respeito) deturpa o 

pensamento de Montesquieu, ao utilizar as palavras do próprio pensador39.  

                                                           
39

 Conforme citado por Barroso (2010, p. 274), ao consignar que o Juiz é apenas “a boca que 
pronuncia as palavras da lei”, exatamente o que profere Montesquieu (2005, P. 175), em seu O 
espírito das leis, obra publicada mais de meio século antes do desenvolvimento da Escola da 
Exegese, a partir de 1804. No mesmo sentido proclama Azevedo (2000, p. 112), limitando-se a 
analisar o pensamento de Montesquieu acerca da atividade jurisdicional a partir de uma perspectiva 
literal e sem cotejar com o pensamento do pensador francês no decorrer de toda a obra. 
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Entrementes, não é o que nos parece ter dito e ser o sentido do pensamento 

de Montesquieu acerca da função jurisdicional, ao dizer que os “juízes da nação são 

apenas (...) a boca que pronuncia as palavras da lei; são seres inanimados que não 

podem moderar nem sua força, nem seu rigor”. (MONTESQUIEU, 2005, p. 175)  

Como se sabe, o papel de moderar a lei prestigiando a própria lei é do órgão 

legislativo. Assim, considerando a atividade legiferante como exercida de forma 

madura e cuidadosa, redundando em leis justas e capazes de assegurar a ordem 

social, seria impensável que a atividade judicial despisse-se da natureza 

interpretativa e passasse a criar lei.  

Talvez, no século XVIII, tal amplificação do poder do órgão Judiciário fosse 

impensável, até porque era tempo de afirmação da liberdade, quando a lei, base da 

estrutura estatal, ainda era uma conquista enquanto garantidora da paz social e da 

limitação estatal em face dos direitos e garantias mais caros aos indivíduos. 

Registre-se, ainda, nesse passo, que seria impensável para Montesquieu, 

não só antever a gradativa complexidade das relações humanas em sociedade, 

como também a ascensão institucional do órgão Judiciário, fruto também do advento 

dos direitos sociais, produto do século XX e que são o campo fértil para o ativismo 

judicial, máxime dos tempos hodiernos e na realidade do Brasil.40  

Nesse passo, partindo desse pressuposto de que a lei deve ser livre de 

lacunas e antinomias, é que Montesquieu enaltece a função interpretativa do 

julgador, sendo o próprio Montesquieu (2005, p. 609), quem ressalta a necessidade 

de não separar as leis do objetivo que conduziu a sua edição, nem da sociedade 

para a qual fora criada e também das circunstâncias em que foram editadas.  

                                                           
40

 Segundo as ideias de Marshall (1967, pp. 66), na realidade inglesa, num dado momento da história, 
quando ocorreu a separação das instituições que fomentam e viabilizam a cidadania, cada um dos 
elementos respectivos, ou seja, os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais, seguiram 
em separado, só voltando a caminhar juntos em meados do século XX. Devido ao período de divórcio 
de tais elementos, é possível atribuir a cada um deles uma época de formação, isto é: direitos civis, 
séc. XVIII; direitos políticos, séc. XIX; e direitos sociais, séc. XX. 
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Assim é, para nós, intuitivo, inferir que tais parâmetros são dirigidos a todos 

os órgãos de poder, naturalmente, considerando a lei como reguladora de 

comportamentos humanos e da atuação dos próprios agentes políticos, mas, 

sobretudo, e aí enfatizamos, dirigem-se aos julgadores, a quem incumbe a 

interpretação da lei e aí, novamente, enfatizamos: interpretação da lei! 

Ora, quando Montesquieu, conforme salientado acima, consignou que as 

faculdades de impedir e de estatuir não precisavam ser conferidas ao órgão 

Judiciário, ele restringiu expressamente e o fizera, ao nosso ver, não subestimando 

as prerrogativas do órgão judicante, mas, diante do fato de que, como quem 

administra o dinheiro público é o órgão Executivo e como quem diz onde e o porquê 

de o dinheiro público dever ser investido em merenda escolar e não na construção 

de uma praça pública é o órgão Legislativo, o órgão Judiciário, cuja atuação cinge-

se, em tese, à interpretação da lei, aplicando-a ao caso concreto, passa dito órgão 

ileso pela desconfiança do pensador francês, porque o respectivo papel está menos 

sujeito à corrupção e às paixões. 

Nesta senda, Montesquieu não subestimou o papel do órgão Judiciário, mas 

apenas creditou a este uma confiança maior, partindo do pressuposto de que o 

Magistrado interpreta a lei e tem a lei como limite, de modo que somente se não for 

freada (ou moderada) a capacidade criativa do juiz na aplicação da lei ao fato 

concreto é que haverá exorbitância deste no exercício do poder que a lei lhe confere 

e usurpação de poder, notadamente da função legislativa. 

Assim, deve-se ter em mente a obrigatoriedade, a imperatividade da lei, 

porém o papel do órgão Judiciário é, de fato, a interpretação da lei, interpretação 

esta cujos limites ficam bem definidos no seguinte exemplo ilustrativo da 

composição Garota de Ipanema, de Antônio Carlos Jobim e de Vinicius de Moraes, 

trazido por Barroso (2010, p. 268).  

Tal composição, que sofrera interpretações de diversas formas, fora 

executada na versão instrumental, na versão composta de letra e de melodia, por 

intérpretes quiçá que desconheciam o Brasil, a Bossa Nova e a Praia de Ipanema, e 
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que conferiram à interpretação parcela da própria identidade (do intérprete) ao 

executarem a composição, interpretando-a. (BARROSO, 2010, p. 268).  

Interpretar é, assim, conferir à obra, à lei, a visão do intérprete ao fazê-lo, 

figurando este como intermediário entre os criadores, no caso da lei, o órgão 

legislativo, e o público, no mesmo caso, a sociedade e o próprio Estado.  

Nesse passo, tal qual o aplicador do direito em relação à lei e à resolução do 

caso concreto, o intérprete não pode se distanciar da essência da composição, 

rompendo com tais vínculos, sobre pena de criar sua própria obra. É este o limite do 

órgão Judiciário, interpretar a lei preservando-lhe a essência, o sentido querido pelo 

legislador no tempo e no espaço, trazendo-o para a realidade atual. 

Em outras palavras, o papel do intérprete é, justamente, expressar sua 

compreensão da obra, tendo o dever (e critério limitador) de conservar a fidelidade à 

“partitura” já existente, embora tenha liberdade de, respeitado esse limite, valer-se 

de todas as formas de expressão (interpretação) de que for capaz. 

Nesse passo, impende fazer remição à filosofia ontológica de Gadamer, que 

parte da ideia de compreensão a partir da fusão de horizontes entre passado e 

presente (LAWN, 2011, p. 91), um encontro com as tradições, um diálogo entre 

presente e passado para se dar sentido ao texto do passado no presente.  

Tal perspectiva, como se vê, é inexoravelmente aplicável à atividade 

judicante, que tem a lei como o passado e o caso concreto, o meio, como o 

presente, devendo a convicção do Magistrado prender-se a tais parâmetros na 

função de dizer o direito.  

É inegável, contudo, que, como toda a interpretação parte de uma pré-

compreensão sobre um dado objeto, o preconceito constitui, sim, um viés da 

compreensão. Nesse sentido, Bleicher (1980, p. 154) traz toda compreensão como 

prejulgadora.  

Com isso, ao menos no plano intrínseco, da falibilidade humana, do 

elemento anímico do Julgador é inexorável concluir que a aplicação judicial, muitas 

vezes pode representar um raciocínio persuasivo para chancelar determinada 

concepção oriunda de um juízo prévio, na medida em que essa mesma concepção 
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de justiça é subjetiva e envolve também esses mesmos juízos prévios. E essa 

combinação com o ativismo judicial é menifestamente perigosa à ordem jurídica. 

Nesse passo, impende citar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que na 

ADPF 132/RJ (BRASIL, 2011), deu interpretação conforme à Constituição ao art. 

1.723 do Código Civil (BRASIL, 2002).  

Ora, cotejando tal decisão com a Constituição Cidadã, podemos notar que o 

legislador constituinte, no art 226, § 3º, conceituou união estável, incluindo como 

elemento do referido conceito a diversidade de sexo. (BRASIL, 1988, p. 1) 

Ora, em que pese a unidade da Constituição e os princípios da não-

discriminação, da liberdade, da igualdade, enfim, da dignidade, tendo como objetivo 

a busca da felicidade, demandasse um tratamento jurídico aos casais homossexuais 

similar aos casais heterossexuais quanto ao casamento41 e à união estável, 

conforme o caso, é inegável que o Supremo Tribunal Federal, ao ampliar o conceito 

de união estável no exemplo retro, exorbitou da função de julgar e invadiu a esfera 

do legislativo.  

Assim, mesmo ante a possibilidade de, conferindo aos casais homossexuais 

similitude de tratamento com relação aos casais heterossexuais, criando o que 

poderíamos chamar de um tertium genus, mas que teria tratamento jurídico idêntico 

à, no exemplo trazido da ADPF 132/RJ, união estável, cada qual, porém, guardando 

o próprio nomem juris e respectivo conceito, o Judiciário não resistiu ao ímpeto de 

afirmar o próprio poder e abusou deste, tornando patente quão o ser humano, pela 

própria essência, é falível e suscetível às paixões, às pré-compreensões, 

perspectiva esta que salta aos olhos no exemplo dado. 

É esse, pois, o motivo pelo qual o ativismo merece ser analisado com o 

cuidado devido, na medida em que se trata de fenômeno jurídico que ressignifica o 

                                                           
41

 Partindo da ideia de autonomia da vontade, seria plenamente possível juridicamente, dada o fato 
de o casamento ter parcela de sua natureza contratual, além do que tal autonomia de vontade 
permite a celebração de contratos atípicos, com cláusulas prevendo o objeto e os efeitos, é inegável 
a possibilidade de se admitir um contrato ou mesmo um instituto com solenidades semelhantes às do 
casamento, para regular as situações em que os casais homossexuais mantêm união com o regime 
jurídico similar a casamento. A união fática, por certo, dada a informalidade, não demandaria 
instrumento de contrato ou qualquer solenidade. 
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papel do Judiciário de modo que, se não tormarmos o devido cuidado, pode colocar 

por terra séculos de avanços em termos de liberdade, de busca pela mais 

aproximada possível soberania popular.  

Ad argumentandum tantum, considerando a confiança creditada ao 

Judiciário por Montesquieu, será que é possível dizer que o órgão Judiciário é 

detentor da “última palavra”? Existe, de fato, “a última palavra”?  

Enfim, diante de um ativismo judicial assustador e cujos resultados ainda 

desconhecemos, questões como essas são inevitáveis, sobretudo quando nos 

deparamos com o problema do contramajoritário, que reside na discussão acerca da 

legitimidade da jurisdição constitucional. Tais discussões e outras tantas, como 

acerca do período de centralidade de poder pelo órgão Executivo e o ativismo 

judicial reinante nos dias atuais, serão objeto do capítulo seguinte, que traz à tona a 

nossa grande questão: E, afinal, quando será a era da lei? 

 

 

3 DO ESTADISMO AO ESTADO JUDICIAL: ÚLTIMA PALAVRA? 

 

 

A ideia do presente capítulo em paralelo ao tema ativismo judicial surgiu 

como decorrência do nosso processo histórico, a partir do qual os fenômenos foram 

acontecendo e tomaram dimensão sem precedentes. 

É assim com o ativismo, foi assim o estadismo, também chamado de Estado 

Administrativo. Há quem diga, e teceremos maiores considerações nesse sentido, 

que também vivenciamos ao longo da história o Estado Legislativo. 

No entanto, o fato é que, se dito Estado passou de ideal no século das luzes 

e chegou a se implementar, é o que vamos discutir no presente capítulo, em que 

faremos algumas considerações iniciais sobre esses fenômenos e o círculo vicioso 

daquilo que podemos chamar de alternância hegemônica entre os órgãos de poder. 

Em seguida, tratemos algumas das principais críticas ao ativismo judicial ou, 

em outras palavras, à ampliação da jurisdição constitucional, como decorrência das 
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mais relevantes para uma postura ativista da Suprema Corte do país, a quem se 

atribui a mítica função de dar a última palavra.  

Ato contínuo, explicaremos a virtude segundo o pensamento de 

Montesquieu, exortando no sentido de resgatar a era da lei e fecharemos com nossa 

sugestão, afinada com a ética da discussão de Jürgen Habermas e a concepção de 

liberdade democrática, perquirindo se, considerando o modelo de Estado 

constitucional vigente, ainda é possível dizer que o órgão Judiciário detém a última 

palavra. É, sucintamente, o que traremos a partir de agora. 

 

 

3.1  Estadismo versus Estado Judicial: considerações iniciais 

 

 

Ab initio, insta conceituar Estadania ou Estadismo (ou, ainda, Estado 

Administrativo) que são, comumente, as diversas nomenclaturas de um Executivo 

todo-poderoso cuja ideia no imaginário popular nasceu das conquistas em termos de 

direitos sociais, especialmente em épocas de supressão de liberdade. 

Nesse sentido, pontua Carvalho (2008, p. p. 221) que tal concepção vem 

contrastar com cidadania e seria a noção arraigada no seio da sociedade no sentido 

de que o poder que prevalece é o do Estado-Administração, do órgão Executivo em 

detrimento do órgão Legislativo, representativo do povo.  

No Brasil, historicamente, sempre se teve um fascínio pelo órgão Executivo. 

A manifesta demonstração de tal fascínio, através do qual o Estado sempre fora 

visto como todo-poderoso, só para trazer um exemplo, dá-se em 1993, com o 

plebiscito e com a vitória do presidencialismo sobre o parlamentarismo.  

Nesse sentido, destaca Carvalho (2008, p. 221):  

Essa orientação para o Executivo reforça longa tradição portuguesa, 
ou ibérica, patrimonialismo. O Estado é sempre visto como todo-
poderoso, na pior hipótese como repressor e cobrador de impostos; 
na melhor, como um distribuidor paternalista de empregos e favores. 
A ação política nessa visão é sobretudo orientada para a negociação 
direta com o governo, sem passar pela mediação da representação. 
Como vimos, até mesmo uma parcela do movimento operário na 
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Primeira República orientou-se nessa direção; parcela ainda maior 
adaptou-se a ela na década de 30. Essa cultura orientada mais para 
o Estado do que para a representação é o que chamamos de 
“estadania”, em contraste com a cidadania. 

Ora, historicamente, no Brasil, nunca se deu muita importância às eleições 

legislativas, só às do órgão Executivo, sendo o órgão Legislativo visto como mero 

intermediário na concessão de favores pessoais por parte do “dono” do dinheiro, ou 

seja, do órgão Executivo.  

Tal fato é oriundo da história brasileira no sentido de que os direitos sociais 

implantados em períodos ditatoriais criaram, para a maioria da população, a imagem 

deturpada de centralidade do órgão Executivo, visto como distribuidor de favores, 

como o concessor do assistencialismo arraigado na nossa tradição. 

Tal ilação acerca da excessiva valorização do órgão Judiciário pode ser 

aferida no comentário de Carvalho (2008, p. 221): 

Se os direitos sociais foram implantados em períodos ditatoriais, em 
que o Legislativo ou estava fechado ou era apenas decorativo, cria-
se a imagem, para o grosso da população, da centralidade do 
Executivo. O governo aparece como o ramo mais importante do 
poder, aquele do qual vale a pena aproximar-se. A fascinação com 
um executivo forte está sempre presente, e foi ela sem dúvida uma 
das razões da vitória do presidencialismo sobre o parlamentarismo, 
no plebiscito de 1993. 

