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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa aborda, além de traços comuns a outros países, as particularidades e 

especificidades brasileiras que evidenciam o protagonismo que o Poder Judiciário 

vem desempenhando em nossa sociedade. Verifica-se que o protagonismo recente 

do Poder Judiciário não apenas se mostrou necessário, como não é aleatório nem 

buscado por juízes, mas sim fruto de mudanças progressivas que ocorreram 

institucionalmente, funcionalmente e normativamente. A tese apresenta, assim, um 

diagnóstico diante das transformações ocorridas após a Constituição de 1988, 

principalmente diante da crescente judicialização dos direitos sociais, bem como os 

desafios enfrentados pelo Poder Judiciário para a sua atuação democrática.  

 

Palavras-chave: Poder Judiciário. Protagonismo. Direitos sociais. Judicialização. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This research approaches, in addition to traits common to other countries, the 

particularities and specificities of Brazil that show the role played by the Judiciary in 

our society. It has been verified that the recent role of the Judiciary is not only 

necessary, but not random or sought by judges, but rather the result of progressive 

changes that have occurred institutionally, functionally and normatively. The thesis 

presents, therefore, a diagnosis in view of the transformations that occurred after the 

1988 Constitution, mainly due to the increase of social rights’ judicialization, as well 

as the challenges faced by the Judiciary for its democratic performance. 

 

Keywords: Judicial Branch. Protagonism. Social rights. Judicialization. 



 

 

RESUMEÉ 

 

 

Cette recherche aborde, en plus des traits communs à d'autres pays, les 

particularités et spécificités du Brésil qui montrent le rôle joué par le pouvoir judiciaire 

dans notre société. On a vérifié que le rôle récent du pouvoir judiciaire n'est pas 

seulement nécessaire, mais pas aléatoire ou recherché par les juges, mais plutôt le 

résultat de changements progressifs qui se sont produits institutionnellement, 

fonctionnellement et normativement. La thèse présente donc un diagnostic en raison 

des transformations qui ont eu lieu après la Constitution de 1988, principalement en 

raison de l'augmentation de la judiciarisation des droits sociaux, ainsi que des défis 

auxquels est confrontée la magistrature pour sa performance démocratique. 

 

Mots clés: Pouvoir Judiciaire. Le protagonisme. Droits sociaux. Judiciarisation. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O Poder Judiciário brasileiro foi e vem sendo objeto de trabalhos científicos 

diversos.1 Talvez, nunca tenha sido tão criticado ou elogiado pela sociedade, pela 

academia e pelos meios de comunicação de massa. Seja por necessidade de 

reformas diante da suposta morosidade, seja na busca pela efetividade de direitos, 

ou, ainda, por considerações sobre a politização da justiça, pela judicialização da 

política, pelo ativismo judicial ou pela exposição pública e midiática de julgamentos, 

o papel de destaque do Poder Judiciário em nossos estudos tornou-se evidente.2 

 

Não estamos, contudo, diante de um fenômeno exclusivamente brasileiro. Há 

fatores comuns que nos unem a outros países nessa constatação sobre o papel e o 

protagonismo do Poder Judiciário, ou, pelo menos, na preocupação comum em 

estudar com profundidade as suas transformações recentes.3  

 

Entretanto, aqui no Brasil, há alguns anos, os pesquisadores se debruçam 

especialmente sobre o estudo do Poder Judiciário e a expansão rápida dos conflitos 

gerados após o advento da nossa Constituição Federal de 1988.4  

                                                        
1 Ver TAVARES, André Ramos. Paradigmas do judicialismo constitucional. São Paulo: Saraiva, 2012; 

RIBEIRO, Helcio. Justiça e democracia: judicialização da política e controle externo da 
magistratura. Porto Alegre: Síntese, 2001; FRANCISCO, José Carlos (Coord.). 
Neoconstitucionalismo e atividade jurisdicional: do passivismo ao ativismo judicial. São Paulo: Del 
Rey, 2012. 

2 Os julgamentos ocorridos no Supremo Tribunal Federal (STF), como o aborto de fetos anencéfalos, 
na Arguição por Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 54, a pesquisa com células-
tronco embrionárias, na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 3510, e a adoção por casal 
em união homoafetiva, na ADPF nº 132 e na ADI nº 4277, apenas para citar alguns exemplos 
recentes, tiveram uma repercussão e um acompanhamento pelos meios de comunicação que não 
faziam parte do cotidiano dos brasileiros, inclusive pela transmissão ao vivo das decisões 
proferidas. Além desses importantes julgamentos, recentemente, o STF passou a ocupar os 
noticiários nacionais pelo julgamento da Ação Penal nº 470 – “Caso Mensalão”. Ainda, não somente 
a Corte Suprema tem ganhado esse destaque, mas o próprio juiz federal Sérgio Fernando Moro 
tornou-se mundialmente conhecido pela “Operação Lava-Jato”, no combate à corrupção no país.  

3 As transformações pelas quais vem passando o Poder Judiciário, bem como o seu atual 
protagonismo, estão sendo objeto de estudos em vários países. Ao longo do presente trabalho, 
verifica-se a menção não apenas de autores nacionais, mas também de pesquisadores italianos, 
espanhóis, portugueses, argentinos e norte-americanos, dentre outros, dedicados a esse estudo. 

4 Além dos autores citados previamente na nota nº 1, diversos outros estudiosos que tratam do tema 
são mencionados no decorrer desta tese, em especial Boaventura de Sousa Santos, Dalmo de 
Abreu Dallari, Lenio Luiz Streck e Oscar Vilhena Vieira. Cf. SANTOS, Boaventura de Sousa. Para 
uma revolução democrática da justiça. 3. ed. Coimbra: Almedina, 2010; DALLARI, Dalmo de Abreu. 
O poder dos juízes. São Paulo: Saraiva, 1996; STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e 
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Revelou-se uma litigiosidade contida, um clamor por justiça social, novas 

formas de acesso à justiça e um aflorar de demandas que, antes, só estavam 

reprimidas durante o período do autoritarismo vivido pelos brasileiros durante o 

Regime Militar.5 

 

Esta pesquisa pretende apresentar, além de traços comuns a outros países, 

bem como particularidades e especificidades brasileiras, também a faceta mais 

recente desse protagonismo que o Poder Judiciário vem desempenhando em nossa 

sociedade, qual seja: o caminho aparentemente possível, para muitos brasileiros, de 

proteção efetiva à cidadania e aos seus direitos econômico-sociais, seja pela tutela 

individual, ou pela forma de tutela coletiva.  

 

Tal busca se evidencia principalmente diante da inércia ou dos desvios (ou 

mesmo hipertrofia) do Estado “Regulador” incorporado pelas reformas pós-década 

de 90 do século passado em nossa Constituição Federal, assim como pela 

legislação que a elas se seguiu.6 

 

Dependendo da atuação dos magistrados, fala-se em ativismo judicial7 ou 

ativismo político. Há quem mencione, também, uma judicializacão da política, o que 

ressaltaria um protagonismo judicial na vida pública.8 

 

                                                                                                                                                                             
decisão jurídica. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013; e VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremo 
Tribunal Federal: jurisprudência política. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2002.  

5 Acerca da análise sobre a explosão de conflitos logo após a promulgação da Constituição de 1988, 
vide FARIA, José Eduardo. O Brasil pós-constituinte. São Paulo: Graal, 1989. O tema levou esta 
autora a estudar também a cultura jurídica formadora dos juízes espanhóis durante a transição 
política à democracia naquele país e a continuar os seus trabalhos de orientação de pesquisa no 
Brasil voltados a esse temário. 

6 Entendemos regulação, aqui, como pulverização normativa do Estado por órgãos desvinculados da 
chefia direta do Executivo, que deveriam ser independentes por suas características previstas em 
lei. Abrange funções normativas, sancionatórias, regulamentares e de organização econômica de 
determinados setores econômicos, mas pressupõe, sobretudo, a redução da atividade econômica 
direta do Estado. Conferir, sobre teoria geral da regulação, BAGNOLI, Vicente. Direito econômico. 
6. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

7 TAVARES, André Ramos, Paradigmas do judicialismo constitucional, p. 59. 
8 Vê-se, especialmente nos últimos meses, um debate centrado na judicialização de questões 

atinentes ao embate político partidário envolvendo as instituições governamentais. Desde o 
processo de impeachment da Presidente Dilma Vana Rousseff, as decisões de concessão ou não 
do benefício da delação premiada, bem como de habeas corpus aos envolvidos na “Operação 
Lava-Jato”, e, claro, a possibilidade de cassação da chapa Dilma-Temer pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), mostram a importância e a repercussão social e institucional das decisões do 
Judiciário brasileiro.  
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Além da proteção efetiva dos direitos econômicos, sociais e culturais (DESC) 

promovidos pela prestação jurisdicional efetiva, resta saber se, em alguns 

segmentos sociais ou determinados direitos, a explosão de conflituosidade ou o 

aparente protagonismo judicial não se deve a fatores ainda mais específicos. Talvez, 

tais fatores não possam ser considerados suficientes a partir da mesma metodologia 

das pesquisas ou dos resultados recentes.  

 

Há aqueles que tratam ou de um ou de outro aspecto da judicialização dos 

conflitos, ou seja, o lado bom (“dar” o direito) e o ruim (suprimir o papel dos demais 

Poderes, como legislar e fazer políticas públicas via sentenças), deixando de lado o 

aspecto mais relevante: que se dê, concretamente, a efetivação dos direitos da 

cidadania pelo Judiciário.9  

 

Essa busca deve contar com critérios de justiça que levem à legitimidade de 

suas decisões, para não se romper com as conquistas alcançadas no próprio Estado 

Social e Democrático de Direito. 

 

O que se pretende defender na presente tese é a hipótese de um 

protagonismo recente do Poder Judiciário não só necessário, mas que não é 

aleatório nem buscado por juízes, configurando-se como fruto de mudanças 

progressivas que ocorreram institucionalmente, funcionalmente e normativamente10. 

 

Nesse sentido, defende-se que essa centralidade da jurisdição constitucional, 

sob o signo do Poder Judiciário, pode ser verificada quantitativa e qualitativamente 

                                                        
9 Note-se que, a esse respeito, chegamos a ter análise de artigos alertando para um risco de possível 

“Estado Judicial”. Ver, nesse sentido, entrevista concedida por Francisco Siqueira Neto à Carta 
Capital, publicada em 4 de abril de 2016 (LIRIO, Sergio. Impeachment exige crime de 
responsabilidade. Carta Capital, São Paulo, 4 abr. 2016. Disponível em: 
<https://www.cartacapital.com.br/revista/895/democracia-em-risco>. Acesso em: 10 jul. 2017). No 
mais, vale apontar as críticas feitas por Renato Janine Ribeiro, em entrevista à Revista Época, em 
17 de março de 2016, em que alerta para o recente protagonismo do Judiciário, que não é 
identificado como saudável ao regime democrático (GABRIEL, Ruan de Sousa. Renato Janine 
Ribeiro: “o protagonismo do Judiciário não é saudável à democracia”. Revista Época, Rio de 
Janeiro, 17 mar. 2016. Disponível em: <http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/03/renato-janine-
ribeiro-o-protagonismo-do-judiciario-nao-e-saudavel-democracia.html>. Acesso em: 10 jul. 2017). 

10 No Capítulo 2 deste trabalho, tratamos da delimitação conceitual do “protagonismo” do Poder 
Judiciário não como uma “assimetria jurídica” entre os Poderes, mas sim, a partir do novo 
paradigma de Estado Social e Democrático de Direito, da centralidade da jurisdição constitucional 
como concretizadora de direitos assegurados na Constituição. 

https://www.cartacapital.com.br/revista/895/democracia-em-risco
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diante da judicialização dos direitos econômicos, sociais e culturais, seja em razão 

das matérias discutidas, seja na figura dos grandes litigantes. 

 

De início, cumpre frisar que, para justificar este trabalho, não acreditamos 

seja possível fazê-lo de uma forma científica que não se configure também social. 

Qualquer que seja a pesquisa, ela deve estar a serviço da sociedade, e essa, em 

particular, é uma das razões da própria dificuldade da produção científico-jurídica 

voltada à emancipação da cidadania: a formação jurídica, como já ressaltado no 

passado,11 é capaz de criar um “exército acadêmico de reserva”, que legitima os 

modelos de exclusão social e perpetuação da falta de consciência da função social 

que cumprem os operadores do Direito. 

 

Ainda vemos juristas que pensam o Direito como isento de lacunas a partir de 

sua própria (re)produção e não se preocupam em oferecer respostas aos problemas 

reais das pessoas, ainda que muitas referências bibliográficas lhes deem status 

acadêmico para atuar dentro de seu campo profissional, dissociado da aplicabilidade 

à realidade.12 

 

Em dissertação de Mestrado, outrora apresentada à Universidade Federal de 

Santa Catarina (ao tratar do autoritarismo e do ensino jurídico no Brasil), verificamos 

a dificuldade da conscientização dos bacharéis em Direito acerca de sua função 

social e consolidação dos direitos da cidadania.13 

 

Assim, a relação e o compromisso pessoal que temos com o objeto da 

pesquisa, a partir da função de investigação e (co)reprodução ideológica, reside na 

observação, por exemplo, de que a prestação jurisdicional adequada e célere, de 

                                                        
11 Conforme dissertação de COSTA, Claudia Marcia. Ensino jurídico e profissões jurídicas: um estudo 

de caso. 1991. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, 1991. O referido trabalho de pesquisa trata da formação jurídica 
brasileira e da crise do ensino jurídico após o regime militar, com ênfase na dicotomia do ensino 
elitizado nas universidades públicas e na formação do “exército acadêmico de reserva”, mão de 
obra despreparada para o mercado de trabalho jurídico, mas que ocupa a burocracia estatal e 
reproduz o modelo alienante anterior. 

12 Assim como em outros trabalhos, também utilizamos como marco teórico, para a nossa análise 
sobre formação jurídica e reprodução, os conceitos de Pierre Bourdieu, principalmente os de 
“violência simbólica” e “campo jurídico”. Ver a respeito, dentre outras de suas obras, O poder 
simbólico. São Paulo: Bertrand Brasil, 1989. 

13 Vide nota nº 11. 
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preferência, coletivamente, deveria dar-se por exceção, se, claro e evidente, levada 

em consideração a sua função de controle essencial das políticas públicas já 

efetivas, e em um quadro de instituições mais fortes criado a partir de 1988, para 

solucionar e dirimir conflitos, bem como para assegurar direitos e garantir a 

participação da cidadania nas instituições. 

 

Posteriormente, mostra-se evidente, por outros trabalhos,14 que podemos 

falar em uma crise de função dos Poderes, dada em razão da hipertrofia do 

Executivo, da crise de legitimidade do Legislativo e da explosão de conflituosidade 

depois da Constituição de 1988, o que levou a cidadania a buscar outros caminhos 

para a sua concretização, contribuindo, também, para a visibilidade que hoje tem o 

Judiciário. 

 

Esses temas certamente fazem parte da análise sobre o protagonismo atual 

do Poder Judiciário, que decorre de uma conjunção de vários fatores.  