Ademais, não podemos atribuir toda a culpa por esse fascínio pelo órgão 

Executivo ao Estado Novo. Com efeito, a inegável vitória de Getúlio Vargas 

demonstra, inexoravelmente, que a política do mesmo marcara a história do Brasil, 

provocando um ponto delicado e peculiar na cultura nacional. (CARVALHO, 2008, p. 

222) 

É inegável que o assistencialismo ou, em outras palavras, a distribuição dos 

benefícios sociais em troca da conquista sucessiva de categorias de trabalhadores, 

inclusive de dentro do sindicalismo corporativo, encontrou terreno fértil para onde 

fincar raízes.  

Assim, os benefícios sociais não eram tratados como direito de todos, como 

um dever do Estado de, em contrapartida pelo cidadão ceder parcela da própria 
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liberdade, obedecendo as regras coercitivamente impostas pelo ente público para 

viabilizar a convivência social, obter segurança e uma (quiçá promessa de) ordem 

jurídica justa, o tão almejado bem-estar social.  

Tal relação era dotada de vícios arraigados na tradição do nosso país, cujos 

cidadãos veem as prestações positivas, especialmente os direitos sociais, como 

uma liberalidade estatal, fruto da negociação de cada categoria com o governo, 

diferentemente da tradição europeia, onde as conquistas foram fruto de lutas sociais, 

daí porque a noção de cidadania lá é sedimentada.. 

Ademais, vê-se que, embora a tônica, hodiernamente, seja o ativismo 

judicial, ainda hoje há resquício de Estadania. Segundo Azevedo (2000, p. 111), a 

ampliação da gama de serviços públicos, no Estado contemporâneo, ampliou 

sensivelmente a influência do órgão Executivo, máxime após as Primeira e Segunda 

Guerras Mundiais, dando ensejo a uma espécie de Estado Administração.  

Nesse passo, vislumbramos uma nova configuração de Estadania, não só 

porque não desapareceram os vícios anteriores, como também e destaca Azevedo 

(2008, p. 111), essa nova roupagem parte do fato de que o Estado contemporâneo 

demanda prontas decisões do órgão Executivo, inviabilizando, segundo ele, a 

tomada de tais decisões pela via legislativa em sentido estrito.  

Entrementes, quanto ao pensamento de Azevedo (2008, p. 111), nesse 

sentido, ousamos discordar, na medida em que tal fato não é entrave à boa 

administração, primeiro por estar esta atrelada ao princípio da legalidade estrita, a 

partir do critério de subordinação à lei42, de modo que esta impede o arbítrio do 

Estado-Administração. 

                                                           
42

 E aqui registre-se a diferença, para fins de esclarecimentos em breves linhas, no sentido de que a 
legalidade segundo o critério de subordinação à lei, ao qual a Administração Pública está obrigado, 
esta só pode ser exercida na conformidade da lei. (MELLO, 2005, p. 91). Em outras palavras, o 
administrador só pode fazer o que manda a lei. Assim, no silêncio da lei, ao administrador é vedado 
atuar. Por outro lado, impende destacar que tal viés do princípio da legalidade difere quando se 
destina aos particulares, aos quais é permitido fazer tudo o que a lei não vede. Tal assertiva encontra 
respaldo no art. 5º, II, da Constituição, que dispõe: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
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Também não é entrave porque o dinamismo necessário na tomada de 

decisões é alcançado a partir da existência de um único administrador concentrando 

as funções de Chefe de Estado e de Chefe de Governo no regime presidencialista, 

adotado no Brasil, cuja Constituição é o marco divisório desta pesquisa.  

Nesse sentido, também se posiciona Montesquieu (2005, p. 172), 

consideração esta alhures feita nesta pesquisa, no sentido de que referido filósofo já 

defendia, no século XVIII, que a melhor configuração de Estado era aquela em que o 

órgão Executivo, dada a necessidade de prontas decisões, seria melhor chefiado por 

um agente único, diferentemente do órgão Legislativo, dado que, por ser a lei o eixo 

do Estado Moderno, a elaboração delas demandaria amadurecimento e, portanto, 

seria mais prudente que fosse por um colegiado. 

Como se percebe, apesar de não ser o vértice do nosso estudo, mas sim o 

ativismo judicial, fenômeno este mais preocupante nos tempos hodiernos e que, 

portanto, merece maiores estudos, a Estadania não fora rompida por completo, 

mantendo-se sua tendência também no modelo de Estado contemporâneo. 

E seguindo nossas considerações preliminares, para, então, avançarmos à 

nossa proposta final, impende tratar de Estado judicial, expressão vista pela primeira 

vez através de Tavares (2012, p. 59), que já, de antemão, traz, em si, um cunho 

pejorativo de crítica, embora se reporte tal doutrinador à crítica recorrente com 

relação ao ativismo judicial e à espécie de hegemonia do órgão Judiciário em 

relação aos demais órgãos de poder. 

Nesse passo, ressalte-se que Tavares é defensor de uma atuação proativa 

do órgão Judiciário, esta que reconhecemos como capaz de caracterizar uma temida 

hipertrofia do Judiciário e, por consequência, dos poderes dos Juízes. 

                                                                                                                                                                                     
seguintes: II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 
lei.” (BRASIL, 1988, p. 01) 
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O fato é que, com a ampliação e o desenvolvimento da jurisdição 

constitucional, os Juízes constitucionais passaram a instituir um protagonismo 

reputado por alguns como constrangedor. (TAVARES, 2012, p. 60-61) 

Registre-se, ademais, que tal hegemonia ganha substância com a ideia de 

Juiz Constitucional como protetor dos direitos fundamentais, gerando uma espécie 

de desconfiança no órgão Legislativo, irrompendo a figura do Magistrado como 

guardião da supremacia da Constituição contra as eventuais vicissitudes do 

legislador em sacrifício de direitos fundamentais.  

Nesta senda, tal declínio de credibilidade do legislador, gerado por referida 

desconfiança foi o fator que, inicialmente, deu ensejo ao atual prestígio do Juiz 

constitucional. (TAVARES, 2012, p. 64): 

Nesse contexto, acerca do ativismo judicial brasileiro concomitante com a 

manifesta atmosfera que chamamos de Estadania, convém citar Valle (2002, p. 

136):  

O ativismo brasileiro, portanto, centra-se no ativismo jurisdicional 
como mecanismo a assegurar a ampliação de competências (formal 
e normativa), caminhando para uma linha de fronteira com o governo 
dos juízes. 

E adverte Valle (2002, p. 136) que o perigo não mora na ampliação de 

competências, mas no gravame de as decisões judiciais terem caráter vinculante, 

dificultando o que poderíamos chamar de exercício de contenção por parte dos 

demais órgãos de poder.  

Como se vê, no decorrer da história do Brasil, sucederam e, curiosamente, 

coexistiram dois protagonistas que assim se fizeram por circunstâncias históricas e 

por outras já mencionadas, ou seja, os órgãos Executivo e Judiciário, tendo o 

primeiro inaugurado sua predominância na arena do poder em termos de adesão 

popular, inclusive.  

Entrementes, considerando que o vértice deste estudo é o ativismo judicial, 

fenômeno este que, inexoravelmente, faz como maior vítima o legislador, cuja 

atividade é o foco do pensamento de Montesquieu e desde o século das luzes tem 
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sido o núcleo em torno do qual gravitam o Estado e a segurança jurídica, após 

sucinta abordagem acerca das principais críticas em torno do ativismo, traremos, em 

linhas breves, a discussão que, para nós, irrompe como um dos espíritos deste 

estudo e que é: afinal, quando será a era da lei? 

 

 

3.2  Críticas ao ativismo judicial: aspectos principais 

 

 

Ao longo do tempo, diversas críticas à expansão do órgão Judiciário na vida 

brasileira têm sido lançadas, que vão além da mera ascensão institucional, da mera 

hipertrofia do Judiciário, que fica patente até mesmo com a multiplicação de notícias 

na imprensa tendo como foco precedentes do Supremo Tribunal Federal e até 

mesmo discussões de grande animosidade entre Ministros da Corte Constitucional 

durante as sessões.  

O fato é que, hodiernamente, o Judiciário é manchete constante e o é não só 

pelo grau de credibilidade e adesão que tem ganhado da sociedade, mas, 

sobretudo, pelo fato de, gradativamente, vir interferindo cada vez mais nos destinos 

da nação, debatendo sobre os valores mais caros para a coletividade. 

Nesse sentido, vale enfatizar que em pesquisa patrocinada pela Associação 

dos Magistrados Brasileiros e realizada pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas 

e Econômicas – IPESPE, dados indicam a desconfiança dos brasileiros quanto aos 

partidos políticos na ordem de 72%; à Câmara dos Deputados, 68%; à Câmara de 

Vereadores, 68%; ao Senado Federal, 61%, à Assembleia Legislativa, 54%; à 

Prefeitura, 48%; Governo Estadual, 44%; Governo Federal, 42%, à medida que em 

relação ao órgão Judiciário o índice é de 37% dos entrevistados. (2008, 46p.) 

Cabe-nos relembrar, aqui, que a credibilidade de que goza o órgão Judiciário 

em relação à população também é fruto da necessidade popular de corrigir o déficit 

de legitimidade dos demais órgãos de poder. (SOUZA, 2011, p. 93) 

Como é cediço, contudo, o papel da jurisdição constitucional e o 

protagonismo judiciário têm alimentado várias discussões acerca dos limites do Juiz, 

o qual deve recorrer à contenção do arbítrio, sob pena de tal atividade ser 
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inconveniente à democracia, comprometendo, tal arbítrio, o controle das decisões e 

a legitimidade do poder. (CRUZ, 2011, p. 118-120) 

Outrossim, citaremos, doravante, as três principais críticas à ampliação da 

jurisdição constitucional, quando esta deságua em ativismo judicial, o que apenas 

reforça a sutileza do papel do órgão Judiciário no atual Estado Democrático de 

Direito e diante da complexidade da vida cotidiana, que faz com que cada vez mais 

questões difíceis e que interferirão na vida de um infinito número de pessoas sejam 

submetidas ao crivo do referido poder.  

 

 

3.2.1. Crítica político-ideológica  

 

 

Como é cediço, Magistrados, sejam eles Juízes ou membros de tribunais, 

embora sejam agentes políticos, por estarem investidos de cargos que desenvolvem 

funções típicas de Estado, tal investidura não se dá por eleição pelo povo, pela 

chancela da vontade popular.  

Entrementes, quando invalida atos dos outros órgãos de poder, seja do 

Legislativo, seja do Executivo ou impõe-lhes práticas comissivas (deveres de 

atuação), o órgão Judiciário assume um mister que é, inequivocamente, político.  

Essa aptidão de as instâncias judiciais fazerem as respectivas decisões 

prevalecerem em relação às dos agentes políticos eleitos pelo povo gera aquilo que, 

segundo Barroso (2013, p. 248), em teoria constitucional foi denominado de 

“dificuldade contramajoritária”.  

No mesmo passo, sobre contramajoritarianismo43, conceitua Almeida, (2011, 

p. 01):  

                                                           
43

 Almeida (2011, p. 01) pontua algumas vertentes em defesa do contramajoritário, segundo o qual a 
legitimidade contramajoritária encontra-se fulcrada em dois fundamentos: um jurídico e outro 
filosófico, sendo que o jurídico decorre da própria Constituição, a qual confere tal mister ao órgão 
Judiciário. Assim, segundo Almeida (2011, p. 01), “ao interpretarem e fazerem valer as cláusulas 
abertas e princípios constitucionais, os juízes e tribunais estão, em verdade, garantindo a vontade 
soberana do povo. Por seu turno, Por outra banda, a justificação filosófica para a jurisdição 
constitucional é produto do constitucionalismo e da democracia. O Estado de direito figuraria como 
expressão da razão e a democracia, como governo do povo. Tal relação pode fazer surgir situações 
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Trata-se, em tese, da impossibilidade de tribunais ou órgãos não 
eleitos democraticamente invalidarem decisões de órgãos eleitos por 
eleições populares. Diante deste raciocínio, o STF não poderia 
declarar inconstitucionalidade de leis, visto que seus membros não 
foram eleitos pelo povo. 

A jurisdição constitucional e a atuação proativa do órgão Judiciário têm 

recebido, ao longo dos anos, críticas de ordem política, que põem em xeque a 

respectiva legitimidade democrática, ao argumento de não de não ter tal atributo a 

invalidação de atos de representantes do povo (lei em sentido estrito), quando, na 

verdade, o órgão Judiciário, em contrapartida, justifica tal competência não só com a 

isenção e com o que posso chamar de “mito” da última palavra, mas que 

oportunamente teceremos maiores comentários, porém, sobretudo, assumindo a 

postura de fiador dos direitos fundamentais e da eficácia ótima destes direitos, dado 

o caráter normativo da Constituição. 

Destarte, não teriam legitimidade democrática para, em suas decisões, 

insurgirem-se contra atos legalmente oriundos de órgãos de poder cujos membros 

são eleitos pelo povo. Irrompe, daí, o já citado contramajoritarismo44, que nada mais 

é do que a atuação do órgão Judiciário, ora como legislador negativo, ou seja, ao 

invalidar atos e leis dos poderes legislativo ou executivo cujos membros detentores 

são democraticamente eleitos; ora como legislador positivo, ou seja, ao interpretar 

as normas e princípios e lhes atribuírem juízo de valor. 

Nesse contexto, insta alertar para outro aspecto do ativismo que no presente 

estudo impende enfatizarmos e que é a interferência, feita atipicamente pelo órgão 

Judiciário, das funções típicas de outros órgãos de poder, desfigurando, assim, a 

função típica do próprio órgão Judiciário.  

                                                                                                                                                                                     
de tensão e de conflitos aparentes. Nesse esteira é que irrompe a atividade jurisdicional como forma 
de equacionar legitimamente tal tensão. 

44
 Cumpre-nos salientar que não se despreza a engenhosidade do sistema jurídico no sentido de 

conceber o órgão Judiciário para funcionar sob a regência de princípios contramajoritários. Tal 
concepção, de fato, dera-se para funcionar, ao nosso ver, porquanto tal órgão tenderia a uma menor 
suscetibilidade a, por exemplo, apelos populares e, com uma atuação mais técnica, é instrumento a 
serviço da ordem democrática. O que temos visto, contudo, é uma atuação ativista e cada vez mais 
midiática, o que, embora enquanto órgão a fazer parte da engrenagem estatal e demande 
legitimidade popular, porque o Estado e seus órgãos devem, sim, perseguir os princípios da boa 
administração e a adesão da sociedade. O que se tem notado com o órgão Judiciário, contudo, é 
mais do que uma postura tendente a esse desiderato natural e daí as nossas ressalvas. 
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Em outras palavras, ao lançar mão da respectiva função típica para intervir 

em território alheio, o órgão Judiciário compromete a natureza e a demarcação do 

seu próprio território. 

Assim, mencionada problemática requer análise profunda das funções 

estatais, lembrando que os protagonistas na edição de leis são os órgãos Legislativo 

e Executivo (este último através da sanção ou do veto), embora o ativismo traga à 

tona o protagonismo do Judiciário, o que, num primeiro momento, irrompe como um 

contrassenso, se partirmos da lógica e notadamente do pensamento de 

Montesquieu, segundo o qual o Juiz é intérprete e não legislador. 

Nesse passo, a intromissão do órgão Judiciário nos demais poderes da 

República, fere de morte o princípio da separação e a harmonia entre os poderes, 

bem como põe em risco o Estado Democrático de Direito e a democracia. 

Ao lado dessas, há, igualmente, críticas de cunho ideológico, porquanto se 

enxerga o Judiciário como uma instância tradicionalmente conservadora das 

distribuições de poder e de riqueza na sociedade.  

Nessa perspectiva, o ativismo funcionaria como uma reação das elites 

tradicionais contra a democratização, um antídoto contra a participação popular e a 

política majoritária, postura essa que tem como fundo de razão o fato da 

autoproteção social, pela qual os membros do mesmo estrato social tendem a se 

interproteger. 

Ademais, não se pode olvidar o fato de que, tendo em vista a falibilidade 

humana e a impossibilidade de o Magistrado não ser capaz de total isenção é 

patente que está sujeito a ser sucumbido pelas próprias pré-compreensões e 

convicções, e por certo, poderá intervir em situações em que valores caros à 

sociedade estejam em jogo e o Magistrado, na decisão e diante de manifesta 

abertura da lei para múltiplas interpretações, faça-o afastando-se da vontade do 

legislador, do bem comum, para chancelar os interesses da minoria de que, quiçá, 

faz parte. 

 

 
3.2.2-Crítica quanto à capacidade institucional  
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Cabe aos três órgãos de poder interpretar a Constituição cingindo a 

respectiva atuação no próprio texto normativo. Mas, em caso de divergência, a 

palavra final tem parecido ser do órgão Judiciário.  

Essa supremacia não significa, entretanto, que toda e qualquer matéria deva 

ser julgada em um tribunal. Destarte, para evitar que o órgão Judiciário se 

transmude em uma inconveniente instância hegemônica, a doutrina constitucional 

tem apontado duas concepções tendentes a limitar a ingerência judicial: a da 

capacidade institucional e a de efeitos sistêmicos. A nosso ver, uma pode decorrer 

da outra.  

No que tange à capacidade institucional, envolve esta a indicação de qual 

órgão está mais apto a elaborar a melhor decisão em determinada matéria. Assim, 

temas englobando aspectos técnicos ou científicos de vasta complexidade podem 

não ter no Magistrado o agente arbitral mais qualificado, por falta de informação ou 

de conhecimento específico. (BARROSO, 2013, p. 249) Há, também, o risco de 

efeitos sistêmicos, imprevisíveis e indesejáveis, estes que podem recomendar uma 

postura de cautela por parte do órgão julgador.  

O juiz, por vocação e treinamento, normalmente estará preparado para 

realizar a justiça no caso concreto, a, no dizer de Barroso (2013, p. 249), 

“microjustiça”, sem condições, muitas vezes, de avaliar o impacto de suas decisões 

sobre um segmento econômico ou sobre a prestação de um serviço público, por 

exemplo; sem condições, pois, de antever os efeitos sistêmicos da respectiva 

decisão.  

A título de exemplo, citemos que, em 07 de março de 2012, o Supremo 

Tribunal Federal decidiu manter o Instituto Chico Mendes, dando, porém, dois anos 

para o Congresso editar nova lei sobre a autarquia.  

Tal acórdão foi oriundo do Plenário daquela Corte, que declarou a 

inconstitucionalidade da Lei 11.516/2007, que criou o Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio), porém  deu um prazo de dois anos para 

que o Congresso Nacional editasse  nova lei para garantir a continuidade da 

autarquia. A decisão foi tomada no julgamento da Ação Direta de 
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Inconstitucionalidade (ADI) 4029, ajuizada na Corte pela Associação Nacional dos 

Servidores do Ibama. Até lá, o instituto seguiria funcionando. (BRASIL, 2012. P. 01) 

Por sua vez, no dia 08 de março de 2012, dia seguinte, ressalte-se, depois 

de deixar o governo e o mundo jurídico assustados com o risco de nulidade de 560 

medidas provisórias editadas desde 2001 com os mesmos vícios da que redundou 

na Lei 11.516/2007, o Supremo Tribunal Federal (STF), antevendo o efeito “dominó”, 

proferiu uma decisão surpreendente: voltou atrás e decidiu pela constitucionalidade 

da mesma lei.  

Na decisão anterior, por 8 votos a 1, o Supremo considerou a Medida 

Provisória inconstitucional por ter sido votada em plenário no Congresso, sem 

observar a exigência de tramitar numa comissão especial mista da Câmara e do 

Senado Federal. Com isso, todas as 560 MPs que tiveram o mesmo rito a partir de 

2001, quando foi criada a comissão especial, estavam ameaçadas de ter a 

constitucionalidade contestada, o que geraria uma multiplicidade de ações na 

Suprema Corte, a fim de seguir dito precedente.  

Trata-se, pois, de exemplo típico de efeito sistêmico, que, dadas as 

limitações estruturais do órgão Judiciário, restara inviável antever. (BRÍGIDO; 

ALENCASTRO, 2012, p. 01) 

 

 

3.2.3  Crítica quanto à limitação do debate  

 

 

O mundo jurídico é munido de esferas, de discursos, argumentos e métodos 

peculiares de argumentação. O domínio desse instrumental exige conhecimento 

técnico e treinamento específico, não disponíveis à generalidade das pessoas.  

A primeira consequência inexorável da judicialização e, aqui se leia 

“ativismo”, é a elitização do debate e a exclusão dos que não dominam o vernáculo 

jurídico nem tampouco têm acesso aos locus de discussão jurídica.  



118 

 

 

 

Institutos como audiências públicas, amicus curiae e direito de propositura 

de ações diretas por entidades da sociedade civil aliviam, embora não deem cabo a 

esse problema.  

Surge, assim, o risco de se produzir uma apatia nas forças sociais, que 

passariam a ficar à espera de juízes providenciais, para cada caso e que tivesse 

habilidade especial e não apenas a jurídica, o que não seria o caso. 

Por outra banda, a transferência do debate público para o Judiciário traz 

uma overdose de politização dos tribunais, dando lugar a paixões em um ambiente 

que deve ser pautado na razão e na isenção. (BARROSO, 2013, pp. 249-250) 

Nesse passo, cairiam por terra os próprios argumentos de defesa em prol da 

higidez, de fato existente, do contramajoritarismo do órgão Judiciário para o regime 

democrático. 

Numa terceira vertente, processos passam a virar manchetes de jornais – e 

não na imprensa oficial, mas na do grande público e quiçá na mídia sensacionalista 

– e juízes trocam a racionalidade da argumentação jurídica por embates próprios da 

discussão parlamentar, movida por visões políticas contrapostas e concorrentes. É 

um viés do ativismo que parece destoar da ritualística processual que preconiza o 

formalismo não como um fim em si mesmo, mas como um modo de conferir 

uniformidade, racionalidade ao processo, ao debate. 

Saliente-se, por oportuno, que essa crítica parece ter ressoado no órgão 

Legislativo, à luz do advento da Lei 9.868/99, que, no art. 7º, § 2º, instituiu a figura 

do amicus curae, nascida com o propósito de atuar com vistas à pluralização do 

debate, tornando mais abrangente a visão do órgão Julgador diante do caso, 

propiciando, assim, elementos para uma decisão mais justa e, por que não dizer, 

democrática, por ampliar os horizontes de visão do Magistrado.45  

Vislumbramos a figura do amicus curae - limitada à jurisdição constitucional 

exercida no âmbito do Supremo Tribunal Federal e, portanto, descabida no âmbito 

                                                           
45

 Art. 7
o
 Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de 

inconstitucionalidade. § 2
o
 O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos 

postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo 
anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. (BRASIL, 1999, p. 01) 
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dos Juízes singulares - como benéfica sempre ao propiciar dita pluralização do 

debate, máxime considerando a jurisdição constitucional no tocante ao controle 

concentrado de constitucionalidade, cuja decisão, com eficácia erga omnes, 

repercutirá nos destinos de toda a sociedade. 

É que, ao pluralizar o debate, amplia-se a visão do julgador que, 

inevitavelmente, passa a ter mais subsídios para proferir uma decisão mais justa ou, 

pelo menos, para a qual o máximo de teses possíveis tenham sido trazidas à baila. 

Tal abertura, ao nosso ver, traz consigo um viés de legitimidade do 

pronunciamento judicial, porquanto pluralizado o debate e ouvidas as posições 

representativas da controvérsia, torna-se mais suscetível a adesão da sociedade 

quanto à decisão, ganhando o processo, a um só tempo maior publicidade, 

transparência; aumentando a efetividade do controle das decisões, seja pelos 

sujeitos do processo e os terceiros intervenientes; e, bem ainda, promovendo a 

aproximação da sociedade quanto às contendas que lhe são mais caras, de modo a 

fomentar a participação popular - ainda que extraprocessual, àqueles não sujeitos do  

processo – para dar lugar ao exercício da cidadania em vez da tradicional e 

famigerada apatia, “esquizofrenia” social. 

De mais a mais, também a título de crítica, impende destacar que o órgão 

Judiciário, antes mesmo da contenção por outros órgãos de poder, deve autoconter-

se, abstendo-se de sobrepor o próprio arbítrio à lei cunhada por representantes 

eleitos pelo povo. A dificuldade, no caso, reside na “cegueira” que o poder 

condiciona como causa ou consequência da falibilidade humana. 

Tal se impõe, ou seja, dita autocontenção, não só por razões ligadas à 

legitimidade democrática, como destacado retro, como também em atenção às 

limitações institucionais dos órgãos jurisdicionais e a impossibilidade dos mesmos 

no sentido de anteverem, como no caso trazido a título de ilustração, e 

administrarem os efeitos sistêmicos das decisões proferidas, uma vez que “um voltar 

atrás” só vulnera o órgão judicante, trazendo insegurança jurídica à sociedade e ao 

próprio Estado Democrático de Direito, resultado este que ninguém quer pagar para 

ver. 

Nesse passo, insta transcrever comentário de Barroso (2013, p. 252): 
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Os membros do Judiciário não devem presumir demais de si próprios 
– como ninguém deve, aliás, nessa vida –, supondo-se experts em 
todas as matérias. Por fim, o fato de a última palavra acerca da 
interpretação da Constituição ser do Judiciário não o transforma no 
único – nem no principal – foro de debate e de reconhecimento da 
vontade constitucional a cada tempo. A jurisdição constitucional não 
deve suprimir nem oprimir a voz das ruas, o movimento social, os 
canais de expressão da sociedade. Nunca é demais lembrar que o 
poder emana do povo, não dos juízes. 

Outrossim, esses são só alguns dos principais enfoques críticos que 

trouxemos para ilustrar o risco do ativismo à democracia, mormente considerando 

que a República Federativa do Brasil é um país de democracia recente, de modo 

que, qualquer passo em falso pode fazer vir à tona um desastre sem precedentes. 

Com efeito, o órgão Judiciário e máxime o Supremo Tribunal Federal 

desempenham uma tarefa de suma importância ao regime democrático, mas não é 

demais reforçar: não é o papel principal. 

 

 

3.3  A virtude segundo Montesquieu: Afinal, quando será a era da lei? 

 

 

Como já fora alhures abordado, a obra O espírito das leis ilustra o 

estabelecimento de leis a regerem o Estado e a sujeitarem tanto os poderes 

(órgãos) públicos quanto os indivíduos, mantendo a ordem pública, diferenciando os 

governos monárquico e despótico. 

No primeiro, o monárquico, o poder soberano é exercido segundo as leis 

estabelecidas e no último, o despótico, o príncipe governa segundo seus caprichos e 

vontades.  

Destaca Montesquieu (2005, p. 32), trazendo um terceiro governo, o 

democrático, segundo o qual vige o Estado popular. Nele, diferentemente dos 

demais, requer-se uma ferramenta a mais, que Montesquieu nomina de “motor” e 

que é a virtude, asseverando a desnecessidade de muita probidade nos governos 

monárquico e despótico para que estes se conservem, já que a força das leis no 

primeiro e a força do príncipe no último é que cumprem tal papel. 
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Ora, considerando que numa monarquia quem executa as leis reputa estar 

acima delas, neste governo demandar-se-á menos virtude do que num governo 

popular, onde quem executa as leis reconhece que a elas está sujeito e suportará 

carga delas.  

Registre-se, contudo, que nos ateremos, neste trabalho, à República, forma 

de governo da República Federativa do Brasil, que adota a democracia, um dos 

vértices deste trabalho, como regime político.  

E como é cediço, o estabelecimento do Estado sob a égide de leis a serem 

executadas, num Estado democrático, é elementar à conservação desse mesmo 

Estado. 

Para explicar a virtude, multicitada por Montesquieu na respectiva obra, o 

autor lança mão de várias qualificações para ela e até mesmo, não raras vezes, 

utiliza-a no próprio sentido vernacular, como sendo “validade, valor, legitimidade ou 

mesmo disposição firme e constante para a prática do bem.” (FERREIRA, 2010, p. 

2165) 

Ademais, Montesquieu é muitas vezes categórico ao explicar virtude como 

nada mais sendo senão o amor à pátria, elemento motor no governo popular e que, 

numa democracia, tal amor à pátria seria o amor à igualdade e à democracia. 

Nesse passo, Montesquieu (2005, p. 33) traz a virtude em várias passagens 

de sua obra, como quando afirma que “os políticos gregos, que viviam no governo 

popular, não reconheciam outra força que pudesse sustentá-los além da virtude”.  

E segue Montesquieu lecionando que, se cessar a virtude, os indivíduos 

deixam de ser livres com as leis e passam a desejar ser livres contra as leis. 

(MONTESQUIEU, 2005, p. 33) 

A força da República não consiste senão no poder de alguns cidadãos e 

licenciosidade de todos e se deixar cessar a virtude dar-se-á lugar à ambição e à 

avareza. (MONTESQUIEU, 2005, p. 33) 
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Em outras palavras, um governo popular sem virtude, e assim se entenda 

virtude como amor à liberdade, à igualdade e à democracia, é uma espécie de corpo 

sem alma, desnaturando-se, por isso Montesquieu fala do sentimento de amor à 

pátria significando o primado da liberdade, da igualdade e da democracia. 

Nesse sentido, descreve Montesquieu (2005, p. 53) 

A virtude, numa república, é uma coisa muito simples: é o amor pela 
república; é um sentimento, e não uma série de conhecimentos; o 
último homem do Estado pode possuir este sentimento, assim como 
o primeiro. 

[...] 

O amor à pátria leva à bondade dos costumes, e a bondade dos 
costumes leva ao amor à pátria. Quanto menos conseguimos 
satisfazer nossas paixões particulares, mais nos entregamos às 
gerais. Por que os monges gostam tanto de sua ordem? É 
justamente pela mesma razão que faz com que ela lhes seja 
insuportável. Sua regra priva-os de todas as coisas sobre as quais se 
apoiam as paixões normais; resta então esta paixão pela própria 
regra que os aflige. Quanto mais austera, isto é, quanto mais reprime 
suas tendências, mais dá força àquela que lhes deixa. 

E, adiante, explica Montesquieu, menos figurativamente, o significado de 

amor à pátria (2005, p. 54) 

O amor à república, numa democracia, é o amor à democracia; o 
amor à democracia é o amor à igualdade. 

O amor à democracia é também o amor à frugalidade. Cada um deve 
possuir a mesma felicidade e as mesmas vantagens, deve 
experimentar os mesmos prazeres e ter as mesmas esperanças; 
coisa que só se pode esperar da frugalidade geral. 

Impende destacar que Montesquieu fala da igualdade como princípio básico 

para a democracia, justificando que todos os indivíduos querem os mesmos bens da 

vida e, assim, quanto menos forem esses desejos gerais, mais fácil será alcançar a 

igualdade, porque onde reina a desigualdade não há como se conceber que os 

indivíduos que tenham privados bens de que outros disponham tenham sentimentos 

nobres de bem-comum.  

Nesse sentido, destaca Montesquieu (2005, p. 55): 

Nas monarquias e nos Estados despóticos, ninguém aspira à 
igualdade; tal coisa nem vem à mente; cada qual busca a 
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superioridade. As pessoas das condições mais baixas só desejam 
sair delas para se tornarem senhoras das outras. 

[...] 

Logo, é uma máxima bem verdadeira aquela que diz que, para que 
se ame a igualdade e a frugalidade numa república, é preciso que as 
leis as tenham estabelecido. 