 

Nessa linha de entendimento, segundo Helcio Ribeiro, trata-se, em primeiro 

lugar, de uma tendência agravada pelo aumento da  

 

[...] discricionariedade do juiz no processo de interpretação das leis 
em face de normas de textura aberta, cláusulas gerais e conceitos 
jurídicos indeterminados, crescente importância dos princípios 
constitucionais, ruptura com o mecanicismo interpretativo de 
inspiração positivista e consequente desneutralização da função 
jurisdicional.15 

 

Esse aumento da discricionariedade na decisão judicial toma cada vez mais 

destaque e, consequentemente, assume local de crítica na doutrina, como é 

possível verificar ao longo deste trabalho e das exposições de diversos autores, 

como Lenio Luiz Streck e Pedro Estevam Serrano.16  

 

                                                        
14 Para além de Helcio Ribeiro e Boaventura de Sousa Santos, já mencionados previamente, 

destacamos, também, Carlos María Cárcova. Ver Direito, política e magistratura. Tradução de 
Rogério Viola Coelho e Marcelo Ludwig Dornelles Coelho. São Paulo: LTr, 1996. 

15 Justiça e democracia: judicialização da política e controle externo da magistratura, p. 161. 
16 Streck e Serrano têm publicado diversos artigos tratando da crítica à discricionariedade da 

atividade jurisdicional no Brasil. Ver subseção 2.1, no Capítulo 2 deste trabalho. 
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Mas o protagonismo judicial também é decorrente de outros fatores. Os 

direitos de natureza coletiva são fatores que contribuem para a institucionalização de 

conflitos de classes no Judiciário, como é exposto no decorrer do presente estudo.17 

 

O Estado Social determinou um Direito voltado para a diminuição de 

desigualdades sociais, com a incorporação desses direitos e uma compatibilização 

do modelo com um modo de acumulação privada do sistema de produção 

capitalista. 

 

Segundo Boaventura de Sousa Santos, o novo protagonismo do Poder 

Judiciário não pode ser identificado a partir de um 

 

[...] conjunto único de razões... Devemos ter em conta a posição do 
país no sistema mundial e seu nível de desenvolvimento econômico 
e social. A experiência e a trajetória dos tribunais são diferentes nos 
países centrais e semiperiféricos, como é o caso de Portugal e do 
Brasil, e nos países periféricos da África e outros países da América 
Latina... Apesar da diversidade internacional neste domínio, é 
possível dizer, muito em geral, que o novo protagonismo dos 
tribunais está relacionado com o desmantelamento do Estado 
intervencionista, quer do Estado desenvolvimentista de muitos países 
da periferia e semiperiferia do sistema mundial, quer do Estado 
providência, o Estado de bem-estar relativamente avançado, que tem 
vigorado em muitos países da Europa, caracterizado por políticas 
sociais muito fortes, o modelo social europeu (altos níveis de 
competitividade combinados com altos níveis de proteção social)... O 
protagonismo dos tribunais emerge dessa mudança política por duas 
vias: por um lado, o novo modelo de desenvolvimento assenta nas 
regras de mercado e nos contratos privados e, para que esses sejam 
cumpridos e os negócios tenham estabilidade, é necessário um 
Judiciário eficaz, rápido e independente; por outro lado, a 
precarização dos direitos econômicos e sociais passa a ser um 
motivo de procura do Judiciário. Muito da litigação que hoje chega 
aos tribunais deve-se ao desmantelamento do Estado social (direito 
laboral, previdência social, educação, saúde etc.).18 

 

Indica, ainda, o sociólogo português, que, 

 

No caso do Brasil, mesmo descontando a debilidade crônica dos 
mecanismos de implementação, aquela exaltante construção 
jurídico-institucional tende a aumentar a expectativa dos cidadãos de 

                                                        
17 A esse respeito, volvemo-nos especificamente para as lições de Boaventura de Sousa Santos, 

cujas contribuições integram largamente esta tese. 
18 Para uma revolução democrática da justiça, p. 13. 
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verem cumpridos os direitos e garantias consignadas na 
Constituição, de tal forma que a execução ineficiente ou inexistente 
de muitas políticas sociais pode transformar-se num motivo de 
procura dos tribunais. Acresce o fato de também a partir da 
Constituição de 1988, se terem ampliadas estratégias e instituições 
das quais se pode lançar mão para invocar os tribunais, como, por 
exemplo, a ampliação da legitimidade para propositura de ações 
diretas de inconstitucionalidade, a possibilidade de associações 
interporem ações em nome de seus associados, a consagração da 
autonomia do Ministério Público e a opção por um modelo público de 
assistência jurídica e promoção do acesso à justiça. A 
redemocratização e o novo arco constitucional deram maior 
credibilidade ao uso da via judicial como alternativa para alcançar 
direitos. Sem surpresa, os instrumentos jurídicos que estavam 
presentes no período autoritário, como a ação popular e a ação civil 
pública, passam a ser largamente utilizados só depois de 1988.19 

 

A hipertrofia do Executivo, como também salientado nesta pesquisa, contribui 

para a desvalorização do Legislativo, recaindo ao Judiciário levar consigo a 

tendência dos conflitos entre os Poderes do Estado. Tais conflitos são favorecidos 

pelo próprio princípio da Separação de Poderes, consignado no texto constitucional, 

ainda de índole formal, de acordo com um Estado Liberal de Direito típico do século 

XIX, cujas particularidades são esmiuçadas no desenvolvimento deste trabalho. 

 

Desse modo, diante desse cenário, verifica-se que, após a Constituição de 

1988, houve a percepção de um caráter político da própria atividade jurisdicional, 

caráter esse que, de acordo com Helcio Ribeiro, 

 

[...] se tornou mais evidente, sobretudo quando essa 
discricionariedade foi acompanhada de suficiente autonomia da 
magistratura em relação ao sistema político, propiciando o crescente 
protagonismo dos juízes. Embora esta tenha sido uma característica 
permanente no sistema jurídico anglo-saxão – Common Law – as 
tendências descritas vêm favorecendo uma participação cada vez 
maior do juiz na criação do direito, rompendo simultaneamente com a 
caracterização do juiz como a boca através da qual fala a lei, típico 
do sistema jurídico romano germânico da Europa continental e 
América Latina – Civil Law – e com a distância que separa os dois 
sistemas.20 

 

                                                        
19 Para uma revolução democrática da justiça, p. 14-15. 
20 Justiça e democracia: judicialização da política e controle externo da magistratura, p. 162, grifos do 

autor. 
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Um dos fatores mais relevantes a ser salientado em relação ao protagonismo 

do Judiciário é a emergência de novos direitos, além da ampliação da importância 

dos direitos humanos. 

 

Trata-se, aqui, de um processo paradoxal, já que, nas palavras de Helcio 

Ribeiro,  

 

[...] a sua afirmação política é contraditória com as crescentes 
ameaças advindas das reformas constitucionais voltadas para o 
mercado e globalização econômica que colocam em xeque a 
capacidade do Estado de torná-los efetivos no âmbito do território 
nacional.21 

 

Assim sendo, estamos diante de vários desafios para o Poder Judiciário. A 

inexistência de celeridade da prestação jurisdicional, bem como a uniformidade, a 

previsibilidade e a eficiência incompatíveis com a organização tradicional do 

Judiciário, além da cultura formalista e de mecanismos talvez defasados 

processualmente. 

 

Por vezes tratada em obras acadêmicas,22 ou, mais recentemente, até nos 

meios de comunicação de massa, vemos que se seguiu à Constituição Federal de 

1988 uma explosão de conflitos, chamada por muitos, como descrita ao longo desta 

pesquisa, de “judicialização da política”, ou de “políticas públicas”, ou de “conflitos 

sociais”, ou, ainda, de “controle do Legislativo”, seja por meio da prestação 

jurisdicional natural e, consequentemente, do exercício preponderante de nosso 

controle de constitucionalidade difuso – modelo dos Estados Unidos da América 

(EUA), incorporado artificialmente no nosso federalismo, quando da implantação da 

República –, seja de forma concentrada, por meio das ações específicas, como nos 

tribunais constitucionais europeus, em particular o alemão, da Constituição de Bonn. 

 

Portanto, quais seriam as razões específicas de busca da prestação 

jurisdicional pelos brasileiros recentemente que nos levam a falar em um expressivo 

aumento de conflituosidade em matéria de direitos econômicos e sociais? Esses 

                                                        
21 Justiça e democracia: judicialização da política e controle externo da magistratura, p. 163. 
22 Em especial, as já mencionadas obras de André Ramos Tavares, Helcio Ribeiro e Oscar Vilhena 

Vieira. Ver notas nº 1 e nº 4 deste trabalho. 
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direitos econômicos e sociais se apresentam especialmente em setores que vêm 

sendo desestatizados, privatizados, ou que são regulados pelo Estado na última 

década. Direitos esses que, justamente, são “buscados” agora pelo cidadão, até 

mesmo em aeroportos e rodoviárias.23 

 

A partir dessa percepção, este trabalho apresenta, no Capítulo 1, a partir das 

teorias clássicas e atuais sobre o exercício do poder, que, no seu aspecto 

específico, orgânico-funcional, não é possível conceber uma separação estrita de 

funções, como se pretendeu em um passado já distante. Tampouco se pode pensar 

ou atribuir um papel secundário ao Poder Judiciário.  

 

Em verdade, o Poder Judiciário não se trata mais de mero aplicador do 

cumprimento da lei em qualquer sistema contemporâneo de divisão organizacional 

do poder.  

 

Apresentamos, pois, uma retrospectiva de algumas das contribuições teóricas 

de autores que abordam a função jurisdicional na organização do poder durante o 

Estado Moderno, sua modificação com as teorias liberais e a formação do Estado 

Constitucional, bem como as críticas que emergiram ao longo dos séculos XIX e XX 

sobre o seu papel. 

 

A abordagem teórica trazida no Capítulo 1 é relacionada com os diversos 

períodos constitucionais brasileiros, assim como com as transformações normativas 

e institucionais do Poder Judiciário até 1988, quando da promulgação da chamada 

“Constituição Cidadã”. 

 

Por seu turno, no Capítulo 2, vemos, talvez, um dos temas mais difíceis da 

teoria constitucional atual, qual seja: a dificuldade do tratamento da função do Poder 

Judiciário.  

 

                                                        
23 Veja-se, por exemplo, a tentativa de resolução dos conflitos dos consumidores pela criação dos 

Juizados Especiais Cíveis (JECs) nos aeroportos e em rodoviárias, em vez de procurar a solução 
com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e a Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT), respectivamente. 
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Muitos dos estudos sobre o Poder Judiciário recaem em uma visão normativa 

e sempre tentam delimitar o seu papel a partir da divisão de Poderes; por isso, 

trazemos as recentes contribuições promovidas pelas teorias normativas e 

constitucionais contemporâneas. 

 

Diagnosticamos, então, os fatores responsáveis pelo protagonismo 

contemporâneo do Poder Judiciário, examinando a judicialização dos conflitos e os 

índices que a representam, a relevância das Cortes Constitucionais, a visibilidade do 

Poder Judiciário e as reformas constitucionais sobre a jurisdição. 

 

Por fim, no Capítulo 3, verificamos as transformações ocorridas diante do 

quadro de judicialização dos direitos econômicos, sociais e culturais no século XXI, 

apresentando propostas para a maior efetivação concreta dos direitos do cidadão 

brasileiro e a maior democratização da jurisdição. 

 

Nesses caminhos, identificamos que a atuação do Poder Judiciário é 

fundamental, e, por isso, apresentamos alguns dos riscos, necessidades e desafios 

a enfrentar para que o Judiciário concretize os direitos assegurados na Constituição, 

dentro dos limites do Estado Social e Democrático de Direito. 

 

Assim sendo, o trabalho ora apresentado buscará abordar o protagonismo do 

Poder Judiciário no novo paradigma de Estado Social e Democrático de Direito.  

Esse protagonismo revela-se na centralidade da jurisdição constitucional na 

concretização dos direitos assegurados na Constituição, vinculando-se 

estreitamente à linha de pesquisa da pós-graduação stricto sensu da Faculdade de 

Direito da UPM, pois se evidencia como um instrumento da própria efetivação da 

cidadania, que, por sua vez, é essencial à modelação do Estado brasileiro.
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1 FUNÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO: 

TEORIAS E CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS 

 

 

Este primeiro capítulo tem por objetivo mostrar, a partir das teorias sobre o 

exercício do poder, que, no seu aspecto específico orgânico-institucional, não 

podemos conceber uma separação estrita de funções, como se pretendeu em um 

passado já distante, tampouco pensar ou atribuir um papel secundário, ou de mero 

aplicador do cumprimento da lei, ao Poder Judiciário, em qualquer sistema de 

divisão organizacional do poder. 

 

Apresenta-se, assim, uma retrospectiva de algumas contribuições teóricas de 

autores que abordam a função jurisdicional na organização do poder durante o 

Estado Moderno, sua modificação com as teorias liberais e a formação do Estado 

Constitucional, bem como as críticas que emergiram ao longo dos séculos XIX e XX 

sobre o papel do juiz. 

 

Busca-se evidenciar algumas das mudanças que são importantes para avaliar 

o papel do Poder Judiciário exercido hoje. Desse modo, neste capítulo, tratamos das 

mudanças institucionais presentes nos textos constitucionais brasileiros até a 

Constituição Federal de 1988, as quais mostram a transformação do Poder 

Judiciário, por meio de seu fortalecimento organizacional e de uma crescente 

incorporação normativa em suas funções. 

 

 

1.1 Antecedentes do liberalismo e do Estado Constitucional: a função do juiz 

 

 

A função jurisdicional é essencial a qualquer organização política, seja ela 

constituída em Estado ou não. O propósito, aqui, não é analisar o “juiz” 

historicamente, e, por conseguinte, não se voltará à Antiguidade nem à figura do 

magistrado em sociedades que não fazem parte de nossa tradição jurídico-política.24 

                                                        
24 Não é objetivo deste trabalho analisar a ideia de justiça em sociedades tribais, em organizações 

políticas anteriores ao Estado Moderno ou em Estados orientais, mas tão somente avaliar as 
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Assim, a conjuntura da sociedade pós-Idade Média, com uma forte influência 

de resgate dos valores antropocêntricos da Antiguidade, demonstrava uma nova 

dimensão material, que, rompendo com as estruturas sociais medievais, 

implementava um novo modelo de organização política, econômica e social na 

Europa. 

 

A sensível e gradual diminuição do poder da Igreja Católica, bem como a 

desconstrução do modelo carolíngio de descentralização do poder, possibilitadas em 

razão da decadência das próprias instituições e das influências inspiradas pela 

experiência das Cruzadas e pela formação de pequenos burgos, acabam por 

resultar na concentração de força da organização política em soberanos.25 

 

A ascensão da figura do monarca como soberano, através da concentração 

de poderio político, culmina em uma nova filosofia de percepção da própria 

existência estatal: surge, nesse contexto, a concepção do Estado Moderno, que, 

inclusive, tem em Portugal e na Espanha os seus expoentes iniciais, em razão da 

precoce unificação e concentração do poder político nesses reinos. 