Ou seja, que haja frugalidade, mas que esta seja compartilhada por todos, 

em que consistirá a experiência genuína de igualdade. Sem isso, não há que se falar 

em virtude ou em sentimento de amor à pátria, porque todos os cidadãos e máxime 

partindo do ideário da Revolução Francesa, período contemporâneo à obra de 

Montesquieu, nascem livres e com igualdade de direitos. 

Interessante notar que o autor enaltece a frugalidade no sentido de ser ela o 

caminho para a igualdade, na medida em que as coisas supérfluas trazem ambição, 

que não cabe em um ambiente de amor à igualdade e à democracia. 

Nesse sentido, enfatiza Montesquieu (2005, p. 54): 

O amor à igualdade, numa democracia, limita a ambição ao único 
desejo, à única felicidade, de prestar à pátria maiores serviços do 
que os outros cidadãos. Estes não podem prestar todos iguais 
serviços; mas devem, todos igualmente, prestar algum serviço.  

[...] 

Assim, as distinções nascem do princípio da igualdade, mesmo que 
ela pareça ter sido suprimida por serviços felizes ou por talentos 
superiores. 

Em outras palavras, numa democracia, num Estado de amor à pátria, cada 

indivíduo dá aquilo que tem e enaltece aquilo de que precisa e sua família, porque a 

ambição, as riquezas não inúteis à felicidade e à boa democracia, e à própria 

pessoa abastada, que não terá efetiva necessidade de se valer de tudo o que tem 

para ser feliz e tampouco deve disso desfrutar, sob pena de se ferir a igualdade. 

E, nesse passo, arremata Montesquieu (2005, p. 57): 

Ainda que na democracia a igualdade real seja a alma do Estado, ela 
é, no entanto, tão difícil de ser estabelecida que uma extrema 
exatidão neste sentido nem sempre seria conveniente. Basta que se 
estabeleça um censo que reduza ou que fixe as diferenças num certo 
ponto; depois é função das leis particulares  igualar, por assim dizer, 
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as desigualdades, com os encargos que impõem aos riscos e com o 
alívio que dão aos pobres. 

Em outras palavras, no Estado popular, a virtude também é o espírito de 

igualdade e, destacando-se que a obra é do século XVIII, contemporânea do Estado 

liberal e cuja primeira bandeira era a liberdade, podemos resumir virtude como 

sendo o valor liberdade, sendo a lei a ferramenta a fazer valer dito valor vir a se 

cumprir. 

Nesse contexto, como é cediço e já fora destacado alhures, a 

constitucionalização das declarações de direitos deflagrou-se, no final do século 

XVIII, com a Declaração de Direitos do Povo da Virgínia, de 1776, com a 

Constituição norte-americana, de 1787, e com a Declaração Universal dos Direitos 

do Homem e do Cidadão, oriunda da França, em 1789. (GOTTI, 2012, p. 32) 

Assim, com o escopo de conter os abusos de poder, os direitos 

fundamentais, máxime a liberdade, nesse primeiro momento, vieram à tona, como 

resultado do pensamento liberal-burguês do século XVIII, predominantemente 

individualista, este que tem como pilares os direitos de defesa dos cidadãos em face 

do Estado, marcadamente absenteísta.  (GOTTI, 2012, p. 32) 

Ademais, quando do pensamento iluminista e que tanto inspirou a 

Revolução Francesa e que Montesquieu em sua obra contribuiu para cunhar, a 

autonomia da vontade e a relevância da liberdade justificava esse não-

intervencionismo estatal.  

No mesmo contexto, no elenco desses direitos, de manifesta base 

jusnaturalista, figuram os direitos à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade 

perante a lei, merecendo destaque a liberdade com suporte na primazia da lei. 

Nesse sentido, Montesquieu (2005, p. 166) é categórico ao falar sobre 

liberdade: 

É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer, 
mas a liberdade política não consiste em se fazer o que se quer. Em 
um Estado, isto é, numa sociedade onde existem leis, a liberdade só 
pode consistir em poder fazer o que se deve querer e em não ser 
forçado a fazer o que não se tem o direito de querer. 
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Deve-se ter em mente o que é a independência e o que é a 
liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis 
permitem; e se um cidadãos pudesse fazer o que elas proíbem ele já 
não teria liberdade, porque os outros também teriam este poder. 

Ora, como se vê e já fora objeto de nosso comentário em outro momento 

desta pesquisa, a lei é o cerne do pensamento de Montesquieu, que a trata como 

ferramenta para a obtenção da liberdade, valor este tão caro aos revolucionários no 

século XVIII e talvez ainda mais caro nos tempos hodiernos, quando a lei, produto 

da atividade legislativa em sentido estrito, tem sido cada vez mais mexida e 

remexida a pretexto de uma interpretação do órgão Judiciário cada vez mais criativa. 

Registre-se, ademais, que no século XVIII a preocupação com o primado da 

lei fazia com que aquele fosse o tempo do legislador. Nesse mesmo contexto, 

Ramos (2010, p. 17) ressalta o caráter redentor adotado pela lei à luz das mudanças 

que levaram a cabo o absolutismo monárquico.  

Assim é que convém citar Saldanha (2010, p. 143), segundo o qual: 

Dentro de todas as cogitações clássicas, esteve presente, 
perceptivelmente, a estimação especial do Legislativo. Mesmo 
quando os autores procuravam acentuar a igualdade dos poderes 
(sua independência, sua harmonia), a imagem do legislador 
assonava como influência maior. Poderíamos talvez dizer, utilizando 
um par de termos veiculados por Ortega, que para os homens do 
século XVIII, valeu como idéia o esquema da igualdade de nível 
entre os poderes, mas a sobrevalência do Legislativo valeu como 
crença. 

O problema é que, após os horrores da Segunda Guerra e o advento da 

concepção de supremacia da Constituição, aquela crença de Montesquieu na lei e 

na importância da atividade legislativa madura, levada a efeito por um colegiado com 

pensamento no bem comum da nação parece ter-se dissipado. 

Hodiernamente, a sociedade não adere ao órgão Legislativo, o órgão 

Executivo legisla mais do que o primeiro e o órgão Judiciário, aproveitando-se ou 

não desse espaço de desconfiança em detrimento do legislador, tem amplificado o 

próprio poder a pretexto de juiz constitucional e fiador dos direitos fundamentais. 

Com efeito, os direitos fundamentais são um bom argumento para juízos de 

ponderação e para modulações tendentes a lhes dar primazia. Entrementes, dada a 
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segurança jurídica que a lei traz e outros mecanismos de autoproteção do sistema 

como a proibição do retrocesso, exempli gratia, não nos parece seguro senão 

perseguir o retorno, não de um Estado legislativo, mas de um Estado em que, ainda 

que com outra roupagem, conserve a lei como sua base. Infelizmente, não é o que 

parece estarmos vivenciando nos dias de hoje.  

 

 

3.4 Democracia e pluralismo discursivo: uma ideia frente ao ativismo 

judicial 

 

 

Após tratarmos de algumas fases da história brasileira que envolve 

diretamente, para não dizer vulnera a concepção de separação dos poderes; 

tecermos algumas das principais críticas ao ativismo judicial, este que ganha 

impulso com o advento da ampliação da jurisdição constitucional, fruto do 

neoconstitucionalismo, trouxemos à baila a virtude segundo o pensamento de 

Montesquieu e que se resume à concepção de liberdade, valor capital do Estado 

liberal burguês e do pensamento iluminista que culminou com a Revolução Francesa 

de 1789 e que primava pelo império da lei. 

De lá para cá, depois de, notadamente na Europa, terem-se consolidado os 

direitos civis, em cuja base está a liberdade, passou-se a viver uma atmosfera de 

desconfiança em relação ao legislador quanto à preservação desses direitos já 

consagrados e um suposto risco de tais conquistas históricas encontrarem-se ao 

alvedrio de vontades arbitrárias deste contra os direitos fundamentais, pensamento 

que ganhou grande impulso com o advento das ideias do neoconstitucionalismo e a 

ampliação da jurisdição constitucional. 

Tal situação é agravada pelo fato de que, sem banir o positivismo, mas 

fazendo renascer das cinzas o jusnaturalismo, com o retorno dos valores, referida 

abertura ao direito natural ampliou a liberdade do órgão Judicial e, com isso, 

passamos a viver uma nova era, na qual migramos do Estado legislativo para o 

Estado Judicial. (SALDANHA, 2010, p. 119) 
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Impende destacar, ainda, como feito já exaustivamente neste estudo, o 

constitucionalismo contemporâneo, que preconiza a força normativa dos princípios, 

inclusive dos princípios implícitos na Constituição e também dos de origem 

jusnaturalista, amplificou sobremaneira a liberdade do Magistrado que, nos dias de 

hoje, depara-se com questões cada vez mais complexas para serem solvidas.46 

Destarte, aliado à independência funcional do Magistrado – garantia esta, 

porém, salutar sim – e ante a ausência de uma teoria racional “absolutamente”47 

idônea a definir o conteúdo e os limites da justiça, é patente a amplificação dos 

poderes do Magistrado e tal fluidez de critérios seguros, inexoravelmente, conduz ao 

ativismo judicial que estamos aqui a discutir, mormente considerando o que para 

nós, contrariando quiçá o princípio republicano, faz renascer o “mito” da última 

palavra pelo órgão Judiciário. 

Assim, sugere Tello (2011, p. 259), a técnica do consenso sempre que se 

fala em justiça, sugerindo que, na escolha de qual norma de justiça deva ser aceita, 

lance-se mão de princípios morais básicos e aceitos pela comunidade. 

Nesse passo, é que tal sugestão casa perfeitamente com o método dialógico 

proposto por Jürgen Habermas e de que trataremos mais adiante, no sentido de 

trazer à discussão - não no âmbito do processo objetivo como já sucede por 

intermédio da figura do amicus curae, mas no âmbito da Administração Pública, 

alternativa esta tendente a conter, gradativamente, a ascensão institucional do órgão 

Judiciário e os riscos do ativismo deste poder – a sociedade civil, as pessoas 

afetadas pelas decisões do órgão Executivo, a fim de trazer aspectos relevantes, 

reduzindo-se as incertezas e imprimindo transparência e legitimidade na 

administração da coisa pública. 

                                                           
46

 Streck (2009, p. 188) discorda do fato de que o neoconstitucionalismo principiológico proporciona 
maior liberdade aos Juízes. Segundo ele, “princípios, ao superarem as regras, proporciona(ra)m a 
superação da subsunção. Princípios não ‘facilitam’ atitudes decisionistas e/ou discricionárias.” 
Concordo com o posicionamento de Streck, enquanto numa perspectiva de dever-ser, porque no 
mundo dos fatos e tomando de empréstimo o pessimismo antropológico de Montesquieu, como já o 
fiz outras vezes, o fato é que a independência funcional do Magistrado, aliada à normatividade dos 
princípios e ao abandono da técnica da subsunção, abrindo espaço para a atividade criativa do Juiz, 
vulnera sim o Estado Democrático de Direito, que fica ao arbítrio do Estado Judicial. 

47
 Nada é absoluto, nem mesmo a vida o é enquanto direito. As aspas foram postas com o propósito 

de relativizar, de suavizar a perspectiva de absoluto, mas ainda assim empreguei tal palavra para 
enfatizar a necessidade de parâmetros seguros, o mais absolutamente possível. 
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3.4.1-Modelos de Estado e democracia constitucional 

 

 

Inicialmente, para tratarmos de democracia constitucional, impende tecer 

algumas considerações sobre os principais modelos de Estado, a partir do Estado 

de direito para, então, contextualizar com o ativismo judicial, vértice da nossa 

pesquisa. 

A democracia, não mais vista como governo do povo, pelo povo e para o 

povo, porque não se pode deixar de considerar as minorias, é “realização de valores 

(igualdade, liberdade e dignidade da pessoa) de convivência humana”. (SILVA, 

1999, p. 116) 

Embora nascida na Grécia, está intrinsecamente ligada à concepção de 

Estado. Inicialmente, está atrelada ao Estado de Direito, de base liberal, daí porque 

chegou a ser chamada de democracia liberal.  

Segundo tal concepção liberal de Estado, contemporânea do pensamento de 

Montesquieu e da Revolução Francesa, figuravam como estandartes de tal modelo a 

submissão ao império da lei, a tripartição de poderes e a garantia dos direitos 

fundamentais. (SILVA, 1999, p. 116-117)  

Nessa fase, impende reforçar que a primazia da lei deu azo ao que se 

chamou de uma espécie de Estado legislativo de direito, nas palavras de Barroso 

(2013, p. 240)  

Ademais, a ideia de Estado de Direito pressupõe legalidade, igualdade e 

justiciabilidade, entendida esta como consistindo na distinção entre jurisdição, 

administração e legislação, não se podendo negar o vínculo entre separação de 

poderes e Estado de Direito. (RAMOS, 2010, p. 17) 

De fato e conforme multicitado, o controle da legalidade e da isonomia nas 

atividades legislativa e executiva e que incumbe ao órgão Judicial configura o 

modelo pensado por Montesquieu em O espírito das leis. 

Por outra banda, como se sabe, com o individualismo liberal que 

preconizava a não-intervenção do Estado na economia e, em outras palavras, o 

absenteísmo estatal, o que deu ensejo a uma gama de injustiças sociais, máxime 
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com o advento da Revolução Industrial e os manifestos abusos contra o trabalhador, 

por exemplo, tais fatos trouxeram uma consciência de justiça social, abrindo 

caminho, assim, para o Estado Social de Direito, que, embora ontologicamente 

assemelhe-se ao Estado do Bem-estar Social ou Welfare State, têm marcos 

geográficos e temporais distintos, além de objetivos, rigorosamente falando, também 

diferentes e porque não dizer opostos.  

Em razão da realidade pátria, preferiremos falar em Estado social de Direito, 

mas utilizaremos ambos os modelos como sinônimos, porque essencial e 

ontologicamente, ao nosso ver o são, pelo simples fato de possuírem alguns efeitos 

principais comuns e que, basicamente, são o fato de serem nominados de Estado 

Providência, por desenvolverem políticas públicas de cunho popular, por levantarem 

a bandeira da implementação de cotas de democracia e, como não poderia ser de 

outra forma, por consagrarem a dignidade da pessoa humana. 

Registre-se, por oportuno, que até o liberalismo precisava ganhar um viés 

social, na medida em que o capitalismo, para se sustentar, não poderia conviver 

com a miserabilidade extrema, embora se tratasse, como se trata ainda hoje, de um 

sistema essencialmente desigual.  

Ora, o capitalismo precisava de mercado consumidor e também por isso, e 

aí trazemos à tona a realidade do Brasil, o próprio regime escravocrata perdeu a 

razão de ser. 

Assim, os direitos liberais que primavam pelo indivíduo, uma vez 

consolidados e aí ressaltamos a realidade europeia, fizeram com que se 

demandasse a edificação de uma percepção nova de social, para que os direitos 

sociais viessem a ser consagrados. 

Nesse passo, com o advento do Estado Social, por volta de meados do 

século XIX, o poder estatal amplia-se, apesar de preservando a respectiva 

observância a um modelo constitucional.  

Nesta senda, a autonomia da vontade tão enaltecida no Estado liberal 

burguês, reconfigura-se, passando a se sujeitar às pressões dos interesses sociais 

assumidos pelo Estado e impostos coativamente. (SALDANHA, 2010, p. 118) O 

Estado, destarte, passa a se preocupar com o social, esforçando-se no sentido de 

impedir que os mais fortes esmagassem os mais fracos.  
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Dito isto, a título de diferenciação, “o Estado de Direito repousa sobre o 

predomínio da lei e da Constituição como lei, enquanto o Estado social corresponde 

a fins sociais específicos, que vão além do âmbito formal da Constituição.” 