 

Em verdade, a concentração do poder político sob a égide do monarca dá 

espaço à configuração de um soberano com poderes absolutos à sua disposição, 

motivo que implica a denominação desse primeiro estágio do Estado Moderno como 

um Estado Absolutista de fato.26 

 

Dentre as características desse Absolutismo monárquico, ganha destaque, 

além da concentração do poderio político nas mãos do soberano, o estabelecimento 

de um idioma comum dentro do Estado, assim como a demarcação de territórios e a 

formação e manutenção de um exército permanente, garantindo a estabilidade do 

Estado sob o comando do soberano. 

                                                                                                                                                                             

transformações ocorridas com o Poder Judiciário após as primeiras Constituições liberais, quando 
de sua institucionalização.  

25 A respeito da concentração do poder ao fim da Idade Média, bem como do surgimento da 
sociedade civil e do Estado Moderno, ver BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, 
Gianfranco. Dicionário de política. 2. ed. Brasília: Universidade de Brasília, 1986, p. 425-431. 

26 Interessante verificar a análise feita sobre a separação de Poderes e o Poder Judiciário nos 
Capítulos 3 e 4 de SOUZA JÚNIOR, Cezar Saldanha; REVERBEL, Carlos Eduardo Dieder. O 
Tribunal Constitucional como poder: uma nova visão dos poderes políticos. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2016. 
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Igualmente, merecem destaque as noções embrionárias que norteiam um 

conceito inicial de soberania, indicando que a concentração dos poderes político-

jurídicos sobre o soberano implica a força das decisões do rei concernentes às 

relações tidas por seus súditos, oriunda de uma legitimidade instituída em um poder 

perpétuo e ilimitado conferido ao soberano a partir de um direito divino.27 

 

O poder ilimitado e concentrado do monarca altera a compreensão sobre as 

instituições de organização política, apontando que o próprio Estado é confundido 

como soberano no exercício de seu direito divino ilimitado, cujas decisões e 

prescrições deveriam ser seguidas sem contestação.  

 

Sob uma perspectiva racionalista, Thomas Hobbes (1588-1679) examina a 

propositura do Estado Absolutista em seus trabalhos, culminando em uma teoria 

contratualista sobre a fundação do Estado Moderno e da sociedade civil, alicerçada 

na vontade e na razão humanas, advindas como condutoras da organização 

política.28 

 

Na concepção de Hobbes, o Estado se constitui como um acordo de vontades 

– um contrato social – celebrado entre os homens, com o fim de garantir o 

afastamento às mazelas do que ele percebe como “estado de natureza”. Com 

inspiração nos escritos de Nicolau Maquiavel, Hobbes compreende o estado de 

natureza como uma reflexão do que é visto como a própria natureza humana: uma 

existência em que as noções de certo e errado, de justiça e injustiça, bem como da 

ordem, não seriam respeitadas. 

 

Dessa forma, diante desse estado de natureza em que o homem só viria a 

predar seus iguais, Hobbes entende como necessária a organização dos indivíduos 

na celebração desse acordo, desse contrato social, para que sejam constituídas 

instituições garantidoras da paz e da estabilidade, ceifando as ameaças à sociedade 

que são típicas do momento anterior, do “estado de natureza”. 

 

                                                        
27 Ver a obra de BOBBIO, Norberto. Thomas Hobbes. Rio de Janeiro: Campus, 1991. 
28 Dentre suas obras nesse exame, conferir HOBBES, Thomas. Do cidadão. 2. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 1998. 
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Esse processo de institucionalização indispensável é pormenorizadamente 

exposto por Hobbes em sua magnum opus, intitulada “Leviatã”, publicada em 1651, 

tomando como referência a monstruosa figura mítica do Leviatã como representação 

desse Estado Absoluto e soberano. 

 

Para Hobbes, a soberania é transferida pelo povo ao Estado, para que este 

tenha os poderes necessários – poder esse ilimitado e absoluto –, de forma a 

suprimir instabilidades e a desordem do estado de natureza, fazendo reinar, assim, a 

paz. Essa transferência da soberania se dá na renúncia dos súditos ao poder no 

momento da celebração desse contrato social, que institui e concentra o poder no 

Estado através do pacto de submissão irrevogável.29 

 

Desse modo, por meio da celebração desse contrato social como um pacto de 

submissão irrevogável dos súditos, dá-se o poder absoluto ao Estado. A legitimidade 

das decisões e determinações não pode ser contestada, em face dessa soberania 

transferida pelo povo.  

 

A convergência desse Estado se dá na figura de um monarca, que, 

titularizado por um direito concedido pelo poder divino, torna-se a própria figura da 

expressão do soberano como característica da existência do Estado. O soberano é o 

próprio responsável por manter a ordem e a paz, suprimindo o teor caótico do 

estado de natureza.30 

 

Trata-se da personificação do Estado na figura do monarca. 

 

Nesse contexto, todo o Estado se fundamenta como soberano através de seu 

monarca, que recolhe em si todos os poderes e toma as rédeas do controle político 

da sociedade. O exercício do poder absoluto se dá, então, diretamente pelo próprio 

soberano, ou através de delegação direta, no cumprimento de suas determinações. 

 

                                                        
29 Nesse sentido, conferir HOBBES, Thomas. Leviatã, ou, a matéria, forma e poder de um estado 

eclesiástico e civil. São Paulo: Ícone, 2000; BOBBIO, Norberto. Thomas Hobbes. Rio de Janeiro: 
Campus, 1991; e BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco, Dicionário de 
política. 

30 Cf. HOBBES, Thomas, op. cit. 
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Dessa forma, a função jurisdicional, nesse momento histórico de poder 

absoluto, resta concentrada na própria pessoa do soberano ou de outros 

diretamente delegados ao cumprimento de suas ordens, alguém que, notadamente, 

tinha diferenciações consideráveis com as estruturas jurisdicionais anteriores.31 

 

Sujeito à soberania e ilimitado ao poder do soberano, o Direito é encontrado 

como manifestação do próprio monarca. A rigor, o juiz é latente no próprio soberano, 

que concentrava até as funções jurisdicionais dentre os seus poderes.32 

 

A atuação em funções jurisdicionais pelo soberano era mais uma dimensão 

do exercício de seu poder absoluto, cabendo ao monarca a tomada de decisão 

sobre os seus súditos para assegurar o cumprimento dos objetivos do contrato 

social na manutenção da ordem e da paz. 

 

Mesmo nos casos de delegação das funções para os súditos, a função de juiz 

no Estado Absoluto cabia originariamente ao monarca investido pelo poder divino, 

como portador legítimo da soberania transferida no contrato social.33 O juiz se 

sujeita, então, às determinações emanadas pela própria autoridade do soberano. 

 

Daí, com a formação do Estado Moderno e a incorporação, na região da 

Europa, dos juízes feudais ao poder personificado no monarca (e fortalecido no 

Absolutismo), os juízes passam a ser o braço do rei. 

 

Assim, o seu poder deriva da Coroa, subordinando-se a ela, sem uma 

estrutura propriamente dita. Isso ocorre na Inglaterra, berço do liberalismo, bem 

como na França, em Portugal, na Espanha e aqui, no Brasil Colônia.34 

                                                        
31 Adota-se, aqui, uma expressão ampla de jurisdição, indicando os sistemas de heterocomposição 

de conflitos a partir do Direito, notadamente no âmbito do Direito Grego, do Direito Romano e do 
Direito Canônico, que possuíam estrutura diferente da estrutura absolutista de aplicação do Direito. 

32 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco, Dicionário de política. 
33 Nesse sentido, conferir VERBICARO, Loiane da Ponte Souza Prado. O protagonismo judicial e a 

ilegitimidade democrática da judicialização da política. 2011. Dissertação (Mestrado em Direito) – 
Faculdade de Direito, Universidade Federal do Pará, Belém, 2011. Também consultar HOBBES, 
Thomas, Do cidadão. 

34 Ver COMPARATO, Fabio Konder. O Poder Judiciário no Brasil. In: LEMBO, Claudio; CAGGIANO, 
Monica Herman; ALMEIDA NETO, Manuel Carlos de. Juiz constitucional: Estado e poder no século 
XXI: homenagem ao Ministro Enrique Ricardo Lewandowski. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2015. p. 147-152; e TAVARES, André Ramos. Manual do Poder Judiciário. São Paulo: Saraiva, 
2013, p. 24. 
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Os membros do Judiciário eram nomeados a partir de uma escolha feita na 

nobreza, considerando vínculos de parentesco, serviço e subordinação à Coroa. Em 

particular, no Brasil, a ligação de parentesco ou proximidade com os locais nas vilas 

chegou a tal ponto que o Vice-Rei do país, Marquês de Alqueja, estabeleceu a 

criação dos “juízes de fora”, em 1715.35 

 

Como indicado, esse paradigma sofreu alteração com o advento das 

revoluções burguesas que seguem esse período histórico, impondo limitações ao 

poder do soberano e redesenhando o Estado através do Direito e de Constituições, 

como se verá adiante. 

 

Nesse período, ou seja, até a eclosão das ideias liberais que culminam no 

período revolucionário burguês e no constitucionalismo, o Judiciário tem um papel 

de resolução de conflitos de natureza individual, de reação às controvérsias 

estabelecidas na sociedade.  

 

A modificação do papel do Judiciário, ainda que restrita, virá no final do século 

XVIII, à luz das teorias da racionalização do poder político e profissionalização dos 

magistrados – notadamente nos Estados Unidos - e suas implementações com o 

liberalismo e o Estado de Direito. 

 

 

1.1.1 O Poder Judiciário e as funções do juiz no Brasil Colônia 

 

 

No Brasil Colônia – e em qualquer Estado sob a égide do Absolutismo –, não 

é possível falar realmente em Poder Judiciário, apenas em juízes que atuavam em 

nome do Estado personificado na identidade do monarca. 

  

A relação dos magistrados com a Coroa era, inclusive, de parentesco ou de 

favores, e até mesmo corrompida por propinas, como relatam alguns historiadores. 

                                                        
35 Conferir COMPARATO, Fabio Konder, O Poder Judiciário no Brasil, p. 152. 
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Até o surgimento do Estado de Direito, a situação era diversa em outros 

países, ainda que alguns, como a Inglaterra, tenham sido o berço do 

constitucionalismo.36 

 

No Brasil, até a Independência, os juízes e outros funcionários eram 

nomeados pelos donatários, que possuíam poder, inclusive de revisão de decisões 

em grau de recurso, cabendo a Lisboa apenas os casos de grande vulto econômico.  

 

Nos séculos XVII e XVIII, de acordo com as Ordenações Filipinas, foram 

criados os Tribunais de Justiça e os Tribunais de Relação, estes últimos com 

competência revisional nos estados da Bahia e do Rio de Janeiro. Há de se lembrar 

que o presidente dos tribunais, inicialmente, era o Governador-Geral, e depois o 

Vice-Rei, sendo os juízes, ouvidores e corregedores parte da primeira instância. Por 

último, figuravam as Juntas de Capitania e o Desembargo do Paço de Lisboa. 

 

Portanto, apesar da aparente organização e hierarquia, até o século XIX, não 

é possível falar em autonomia, eficácia nem propriamente em organização judicial, 

havendo um absoluto vínculo com as funções administrativas da Colônia. 

 

 

1.2 As teorias liberais sobre o Poder Judiciário 

 

 

A noção contratualista de racionalização da organização política ganha força 

contundente a partir da vitória progressiva das revoluções burguesas, culminando na 

adequação da teoria contratual aos moldes da filosofia do chamado “esclarecimento 

burguês”.37 

 

                                                        
36 Sobre a nomeação e o quadro burocrático de juízes durante o Brasil Colônia, bem como acerca 

dos desvios da magistratura nesse período, consultar SCHWARTZ, Stuart B. Burocracia e 
sociedade no Brasil Colonial. São Paulo: Perspectiva, 1979. No mesmo sentido, ver COMPARATO, 
Fabio Konder, O Poder Judiciário no Brasil, p. 152-155. 

37 A filosofia contemporânea, notadamente a Escola de Frankfurt, tem identificado esse pensamento 
liberal como esclarecimento burguês. A esse respeito, ver ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, 
Max. Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. 
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Nesse teor, sob grande influência da Revolução Inglesa, John Locke (1632-

1704) revisita a teoria da concepção de formação do Estado a partir da pactuação 

de um contrato social entre os indivíduos, trazendo, sob um viés de afastamento e 

limitação do poder do soberano, uma conceituação original de limitação e separação 

dos Poderes do Estado. 

 

Locke indica que o Estado se constitui através da criação de um governo civil, 

cuja origem se dá por meio de um ato de consentimento dos homens – um pacto 

social –, determinando instrumentos essenciais à preservação da propriedade, da 

paz e da segurança.38 

 

Essa concepção teórica de Locke na localização do Estado como meio de 

garantir os direitos do indivíduo configura uma continuidade da percepção de 

Hobbes no que versa sobre o próprio estado de natureza. Em essência, em que 

pese o estado de natureza ser um estado de perfeita e plena liberdade, são 

necessários mecanismos que coíbam a exposição à violação dos direitos dos 

indivíduos.39 

 

Desse modo, o homem acaba por renunciar ao poder de ditar as suas 

próprias e irrestritas regras e de castigar a si mesmo pela transgressão das leis 

naturais, delegando esse poder ao governo. A relação entre a ordem natural e a 

separação dos Poderes no governo reflete, então, a sua finalidade – essencialmente 

como forma de proteção à propriedade –, bem como a sua funcionalidade – 

distinguindo entre a elaboração de leis e a sua execução.40 

 

Na identificação de Locke, a alteração da titularidade da soberania toma 

caminho diferente: na celebração do contrato social – para a formação do governo 

civil –, os indivíduos não renunciam à titularidade da soberania, sequer dos direitos 

que possuem no estado de natureza. Em verdade, eles apenas transferem o 

                                                        
38 Ver LOCKE, John. Dois tratados sobre o governo. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
39 Cf. VERBICARO, Loiane da Ponte Souza Prado, O protagonismo judicial e a ilegitimidade 

democrática da judicialização da política. 
40 Nesse sentido, conferir BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco, 

Dicionário de política; e CORNEJO, Valentin Thuro. Juez y división de poderes hoy. Buenos Aires: 
Ciudad Argentina, 2002, p. 28-30. 
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exercício de sua soberania ao governo civil, sendo preservados os direitos naturais 

imprescritíveis e inalienáveis dos indivíduos.41 

 

Formado o governo civil através de pleno consentimento, o pacto social 

origina o Estado, que já é limitado, em essência, a preservar os direitos naturais 

preexistentes ao contrato social.  

 

A legitimidade da atuação do governo civil ganha força quanto mais o 

exercício da autoridade estatal garanta os direitos naturais, possibilitando ao povo a 

faculdade de questionar ou rever os termos adotados no contrato social, no caso de 

o Estado incorrer em violação aos direitos inatos do homem.42 

 

Com essa construção de Locke, há identificação do Estado, legitimamente, 

em dois Poderes: (i) um Poder Legislativo – poder de elaborar as leis e regular o uso 

da força para a preservação dos indivíduos e da sociedade; e (ii) um Poder 

Executivo – poder de realizar as leis e punir aqueles que as descumprirem. 