(SALDANHA, 2010, p. 117): 

Por seu turno, o Estado Social é intervencionista e busca promover, a um só 

tempo, a igualdade e o bem-estar social, sem deixar de enaltecer a liberdade e a 

democracia. Ele nasce para atender às reivindicações por justiça social e esse 

desiderato é chancelado pela lei. 

Assevere-se que tal modelo de Estado foi responsável por políticas 

populistas que ensejaram o protagonismo do órgão Executivo, visto como todo-

poderoso numa sociedade semianalfabeta e sem qualquer tradição democrática.48  

Aqui no Brasil, o apogeu do Estado Social deu-se a partir da Revolução de 

1930 e durante o Estado Novo. (CUNHA JÚNIOR, 2013, p. 520) Entrementes, a 

concepção de Estado Social e que prega a justiça social e a diminuição das 

desigualdades com o enaltecimento dos direitos sociais subsiste até os dias de hoje 

enquanto conquista histórica no Brasil e no mundo.49  

Tal modelo de Estado, embora subsistindo até os dias atuais, máxime em 

termos de princípios e de conquistas no campo dos direitos sociais, foi substituído 

pelo Estado Democrático de Direito, nomenclatura dada pela própria Constituição da 

República Federativa do Brasil. 

Registre-se, por oportuno, que o art. 1º, caput, da Constituição50, trata a 

República Federativa do Brasil como Estado Democrático de Direito e, de pronto, 

                                                           
48

 Nesta senda, registre-se que, até mesmo em certas democracias de capitalismo persistente, 
sucedeu, com o Estado Social, a ampliação do governo e do órgão Executivo. (SALDANHA, 2010, p. 
117) 

49
 Saliente-se, por oportuno, que o Estado Social no Brasil, embora tenha trazido benefícios de ordem 

social, custou caro para a sociedade em termos de democracia, já que tais conquistas sucederam em 
épocas de maior supressão de liberdade. É por esse motivo que é imperioso citar o comentário de 
Silva (1999, p. 120), no sentido de que a expressão Estado Social de Direito traz consigo bastante 
suspeição, ainda que agregada à palavra “democrático”. 

50
 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 

e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
(BRASIL, 1988, p. 01) 
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impende destacar que dividimos tais modelos de Estado para enfatizarmos as 

características principais de cada moldura enquanto organização política a partir do 

século XVIII, por dotar, cada dito modelo de Estado, de atributos que ora se 

correspondem, ora não, pelo simples fato de dizerem respeito aos respectivos 

momentos históricos e aos anseios vividos em cada período em que são concebidos 

e por que assim o são. 

Convém enfatizar, destarte, que o Estado Democrático de Direito é, segundo 

Cunha Júnior (2013, p. 520), o “Estado Constitucional submetido à Constituição e 

aos valores humanos nela consagrados.”  

O Estado Democrático de Direito é assim nominado porque deste modo o 

quis o legislador constituinte, embora não vislumbremos qualquer abandono do 

caráter social do modelo de Estado brasileiro, máxime por se configurar em um plus 

de garantia para os cidadãos, insuscetível, pois, de supressão pela vedação do 

retrocesso, do qual trataremos ainda neste estudo. 

Por seu turno, Bielschowsky(2013, p. 21) traz concepção interessante 

acerca do atual estágio do Estado Democrático de Direito no qual o valor fundante 

seria a dignidade da pessoa humana, nominando-a de “premissa cultural 

antropológica do Estado Constitucional.” 

Acerca desta última expressão, Bielschowsky (2013, pp. 21-22) explica 

consistir na “compreensão de que cada indivíduo tem valor impreterível pelo simples 

fato de ser ‘ser humano’, e que, de maneira indissociável a esta ideia, todos os 

indivíduos são igualmente dotados desse valor.”   

Insta consignar que a nomenclatura “Estado Constitucional”, ao nosso ver, 

traz consigo o viés do neoconstitucionalismo e que não desnatura o caráter de 

Estado que o Constituinte Originário quis imprimir ao texto, mas apenas enaltece 

valores como força normativa da Constituição e eficácia ótima dos direitos 

fundamentais, daí porque utilizaremos neste trabalho como sinônimo de Estado 

Democrático de Direito, obedecendo a nomenclatura do texto Constitucional, porém 

destacando que o Estado Constitucional, além de democrático, traz outros matizes, 

máxime o cunho social, cujos direitos precipuamente com esse viés, inseridos 

topograficamente no Título II “Dos direitos e garantias fundamentais”, da 
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Constituição, também figuram como cláusulas pétreas, insuscetíveis, pois, de 

retrocesso.51 

Assim, fundado, dito Estado, numa Constituição rígida, esta não apenas é 

um elemento de limitação do legislador infraconstitucional e do administrador 

público; ela revela um caráter interventivo, na medida em que impõe deveres de 

atuação, resquício, por óbvio, do caráter social, do fato de que a República 

Federativa do Brasil é pautada na ideia de justiça social. 

Também por essa última característica, típica do Estado Social, é que aqui 

defendemos que a sequência de modelos de Estado trazida neste estudo não 

significa senão dimensões de um mesmo Estado, que sucedem conforme o 

momento histórico e que apresenta a legalidade na essência, porém ganha novos 

matizes a depender do contexto histórico a fazerem prevalecer circunstancialmente 

certos valores por necessidades históricas sem significar o abandono dos demais 

elementos axiológicos, caros à humanidade e cujo núcleo está na dignidade da 

pessoa humana.52 

Feita tal ressalva, esclareça-se que é da essência do Estado Democrático de 

Direito a democracia, que cumula os objetivos da República Federativa do Brasil, 

previstos no art. 3º e seus respectivos incisos da Norma Ápice53, com os 

fundamentos da mesma, previstos no art. 1º, incisos I a V e parágrafo único, do 

mesmo diploma54. 

                                                           
51 Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: § 4º - Não será objeto de 

deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado; II - o 
voto direto, secreto, universal e periódico; III - a separação dos Poderes; IV - os direitos e 
garantias individuais. (BRASIL, 1988, p. 1) 
 

52
 Vislumbramos, aqui, o mesmo tratamento dado a gerações de direitos, que, pela mesma razão, são 

melhor e mais tecnicamente caracterizadas como dimensões. 

53
 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma 

sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. (BRASIL, 
1988, p. 01) 

 

54
 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 

e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:I - a 
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Nesse modelo de Estado a soberania popular é a tônica, por certo e, 

diferentemente do consignado por Silva (1999, p. 123) ao destacar como elemento 

do conceito de democracia apenas o objetivo da República Federativa do Brasil 

constante no inciso I, do art. 3º, da Constituição, entendo que todos os demais 

objetivos estão atrelados ao dito conceito, enaltecendo, assim e como adiantado 

retro, o viés social do Estado brasileiro e do qual este não pode se desprender, sob 

pena de retrocesso, este que será abordado algumas linhas adiante. 

Feita dita consideração, cumpre-nos transcrever o conceito de democracia, 

no âmbito do Estado Democrático de Direito, da lavra de Silva (1999, p. 123-124), 

para que tal ressalva seja melhor compreendida: 

A democracia que o Estado Democrático de Direito realiza há de ser 
um processo de convivência social numa sociedade livre, justa e 
solidária (art. 3º, I), em que o poder emana do povo, e deve ser 
exercido em proveito do povo, diretamente ou por representantes 
eleitos (art. 1º, parágrafo único); participativa, porque envolve a 
participação crescente do povo no processo decisório e na formação 
dos atos do governo, pluralista, porque respeita a pluralidade de 
idéias, culturas e etnias e pressupõe assim o diálogo entre opiniões e 
pensamentos divergentes e a possibilidade de convivência de formas 
de organização e interesses diferentes da sociedade; há de ser um 
processo de liberação da pessoa humana das formas de opressão 
que não depende apenas do reconhecimento formal de certos 
direitos individuais, políticos e sociais, mas especialmente da 
vigência de condições econômicas suscetíveis de favorecer o seu 
pleno exercício. 

Ainda seguindo o conceito de democracia constitucional, não se pode olvidar 

que, além dos instrumentos majoritários, eles não se bastam. Nesse passo, convém 

destacar a necessidade de, para se alcançar a efetiva democracia constitucional, 

impõe-se considerar as minorias, sob pena de se instaurar aquilo que Bielschowsky 

(2013, p. 22) chama de “tirania da maioria”, o que ensejaria um distanciamento da 

lógica democrática, que preconiza a tolerância e a liberdade em todas as suas 

nuances. 

                                                                                                                                                                                     
soberania;II - a cidadania;III - a dignidade da pessoa humana;IV - os valores sociais do trabalho e da 
livre iniciativa;V - o pluralismo político.Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce 
por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 
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Outrossim, não podemos falar em democracia sem trazer à baila a 

construtiva e lúcida visão de Britto (2003, p. 88), segundo o qual se trata de 

“megaprincípio”, como o “ser das Constituições ocidentais”.  

Segundo Brito (2003, p. 88), democracia é o: 

fenômeno da subida do povo ao podium das decisões coletivas de 
caráter imperativo, a simbolizar que ele mesmo é quem escreve a 
sua história de vida político-jurídica e assim toma as rédeas do seu 
próprio destino. 

Democracia é, enfim, o regime político em que o povo eleve seus 

representantes, compartilha com estes a prerrogativa de construir o direito e 

acompanha, ativa e criticamente, o cumprimento desse direito. (BRITTO, p. 90) 

Nesse passo, comungamos da ideia de Britto (2003, p. 91), no sentido de 

que os fundamentos da Constituição – soberania, cidadania, dignidade da pessoa 

humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político - são 

conteúdo da democracia, assim como, não citado por ele, o princípio da soberania 

popular, constante no art. 1º, parágrafo único, da Lei Fundamental55. 

Da mesma sorte, concordamos que a democracia é o vetor hermenêutico e 

pressupõe todos os demais valores constitucionais, daí ser possível entender o 

porquê da metáfora utilizada pelo mencionado autor quanto à democracia enquanto 

ser da Constituição. Afinal, não há dignidade sem democracia; não há liberdade sem 

democracia; não há justiça social sem democracia. 

Entrementes, considerando que um corpo sem alma não é nada, preferimos 

ressaltar o elemento anímico do ser para caracterizar o valor da democracia para a 

ordem jurídica. Para nós, esse ser precisa de um aliado, um quê capaz de dar 

significado à mera circunstância de existir. 

Assim, pensamos que a democracia é o coração da Constituição, a alma 

desta, o que dá vida e sentido e possibilita transformar o papel em que o texto 

encerra em atitude, em mudança de mentalidade, para que a Lei Maior possa ser 

sentida e vivida, como um ideal que se realiza quando queremos muito e 

                                                           
55

 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a 
soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e 
da livre iniciativa; V - o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o 
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. (BRASIL, 
1988, p. 01) 
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empregamos todas as nossas forças para isso. Assim, pedindo vênia a Britto, para 

nós, democracia é o coração da Constituição.56  

E é com dita observação que trazemos à baila o pensamento de Jürgen 

Habermas, na obra A ética da discussão e a questão da verdade, que doravante 

comentaremos como base para nossa proposta final frente ao ativismo judicial. 

 

 

3.4.2 O pensamento de Jürgen Habermas57 na obra A ética da discussão e a 

questão da verdade 

 

 

Doravante traremos uma espécie de resenha da obra A ética da discussão e 

a questão da verdade, de Jürgen Habermas, a fim de melhor entendermos em que 

consiste essa ideia de diálogo dos órgãos de poder, notadamente o Executivo, com 

a sociedade civil, a justificar a gradativa diminuição do protagonismo do órgão 

Judiciário para, em vez disso, trazer o povo à arena das discussões sobre os valores 

e destinos do nosso país. 

Na referida obra, é apresentada uma discussão ocorrida entre Habermas e 

os professores da faculdade de Filosofia e de Sociologia da Universidade de Paris –

Sorbonne, a qual resumiremos doravante, a fim de trazermos algumas noções 

centrais do pensamento de Habermas consignados na referida obra, para, em 

                                                           
56

 Registre-se, por oportuno, que defendemos ser a democracia o coração da Constituição e não ela 
em si mesma, como defende Britto, uma vez que a Constituição, base do Estado, nem sempre é 
promulgada, ou seja, fruto da deliberação de uma Assembleia Nacional Constituinte, formada 
democraticamente. No Brasil, a título de exemplo, podemos citar a Constituição do Império do Brasil, 
de 1824. (CUNHA JÚNIOR, 2013, p. 498) Destarte, pensamos que o ser da Constituição é ela em si 
e, quanto à Constituição de 1988, tem como coração o fato de reintroduzir, de forma positivada, o 
regime democrático. No mesmo contexto, entendemos ser o posicionamento de Montesquieu (2005, 
pp. 16-17), já mencionado alhures, quando menciona sobre o grau de liberdade que cada constituição 
pode suportar, fazendo-nos inferir que a Constituição, documento jurídico e político de um país, tem 
existência de per si, independentemente do grau de liberdade que suporta. 

 

57
 Sectário da hermenêutica crítica (TEIXEIRA, 2012, p.p. 82-85). Jürgen Habermas nasceu em 

Düsseldorf, em 18 de Junho 1929. É um dos mais importantes filósofos da atualidade e sua obra 
desenvolve-se em praticamente todas as áreas da filosofia.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCsseldorf
http://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_Junho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1929
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
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seguida, no tópico seguinte, explicarmos em que medida tal construção teórica 

contribui para o nosso estudo.  

A obra, fiel à estrutura de debate, traz no respectivo bojo as perguntas 

elaboradas pelos professores, seguidas das respostas de Jürgen Habermas. As 

indagações prendem-se, notadamente, às construções teóricas de Habermas acerca 

do tema discurso e verdade, contribuições valiosas para a nossa discussão em torno 

do ativismo e como equacionar a necessidade de garantir a força normativa da 

Constituição sem chancelar o que podemos chamar de decisionismo judicial para 

explicar o viés mais impactante do ativismo judicial.   

A primeira pergunta é lançada por Alain Renaut e traz, de início, as 

perspectivas do mentalismo e da filosofia linguística, e como se daria a relação entre 

esses dois paradigmas. Jürgen Habermas inicia pontuando que, se colocados como 

paradigmas, é difícil a relação entre mentalismo e filosofia linguística, mas que tal 

relação existe.  

Habermas não nega a influência do subjetivismo, porquanto, segundo ele, 

consistiria na qualidade de participantes de um diálogo abrangente e voltado para o 

consenso que seríamos chamados a exercer a virtude cognitiva da empatia em 

relação às nossas diferenças recíprocas na percepção de uma mesma situação. 

(HABERMAS, 2007, p. 10) 

Devemos, destarte, procurar saber como cada um dos demais participantes 

buscaria, “partindo do próprio ponto de vista”, proceder à universalização de todos 

os interesses envolvidos. O discurso prático pode, assim, ser compreendido como 

uma nova forma do imperativo categórico. (HABERMAS, 2007, p. 10) 

Ainda dentro da primeira indagação, lança-se o questionamento se o 

discurso prático proposto por Habermas não exigiria dos envolvidos 

autoconsciência, uma espécie de subjetividade do mentalismo. Em relação a isso, 

Jürgen Habermas afirma que não pode deixar de afirmar os aspectos 

complementares da subjetividade e da intersubjetividade.  
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E prossegue Habermas, prelecionando que a questão é saber se podemos 

considerar que esses dois elementos (subjetividade e intersubjetividade) têm uma 

relação interna entre si. 

Para Habermas (2007, pp. 13-14), como a estrutura intersubjetivista está 

atrelada à ideia de razão prática, só se pode conservar a filosofia de Kant se 

desenvolvermos a concepção de subjetividade atrelada à intersubjetividade.  

Outrossim, indaga Renaut se, mesmo depois de chegar a um acordo pela 

argumentação dialógica, o reconhecimento do caráter decisivo de um argumento 

não pressuporia uma aprovação da pessoa consigo mesma. 

Para Habermas (2007, p. 14), “as conclusões afirmativas ou negativas dos 

participantes do diálogo, não devem ser concebidas segundo o modelo da liberdade 

subjetiva”.  

O mais importante, nesse diálogo, não são as razões individuais de cada 

um, mas as razões pelas quais todos os envolvidos descubram quais as práticas 

que podem atender igualmente aos interesses de todos. (HABERMAS, 2007, p. 15) 

Ainda nesse sentido, destaca Habermas(2007, p. 15): 

Os participantes, no momento mesmo em que encetam uma tal 
prática argumentativa, têm de estar dispostos a atender à exigência 
de cooperar uns com os outros na busca de razões aceitáveis para 
os outros; e, mais ainda, têm de estar dispostos a deixar-se afetar e 
motivar, em suas decisões afirmativas e negativas, por essas razões 
e somente por elas. 

Assim, como enfatizado, não basta cada participante ter a própria razão e 

externar, é fundamental a disposição de cooperarem uns com os outros na busca de 

razões aceitáveis a todos e, mais ainda, devem estar abertos a isso, deixando-se 

“afetar e motivar”. (HABERMAS, 2007, p. 15) 

 Assim, os requisitos da subjetividade e da razão estão satisfeitos na medida 

em que cada participante, individualmente considerado, está livre para dizer o que 

entende (razões pessoais), mas essa ideia individual deve ser exercida com vistas a 

um ajuste, a um consenso. 

A discussão, pois, pressupõe dois elementos pragmáticos, ou seja, a 

liberdade, que consiste na possibilidade de concordar e discordar com algo e que 
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Habermas (2007, p. 15) nomina de “autoridade epistêmica”; e que essa liberdade 

(ou autoridade epistêmica) seja exercida tendendo a um acordo racional, de modo 

que sejam eleitas soluções racionalmente admissíveis para todos os participantes e 

para todos aqueles que por tais soluções possam ser afetados. (HABERMAS, 2007, 

p. 16)  

Destarte, conclui Habermas (2007, p. 16) que 

não se pode isolar a primeira condição, a da liberdade comunicativa, 
da segunda, tampouco se pode atribuir a ela uma prioridade sobre a 
segunda, que é a da busca de um consenso. 

A segunda questão, por seu turno, é feita por Alain Boyer, que indaga quais 

as principais diferenças filosóficas entre o debate crítico no sentido popperiano e a 

concepção de Habermas daquilo que está em jogo na ética da discussão.  

Explica Habermas que, enquanto o mesmo endossa uma noção abrangente 

da racionalidade comunicativa, Popper opta por defender a versão weberiana de 

uma racionalidade finalista ou instrumental e está atrelada a um modelo dedutivo da 

justificação. (2007, p. 19) 

De tal assertiva decorrem duas implicações: a primeira, que diz respeito à 

filosofia prática, é que, para Popper, as nossas orientações dependem dos modelos 

que decidimos adotar, não admitindo a criação de valores motivados pela 

racionalidade. Em outras palavras, defende uma explicação decisionista ou 

voluntarista para os juízos morais. 

Por seu turno, a segunda implicação é que, para Popper, a adoção de uma 

atitude crítica e não dogmática é uma questão de fé e não de argumentação como o 

é para Habermas. (2007, p. 19) 

Em seguida, Arnaud Desjardin indaga Habermas acerca das discordâncias 

entre suas teorias e a de Apel. Respondendo, Habermas aponta duas discordâncias 

importantes: sobre a possibilidade e sobre a necessidade de uma justificação última 

do princípio da universalização e o problema da aplicação dos princípios da ética da 

discussão.  

Em relação à primeira discordância, Habermas (2007, p. 23) afirma que, 

nesse aspecto, ele utiliza uma estratégia menos dedutiva do que a de Apel (este que 
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sustenta a existência de um metadiscurso racional de caráter transcendente e 

autorreferencial, que garante uma posição privilegiada para a filosofia).  

Para Habermas, os discursos filosóficos e científicos devem coexistir (visão 

pluralista) sem a determinação de prioridade entre eles. Nesse sentido, 

textualmente, Habermas (2007, p. 23) assevera ter “uma visão pluralista de diversos 

discursos teóricos que devem, na melhor das hipóteses, ser compatíveis entre si, 

sem porém que nenhum deles possa reivindicar uma prioridade sobre os demais”. 

Quanto à segunda discordância, sobre o discurso de aplicação, alerta 

Habermas que Apel fala em aplicação tendo em mente outra coisa que não o 

discurso de aplicação, mas à grave questão do tipo de prática que tem como 

objetivo a promoção daquelas condições cuja realização é pressuposta no discurso 

prático regular, ou seja: 

as condições econômicas, sociais e culturais que garantam uma 
participação abrangente e competente de todos os que podem ter 
algum interesse no discurso prático, e, em segundo lugar, a condição 
de que cada parte disposta a aceitar as normas intersubjetivamente 
reconhecidas possa contar com que todas as demais partes 
interessadas se comportem da mesma maneira. Espera-se, pois, que 
todos efetivamente obedeçam às normas justificadas. 

Interessante perceber a lucidez de Habermas na respectiva hermenêutica 

crítica, especialmente na teoria da ética da discussão, sendo oportuno destacar que, 

de fato, é pressuposto lógico e estrutural para um diálogo que os envolvidos sejam 

livres para ouvir e opinar, e que o debate tenha como escopo a busca de uma 

verdade racionalmente aceitável por todos os integrantes. 

Ainda nesse passo, cotejando com a crítica de Habermas com relação a 

Apel, também é pertinente o pensamento, independentemente do objeto com que se 

relacione, se com aplicação, se com discurso de aplicação, mas a afirmação, em si, 

é válida, no sentido de que o nível cultural, econômico e social do participante da 

discursão será determinante para a abrangência da participação do mesmo na 

busca da verdade racionalmente aceitável. 

O fato é que a liberdade também pressupõe a capacidade de discernir sobre 

certo assunto, de modo que a própria ignorância é aprisionante, subjugando o 

indivíduo e fazendo com que aquele que não é potencialmente capaz de participar 
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de forma abrangente é aquele cujas condições econômicas, sociais e culturais são 

limitadas e, assim, o envolvimento na discussão é comprometido e, quando ainda 

assim há um manifesto, ele carece de credibilidade na medida necessária para ser 

considerado na formação do que podemos nominar de consenso. 

Nesse passo, trazendo a temática para o exercício da cidadania, no âmbito 

da política deliberativa e na efetividade da Constituição, esta precisa ser vista pelos 

cidadãos como um projeto coletivo para a efetividade do diploma e para a realização 

do sistema de direitos básicos.  

Os cidadãos podem, nesta senda, criar as condições para, com prudência, 

ampliar as condições de acesso à política deliberativa. Nesse passo, é oportuno 

transcrever a lição de Habermas (2007, pp. 26-27): 

Os cidadãos que se dedicam à realização desse projeto conjunto 
podem, com coerência, promover a melhoria das condições de 
acesso à política deliberativa e participação nesta, ao mesmo tempo 
em que podem racionalmente esperar que as normas sejam 
devidamente respeitadas. 

Por seu turno, Alban Bouvier, em incisiva postura crítica, pergunta a 

Habermas se sua teoria da sociedade – aplicação da ética da discussão às questões 

concretas da política deliberativa – pode, com efeito, ser aplicada ou não passaria 

de uma grande quimera. 

Respondendo a essa crítica, Habermas (2007, p. 29) defende não ter em 

mente uma metateoria, mas dá continuidade às teorias sociais clássicas. Quanto ao 

valor de uso dessas teorias, Habermas (2007, p. 29-30) arremata:  

todas elas têm uma dimensão histórica na medida em que 
apresentam uma interpretação da dinâmica ou do padrão evolutivo 
da modernização social e cultural. Essas teorias abrangentes têm a 
vantagem de apresentar uma perspectiva a partir da qual os 
desenvolvimentos de longo prazo, como a passagem das sociedades 
pré-industriais às industriais e destas às pós-industriais, podem todos 
ser percebidos como fenômenos evolutivos.  

Nesse sentido, essa continuidade levada a efeito por Habermas consiste no 

fato de que as teorias clássicas, à medida que são o ponto de partida, demonstram 

uma interpretação da dinâmica ou do padrão evolutivo da modernização social e 

cultural. 
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Ademais, observa-se que Habermas, a despeito de ter apresentado sua 

teoria da ação comunicativa através da crítica as outras teorias, não enxerga isso 

como um defeito, porquanto ele apresenta os resultados de suas reflexões de forma 

sistemática exatamente para permitir sua aplicação. 

Outrossim, as dimensões históricas das teorias permitem uma interpretação 

da dinâmica da modernização social e cultural, compatibilizando-as umas com as 

outras, bem como com os fatos sociais e, por fim, afirma que as teorias que não 

levam em considerações outras já existentes têm um alcance mais limitado do que 

as feitas sob as críticas de outras teorias, uma vez que elas exigem um espaço mais 

tímido de análise. 

Ato contínuo, Patrick Savidan indaga Habermas, afirmando que parece que 

na opinião do filósofo alemão a cultura deve ser compreendida como um obstáculo à 

liberdade.  

Habermas (2007, pp. 35-36) afirma que concorda com a noção de cidadania 

multicultural, mas que uma comunidade não se pode fragmentar na multiplicidade de 

suas subculturas, e que isso só pode ser permitido sob a condição de que todos os 

cidadãos possam se identificar em uma única cultura política que vá além de suas 

diversas subculturas. Para tanto, é preciso que a cultura política seja, pelo menos, 

um pouco separada das diversas subculturas. 

Nesse contexto, é oportuno contextualizar com nosso estudo a ideia de 

multiculturalismo cada vez mais presente e mais conhecida em face da globalização, 

uma vez que uma Constituição pluralista é resultado da soma do maior número 

possível de forças representativas. 

E uma discussão mais abrangente como a que queremos propor com vistas 

a legitimar a atuação do administrador público só se concebe com a participação de 

um maior número possível de participantes de diversos estratos da sociedade. 

Assim é preciso considerar a voz de todos os destinatários das políticas 

sociais, de todos os cidadãos que contribuem para a receita do Estado ou para 

formar uma sociedade tão multifacética como a brasileira, a fim de se garantir não só 

uma aproximação entre o povo e o poder público, como uma maior transparência em 
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termos de conhecimento da atuação estatal. Como dito, Habermas concorda com a 

noção de cidadania58 multicultural. 

Por seu turno, Pierre Demeulenaere questiona Habermas acerca da posição 

da ação comunicativa em relação às trocas econômicas estreitamente associadas à 

noção de liberdade.  

Habermas afirma que a pergunta se baseia numa interpretação da teoria do 

próprio Habermas (2007, p. 38) e da qual (da interpretação) este último discorda. 

Habermas apresenta três veículos por intermédio dos quais as sociedades 

contemporâneas integram-se até certa medida e que são:  

o “dinheiro”, enquanto veículo está, por assim dizer, institucionalizado 
no mercado; o “poder” enquanto veículo está institucionalizado nas 
organizações; e a “solidariedade” é gerada pelas normas, pelos 
valores e pela comunicação. 

Em seguida, Pascal Engel indaga a Habermas sobre até que medida este 

último estaria disposto a aceitar, a partir do respectivo ponto de vista filosófico, o 

estilo de filosofar e algumas das principais doutrinas analíticas. 

Trazendo maior especificidade à pergunta, Engel a desmembra em dois 

pontos: o primeiro, quanto ao estilo. Umas das principais características da filosofia 

analítica é o fato de se pautar numa investigação conceitual precisa e detalhada de 

seus conceitos e elementos outros algo que desconhece até que ponto Habermas 

realiza.  

A segunda questão de Engel seria quanto à substância, em relação ao fato 

de Habermas suscitar que a filosofia analítica contemporânea tem muitos pontos em 

comum com a tradição hermenêutica, a despeito de há muitos anos (pelo menos 

trinta) o viés linguístico deixou de caracterizar a filosofia analítica sendo associado 

mais ao mentalismo, ao naturalismo e à metafísica realista.  

                                                           
58

 Cidadania, aqui, deve ser entendida em seu sentido amplo e não como sinônimo de titularidade de 
direitos políticos. Cidadania credencia os envolvidos com a vida do Estado, sendo a identificação do 
indivíduo como ente integrado na sociedade estatal. Nesse sentido, preleciona Silva (1999, pp. 108-
109), que cidadania “significa aí, também, que o funcionamento do Estado estará submetido à 
vontade popular”. E, arremata Silva (1999, 108-109) que “aí o termo conexiona-se com o conceito de 
soberania com os direitos políticos e com o conceito de dignidade da pessoa humana, com os 
objetivos da educação, com base e meta essencial do regime democrático.” 
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Respondendo à pergunta, Habermas (2007, p. 45) concorda com as 

colocações de Engel sobre a situação atual da filosofia analítica e diz que “foi só 

com esse movimento que os pensamentos foram colocados ‘fora da mente’”.  

Com isso, defende Habermas (2007, p. 45) que “se os significados ‘não 

estão na cabeça’ [...], só a linguagem pode ser o veículo intersubjetivo pelo qual 

esses significados tomam corpo”.  

E arremata Habermas (2007, pp. 46-47), afirmando:  

Sim, sou um realista nas questões epistêmicas e um construtivista 
nas questões morais. Sou um realista de um tipo específico, um 
realista segundo o viés pragmático. Estou convicto de que, na 
prática, não podemos senão nos opor a um mundo objetivo feito de 
entidades independentes da descrição que fazemos delas; um 
mundo que é mais ou menos o mesmo para todos. 

A segunda parte do livro apresenta alguns ensaios de Habermas sobre os 

principais pontos de suas teorias, merecendo destaque o tópico Verdade e 

justificação, segundo o qual a concepção de conhecimento como representação está 

atrelada à concepção de verdade como correspondência. 

Assim, “se a linguagem e a realidade se interpenetram se uma maneira que 

para nós é indissolúvel, a verdade de uma sentença só pode ser justificada com a 

ajuda de outras sentenças já tidas como verdadeiras.” (HABERMAS, 2007, p. 59) 

Entrementes, ressalva Habermas (2007, p. 59), que “a verdade que 

alegamos para uma proposição aqui e agora, no nosso contexto e na nossa 

linguagem, deve transcender qualquer contexto de justificação.” 

Nesse passo, segundo Habermas (2007, p. 60):  

A redenção discursiva de uma alegação de verdade conduz à 
aceitabilidade racional, não à verdade. [...] Resta-nos assim a tarefa 
de explicar por que os participantes de uma discussão sentem-se 
autorizados – e supostamente o são de fato – a aceitar como 
verdadeira uma proposição controversa, bastando para isso que 
tenham, em condições quase ideais, esgotado todas as razões 
disponíveis a favor e contra essa proposição e assim estabelecido a 
aceitabilidade racional dela.  

No mesmo contexto, arremata Habermas (2007, p. 60):  

A relação intrínseca entre verdade e justificação é revelada pela 
função pragmática de conhecimento que oscila entre as práticas 
cotidianas e os discursos. Os discursos são como máquinas de lavar: 
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filtram aquilo que é racionalmente aceitável para todos. Separam as 
crenças questionáveis e desqualificadas daquelas que, por um certo 
tempo, recebem licença para voltar ao status de conhecimento não-
problemático. 

Outrossim, resta patente a adequação da teoria de Habermas à discussão 

que traremos doravante, em que propomos a adoção do método dialógico do 

referido filósofo como ferramenta para a busca de uma verdade racionalmente 

aceitável por todos os envolvidos nas discussões em busca de um consenso 

democrático em essência e, portanto, legítimo. Afinal, é preciso utilizar o caráter 

pluralista da sociedade a serviço do bem comum e de escolhas afinadas com o bem 

comum. 