 

Não haveria, nesse momento, uma identificação teórica de Poder Judiciário 

autônomo e independente: a função jurisdicional é submissa às ordens do Poder 

Legislativo, verdadeira alma do corpo político, tendo, portanto, concepção diferente 

daquela adotada posteriormente nos movimentos liberais.43 

 

No mais, Locke visualiza também um Poder Federativo, voltado às relações 

internacionais, cuja função se dava na gestão do interesse público e da segurança 

externa, por meio da possibilidade de decisão sobre guerra e paz, bem como para 

firmar alianças com outras nações. 

 

Temendo que o Poder Federativo ficasse em mãos diferentes daquelas que 

administrariam as decisões internas do Estado, Locke o submete à esfera de 

atribuições do Poder Executivo, evitando a possibilidade de desordem e ruína. 

                                                        
41 Ainda a consultar, LOCKE, John, Dois tratados sobre o governo. 
42 Nesse viés, conferir BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco, Dicionário 

de política; e LOCKE, John, op. cit. 
43 Vide VERBICARO, Loiane da Ponte Souza Prado, O protagonismo judicial e a ilegitimidade 

democrática da judicialização da política; e CORNEJO, Valentin Thuro, Juez y división de poderes 
hoy. 
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Ainda, para Locke, a função do juiz na sociedade política deve ser imparcial, 

exercida eminentemente pelos que elaboraram as leis, tomando como base que o 

juiz apenas poderá ser imparcial caso existam leis genéricas, formuladas de modo 

constante e uniforme para todos.44 

 

Nessa perspectiva, haveria uma proximidade das funções jurisdicionais com a 

própria atribuição e atuação do Poder Legislativo, sem haver uma designação do 

Poder Judiciário como autônomo. 

 

O Poder Judiciário, desprovido de uma sistematização que lhe concedesse 

independência funcional em relação aos outros Poderes, não poderia sequer 

desempenhar a função típica de aplicação da lei no caso concreto, ou seja, a função 

jurisdicional sequer tomava forma na figura de juízes autônomos, com suas 

atribuições específicas. A aplicação da lei ficaria ao encargo do Poder Legislativo e 

do Poder Executivo, de acordo com o caso.45 

 

Ainda seguindo a concepção contratualista na formação do Estado, Jean-

Jacques Rousseau (1712-1778) indica que o soberano, em verdade, é o próprio 

Poder Legislativo, podendo ser considerado o poder que manifesta a vontade geral. 

Já o governo ou Poder Executivo é a força empenhada em aplicar a vontade do 

soberano. 

 

Fixa-se, nesse paradigma, a função e a qualidade dos Poderes, de ordem a 

proteger os cidadãos de posturas arbitrárias individuais ou de grupos, dentro de uma 

ordem política, que possam ser responsáveis por violações às liberdades e à 

igualdade entre os cidadãos.46 

 

O pacto social, como estrutura que organiza a divisão política do Estado, 

surge em uma tomada de parâmetros opostos às teorias de Hobbes e Locke: 

                                                        
44 Ver VERBICARO, Loiane da Ponte Souza Prado, O protagonismo judicial e a ilegitimidade 

democrática da judicialização da política; e CORNEJO, Valentin Thuro, Juez y división de poderes 
hoy. 

45 Conferir LOCKE, John, Dois tratados sobre o governo, bem como VERBICARO, Loiane da Ponte 
Souza Prado, op. cit. Ainda sobre as análises da execução das leis na teoria contratualista de 
Locke, ver BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco, Dicionário de política. 

46 Conferir ROUSSEAU, Jean-Jacques. O contrato social. São Paulo: Martins Fontes, 1989.  
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Rousseau concebe a essência da natureza humana como genuinamente livre e 

ausente dos vícios, cuja origem se dá na própria estrutura inadequada do Estado, 

que deverá garantir as liberdades dos indivíduos através da formação da vontade 

geral como padrão de comportamento, ou seja, através da instrumentalização da 

soberania dos homens, por meio do processo legislativo.47 

 

A legalidade, legitimada pelo processo legislativo soberano, é o parâmetro 

que comanda a atuação do Poder Executivo. A lei está acima de todos os cidadãos 

e do próprio Estado, devendo expressar uma vontade prática através do poder 

legislativo soberano, com respectiva aplicação prática pelo Poder Executivo, sem 

que esse Poder se sobreponha às leis.48 

 

Nesse viés, Rousseau não concebe um Poder Judiciário autônomo ou 

independente dos outros Poderes, verificando, em verdade, a relação dos cidadãos 

com o processo soberano de formação da vontade geral expressa na lei e a 

submissão da administração do Estado às cominações nela alocadas.49 Essa 

concepção de um Poder Judiciário autônomo somente é trazida a partir de 

Montesquieu, como se verá mais adiante. 

 

Dessa legalidade, legítima representação da vontade geral dos cidadãos, 

inclina-se uma posição comum nas teorias liberais sobre a separação dos Poderes, 

dando tratativa diminutiva à função jurisdicional. Essa função jurisdicional se vê 

restrita à reprodução e automática aplicação da lei, que aqui é legitimada como 

vontade geral emitida pelo verdadeiro soberano, qual seja o Poder Legislativo.50 

 

Assim, extrai-se que a própria função do juiz é reduzida à reprodução do 

conteúdo das leis, sendo que a restrita atribuição das funções jurisdicionais não 

encontra espaço para a tomada de decisões que não fossem a mera repetição do 

conteúdo decidido pelo Poder Legislativo.51 

 

                                                        
47 Ver VERBICARO, Loiane da Ponte Souza Prado, O protagonismo judicial e a ilegitimidade 

democrática da judicialização da política. 
48 Cf. BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco, Dicionário de política. 
49 Vide VERBICARO, Loiane da Ponte Souza Prado, op. cit. 
50 Nesse ponto, ver LOCKE, John, Dois tratados sobre o governo. 
51 Cf. VERBICARO, Loiane da Ponte Souza Prado, op. cit.  
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Institucionalmente, a França, com o advento das revoluções burguesas, sob 

influência das revoluções inglesa e norte-americana, dá espaço à concretização de 

uma outra percepção sobre a separação dos Poderes, proposta anteriormente por 

Montesquieu (1689-1755), que acabou se destacando na organização política da 

Modernidade.52 

 

Montesquieu, visualizando as organizações políticas precedentes e 

comparadas, conclui que o Estado deve ser estruturado sob um sistema de 

autocontrole e equilíbrio entre os Poderes, propondo uma teoria tripartite do poder. 

 

Nesse aspecto, Montesquieu aponta que inexistiria liberdade quando a 

atividade estatal é realizada todas as vezes que a mesma pessoa legisla e executa 

ao mesmo tempo, ou quando o poder de julgar não está bem distinto e separado do 

poder de legislar e de executar as leis.53 

  

O Estado, emanado essencialmente pelas funções de legislar, executar 

(administrar) e julgar, deverá ter seus poderes divididos entre Poder Legislativo, 

Poder Executivo e Poder Judiciário. 

 

Cada Poder passa a ter, sob essa perspectiva, um poder ativo e um poder 

capaz de controlar a atuação dos demais, diante da necessidade de garantia da 

liberdade, dando uma ideia sistemática de uma estrutura de pesos e contrapesos 

(checks and balances), capaz de impedir a arbitrariedade autocrática do exercício do 

poder estatal, em especial, contrariamente à figura do soberano, garantindo a 

liberdade individual e política.54 

 

                                                        
52 Importante destacar que a separação tripartite dos Poderes de Montesquieu é proposta diante dos 

estudos formulados perante a Constituição da Inglaterra, que, igualmente, acaba por influenciar a 
própria organização constitucional de sua ex-colônia, os Estados Unidos da América, na 
Constituição de 1788. 

53 Ver MONTESQUIEU, Charles de Secondat, baron de. O espírito das leis. São Paulo: Martins 
Fontes, 1993. Consultar, ainda, CORNEJO, Valentin Thuro, Juez y división de poderes hoy, p. 34-
38. 

54 Conferir MONTESQUIEU, Charles de Secondat, baron de, op. cit., bem como BOBBIO, Norberto; 
MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco, Dicionário de política; e VERBICARO, Loiane da 
Ponte Souza Prado, O protagonismo judicial e a ilegitimidade democrática da judicialização da 
política. 
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Em relação ao poder jurisdicional, a teoria tripartite de Montesquieu 

reconhece o Poder Judiciário como estrutura autônoma e de grande importância no 

Estado. Esse Poder Judiciário exercia a função jurisdicional, sendo responsável por 

solucionar os conflitos em sociedade e zelar pela previsibilidade e estabilidade das 

relações sociais.55 

 

Nessa concepção, o juiz se vê inserido em uma estrutura dotada de 

neutralidade política e axiológica, com atuação pautada na aplicação da lei, 

inicialmente sem brechas para uma “liberdade” de decisão dos juízes ou para a 

criatividade judicial. O juiz é, em verdade, visto como reprodutor das palavras 

expressas na lei, sendo um ser passivo, inapto de moderar sua força ou rigor.56 

 

Ou seja, apesar do reconhecimento do Poder Judiciário como estrutura 

estatal de exercício da função jurisdicional, ele é colocado como subalterno à 

estrutura do Poder Legislativo, devendo reproduzir essas determinações dadas pelo 

Parlamento.  

 

Essa propositura é, em verdade, reflexo natural do esclarecimento burguês, 

que via o Parlamento como portador da soberania e determinador legítimo da 

legalidade e das ações da organização dos homens livres. Mesmo Rousseau 

também via o Parlamento como verdadeira posição da soberania popular. 

 

O Judiciário se posiciona como obediente à lei, de forma precisa, impessoal e 

apartidária: o juiz tem, então, a missão de executar apenas as prévias 

determinações exaradas pelos políticos, sem questionamentos, objeções e 

valorações, e sem a possibilidade de interferência construtiva ou criativa na 

aplicação da lei.57 

                                                        
55 Ver MONTESQUIEU, Charles de Secondat, baron de, O espírito das leis. 
56 Verificar MONTESQUIEU, Charles de Secondat, baron de, op. cit., assim como VERBICARO, 

Loiane da Ponte Souza Prado, O protagonismo judicial e a ilegitimidade democrática da 
judicialização da política. 

57 Ver MONTESQUIEU Charles de Secondat, baron de, O espírito das leis, bem como BOBBIO, 
Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco, Dicionário de política; e VERBICARO, 
Loiane da Ponte Souza Prado, op. cit. Por sua vez, Lenio Luiz Streck identifica esse período como 
positivismo exegético, em que a interpretação do Direito se daria através de uma análise sintática, 
pela qual a simples determinação rigorosa da conexão lógica dos signos que compõem a lei 
(Código) seria suficiente para resolver o problema da interpretação do Direito. Cf. Verdade e 
consenso: Constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
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Deve-se ressaltar que a teoria tripartite de Montesquieu é proposta em exame 

da própria situação da Inglaterra pós-Revolução Puritana e reflete, em verdade, uma 

conjuntura histórica e social em que a própria Constituição possuía valor jurídico 

bem diferente das proposições contemporâneas. 

 

A Constituição era vista como documento sintético, possuindo normas de 

cunho de organização jurídico-política, como a separação e a atribuição dos 

Poderes, acompanhadas de uma lista de direitos tidos como essenciais a todos os 

indivíduos, que deveriam ser protegidos pelo Estado, em especial sob a perspectiva 

de negativa de ação do Estado contra esses direitos. 

 

Dessa proposição, a submissão do juiz à legalidade era uma indicação 

fundamentada na própria noção de legitimidade do processo de formação das leis 

pela soberania do Parlamento, assim como refletia que a lei dava um caráter de 

atuação negativa do Estado e aspectos de garantia ao indivíduo. Forçosamente, 

caracteriza-se a função jurisdicional pela própria aplicação de leis que visavam à 

negatividade de ações, não dando qualquer abertura à atuação do magistrado.58 

 

O agigantamento da alma do corpo político na figura do Poder Legislativo pela 

teoria tripartite, no âmbito das teorias liberais, acaba sendo o responsável direto pelo 

início da implementação dos conceitos de positivismo jurídico. Sobressai, daí, um 

grande período de codificação da legislação, visando à própria adequação e 

limitação da função jurisdicional.59 

 

Ou seja, apesar da autonomia reconhecida ao Poder Judiciário para o 

exercício das funções jurisdicionais na aplicação da lei, a separação de Poderes 

proposta por Montesquieu colocara o juiz em uma posição de estrita obediência e 

observância da lei parlamentar legitimada. Resulta, assim, em um período de 

intensa codificação e positivação dos direitos e das condutas, tornando a função 

                                                        
58 Conferir BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco, Dicionário de política. 
59 Ver VERBICARO, Loiane da Ponte Souza Prado, O protagonismo judicial e a ilegitimidade 

democrática da judicialização da política. 
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jurisdicional de campo cada vez mais estrita, tolhida de qualquer liberdade sobre os 

dispositivos normativos.60 

 

Merece também atenção outra concepção de separação de Poderes, advinda 

em momento posterior, surgindo da proposta de Monarquia Constitucional de 

Benjamin Constant (1767-1830), com outros Poderes designados, que indica a 

existência de um grande vício em todas as Constituições até lá postas, vez que a 

separação de Poderes adotada – via de regra, de inspiração tripartite –, não 

incorporava um Poder neutro, que seria necessário para o exercício da liberdade.61 

 

Esse Poder neutro viria a exercer uma função mediadora, tendo interesse em 

preservar o equilíbrio entre os outros Poderes, que Constant entende que não são 

imunes, de fato, às paixões e aos possíveis arbítrios sobre as demandas da 

sociedade. 

 

Assim, Constant compreende a necessidade de repartição de Poderes entre: 

um Poder Neutro, mediador, cuja função deveria ser preservar o equilíbrio entre os 

outros Poderes; um Poder Ministerial, cuja função é a execução das ações diretas e 

das propostas; um Poder Representativo da Continuidade, qual seja uma 

assembleia hereditária; um Poder Representativo da Opinião, por meio de uma 

assembleia eleita; e o Poder Judiciário, no qual a jurisdição é confiada aos tribunais. 

 

Em verdade, a proposição de Constant não traz grandes inovações em 

relação à submissão do juiz às determinações emanadas pelos outros Poderes, 

apesar de reconhecer a existência autônoma de um Poder Judiciário incumbido pela 

função jurisdicional. 

 

Salienta-se, aqui, que Benjamin Constant inspirou-se na experiência política 

do Reino Unido, e o que ele pretendia era a institucionalização definitiva de um 

regime liberal, principalmente depois dos horrores e das contradições da Revolução.  

                                                        
60 A respeito, consultar BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São 

Paulo: Ícone, 1996. 
61 Nesse momento, não havia a ideia de um controle efetivo da supremacia da Constituição. O que é 

de se questionar, nessa análise sobre a “neutralidade” de um Poder e o papel que cumprem as 
Cortes Constitucionais atuais. Ver Capítulo 2 deste trabalho. 
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Segundo Constant, havia a necessidade de estabilidade na França, de tal 

sorte que ele dizia que “a construção de uma nova ordem política fundada na 

liberdade, equilibrada pela justiça e orientada pela concórdia”, aceita por todos, 

dependia, em última instância, dos arranjos institucionais de uma consistente e 

adequada divisão de Poderes. Assim, a tetrapartição de Poderes seria uma fase 

central e decisiva na história da divisão de Poderes.62 

  

De qualquer forma, a teoria de Constant ganha importância quando da 

História Constitucional Brasileira, tendo em vista que foi adotada quando da 

elaboração da Constituição do Império de 1824, que prevê um quarto Poder, além 

dos três idealizados em Montesquieu: adota-se, no Brasil, o Poder Moderador, 

exercido, à época, pelos imperadores (monarcas).  