 

 

3.4.3 Pluralismo discursivo: uma proposta frente ao ativismo judicial 

 
 

Inicialmente, é imperioso conceituarmos pluralismo, concepção em torno da 

qual gravitará nossa proposta frente ao ativismo judicial, eixo desta pesquisa, para, 

então, contextualizando com o pensamento de Jürgen Habermas na obra Ética da 

discussão e a questão da verdade, alhures sintetizada, sugerir respostas, previstas 

no próprio sistema, idôneas a, progressivamente, conter os inconvenientes do 

ativismo judicial, respeitando-se o princípio basilar da Constituição da República 

Federativa do Brasil, ou seja, a democracia, coração da Constituição e que 

pressupõe os valores mais caros consagrados no texto constitucional e dentre os 

quais está a dignidade da pessoa humana, na base desses mandamentos 

nucleares. 

Inicialmente, para falar em pluralismo, reportemo-nos ao texto constitucional, 

que já no preâmbulo59 faz alusão a uma sociedade pluralista. Ato contínuo, ainda no 

                                                           
59

 “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para 
instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL” (BRASIL, 1988, p. 01) (grifo nosso) 
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texto constitucional, irrompe como fundamento da República Federativa do Brasil o 

pluralismo político, previsto no art. 1º, V, da Lei Fundamental.60 

O pluralismo político garante a consecução dos valores democráticos, 

assegurando a pluralidade de opiniões, de convicções religiosas e filosóficas, e de 

ideias que se exteriorizam por intermédio de instituições como associações, 

entidades sindicais e, notadamente, os partidos políticos. (CUNHA JÚNIOR, 2013, p. 

537) 

Assim, numa sociedade pluralista, tendo o povo como elemento dessa 

moldura, enaltece-se uma autonomia privada61, uma espécie de autodeterminação, 

garantidora do pluralismo e, pois, das disparidades éticas, históricas e religiosas, 

como também prestigia a autonomia pública, como elemento capaz de aglomerar 

essas diferenças. (BOTELHO, 2010, p. 165-166) Em outras palavras, numa 

sociedade pluralista as individualidades são respeitadas no seio da coletividade. 

É, em suma, o respeito à pluralidade de ideias e o diálogo de opiniões, a 

concepção que aqui defendemos como alternativa ao ativismo judicial e que 

perfeitamente se coaduna com o pensamento de Jürgen Habermas em sua obra 

Ética da discussão e a questão da verdade, analisada retro. 

Ora, já vimos que o pluralismo discursivo é praticado no âmbito da jurisdição 

constitucional exercida pelo Supremo Tribunal Federal, através da figura do amicus 

curae, que viabiliza, mais do que uma discussão abrangente, uma interpretação 

democrática da Constituição, considerando a relevância das matérias levadas ao 

crivo do Judiciário e que repercutem no âmbito da sociedade como um todo. 

Aqui, porém, trazemos à baila outra aplicação do pluralismo discursivo, 

contextualizando com a problemática do ativismo judicial. Ora, considerando que, 

segundo Streck (2009, p. 361), “o núcleo político da Constituição é a construção de 

um Estado Social”, o qual, como se sabe, tem como base a consagração de direitos 

sociais de caráter prestacional e que demandam alto custo para o Estado, tal fato já 

                                                           
60

 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:V - o 
pluralismo político. (BRASIL, 1988, p. 01) 

61
 Autonomia privada aqui segundo um viés coletivo, de ser social, mais voltado a um 

constitucionalismo fraterno. 
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vem sido sentido no mundo atual, a exemplo da crise na Europa, que tem como uma 

das causas determinantes o Estado assistencialista e os gastos com aquilo que se 

chama de instrumentos de proteção social.  

Assim, o pluralismo discursivo proposto por Habermas viria como uma forma 

de aproximação do Estado com a sociedade civil organizada com vistas a, a um só 

tempo, assegurar a manutenção do Estado Social, conferir transparência na 

administração da coisa pública, dando legitimidade ao Administrador e, com isso, 

esvaziando o campo de atuação judicial no âmbito nas políticas públicas, mesmo 

porque não se pode negar que o ativismo judicial também é oriundo da conveniência 

dos demais órgãos de poder que, tipicamente políticos, preferem deixar ao crivo do 

Judiciário questões que poderiam redundar em críticas da opinião pública.  

Destarte, a sociedade conhecendo as limitações do Estado por participar 

ativamente das escolhas administrativas, opinando, fiscalizando, trará uma gradativa 

diminuição de demandas judiciais com vistas a prestações de direitos sociais a 

ponto de se justificar que o ativismo judicial, aqui rechaçado, transite, 

gradativamente para a inconstitucionalidade, à medida que substituído por 

instrumentos de controle social, enaltecendo, assim, a soberania popular, princípio 

fundamental da República Federativa do Brasil e que devemos fazer valer. 

Tal é a tendência nos tempos hodiernos, porquanto positivada a participação 

popular em diversos textos, constitucionais e infraconstitucionais, a exemplo do art. 

198, III, da Constituição Federal62, que trata das políticas, ações e serviços públicos 

de saúde; e a exemplo da figura do orçamento participativo, positivado no art. 4º, III, 

f, da Lei 10.257/200163, lei esta que versa sobre política urbana, merecendo 

enaltecer-se o fato de que é no âmbito do município onde há maiores condições de 

a Administração posicionar-se mais perto do cidadão e trazê-lo para dividir com 

aquela o protagonismo na gestão da cidade, para que o poder revista-se de 

                                                           
62

 Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: III - participação da 
comunidade. 

63
 Art. 4

o
 Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos: III – planejamento 

municipal, em especial: f) gestão orçamentária participativa; (BRASIL, 2001, p. 01) 
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legitimidade e as escolhas administrativas sejam levadas a efeito após a oitiva dos 

diretamente interessados. 

Assim é que a ideia de gestão municipal e orçamento participativo - cujas 

práticas experimentais, no Brasil, ainda demonstram quão incipiente estamos em 

termos de participação popular e de exercício da cidadania (COSTA, 2010, pp. 26-

27) - é uma alternativa que se coaduna com o sistema constitucional vigente, 

mormente considerando que são as políticas públicas voltadas as saúde o campo 

fértil do ativismo judicial e da ascensão institucional do órgão julgador e que, 

também nesse campo, como citado retro, o art. 198, III, da Lei Maior também é 

uníssono quanto à participação popular. 

Ora, a Europa, que sempre se vangloriou por propiciar aos seus cidadãos 

todas as vantagens típicas do Estado Social, como saúde pública eficiente, 

aposentadoria precoce etc., tem sido obrigada a rever essa postura, diante de 

fatores como o aumento da expectativa de vida da população, tendo, por exemplo, 

que aumentar a idade mínima para a concessão de aposentadorias e, inclusive, que 

reduzir sobremaneira o valor dos benefícios. (AGUIAR, 2013, p. 01). 

No mesmo sentido, outra notícia assim esclarece: “a reação aos esforços 

dos governos para cortar gastos têm sido de pessimismo e raiva, com um 

entendimento de que o sistema atual é insustentável.” (VEJA, 2010, p. 01) 

Assim, considerando que não se pode deixar de identificar a existência de 

um mandamento constitucional cogente que vede a supressão de direitos tão 

arduamente conquistados ao longo da história, em que repousa o princípio da 

proibição do retrocesso (DERBLI, 2007, p. 4), não se pode ignorar que o ativismo 

judicial traz sérios problemas ao Estado Social - este que traz consigo garantias 

fundamentais - problemas estes que precisam ser equacionados, com vistas à 

manutenção de referido modelo de Estado que preconiza a justiça social, que está 

sob risco sério de ruir, conforme dados concretos acima destacados. 

Com efeito, tendo em vista que é no campo das políticas públicas onde o 

ativismo encontra seu terreno fértil, ou seja, por intermédio de condenações contra o 

Estado a prestações de direitos sociais que demandam recursos públicos, 

comumente em questões pontuais, é preciso que a sociedade, juntamente com os 

órgãos de poder, revejam esse fenômeno, sob pena de “falência” do modelo de 
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Estado Social, cadeira cativa dos direitos sociais, consagrados desde o século 

pretérito. 

Nesse passo, convém transcrever os ensinamentos de Canotilho (2003, pp. 

338-339), que alerta para um dado ainda mais preocupante, qual seja o fantasma do 

retrocesso social diante da reversibilidade fática. Nesse sentido: 

[...]os direitos sociais e económicos (ex.: direito dos trabalhadores, 
direito à assistência, direito à educação), uma vez obtido um 
determinado grau de realização, passam a constituir, 
simultaneamente, uma garantia institucional e um direito subjectivo. 
A “proibição de retrocesso social” nada pode fazer contra as 
recessões e crises económicas (reversibilidade fáctica), mas o 
princípio em análise limita a reversibilidade dos direitos adquiridos 
(ex.: segurança social, subsídio de desemprego, prestações saúde), 
em clara violação do princípio da proteção da confiança e da 
segurança dos cidadãos no âmbito económico, social e cultural, e do 
núcleo essencial da existência mínima inerente ao respeito pela 
dignidade da pessoa humana. 

Assim, com vistas a impedir que a postura ativista do órgão judiciário, que 

tanto se diz paladino dos direitos fundamentais venha a comprometer a 

sustentabilidade do Estado Social cuja base é a justiça social, mesmo porque, como 

destacado alhures nesta pesquisa, tal órgão não tem aporte estrutural capaz de 

antever os efeitos sistêmicos das respectivas decisões, é que se impõe a aplicação 

do método dialógico proposto por Jürgen Habermas e que tem como foco o órgão 

Executivo, a quem incumbe a efetivação das políticas públicas voltadas à 

concretização dos direitos sociais, estes que são os mais afetados pela onda 

ativista. 

Assevere-se, nesse contexto, que o diálogo dos poderes públicos com a 

sociedade é uma tônica nos tempos hodiernos, rompendo-se com o rigor da 

imperatividade tradicional e passando a Administração a procurar mudar suas 

relações com a sociedade através de “incitação, procurando o convencimento, a 

persuasão, a sedução, esforçando-se, enfim, para obter a adesão dos cidadãos às 

políticas governamentais.” (BUCCI, 2006, p. 166-167) 

Nesse mesmo passo, destaca Carvalho (2008, pp. 227-228): 

Experiências recentes sugerem otimismo ao apontarem na direção 
da colaboração entre sociedade e Estado que não fogem totalmente 
à tradição, mas a reorientam na direção sugerida. Essas 
organizações se multiplicaram a partir dos anos finais da ditadura, 
substituindo aos poucos os movimentos sócias urbanos.Da 
colaboração entre elas e os governos municipais, estaduais e 
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federal, têm resultado experiências inovadoras no encaminhamento e 
na solução de problemas sociais, sobretudo nas áreas de educação 
e direitos civis.Muitas prefeituras experimentam formas alternativas 
de envolvimento da população na formulação e execução de políticas 
públicas. Associações de moradores e com organizações não-
governamentais. Essa aproximação não tem os vícios do 
paternalismo e do clientelismo por que mobiliza o cidadão.  

Como dito, uma boa medida com vistas a essa implementação seria a opção 

pelo orçamento participativo, previsto no art. 4º, III, f, e § 3º, da Lei 10.257/200164. 

Tal ferramenta segue a tendência atual de aproximação da sociedade civil em 

relação à Administração Pública, o que, embora de implementação ainda tímida em 

nosso país, de democracia recente, deve ser fomentada para, como dito alhures, 

cada vez mais se esvaziar o campo de atuação ativista do órgão Judiciário, ao 

menos, a princípio, no âmbito dos direitos sociais. Assim, gradativamente, 

migraríamos para uma cultura de participação popular impositiva, saindo de cena o 

órgão Judiciário como interventor direto, na medida em que se esvaziaria seu 

espaço de atuação, transitando para a inconstitucionalidade a intervenção que não 

seja apenas na exata medida de suprir o que a sociedade com a Administração não 

conseguiram resolver dialógica e democraticamente.65 

Assim, não se prega a negação da inafastabilidade da jurisdição, garantia 

esta de status constitucional, mas que a intervenção judicial seja a ultima ratio, na 

medida em que os mecanismos de participação popular sejam implantados e 

avancem no sentido de passarem a valer com força cogente e não com caráter 

meramente sugestivo.   

No mesmo passo, não se quer dizer, com isso, que a jurisdição 

constitucional deixaria de existir ou de merecer seu prestígio no âmbito do Estado 

Constitucional. Pelo contrário. É absolutamente salutar à ordem democrática um 

                                                           
64

 Art. 4
o
 Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos: III – planejamento 

municipal, em especial: f) gestão orçamentária participativa; § 3
o 

Os instrumentos previstos neste 
artigo que demandam dispêndio de recursos por parte do Poder Público municipal devem ser objeto 
de controle social, garantida a participação de comunidades, movimentos e entidades da sociedade 
civil. 

65
 Seria, em tese, o mesmo entendimento sufragado, por exemplo, na decisão proferida no HC 

70.514, datada de 23 de março de 1994, acerca do prazo em dobro concedido à Defensoria Pública. 
No caso, a Lei 1.060 de 05 de fevereiro de 1950 que confere tal prerrogativa ao dito órgão mantém-se 
inconstitucional até que a Defensoria não esteja estruturalmente organizada para atuar em posição 
de igualdade com o Parquet. (LENZA, 2009, pp. 210-211) 
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órgão contramajoritário tendente a uma maior isenção quanto às paixões humanas e 

aos vícios de clientelismo que amargou o Brasil durante o decorrer de sua história.  

Essa é a roupagem atual que o sistema de freios e contrapesos deve 

ganhar, fazendo com que o povo, que opina e legitima a atuação dos poderes 

públicos, avance nesse sentido, em prol do império da lei, da primazia da separação 

dos poderes, da soberania popular, dando, enfim, a última palavra. 

 E aqui não se pode negar que o poder do veredicto final, considerando o 

processo como uma luta simbólica a trazer no plano prático uma visão de mundo de 

cada um dos sujeitos processuais que busca reconhecimento, prevalecimento.  

Nesse passo, concordamos com o posicionamento de Bourdier (2010, p. 

236), segundo o qual o veredicto judicial traz consigo o poder coercitivo pelo qual o 

Estado usa da violência simbólica legítima e que monopoliza.  

Também não se pode negar que esse poder coercitivo e, notadamente, a 

eficácia quase mágica (BOURDIER, 2010, p. 237), peculiar ao veredicto, ao fazer 

com que o ponto de vista do juiz consignado na decisão altere o estado das coisas, 

criando, transformando , declarando ou extinguindo direito é que dá fôlego ao “mito” 

da última palavra e por isso o que chamamos de mito também tem sua razão de ser. 

E acima dessa eficácia quase mágica, já destacada, irrompe o viés racional da 

eficácia simbólica do direito, consistente no fato de que o processo de interpretação 

tende a atestar que a decisão exprime a vontade da lei e não do juiz. (BOURDIER, 

2010, p. 225)  

Outrossim, sem prejuízo das considerações retro, a verdadeira força do 

direito, a maior de todas elas, e porque não dizer das decisões judiciais, é a 

legitimidade, naquilo que faz com que a forma, que não é fim em si mesma, dote o 

procedimento de racionalismo capaz de conferir legitimidade às decisões, 

propiciando a adesão popular consistente no reconhecimento de que, sem o respeito 

a valores consensualmente aceitos como válidos para uma sociedade democrática, 

mas sem negar, com isso, a forma republicana de governo adotada no Brasil, o Juiz 

não dará a última palavra ou ao menos não o fará sozinho, seja pela necessidade de 

legitimidade popular, seja, até mesmo porque, ausente esta, a jurisdição como um 

todo perderá o sentido, conquanto a indisposição dos destinatários do veredicto com 
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relação ao seu cumprimento tem o condão de fazer com que a própria ideia de 

justiça no caso concreto esfacele-se. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Iniciamos a presente pesquisa, no primeiro capítulo, trazendo o conceito de 

ativismo judicial e a origem da expressão, como uma espécie de plus em relação ao 

judicialismo, dando ao primeiro o viés de crítica à intervenção cada vez mais 

recorrente do órgão Judiciário nas atribuições e searas inerentes aos demais 

poderes, expressão esta última aqui utilizada, porque consagrada, em que pese a 

ressalva no sentido de que o poder é uno e as funções legislativa, executiva e 

judiciária é que são desempenhadas por órgãos  previstos na Constituição para tal 

mister.  