 

Essa designação toma forma e é reproduzida na sociedade brasileira até o 

advento da República, em 1889, que passa a adotar a forma tripartite (Legislativo, 

Executivo e Judiciário) como separação de Poderes, havendo a designação da 

função jurisdicional nos moldes liberais. 

 

 

1.2.1 A Independência e a Constituição Imperial de 1824 

 

 

A vinda da Família Real em 1808 produziu algumas modificações, ainda que 

não significativas sob o ponto de vista da autonomia judicial. Diferentemente de 

Fernando VII da Espanha, que acaba por outorgar a Constituição liberal de Cádiz 

(que transformaria o modelo espanhol e influenciaria outros países), em nosso caso, 

a sede do Reino veio para o Brasil, e, consequentemente, as mudanças ocorreram 

para a necessária adaptação à nova situação geopolítica. 

 

Até o retorno da Corte Portuguesa, em 1821, o Tribunal de Relação do Rio de 

Janeiro passa a Superior Tribunal de Justiça (STJ), com jurisdição inclusive sobre 

Açores e Madeira, com semelhança à Casa de Suplicação de Lisboa, além da 

                                                        
62 Ver SOUSA JUNIOR, Cezar Saldanha; REVERBEL, Carlos Eduardo Dieder, O Tribunal 

Constitucional como poder: uma nova visão dos poderes políticos, p. 88-90. 
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criação de outros Tribunais de Relação (Pernambuco e Maranhão), do Conselho 

Militar Superior, do Desembargo do Paço, da Consciência e Ordens, da Intendência-

Geral de Polícia e dos Juizados.63 

  

Embora formalmente desmantelada essa organização, com a volta dos reis e 

da Corte Portuguesa a Lisboa, a Independência manteve e ampliou a estrutura 

deixada por D. João VI. O que veio a ser a estrutura do Poder Judiciário, com a 

Constituição de 1824, baseou-se nesse conjunto de instituições. 

 

Assim é que a Carta Imperial outorgada por D. Pedro I estabeleceu o Superior 

Tribunal de Justiça e a segunda instância passou a ser exercida por Tribunais que 

se assemelhavam aos Tribunais de Relação.  

 

Segundo o artigo 10 da referida Carta, o Poder Judicial se torna um dos 

quatro Poderes Políticos, que ainda era composto por juízes de Direito, juízes de 

paz (cargo criado em 1827, sem que houvesse necessidade de uma formação 

específica, sem remuneração e com eleição por cidadãos), como ocorria em 

Portugal, e pelo júri popular. 

 

Em relação ao Código de Processo Criminal de 1832, diz Fabio Konder 

Comparato que, 

 

[...] sob o influxo das ideias liberais, confirmou a inovação e ampliou 
a competência desses magistrados. Nos processos-crimes, cabia-
lhes realizar o corpo de delito, prender e interrogar os suspeitos, bem 
como denunciá-los perante o juiz de Direito. Nos processos cíveis, 
deviam eles procurar preliminarmente a conciliação entre as partes, 
tendo competência para julgar as causas de pequeno valor. Além 
disso, atuavam ainda os juízes de paz em material eleitoral, 
determinando em cada pleito quem teria direito de voto. Finalmente, 
competiam ainda a tais magistrados várias funções policiais, tais 
como executar as posturas das Câmaras de Vereadores sobre 
ordem e disciplinas urbanas, resolver contendas entre moradores do 
distrito acerca de caminhos, pastos e danos contra a propriedade 
alheia, destruir quilombos e comandar a força armada para desfazer 
ajuntamentos que ameaçassem a ordem estabelecida.64 

                                                        
63 Cf. SADEK, Maria Tereza. A organização do Poder Judiciário no Brasil. In: SADEK, Maria Tereza. 

(Org.). Uma introdução ao estudo da justiça. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 
2010. p. 1-16, p. 3. 

64 O Poder Judiciário no Brasil, p. 155-156. 



 
 

45 
 

 

A questão da independência do Poder Judiciário na Constituição de 1824 é 

um pouco ambígua. Apesar de o texto constitucional mencionar a divisão e a 

harmonia dos Poderes Políticos no artigo 9º, a Carta conferia ao Poder Moderador a 

faculdade não somente de nomear os juízes togados, mas também de transferi-los 

ou suspendê-los, de acordo com os artigos 153 e 154.  

 

Vale indicar que a percepção do Poder Moderador era, em princípio, 

concebida para ser um Poder neutro, como analisado na subseção anterior deste 

Capítulo. Esse Poder teria como função primordial o equilíbrio entre os demais 

Poderes, cuja implicação prática era, na verdade, o afastamento considerável da 

autonomia e da legitimidade na percepção dos outros Poderes, como se vê na 

estrutura dada ao Poder Judiciário no caso imperial brasileiro. 

 

Além desse fator, se pensarmos que, como mencionado antes, os juízes de 

paz eram eleitos, o poder local também interferia sobremaneira em uma 

possibilidade de autêntica autonomia dos juízes do Império.65 

 

Convém consignar que algumas leis e decretos se seguiram até a definição 

da estrutura do Poder Judiciário. O Brasil, no final do Império, ficou dividido em 11 

circunscrições, com Tribunais de segunda instância (provinciais), e a escolha dos 

juízes se dava por nomeação direta do Imperador, no caso dos juízes de Direito. 

Além dos juízes de paz eleitos, os juízes municipais eram indicados em lista tríplice 

pela Câmara Municipal, para a escolha pelo Presidente da Província. 

 

O período monárquico pouco contribuiu para que o Poder Judiciário 

manifestasse alguma independência real. Em 1856, por exemplo, segundo Joaquim 

Nabuco, o Imperador determinou certas funções às Províncias, 

 

[...] competindo ao Poder Judiciário a aplicação aos casos ocorrentes 
de leis penais, civis, comerciais e dos processos respectivos, cesse o 
abuso que cometem muitas autoridades judiciarias, deixando de 
decidir os casos ocorrentes, e sujeitando-os como dúvidas à decisão 

                                                        
65 As eleições nesses períodos eram continuamente marcadas por episódios fraudulentos, havendo o 

emprego, inclusive, de ameaças aos eleitores. Esses detalhes podem ser conferidos em 
CARVALHO, José Murilo. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 16. ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2013. 
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do governo imperial, pela qual esperam, ainda que tardia seja, 
sobrestando e demorando a administração de justiça, que cabe em 
sua autoridade, e privando, assim, aos Tribunais Superiores de 
decidirem em grau de recurso e competentemente as dúvidas que 
ocorrerem na apreciação dos fatos e aplicação das leis.66 

 

Assim é que, visto o modelo acima sucintamente descrito, as modificações 

constitucionais e legais que começam a alterar a autonomia institucional do Poder 

Judiciário somente serão visíveis com a República. 

 

 

1.3 As contribuições críticas sobre a função do juiz nos séculos XIX e XX  

 

 

A separação rígida de Poderes advinda do movimento constitucionalista 

levou, em especial no caso da França, a uma visão da função judicial restrita ao 

texto legal, com pouquíssima margem de interpretação.67 O juiz se torna “bouche de 

la Loi”,68 sendo a obra “Les Misérables”, de Victor Hugo, um bom exemplo do 

estereótipo da aplicação mecânica do texto legal, do papel do Direito e do 

cumprimento da lei.  

 

Entretanto, em que pese a função jurisdicional ficar adstrita ao texto legal 

“igual para todos”, o mito liberal jamais pode ser fielmente cumprido, sendo a função 

do intérprete avaliada e estudada para além da escola da exegese. 

 

Segundo Clarence Morris, a contribuição de François Geny, Rudolf von 

Ihering, Friedrich Karl Savigny, Jeremy Bentham e muitos outros, ainda que 

trouxesse uma visão certamente muitas vezes em descompasso da realidade social, 

                                                        
66 Um estadista do Império. Rio de Janeiro, Nova Aguliar, 1975 apud COMPARATO, Fabio Konder, O 

poder judiciário no Brasil, p. 233. 
67 Conforme mencionado previamente, esse período é indicado por Lenio Luiz Streck como 

positivismo exegético, cuja metodologia tinha reflexos no positivismo inglês, de cunho utilitário, e na 
Alemanha, que adotava o “formalismo conceitual”, raiz da “jurisprudência dos conceitos”. Ver 
Verdade e consenso: Constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 

68 Em Português: a boca através da qual fala a lei (tradução nossa). 
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fez emergir um Direito vivo e para além da letra da lei que estava presente na 

interpretação judicial.69 

 

A esse respeito, deve-se destacar a contribuição advinda da teoria do 

realismo jurídico, ao final do século XIX nos EUA, cujo maior expoente se deu em 

Oliver Wendell Holmes Jr., que assim ponderava:  

 

A vida da Lei não tem sido lógica, mas a experiência. As 
necessidades sentidas na época, a moral predominante e as teorias 
políticas, as intuições da política pública, declaradas ou 
inconscientes, até os preconceitos que os juízes compartilham com 
seus semelhantes, são muito mais adequadas que o silogismo para 
determinar as regras pelas quais os homens são governados.70 

 

Da mesma forma como o pai do realismo americano, outros juristas, 

adentrando o século XX, foram contundentes ao afirmar o papel do juiz na criação 

do Direito para “além da letra da lei”, bem como na reprodução de valores de 

transformação social ou de afirmação dos valores dominantes. 

 

O século XX foi decisivo para, de um lado, afirmar o positivismo normativista71 

como paradigma da formação jurídica e da aplicação do Direito, bem como, de 

outro, foi rico nas contribuições críticas sobre o papel do juiz e da justiça.72 

                                                        
69 Desde os passos da investigação para a decisão do juiz na França, elaborados por Geny, a 

interpretação histórica de Savigny, a jurisprudência dos interesses de Ihering e o utilitarismo de 
Bentham, temos uma nova visão para o Direito, que extrapola a exegese do século XIX e, 
consequentemente, revela o papel do juiz na aplicação, e mesmo na criação, do Direito, que se 
afasta da visão de interpretação mecânica da norma pelo juiz. Conferir MORRIS, Clarence. Os 
grandes filósofos do Direito. São Paulo, Martins Fontes, 2002. 

70 The Common Law. London: Macmillan, 1881. The Project Gutenberg e-book, 2000. Disponível em: 
<http://www.gutenberg.org/files/2449/2449-h/2449-h.htm>. Acesso em: 24 abr. 2017. Na tradução 
de Reinaldo Guarany, em MORRIS, Clarence, op. cit. Texto original, em Inglês: “The life of the law 
has not been logic: it has been experience. The felt necessities of the time, the prevalent moral and 
political theories, intuitions of public policy, avowed or unconscious, even the prejudices which 
judges share with their fellow-men, have had a good deal more to do than the syllogism in 
determining the rules by which men should be governed”. 

71 Nesse ponto, emprega-se a expressão “positivismo normativista”, visando a identificar um momento 
de aperfeiçoamento do rigor lógico-científico do “positivismo legalista”, sendo aquele um segundo 
momento, com modificação nítida do modo de trabalhar e dos pontos de partida para a significação 
de “positivo” e de “fato”, consoante preconizado por Lenio Luiz Streck. A esse respeito, conferir 
Verdade e consenso: Constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 

72 Essas contribuições críticas envolvendo o próprio papel do juiz na prestação jurisdicional surgem 
nesse momento em que, de acordo com Streck, podem ser identificadas como um momento de 
“falência dos modelos sintático-semânticos de interpretação da codificação, que se apresentaram 
completamente frouxos e desgastados”. Cf. Verdade e consenso: Constituição, hermenêutica e 
teorias discursivas, p. 32. 

http://www.gutenberg.org/files/2449/2449-h/2449-h.htm%3e.%20Acesso%20em:%2024%20abr.%202017
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Some-se, nesse contexto, que a desigualdade econômica e social 

aprofundada no ápice do liberalismo do século XIX implicou pressões políticas e 

sociais para a modificação completa do desgastado Estado Liberal, transformado 

definitivamente quando do surgimento de uma nova fase do constitucionalismo, que 

culminou na formação do Estado Social. 

 

Naturalmente, a figura do Estado Social – cuja consolidação constitucional 

teve início nas Constituições do México (1917) e de Weimar (1919) – trouxe uma 

ressignificação da materialização dos direitos, como aprecia Alexandre Gustavo 

Melo de Franco Bahia: 

 

As consequências políticas e econômicas da Primeira Guerra 
Mundial cuidam de sepultar definitivamente o Estado Liberal e fazer 
surgir uma nova fase no constitucionalismo, a do Estado Social, que 
implicou numa releitura do que até então se entendia por “liberdade, 
igualdade e propriedade” (no sentido de sua materialização), e faz 
nascer o que tradicionalmente se denominam “direitos sociais”. As 
Constituições desse período são documentos extensos, 
“programáticos” e elaborados por sujeitos que possuíam consciência 
de que o mero elenco de direitos não possui o condão de fazer com 
que os mesmos fossem observados.73 

 

Nesse cenário, consolida-se o positivismo normativista, em especial sob a 

égide da Teoria Pura do Direito e da Ciência do Direito, propostas por Hans Kelsen, 

superando o positivismo legalista do século XIX e colocando o próprio juiz, no 

momento da aplicação da norma, diante de uma posição de destaque. 

 

Com efeito, a aplicação das normas na teoria kelseniana implica o 

reconhecimento de um papel destacado no exercício da atividade jurisdicional, ao 

dimensionar a interpretação como ato de vontade,74 ou seja, a aplicação da norma, 

                                                        
73 A interpretação jurídica no Estado Democrático de Direito: contribuição a partir da teoria do 

discurso de Jürgen Habermas. In: CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade (Coord.). Jurisdição e 
hermenêutica constitucional no Estado Democrático. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004. p. 301-
359, p. 307-308, grifos do autor. 

74 Apesar de ser “senso comum” no ensino jurídico brasileiro, o positivismo normativista de Kelsen 
não reproduz as limitações da interpretação – e consequente aplicação – das normas à “literalidade 
do texto legal”. Cf. STRECK, Lenio Luiz, op. cit.; e CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade 
(Coord.). Jurisdição e hermenêutica constitucional no Estado Democrático de Direito. Belo 
Horizonte: Mandamentos, 2004. 
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no caso concreto, é produzida através da interpretação como ato de vontade pelo 

juiz.75 

 

Essa perspectiva, nos mesmos moldes de contribuições contemporâneas, 

aponta que o próprio positivismo normativista trouxe a superação do positivismo 

legalista de natureza exegética, preenchendo os espaços da aplicação da norma 

através da interpretação como um ato de vontade do juiz, recaindo em um problema 

de natureza semântica no Direito, como assevera Lenio Luiz Streck: 

 

Devido à característica relativista da moral kelseniana, as normas – 
que exsurgem de um ato de vontade – terão sempre um espaço de 
mobilidade sob o qual se movimentará o intérprete. Esse espaço de 
movimentação é derivado, exatamente, do problema semântico que 
existe na aplicação de um signo linguístico – por meio do qual a 
norma superior se manifesta – aos objetos do mundo concreto – que 
serão afetados pela criação de uma nova norma.76 

 

Nessa feição, o positivismo do Common Law também traz as suas 

contribuições ao destaque do papel do juiz na teoria do Direito, em especial pelos 

dos trabalhos de H. L. A. Hart77 e seu positivismo discricionário.78 

 

Conforme esclarece Ronald Dworkin, na construção teórica de Hart, as regras 

podem ser distinguidas entre: (a) regras primárias – que podem impor obrigações ou 

conceder direitos; e (b) regras secundárias – que determinam a competência e o 

procedimento para a criação de outras regras. A esse respeito, veja-se Dworkin: 

 

A distinção de Hart entre regras primárias e secundárias é de grande 
importância. As regras primárias são aquelas que concedem direitos 
ou impõem obrigações aos membros da comunidade. As regras de 

                                                        
75 Ainda, em atenção aos apontamentos de Streck, o autor faz uma crítica contundente à percepção 

da interpretação como “ato de vontade” na aplicação do Direito, o que, como comentado 
previamente, conduz a situação a permitir um grau de discricionariedade nas decisões judiciais, ao 
nível de mitigar os princípios do Estado Democrático de Direito e sua respectiva legitimidade. Cf. 
Verdade e consenso: Constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 

76 Ibidem, p. 33, grifo do autor. 
77 Destacamos, aqui, seu “The concept of Law”, de 1961, em que Hart traz as bases de sua teoria 

positivista. 
78 Emprega-se o termo positivismo discricionário, cuja terminologia remete às críticas oferecidas por 

Ronald Dworkin à obra de Hart. Há fundamento no uso do termo feito por Lenio Luiz Streck, bem 
como por José Emílio Medauar Ommati. Conferir STRECK, Lenio Luiz, op. cit.; e OMMATI, José 
Emílio Medauar. A teoria jurídica de Ronald Dworkin: o direito como integridade. In: CATTONI DE 
OLIVEIRA, Marcelo Andrade (Coord.). Jurisdição e hermenêutica constitucional no Estado 
Democrático de Direito. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004. p. 151-168. 
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Direito Penal que nos impedem de roubar, assassinar ou dirigir em 
velocidade excessiva são bons exemplos de regras primárias. As 
regras secundárias são aquelas que estipulam como e por quem tais 
regras podem ser estabelecidas, declaradas legais, modificadas ou 
abolidas. As regras que determinam como o Congresso é composto 
e como ele promulga leis são exemplos de regras secundárias.79 

 

A partir desse marco teórico, Dworkin pontua que a teoria de Hart distingue a 

existência, na aplicação do Direito, de easy cases,80 em que o caso levado à solução 

jurisdicional estaria com a sistemática de regras claras a serem utilizadas para a 

formação de decisão, e, em contraponto, a existência de situações que seriam 

levadas à solução jurisdicional a partir de uma exposição em que não haveria uma 

aplicação clara das regras, ou mesmo inexistiria uma regra específica para a 

solução do conflito, resultando nos hard cases.81 

 

Segundo Dworkin, Hart indica que é facultado ao magistrado, quando da 

aplicação das regras para a solução de hard cases, o uso da discricionariedade para 

a formulação de sua decisão judicial: 

 

O positivismo jurídico fornece uma teoria dos casos difíceis. Quando 
uma ação judicial específica não pode ser submetida a uma regra de 
Direito clara, estabelecida de antemão por alguma instituição, o juiz 
tem, segundo tal teoria, o “poder discricionário” para decidir o caso 
de uma maneira ou de outra.82  

 

Desse modo, para Dworkin, Hart constrói um modelo teórico de positivismo, 

cuja solução de easy cases e hard cases possui pressupostos diferentes, em 

especial dando o poder discricionário do juiz para a solução dos casos, inclusive na 

ausência de uma regra pontuada no sistema. 

 
                                                        
79 Taking rights seriously. Cambridge: Harvard University Press, 1978, p. 19, tradução nossa. Texto 

original, em Inglês: “Hart’s distinction between primary and secondary rules are of great importance. 
Primary rules are those that grant rights or impose obligations upon members of the Community. 
The rules of criminal law that forbid us to rob, murder or drive are good examples of primary rules. 
Secondary rules are those that stipulate how, and by whom, such primary rules may be formed, 
recognized modified or extinguished. The rules that stipulate how Congress is composed and how it 
enacts legislation, are examples of secondary rules”. 

80 Em Português: casos fáceis (tradução nossa). 
81 Em Português: casos difíceis (tradução nossa). 
82 Op. cit., p. 81, tradução nossa. Texto original, em Inglês: “Legal positivism provides a theory of hard 

cases. When a particular lawsuit cannot be brought under a clear rule of law, laid down by some 
institution in advance, then the judge has, according to that theory, a ‘discretion’ to decide either 
way”. 
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Nas palavras de José Emílio Medauar Ommati: 

 

De acordo com Hart, em algumas situações, o juiz possuiria uma 
margem de liberdade para escolher a melhor decisão, pois o Direito 
não apresentaria uma solução para o caso. São aquelas situações 
em que se tergiversa sobre a norma jurídica a aplicar, ou quando não 
existe nenhuma norma jurídica para regular o caso. Assim, como o 
juiz possui autoridade, conferida por uma norma de reconhecimento 
proveniente da comunidade, para decidir, ele pode legitimamente dar 
a decisão que ele achar melhor.83 

 

Enquanto essa liberdade discricionária conferida ao juiz na solução dos hard 

cases é vista como antidemocrática por Dworkin, Hart assume que se trata de um 

poder necessário para a solução de determinados problemas, como bem pontua 

Lenio Luiz Streck: 

 

Enquanto Dworkin considera o discricionarismo antidemocrático, Hart 
vai dizer que o poder discricionário é o preço necessário que se tem 
de pagar para evitar o inconveniente de métodos alternativos de 
regulamentações desses litígios (casos difíceis), por exemplo, o 
reenvio ao Legislativo.84 

 

Todavia, essa época de grandes construções da sociedade no Estado (de 

Bem-Estar) Social, por meio da política e do Direito – notadamente, pelos textos 

constitucionais –, alavancada pelo positivismo normativo e discricionário, começa a 

declinar ao final da década de 60 do século XX, em especial diante do surgimento 

de realidades sociais diferenciadas, influenciando a decadência desse modelo, como 

explica Franco Bahia: 

 

O paradigma do Estado de Bem-Estar começa a se desgastar já a 
partir dos movimentos de contracultura dos anos 60. Mas é na 
década de 70, quando a economia sofre uma desaceleração 
(concomitantemente à crise do petróleo), que ele entra em xeque. De 
fato, o Estado Interventor necessita de constante crescimento 
econômico que propicie grande arrecadação de impostos para que 
possa executar seus programas sociais.85 

 

                                                        
83 A teoria jurídica de Ronald Dworkin: o direito como integridade, p. 153. 
84 Verdade e consenso: Constituição, hermenêutica e teorias discursivas, p. 472. 
85 A interpretação jurídica no Estado Democrático de Direito: contribuição a partir da teoria do 

discurso de Jürgen Habermas, p. 312. 
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Igualmente, é destacável que o período do Estado Social no pós-Segunda 

Guerra Mundial é marcado também pela apresentação de diversos regimes 

autocráticos, em especial nos países ibero-americanos,86 o que, acumulado com 

esse diagnóstico de declínio institucional, culmina em um processo de ruptura do 

paradigma de Estado e, consequentemente, da própria função do juiz. 

 

Com essa ruptura, seja pela redemocratização de diversos países, seja pelo 

enfrentamento público de desvios internos no bojo do Estado Social e de 

consequentes momentos de crise política, a figuração consolidada da perspectiva da 

força normativa da Constituição e de uma jurisdição constitucional coloca em novo 

patamar a atuação dos magistrados. 

 

Há uma nítida mudança quanto ao papel do Judiciário e ao exercício da 

função jurisdicional, inclusive como garantidores dos direitos constitucionalmente 

assegurados, seja diante de regimes ditatoriais, seja diante de déficits de 

materialização dos direitos, a ponto de a organização judicial se voltar, inclusive, 

para a formação de associações visando ao cumprimento desses objetivos. 

 

Um exemplo a ser citado é o uso alternativo del Diritto87 na Itália, e, também, 

a preocupação com a formação de juízes, tais como giustizia democratica88 na Itália 

e justicia democrática89 na Espanha.90 

 

Tais organizações mostram, por um lado, uma nova forma de associação de 

juízes, para além das preocupações corporativas, abrangendo uma preocupação 

                                                        
86 Além do Brasil, cujo estudo pormenorizado se dá em seguida neste Capítulo, outros países da 

América Latina, como Argentina, Chile e Uruguai, também estiveram sob regimes ditatoriais até o 
fim das décadas de 70 e 80 do século XX. No lado europeu, Espanha e Portugal estavam 
amarrados perante o franquismo e o salazarismo, respectivamente, até o final da década de 70. 

87 Em Português: uso alternativo do Direito (tradução nossa). 
88 Em Português: justiça democrática (tradução nossa). 
89 Em Português: justiça democrática (tradução nossa). 
90 Como será abordado mais adiante neste Capítulo, o período compreendido entre o fim da ditadura 

militar e o início da transição democrática também é campo fértil para o pensamento de 
ressignificação do Direito e do papel do magistrado na sua aplicação, como no Direito Alternativo e 
no Direito Achado na Rua. 
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com o novo papel que o Judiciário deva exercer nesse novo Estado Democrático de 

Direito.91 

 

Esse novo movimento do Estado Democrático de Direito exsurge em novos 

paradigmas jurídicos para a construção do próprio Direito e da legitimidade política 

dos magistrados, culminando em uma ressignificação da própria Constituição, 

emergindo, então, uma nova fase do constitucionalismo, que pode ser denominada 

de “revolução copernicana do Direito Constitucional”.92 

 

Essa compreensão do constitucionalismo contemporâneo aponta para uma 

ressignificação da Constituição como fundamento de validade da ordem jurídica, 

concomitante com a própria atividade do juiz através da jurisdição constitucional, 

esta última que fundamenta a própria existência do Estado Democrático de Direito. 

 

Assim ilustra Streck: 

 

A compreensão acerca do significado do constitucionalismo 
contemporâneo, entendido como o constitucionalismo do Estado 
Democrático de Direito, a toda evidência implica a necessária 
compreensão da relação entre Constituição e jurisdição 
constitucional. [...] Isto significa afirmar que, enquanto a Constituição 
é o fundamento de validade (superior) do ordenamento e 
consubstanciadora da própria atividade político-estatal, a jurisdição 
constitucional passa a ser condição de possibilidade do Estado 
Democrático de Direito.93 

 

É a partir desse novo paradigma de Estado (Social e) Democrático de Direito 

do novo constitucionalismo, que diversas formações teóricas, seja visando à 

integridade do Direito,94 ou mesmo ao procedimentalismo da teoria discursiva,95 

                                                        
91 O movimento de juízes, sobretudo de associações de magistrados, começa a ser mais ativo no 

questionamento da função jurisdicional nos períodos de transição à democracia ou de crise política, 
como aconteceu na Itália, ou no fim do regime franquista na Espanha. 

92 Emprega-se o termo no sentido dado por Lenio Luiz Streck. Cf. Jurisdição constitucional e decisão 
jurídica. 

93 Ibidem, p. 140. 
94 As condições de manutenção de integridade do Direito são os maiores pressupostos da teoria 

desenvolvida por Ronald Dworkin. Ainda, essa construção teórica, intimamente ligada ao 
republicanismo (ou substancialismo), é uma das correntes mais proeminentes no pensamento 
jurídico brasileiro, como se vê em Paulo Bonavides, Lenio Luiz Streck, José Afonso da Silva e 
Gilberto Bercovici, dentre outros. 

95 A linha procedimentalista tem bojo na teoria argumentativa discursiva do Direito, vinculada às 
formulações propostas por Klaus Günther e Jürgen Habermas. No Brasil, a defesa dessa linha tem 
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trazem a concentração do próprio Direito para a atividade da jurisdição 

constitucional. 

 

A análise dessas novas propostas, ainda que não concomitantes ou não 

uníssonas sobre o papel do Judiciário e a liberdade de atuação do juiz, e nem 

mesmo sejam unânimes nas ideias de uma atuação positiva de juízes e do Poder 

Judiciário como um todo, só traz um reforço para a verificação da importância 

crescente da função jurisdicional depois da segunda metade do século XX e da 

continuidade da noção de jurisdição constitucional no século XXI.96 

 

 

1.3.1 Evolução normativa e institucional do Poder Judiciário no Brasil entre a 

Constituição Republicana de 1891 e a Constituição Federal de 1988 

 

 

Adiante, vez que os períodos do Brasil Colônia e do Império (Constituição de 

1824) foram abordados previamente, trataremos dos aspectos institucionais 

presentes nos textos constitucionais brasileiros a partir da Constituição Republicana 

de 1891 até a nossa Constituição Federal de 1988.  

 

Também analisaremos algumas reformas que evidenciam a transformação do 

papel do Poder Judiciário por meio de seu fortalecimento organizacional e por uma 

crescente incorporação normativa em suas funções.  

 

 

1.3.1.1 A Constituição Republicana de 1891 

 

 

A influência da Constituição norte-americana de 1787 se fará notar, 

evidentemente, em relação ao Poder Judiciário também, e de maneira significativa. 

 

                                                                                                                                                                             

sido marcada por parte da doutrina, como Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira, Álvaro Ricardo de 
Souza Cruz e Alexandre Bernardino Costa, dentre outros. 

96 As inferências contemporâneas sobre o papel do juiz e da jurisdição constitucional são trazidas, em 
maiores detalhes, no Capítulo 2 deste trabalho. 
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Apesar de o período da República Velha não representar a realização de um 

ideal democrático autêntico, a começar, cremos, pelos próprios desvios do 

federalismo inaugurado por decreto, no dia 15 de novembro de 1889, com a 

Constituição Republicana de 1891, a magistratura passa a contar, por exemplo, com 

as garantias de vitaliciedade e de vencimentos estabelecidos por lei, sendo 

irredutíveis (artigo 57, § 1º, confirmadas pela reforma de 1922), fossem da Justiça 

Federal, agora criada, ou estaduais. A estas, caberia a sua organização com 

Tribunais de Apelação, juízes de comarca ou municipais. 

 

Muitas das pessoas, influências e características do período das Províncias 

do Império foram mantidas. Entretanto, além da criação da Justiça Federal e da 

redefinição das atribuições dos órgãos de Justiça, na cúpula do Poder Judiciário, 

agora deixa de estar o Supremo Tribunal de Justiça, para constar o Supremo 

Tribunal Federal. 