Impende destacar, quanto à origem do instituto, que tomamos como 

parâmetro dos nossos estudos a obra pioneira de Keenan Kmiec, este que deu 

vasta contribuição sobre o tema em seu artigo intitulado The Origin and Current 

Meanings of "Judicial Activism". 

Ainda no primeiro capítulo, como uma das causas do ativismo judicial, 

tratamos da ampliação da jurisdição constitucional, fruto do movimento intitulado de 

neoconstitucionalismo e dotado de base filosófica pós-positivista, de modo a 

promover a reconciliação entre o direito positivo, a imprimir segurança jurídica, e ao 

mundo dos valores, fazendo ressurgir das cinzas preceitos jusnaturalistas, cuja 

concepção remonta à antiguidade grega. 

Assim, com o advento do neoconstitucionalismo e a ampliação da jurisdição 

constitucional, longe aqui de se preconizar a inefetividade das normas 

constitucionais, passou-se a imprimir, no imaginário popular, que só é justo aquilo 

que advém do Estado-Juiz, situação esta decorrente da deslegitimidade dos demais 

órgãos de poder, agravada por uma atmosfera de desconfiança no legislador quanto 
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à possibilidade de arbítrio deste em detrimento dos direitos fundamentais 

consagrados historicamente.  

Ainda no primeiro capítulo, trouxemos um caso paradigmático, atinente aos 

direitos sociais e às políticas públicas de saúde, em caso peculiar de visão absoluta 

de direito, quando, na verdade, nem mesmo o direito a vida tem tal moldura, por 

compor exceções como o próprio aborto em caso de risco de vida da gestante, 

hipótese esta positivada através de uma norma penal permissiva. 

No mesmo tópico atinente ao caso paradigmático, trouxemos dois outros 

precedentes para demonstrar que, diante da liberdade e da independência funcional 

do Juiz no exercício do respectivo mister, partindo da ideia de falibilidade humana, 

muitas vezes podemos estar fadados à insegurança jurídica ao constatarmos que 

nem sempre o Supremo Tribunal Federal, órgão que a Constituição Federal erige à 

condição de sua própria guarda, procede à necessária filtragem constitucional 

quando da interpretação da legislação infraconstitucional, mostrando, com isso, 

quão nefasto pode ser ao Estado Democrático de Direito se não estudarmos o 

ativismo buscando soluções conciliatórias e afinadas com a Constituição e com os 

valores nela consignados. 

Continuando a discussão, no segundo capítulo, trouxemos algumas 

considerações acerca do pensamento de Montesquieu, na obra O espírito das leis, 

um dos pilares do nosso estudo, filósofo que cunhou o sistema de freios e 

contrapesos, no sentido de que, ante a existência de órgãos de poder os quais 

estariam incumbidos das funções de legislar, de administrar e de julgar, em caráter 

típico, todos, como esquema com vistas ao equilíbrio da ordem jurídica, 

desempenhariam, concomitantemente, a tarefa de se conterem entre si, o que 

nominamos de intercontenção. 

Dita intercontenção, segundo o pensamento de Montesquieu, parte da 

premissa segundo o qual, tomado de um pessimismo antropológico próprio do 

período iluminista, o poder só poderia ser controlado por outro poder que estivesse 

em condições de igualdade, daí a própria Constituição brasileira falar em 

independência e em harmonia de poderes.  
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Caso não houvesse tal controle, o abuso de poder seria inevitável e, com 

isso, cessaria o Estado regido por leis e pautado na trilogia da Revolução 

Francesa,ou seja, liberdade, igualdade e fraternidade.   

 Ato contínuo, no segundo capítulo, tendo o presente trabalho, como marco 

referencial a Constituição de 1988, fizemos uma espécie de digressão até a 

concepção de Estado liberal burguês cujo apogeu corresponde ao século XVIII e à 

Revolução Francesa, merecendo, de antemão, destacar que tomamos como 

referência, para tanto, a concepção de Estado liberal burguês na França, cujo eixo 

era o valor liberdade.  

Registre-se, por oportuno, que nesta época os direitos sociais e seus custos 

não eram problemas para o Estado, que vivia a era da autonomia da vontade e 

promoção e consolidação das liberdades, só nascendo os direitos sociais e, como 

consequência, impondo ao Estado uma postura não absenteísta de outrora, no 

século XX. 

Ainda no segundo capítulo, explicamos sobre a lei, vértice do pensamento 

de Montesquieu e daí porque tomou de empréstimo a mesma lei e suas relações 

com diversas variáveis para intitular sua obra-prima. Comungando do pensamento 

de Montesquieu, a lei irromperia como limite aos poderes públicos, garantindo, 

assim, a liberdade. 

Registre-se, nesse contexto, que se vivia a era de consagração e de 

consolidação dos direitos de liberdade, como adiantado, razão pela qual o 

pessimismo antropológico de Montesquieu, sabiamente, não poderia incidir senão 

sobre os órgãos Legislativo – dada a possibilidade de arbítrio do legislador contra a 

liberdade e os direitos fundamentais de primeira dimensão – e sobre o órgão 

Executivo – no caso deste, dado o mister de administrar os recursos públicos e 

efetivar políticas que demandariam a tomada de prontas decisões, razão pela qual, 

segundo o pensador e com o que concordamos, a função executiva, devido a tal 

peculiaridade, é melhor desenvolvida por apenas um detentor no exercício de tal 

tarefa. 
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Ademais, no segundo capítulo tratamos do papel do Magistrado, que ficou 

imune ao pessimismo antropológico de Montesquieu, não, segundo pensamos, por 

entender a função de jurisdizer como mecanicista, mas como de intérprete e 

aplicador, limitado à aferição do sentido da lei, esta decorrente de atividade madura 

de um colegiado, dado o caráter de regente de um Estado norteado pelos valores da 

liberdade e da democracia. 

Nesse contexto, impende destacar que não poderia antever o autor, já no 

século XVIII, época de sua obra, o surgimento, dois séculos mais tarde, de direitos 

sociais a darem ensejo a um Estado intervencionista e a um órgão Judiciário 

seguindo o mesmo caminho, sobretudo diante da tradição brasileira no sentido de 

que as conquistas em termos de direitos sociais, mormente em épocas de 

supressão de liberdade, sempre promoveram uma visão deturpada de Estado, ou 

seja, não como promotor do bem comum e da justiça social, mas como distribuidor 

de favores, notadamente a grupos determinados. 

Assim, fechamos o segundo capítulo, como visto, preconizando nossa 

discordância quanto ao pensamento disseminado na doutrina no sentido de que a 

atividade judicial, para Montesquieu, era meramente mecanicista, quando, na 

verdade, o filósofo não poderia antever não só a crise de legitimidade dos demais 

órgãos de poder, aliada ao fato de que, em muitos casos, para fugirem da rejeição 

da opinião pública, os órgãos tipicamente políticos deixam as questões mais caras 

para a sociedade à apreciação judicial.  

No último capítulo, por seu turno, que vem como nossa proposta diante do 

ativismo do Judiciário, fizemos uma análise histórica preliminar sobre o Brasil 

considerando duas fases: a primeira, que chamamos de Estadismo, e a segunda, 

que é a dos tempos hodiernos e que chamamos de ativismo judicial, considerando, 

ainda, que os direitos sociais, em nosso pensar, ainda representam uma bandeira 

forte de hipertrofia dos referidos órgãos de poder,  que, ao intervirem comumente 

nessa seara, mantêm-se, nos dias de hoje, dividindo a arena do poder e relegando o 

órgão Legislativo, aquele no qual Montesquieu depositava todas as suas esperanças 

na construção de um Estado regido pelo império de leis, da boa administração e  da 
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efetivação da justiça, à condição de mero coadjuvante no atual Estado Democrático 

de Direito.  

Ainda sequenciando o terceiro capítulo, lançamos os principais aspectos, em 

termos críticos, do ativismo judicial, como decorrência, dentre outros fatores, da 

ampliação da jurisdição constitucional, abordando, nesse contexto, a limitação da 

discussão entre os sujeitos do processo diante de questões tão relevantes à 

sociedade, fato que, destaque-se, vê-se abrandado pela figura do amicus curae; 

salientando, ainda, como outra crítica importante, o problema do contramajoritário, 

como a aptidão de o órgão Judiciário invalidar leis e atos oriundos de órgãos de 

poder eleitos pelo voto popular; e, ademais, como outra crítica relevante, trouxemos 

a limitação estrutural do órgão Judiciário, que, não sendo formado por Juízes 

Hércules, não podem, sequer, antever os efeitos sistêmicos das próprias decisões. 

No terceiro capítulo, ademais, explicamos a virtude segundo o pensamento 

de Montesquieu, que nada mais é do que o amor à pátria e que, numa forma de 

governo republicana como a nossa, consiste no amor à democracia, à igualdade, 

enfim, à liberdade, cuja lei tem o mister de assegurar. 

Outrossim, na última parte do terceiro capítulo, afinada com o pluralismo 

discursivo e com a concepção de liberdade e de democracia, tendo trazido um breve 

histórico dos modelos de Estado e algumas pré-compreensões acerca de 

democracia constitucional e adotando, como base teórica, nesse sentido, o 

pensamento de Jürgen Habermas, na obra A ética da discussão e a questão da 

verdade, que em apertada síntese, preconiza a ampliação do discurso no sentido de 

franquear a participação das pessoas diretamente interessadas, a fim de se 

assegurar a busca de uma verdade racionalmente acatada por todos, pensamento 

este afinado com a concepção pluralista da nossa Constituição. 

Nesse cenário, a complexidade cada vez maior da vida em sociedade a 

demandar a atuação de um Juiz super-herói, diante da inexistência de uma teoria da 

interpretação capaz de trazer critérios seguros de justiça racional e absolutamente 

válidos para todos, tem o órgão Judiciário lançado mão de uma liberdade sem 

precedentes na respectiva atividade de jurisdizer, mormente considerando a garantia 
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da independência funcional e a ampliação da jurisdição constitucional, já discutida. É 

inafastável, nesse passo, que referido mister traz em si o exercício de um poder 

político, que perpassa, inexoravelmente, pela legitimidade democrática. 

Aliado a isso, como promotor dos direitos fundamentais e tido como guardião 

da Constituição pela própria Lei Maior, o órgão Judiciário tem ostentado uma postura 

ativista, interferindo em esferas típicas de outros poderes e ensejando discussões 

que perpassam pela questão dos riscos do comprometimento à liberdade, pilar do 

Estado de Direito, de viés liberal e sob os auspícios do qual fora concebido o 

princípio da separação dos poderes, dotado de um famigerado sistema de freios e 

contrapesos, idealizado por Montesquieu, sobretudo numa época de deslegitimidade 

dos demais poderes, mormente do órgão Legislativo; e, claro, pilar também do 

Estado Democrático de Direito, cuja democracia, da qual a liberdade decorre, é o 

coração da Lei Maior e o vetor hermenêutico. 

Ademais, reconhecendo que, por força de várias circunstâncias, as questões 

mais caras à sociedade acabam sob o crivo do órgão Judiciário, a quem é vedado 

estabelecer o non liquet, tal órgão acaba sendo levado a esse ativismo que precisa 

ser revisto e é o povo quem deve assumir o protagonismo no Estado Constitucional, 

sob pena de a República Federativa do Brasil, que já sofreu com estadania, que 

ainda subsiste, passe a amargar, com a hodierna e real ascensão institucional do 

órgão Judiciário, incertezas jurídicas e comprometimento das liberdades. 

Assim é que se preconiza, neste estudo, a adoção gradativa de políticas e 

práticas de aproximação da sociedade civil com o Estado-Administração, para que o 

povo protagonize as escolhas que lhe afetam, o que ampliará a legitimidade do 

Estado na administração dos recursos públicos, esvaziando a esfera de atuação 

ativista mais corriqueira do órgão Judiciário, que transitará para a 

inconstitucionalidade, salvo como intervenção excepcional, empregada como ultima 

ratio. 

 Ademais, considerando que o terreno fértil do ativismo judicial está, 

primordialmente, situado no campo das políticas públicas, decorrentes do Estado 

Social, a pregar a justiça social e que, dado o alto custo de suas prestações, está 
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vivendo uma era de crise, a exemplo da Europa, de modo que, se não tomadas as 

providências no sentido de sedimentar, inclusive com a atuação do legislador 

positivo, práticas como o orçamento participativo, cujas experiências em nosso país 

ainda são tímidas e mostram o quão estamos atrasados em termos de exercício e 

de consciência da cidadania, tendemos a instaurar o retrocesso social, com o 

esfacelamento do Estado Social, que demanda uma espécie de recuperação judicial. 

Ad argumentandum tantum, trazemos a legitimidade popular como uma 

alternativa democrática e, por que não dizer constitucional, sugerindo o fomento, 

inclusive em termos de positivação legal mais cogente e não meramente sugestiva, 

retórica, do orçamento participativo e de práticas pautadas na ética da discussão, 

visando a, a um só tempo, garantir a participação dos envolvidos diretamente na 

elaboração do orçamento e na gestão das despesas públicas, e a transparência 

quanto à atuação da administração pública nessa organização. 

Na verdade, considerando a finitude dos recursos públicos diante do alto 

custo do Estado social, como dito e cujas prestações aqui trouxemos como nosso 

caso paradigmático, não há como o Estado, por mais social e democrático que seja, 

ter meios para suprir todas as necessidades dos cidadãos em termos de prestações 

sociais, sobretudo diante de uma política populista que não impõe prestação de 

contas aos cidadãos beneficiados com ajuda de custo, fazendo com que se crie um 

círculo vicioso no qual o cidadão, em vez de se constranger com o fato de agir como 

quem houvesse desistido da guerra, fazendo o Estado de muleta, parece se orgulhar 

de ser um cidadão nessas condições e é aí onde nos ressentimos de certas ações 

afirmativas quando estas passam a se desfigurar, à medida que, nesse contexto, 

não se prestarão a corrigir distorções históricas nem a corrigir nada, mas apenas a 

reconhecer o peso permanente de certos grupos para o Estado. 

Neste cenário é que, diante do ativismo judicial, amplificado na temática dos 

direitos sociais e do fato de que os demais órgãos de poder não estão se mostrando 

capazes de exercer a intercontenção e restabelecer o equilíbrio, também por uma 

conveniente esquizofrenia contagiosa, impõe-se que o povo, soberano e legítimo 

detentor do poder que é uno, corrija tal distorção, acompanhando, controlando e 
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contestando a atuação dos poderes do Estado e retomando, assim, o protagonismo 

que lhe cabe. 

Afinal, para se mudar o país não basta mudar a lei, é preciso mudar a 

mentalidade do povo e dos agentes do poder, para que o texto constitucional não só 

reflita sonhos de um porvir, mas se transmude em atitudes, fazendo com que o 

direito nascido nas ruas, no meio do povo, tenha o poder de transformar realidades. 

E é aqui onde depositamos todas as nossas esperanças. 
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