 

O STF é então composto de 15 membros (e não 17, como no órgão anterior), 

sujeitos a julgamento de impeachment pelo Senado. Segundo Maria Tereza Sadek, 

o rompimento com as estruturas anteriores não ocorreu, e muitos dos nomeados 

para o STF eram antigos barões ou “coronéis” do Império,97 embora essa influência 

tenha diminuído em relação ao período imperial.  

 

Lembremos que uma mudança significativa foi a introdução do controle de 

constitucionalidade judicial difuso na Constituição republicana. Não obstante 

houvesse, no período inicial da República, debate no sentido de submeter as 

decisões do STF ao Senado, a visão de prevalência das decisões do Supremo nos 

conflitos de competência entre estados e União (por meio do recurso extraordinário) 

acabou sendo vitoriosa. 

  

Nota-se, portanto, que, a partir da República Velha, a atuação do Supremo 

Tribunal Federal se destaca, inclusive, pela possibilidade de alinhamento político à 

                                                        
97 A organização do Poder Judiciário no Brasil, p. 5. 
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verdadeira afirmação das liberdades, ao fortalecimento do federalismo, ou à sua 

supressão.98 

 

 

1.3.1.2 O Período Vargas: a Constituição de 1934 e a Carta de 1937 

 

 

Apesar da curta duração da Constituição de 1934, como em tantos outros 

temas e afirmação de direitos, ela é a primeira a revelar a autêntica preocupação 

com o Poder Judiciário. Lembremo-nos, no entanto, que ela pouco durou, tendo sido 

revogada por Getúlio Vargas em menos de três anos.  

 

Porém, além das garantias tradicionais da magistratura para todos os juízes 

sem qualquer distinção, a Carta em apreço estabeleceu a proibição de exercício de 

qualquer outra atividade ou função que não fosse a de magistério, sob pena de 

perda do cargo e das “vantagens correspondentes” (artigo 65).  

 

Um dos problemas sempre enfrentados pelo Judiciário foi o da celeridade. A 

questão já se colocara mesmo naquele período, e o Governo Provisório de Vargas 

estabeleceu (pelo Decreto nº 19.956/31) algumas modificações no Supremo Tribunal 

Federal, com o intuito de agilizar o julgamento dos processos – desde a sua criação, 

eles tinham aumentado 25 vezes, entre recursos extraordinários e agravos. 

 

Assim, foram criadas turmas de cinco magistrados para acelerar os 

julgamentos, e, em se tratando de matéria constitucional, as turmas contariam com a 

presença de dois magistrados a mais. O STF passou a contar com 11 Ministros, tal 

como hoje temos. 

 

                                                        
98 Lembremos, sobre a composição do Supremo, as formas de indicação, na existência da chamada 

República Velha, com a “política do café-com-leite”, formando, portanto, um Supremo “Café-com-
Leite”. Esse embate pode ser visto entre as diferenças das decisões do Supremo Tribunal Federal e 
a doutrina na questão do habeas corpus. Ver VIEIRA, Oscar Vilhena, Supremo Tribunal Federal: 
jurisprudência política, bem como GOMES, Caio Crivellaro. Os aspectos político-jurídicos da 
investidura dos ministros do Supremo Tribunal Federal. 2013. Monografia (Graduação 
Interdisciplinar para Conclusão do Bacharelado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, 2013. 
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Além dessas alterações iniciais, a Constituição de 1934 criou Justiças 

Especializadas: a Militar, a Eleitoral e a do Trabalho, esta última de natureza 

administrativa, e a segunda, um dos pontos mais significativos do programa de 

reformas propostos por Vargas para acabar com a fraude eleitoral.  

 

A questão da unidade vs dualidade da justiça foi discutida novamente na 

Constituição de 1891, prevalecendo a dualidade (artigo 104), mas com a unidade 

processual no país, afirmando o federalismo, que recebe uma atenção no que tange 

à Justiça Estadual: ficou estabelecido o concurso obrigatório para o ingresso na 

carreira da magistratura, concedendo aos tribunais a prerrogativa de alteração da 

organização e do número de juízes. 

 

Embora seja sempre importante mencionar os avanços obtidos com a 

Constituição de 1934, nunca é demais lembrar que, antes mesmo que se produzisse 

o golpe do Estado Novo e a outorga da Carta de 1937, os sinais eram claramente 

contrários ao cumprimento do lado mais democrático das mudanças. 

 

O Decreto nº 19.711/31, por razões de “imperiosa ordem pública”, aposentou 

seis magistrados do STF. E, claro, a Carta de 1937, que outorgava à chefia do 

Executivo a faculdade de legislar mediante decretos-lei, inclusive sobre matéria 

constitucional (enquanto não se reunisse o Parlamento, o que não ocorria), destruiu 

não só a autonomia do Judiciário, como também qualquer possibilidade de falarmos 

em regime democrático popular em que nem o Legislativo tivesse voz. 

 

Nunca é demais lembrar que, se isso fosse pouco, o aniquilamento do 

federalismo quase incipiente se dava também no tratamento dado pela Carta de 

1937 ao Poder Judiciário: sem garantias, a magistratura se organizava (artigo 90) 

em Supremo Tribunal Federal, Juízes e Tribunais Estaduais, Distrito Federal e 

Territórios (a quem competia julgar causas de interesse da União), e foram extintas a 

Justiça Federal e a Justiça Eleitoral. 

 

Ditadura, pura e simples.99 

                                                        
99 Assumimos, aqui, posição contrária àqueles que, em havendo Constituição e afirmação de alguns 

direitos sociais durante o período do Estado Novo, negam o seu caráter ditatorial.  
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1.3.1.3 A Constituição de 1946, o Golpe e o Regime Militar 

 

 

Evidentemente, como a Constituição de 1946 é fruto de grandes 

transformações que trazem alguns direitos sociais e a redemocratização do país,100 

o Poder Judiciário tem atenção especial e deve, a partir da nova Carta Política, atuar 

de forma autônoma e com as respectivas garantias para o exercício de suas 

funções. A partir da Constituição de 1946, a Justiça Eleitoral volta a existir, bem 

como a do Trabalho, agora integrando o Judiciário.  

 

Apesar de não ter sido recriada a Justiça Federal – que só foi organizada 

novamente pela Lei nº 5.010/66 –, foi criado o Tribunal Federal de Recursos, 

competente para julgar os processos envolvendo a União em grau recursal, de 

segunda instância.101 

 

Como é conhecido pela História, o Regime Militar que se instaura em 31 de 

março de 1964 mantém apenas no papel a Constituição de 1946. Após as primeiras 

medidas de supressão de direitos dos brasileiros,102 o Ato Adicional nº 2 e a Emenda 

Constitucional (EC) nº 16, modificaram: (a) a composição do STF, aumentando o 

seu número de membros para 16; (b) a dualidade da justiça, como nas Constituições 

Republicanas de 1891 e 1934; e (c) a impossibilidade de recurso da Justiça Eleitoral 

e da Justiça do Trabalho para o STF, exceto habeas corpus, mandado de segurança 

e matéria de inconstitucionalidade. Supostamente, a questão era desafogar a 

Suprema Corte, mas, sem dúvida, lhe retirava autonomia. 

 

                                                        
100 Entendemos redemocratização, neste momento, em seus aspectos formais, visto que a 

participação efetiva dos cidadãos brasileiros no regime democrático, em nosso entender, só 
ocorrerá a partir do processo constituinte que culminou na Constituição de 1988. 

101 Segundo Maria Tereza Sadek, “os juízes estaduais passaram a participar de uma dupla hierarquia: 
uma respondendo aos respectivos Tribunais de Justiça, outra, pela submissão de suas decisões ao 
Tribunal Federal de Recursos”. Cf. A organização do Poder Judiciário no Brasil, p. 8. 

102 O Ato Institucional nº 1, de 9 de abril de 1964, estabelecia, em nome do “poder constituinte”, a 
suspensão de direitos políticos de brasileiros e das garantias de inamovibilidade, vitaliciedade e 
irredutibilidade de vencimentos dos funcionários públicos, dentre outras restrições, por seis meses, 
com suspensão de direitos políticos pelo prazo de até 10 anos, excluída a apreciação do Judiciário 
sobre tais atos. Em relação à adequação da expressão “poder constituinte” no período ditatorial, 
consultar COSTA, Alexandre Bernardino. Desafios da teoria do poder constituinte no Estado 
Democrático de Direito. 2005. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade 
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2005. 
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1.3.1.4 A Carta de 1967, o Ato Institucional nº 5 e a Emenda Constitucional nº 1/69 

 

 

A Carta de 1967, “promulgada para evitar um mal maior”,103 incorporou as 

primeiras alterações feitas pelo Regime Militar e estabeleceu a organização do 

Poder Judiciário, em seu artigo 107, da seguinte forma: I - Supremo Tribunal 

Federal; II - Tribunais Federais de Recursos e Juízes Federais; III - Tribunais e 

Juízes Militares; IV - Tribunais e Juízes Eleitorais; e V - Tribunais e Juízes do 

Trabalho.  

 

Durante o período, a Justiça Federal foi estabelecida com uma Seção em 

cada estado e/ou território e no Distrito Federal. O STF elaboraria uma lista 

quíntupla para a primeira nomeação de juízes pelo Presidente da República. 

 

Como se não fosse suficiente a visível submissão do Judiciário (e do 

Parlamento, devidamente expurgado e dividido artificialmente em dois partidos – 

ARENA e MDB),104 com o Ato Institucional nº 05 (AI-5), de 13 de dezembro de 1968, 

baixado após o discurso do deputado Marcio Moreira Alves, o “Marcito”,105 foram 

tomadas várias medidas, além de, no artigo 10, ter sido suspenso o habeas corpus 

nos casos contra a “segurança nacional, a ordem pública, a ordem econômica e 

social e a economia popular”, e, especialmente no tocante à magistratura, foram 

suspensas novamente as suas garantias de inamovibilidade, vitaliciedade e 

estabilidade (artigo 6º). 

 

                                                        
103 O discurso de promulgação da Carta de 1967, que começava pelas expressões “para evitar um 

mal maior”, evidencia o autoritarismo do período, ao ser aprovada tal Constituição a partir de um 
projeto encaminhado pela Presidência da República em dezembro de 1966, com trâmite 
extraordinário finalizado em fevereiro de 1967. 

104 Lembremos que o Ato Institucional nº 1 excluía da apreciação judicial qualquer ato cometido pelos 
comandantes-em-chefe da “revolução”. Mais tarde, o Ato Institucional nº 5 também utilizará as 
mesmas expressões. Além desse fato, ressalve-se que os crimes considerados “políticos” contra a 
segurança nacional eram submetidos à Justiça Militar, tal como aconteceu em Portugal e na 
Espanha, que tinham, inclusive, um tribunal próprio para tais julgamentos (Tribunal da Ordem 
Pública, em Portugal, e Tribunal del Orden Público, na Espanha), nos regimes de Salazar e Franco, 
respectivamente. 

105 Discurso proferido pelo deputado federal Márcio Moreira Alves, em 2 de setembro de 1968, no 
qual protestava contra o regime, inclusive contra a invasão da Universidade de Brasília (UnB) pela 
Polícia Militar. O tom do seu discurso e a não aceitação da Câmara do pedido de cassação de seu 
mandato, encaminhado pelo Supremo Tribunal Federal, foram o estopim para a edição do AI-5, em 
13 de dezembro daquele ano. 
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Com esse Ato, a Presidência da República ganha poderes excepcionais e se 

sobrepõe ilimitadamente ao Judiciário. Posteriormente, com o Ato Institucional nº 6, 

interfere ainda mais, limitando o número de ministros do STF para 11, tornando 

irrecorríveis as sentenças de juízes singulares e impedindo recursos ordinários em 

denegação de mandados de segurança pelos tribunais. E lembremos que o AI-5 

excluía da apreciação judicial qualquer medida tomada por aquele Ato e 

subsequentes. 

 

Para muitos, até hoje, o que temos com a Emenda Constitucional nº 1, de 17 

de outubro de 1969, é uma nova Constituição. Com ela, o Poder Judiciário deixa de 

ser estabelecido em duas Justiças e se pensa em uma jurisdição nacional, um Poder 

uno.106 

 

O artigo 112 da referida Emenda estabelece a organização do Poder 

Judiciário em: I - Supremo Tribunal Federal; II - Tribunais Federais de Recursos e 

Juízes Federais; III - Tribunais e Juízes Militares; IV - Tribunais e Juízes Eleitorais; V 

- Tribunais e Juízes do Trabalho; e VI - Tribunais Juízes Estaduais.  

 

O STF recobra autonomia, podendo decidir sobre a admissibilidade de 

recursos advindos de decisões de outros tribunais. O Tribunal Regional Federal 

(TRF) aumentou a sua competência em grau de recurso e ações ordinárias, em uma 

tentativa, também à época, de desafogar ou acelerar o trabalho do STF. 

 

Por fim, a investidura dos juízes federais foi alterada. Por concurso, 

ingressavam somente os juízes substitutos. Os titulares seriam escolhidos pelo 

Presidente da República, dentre os substitutos, em lista quíntupla, e alternadamente, 

por merecimento e antiguidade, em uma lista tríplice indicada pelo Tribunal Federal 

de Recursos. 

 

As reformas seguintes foram controversas. Em 1977, por meio da EC nº 07, 

criou-se o Conselho Nacional da Magistratura (artigo 112, inciso II da Constituição 

de 1967), composto por sete ministros, o qual foi extinto, por sinal, por despacho do 

STF, em 1998.  
                                                        
106 Conferir SADEK, Maria Tereza, A organização do poder judiciário no Brasil, p. 9. 
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Embora tenha sido previsto na Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei 

Complementar nº 35, de 14 de março de 1979), a Constituição Federal de 1988 foi 

silente a respeito do referido Conselho, até o advento da EC nº 45/2004. Esse órgão 

tinha por missão receber reclamações contra membros de tribunais e podia avocar 

processos disciplinares relativos a juízes de primeira instância.  

 

A EC nº 07 também conferiu ao Procurador-Geral da República a 

possibilidade de solicitação ao Supremo Tribunal Federal para avocar, como se 

fosse competência originária sua, qualquer processo no país no qual estivesse em 

risco possível perigo ou lesão “à ordem, saúde, à segurança ou finanças públicas”, 

cabendo a ele a interpretação desse risco.  

 

Lembremos que, segundo a Constituição de 1967 e a EC nº 69, somente o 

Procurador-Geral da República era o responsável pela arguição de 

inconstitucionalidade perante o STF, por meio de ação direta, sendo ele admitido e 

exonerado a qualquer tempo pela Presidência da República: o vínculo estreito e a 

dependência do Executivo são evidentes.107 

 

Se considerarmos a concentração de poderes no Executivo por meio da 

edição de decretos-lei, a possibilidade de criação e extinção de cargos por meio de 

sua competência exclusiva e a centralização de arrecadação da União, somadas ao 

anteriormente dito, a autonomia (inclusive financeira) do Poder Judiciário foi 

bastante reduzida no período. 

 

 

1.3.1.5 A Constituição Cidadã de 1988 

 

 

Certamente, é com o advento da Constituição Federal de 1988 que podemos 

falar em verdadeira autonomia do Poder Judiciário e no cumprimento do princípio da 

Independência dos Poderes.  

                                                        
107 O vínculo entre o Procurador-Geral da República (detalhe importante: nunca houve Procuradora-

Geral até a presente data) era tão significativo na preservação dos interesses do Executivo e, 
consequentemente, do Regime Militar, que, entre bacharéis de Direito, e o meio acadêmico em 
geral, chamavam-no de “Engavetador-Geral da República”. 
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É a partir dela que, efetivamente, organizacionalmente, administrativamente e 

financeiramente, o Poder Judiciário poderá gerir-se. Seus órgãos, em grande parte, 

foram reorganizados, mas, sobretudo, o Supremo Tribunal Federal terá um destaque 

como nunca antes visto. 

 

O artigo 92 prevê a composição do Poder Judiciário da seguinte forma: I - o 

Supremo Tribunal Federal; II - o Superior Tribunal de Justiça; III - os tribunais 

regionais federais e juízes federais; IV - os tribunais e juízes do trabalho; V - os 

tribunais e juízes eleitorais; VI - os tribunais e juízes militares; e VII - os tribunais e 

juízes dos estados e do Distrito Federal e territórios. Além disso, fazem parte do 

Poder Judiciário as Justiças Especiais: do Trabalho, Eleitoral e Militar. 

  

A Justiça dos estados é formada por órgãos de primeiro e segundo graus, e 

deve ser organizada pelos próprios estados, segundo as suas Constituições 

Estaduais. Os tribunais representam a Justiça de segundo grau. No primeiro grau, 

estão os juízes de Direito, os Tribunais do Júri, os juízes de paz e os Juizados 

Especiais.  

 

Destaque-se, também, que não se criou uma justiça agrária, sendo de 

competência da União a desapropriação para fins de reforma agrária. Mas o artigo 

126 ainda traz que, “para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça designará 

juízes de entrância especial, com competência exclusiva para questões agrárias”. 

 

Uma das grandes diferenças e novidades da Constituição de 1988 foi a 

instituição do Superior Tribunal de Justiça (33 ministros nomeados pela Presidência 

da República, ratificados pelo Senado), criado para incorporar parte das atribuições 

do Tribunal Federal de Recursos (extinto) e do Supremo Tribunal Federal, deixando 

este com a missão quase que exclusiva de Corte Suprema.108 

 

Foram criados, também, Juizados de Pequenas Causas e Especiais, e a 

Justiça de Paz, remunerados nos Estados, e o Conselho Nacional da Magistratura 

foi substituído pelo Conselho da Justiça Federal.  

                                                        
108 Ver subseção 3.5, no Capítulo 3 deste trabalho, especialmente sobre o papel específico do STF 

após a promulgação da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988.  



 
 

63 
 

 

Essa magistratura conta também com Tribunais Regionais Federais, que 

abrigam, no mínimo, sete magistrados, nomeados pela Presidência da República, e, 

desses Tribunais, assim como dos Estaduais e do Distrito Federal, há possibilidade 

de recurso especial ao STJ. 

 

As garantias da magistratura também revelam sua autonomia. Lembremos 

que, por essas garantias, sempre que possível, adveio a tentativa de interferência, 

manipulação ou controle do Poder Judiciário por parte do Executivo em momentos 

de exceção. 

 

Assim, desde o Poder Moderador do Imperador, os desacatos dos Marechais 

Republicanos ao STF, as intervenções diretas de Getúlio Vargas na nomeação e as 

aposentadorias compulsórias de Evandro Lins e Silva, Vitor Nunes Leal e Hermes 

Lima, de acordo com o AI-5 em 1969, vemos que somente com a Constituição 

Federal de 1988 é que, de fato, o Poder Judiciário ganha independência 

institucional, autoridade e autonomia, sem que a ordem democrática seja rompida.109 

 

Segundo André Ramos Tavares, com a citação de outros autores, inclusive as 

reformas constitucionais ao longo da História Constitucional Brasileira mostram as 

dificuldades que o Poder Judiciário teve para que a sua independência fosse 

respeitada: 

 

Ademais, sempre sofrendo com baixos vencimentos e intoleráveis 
inserções políticas, que lhes retiravam prestígio institucional e social, 
o Judiciário foi perdendo sua força. A reforma judiciária de 1921, 
promovida por meio da Lei n. 1795, por exemplo, segundo Júlio 
Cézar de Faria, “não representava afirmações seguras senão única e 
exclusivamente tentativas realizadas a medo, como se houvesse o 
propósito de evitar lograsse o poder judiciário condições que lhe 
positivassem realmente a independência” (FARIA, 1942:29). A 
justiça, por esse e outros motivos, no Brasil, “nunca mostrou sinais 
de excelência”. (FIGUEIREDO, 1999:42).110 

 

Ainda que, hoje, após a Constituição de 1988, tenhamos não somente muito a 

conquistar no tocante à verdadeira autonomia judicial, sobretudo por que temos, 

                                                        
109 Conferir SADEK, Maria Tereza, A organização do poder judiciário no Brasil, p. 34. 
110 Ver Manual do Poder Judiciário brasileiro, p. 34. 
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todavia, um “persistente processo depreciativo da Justiça”,111 evidencia-se a sua 

importância e o seu protagonismo com o próprio texto constitucional. 

 

As competências para legislar sobre ingresso, promoção e organização da 

carreira, bem como acerca de controle de verbas e vencimentos, hoje cabem à 

própria instituição. 

 

Trata-se, portanto, de fortalecimento, e não de ingerência dos demais 

Poderes. A construção dessa independência institucional não pode levar ao 

corporativismo nem a privilégios, sob pena de violar o fundamento da existência do 

próprio Poder Judiciário e suas funções. 

 

Ressalte-se que, diante da própria crise de legitimidade e atuação do Estado 

Social de Direito, o Brasil vem assistindo, recentemente, a um relevante aumento no 

exame das funções do Poder Judiciário, que passou a ser balizado como 

“esperança” nacional, muito em verdade a partir das atribuições que lhe foram dadas 

pela própria Constituição de 1988. 

 

Desse modo, como centro das atenções, o próprio Poder Judiciário, 

estampado sob a imagem principalmente do STF, passa a tomar uma relevância 

como distribuidor da justiça, passando até mesmo a significar, na expressão de 

alguns, o verdadeiro correspondente à vontade popular, estando a escutar “as vozes 

do povo”, cuja formulação não era inicialmente concebida no texto constitucional.112 

 

Esse movimento passa a refletir em diversas dimensões, acabando por 

impactar na própria formação das decisões do STF e, em seguida, do magistrado, 

                                                        
111 TAVARES, André Ramos, Manual do Poder Judiciário brasileiro Ibidem, p. 36-37. 
112 Trava-se, aqui, um debate teórico sobre as concepções atuais das funções jurisdicionais, 

especialmente as exercidas por Cortes Constitucionais. No Brasil, por exemplo, se, por um lado, 
salientamos neste trabalho a visão de André Ramos Tavares, devemos, por outro, relevar as 
contribuições de Gilberto Bercovici e Lenio Luiz Streck, em que a determinação de “valores 
políticos” traz carga demasiada de discricionariedade à decisão judicial, ao ponto de implicar a 
mitigação do princípio democrático e da própria legitimidade de atuação da jurisdição, devendo a 
decisão judicial, em especial no exercício da jurisdição constitucional, sempre estar atrelada à 
integridade do estipulado pela Constituição, sob pena de os direitos consagrados em um texto 
constitucional não serem levados a sério. Ver STRECK, Lenio Luiz, Verdade e consenso: 
Constituição, hermenêutica e teorias discursivas e Jurisdição constitucional e decisão jurídica; bem 
como CÁRCOVA, Carlos María, Direito, política e magistratura. 
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como será comentado posteriormente. Lembra-se, porém, que essa destinação 

acaba sendo objeto também de grande preocupação quando do exame do conteúdo 

decisório produzido nesse percalço. 

 

Como assinalado nas críticas formuladas à função jurisdicional e à situação 

institucional do Poder Judiciário, algumas construções teóricas serão incorporadas 

na estrutura normativa, dando maior campo de autonomia ao Poder Judiciário no 

exercício de suas atribuições.113 

                                                        
113 A esse respeito, mais uma vez nos remetemos à vasta bibliografia produzida por Lenio Luiz 

Streck, em seus artigos na coluna “Senso Incomum” (Revista Consultor Jurídico On-line), e em 
artigos e obras em que realiza forte crítica à patente “discricionariedade” das decisões judiciais, 
bem como condena o solipsismo da formação da decisão judicial, em um cenário em que a lei e a 
Constituição passam a ser aplicadas como “ato de vontade”. Conferir, dentre outros, Verdade e 
consenso: Constituição, hermenêutica e teorias discursivas; Hermenêutica, constituição e 
autonomia do direito. Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito, São 
Paulo, v. I, n. I, p. 65-77, jan./jun. 2009; Hermenêutica jurídica e(m) crise. 6. ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2005; e O que é isto: decido conforme minha consciência? Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2010. 
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2 AS TRANSFORMAÇÕES OCORRIDAS APÓS 1988 QUE CONTRIBUEM PARA 

UM CENÁRIO DE “PROTAGONISMO” DO PODER JUDICIÁRIO114 NO BRASIL 

 

 

O presente capítulo traz uma análise, a partir do relatado no Capítulo 1, das 

transformações ocorridas na concepção do constitucionalismo contemporâneo e no 

próprio Estado Social e Democrático de Direito. Essas transformações contribuíram 

para o atual protagonismo do Poder Judiciário. 

 

No caso do Brasil, esse cenário se deu a partir da Constituição de 1988, 

sendo que essas transformações se verificam, inclusive, com o exame quantitativo 

dos dados e índices trazidos neste trabalho sobre o Poder Judiciário brasileiro. 

 

 

2.1 Características e concepções atuais sobre o juiz, o Poder Judiciário e a 

jurisdição constitucional 

 

 

No período que segue após a Segunda Guerra Mundial, especialmente na 

Constituição de Bonn,115 notam-se mudanças significativas nas funções 

jurisdicionais, e, especialmente, com a consolidação dos modelos de controle de 

constitucionalidade. 

 

Os textos constitucionais desse período apresentam a difusão do modelo de 

controle de constitucionalidade concentrado na salvaguarda de direitos 

fundamentais.116 

 

Bem verdade que, desde a Constituição alemã do pós-Segunda Guerra 

Mundial, tentamos estabelecer um novo modelo de Estado, a partir da afirmação de 

                                                        
114 O protagonismo não é jurídico-institucional nem organizacional, mas se relaciona com a percepção 

social dos Poderes e a noção da confiança da esfera pública.  
115 É a Constituição alemã de 1949, também chamada de Lei Fundamental de Bonn, em razão de sua 

nomenclatura originária no alemão (Grundgesetz). 
116 Ver, por exemplo, as mudanças introduzidas pelas Constituições da Alemanha (1949), de Portugal 

(1976) e da Espanha (1978), bem como suas influências refletidas nos países do Leste Europeu e 
da América Latina, após os respectivos processos de redemocratização. 
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direitos sociais fracassados no bojo da Constituição de Weimar, a qual sedimentou a 

noção de Estado Social, em 1919. 

 

Nota-se que a introdução do Estado Social também teve os seus fios 

percorridos no âmbito dos EUA, particularmente a partir da propositura do New Deal 

por Franklin Delano Roosevelt, o que resultou, segundo Bruce Ackerman, em uma 

mudança na concepção do constitucionalismo tradicional pela própria Suprema 

Corte americana. A esse respeito, diz Ackerman: 

 

Nesse momento, os desentendimentos entre os julgadores liberais e 
os conservadores se empalideciam por trás do conflito entre a 
Suprema Corte e o Presidente. Na sua manifestação com relação ao 
dispositivo Schechter, Roosevelt conscientizou a nação de que o 
New Deal estava buscando desmantelar a verdadeira estrutura do 
constitucionalismo tradicional; e naquele momento, ele convenceu o 
Congresso a endossar um segundo, embora mais refinado, projeto 
legislativo que visava a uma redefinição revolucionária das relações 
dos cidadãos com a nação-Estado. [...] Ao levantar a questão dos 
princípios constitucionais durante o primeiro mandato experimental 
de Roosevelt, a Suprema Corte despenhou um papel essencial ao 
demonstrar, mesmo para os adversários do New Deal, que o povo 
verdadeiramente apoiava uma transformação na sua filosofia de 
governo.117 

 

Inaugura-se, então, um período marcado pelo surgimento das teorias 

discutindo a força normativa do próprio texto constitucional, que passa a ser 

entendido como dirigente da própria atividade legiferante, implicando uma nova 

percepção do juiz diante das demandas apresentadas sobre direitos garantidos nas 

Constituições. 

 

Além dessa mudança de centralidade normativa, a redemocratização de 

diversos Estados e a proliferação de crises políticas, como já mencionado no 

Capítulo 1, contribuíram para a formação de movimentos de juízes que buscam a 

aplicação efetiva da Constituição, defrontando-se com especial atenção da inércia 

do legislador, intuindo a aplicação direta da Carta Magna aos litígios.118 

                                                        
117 Transformações do direito constitucional: nós, o povo soberano. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p 

399-406, grifo do autor. 
118 É importante indicar que essa movimentação para a alteração do centro de normatividade do 

Direito ao magistrado entre a lei e a Constituição, por muitas vezes, não trazia uma sistemática 
inovadora na aplicação da lei, que ainda dava a discricionariedade ao magistrado para a solução 
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 A chegada do novo momento do constitucionalismo contemporâneo, 

destacando a Constituição como centro do Direito e pontuando a jurisdição 

constitucional como validadora da ordem constituída, reproduz uma nova 

visualização das atribuições do juiz constitucional.119  

 

Talvez um dos temas mais difíceis da teoria constitucional atual seja a 

dificuldade do tratamento da função do Poder Judiciário. A maioria dos estudos 

sobre o Poder Judiciário recai em uma visão normativa e sempre tenta delimitar o 

seu papel a partir da divisão de Poderes como previamente examinada. 

 

Isso demonstra que, necessariamente, essa visão está atrelada à de 

democracia constitucional, evidenciando que o exercício da soberania popular se dá 

no momento constituinte e por meio do Legislativo, mas o juiz nem sempre ocupa 

uma posição que de fato é sua no sistema constitucional. 

 

Inclusive, a posição de centralidade do juiz como aplicador do Direito é um 

dos cernes da teoria de Ronald Dworkin, que busca visualizar uma teoria do Direito 

como integridade, a qual é exemplificada por meio da figura mítica do “juiz 

Hércules”.120 

 

Nesse diapasão, Dworkin identifica uma clara distinção lógica entre normas 

jurídicas, separando-as em regras e princípios, que assim são trabalhados pelo 

autor: 

 

Os dois conjuntos de padrões apontam para decisões particulares 
acerca da obrigação jurídica em circunstâncias específicas, mas 

                                                                                                                                                                             

moral de casos complexos – como em Hart –, ou mesmo o reconhecimento da interpretação como 
ato de vontade do juiz na aplicação da lei – como visto em Kelsen. 

119 Conforme aludido previamente no Capítulo 1, a Assembleia Constituinte de 1987 elegeu um 
modelo híbrido de controle de constitucionalidade, indicando uma jurisdição constitucional difusa – 
vinculada à própria jurisdição ordinária do Poder Judiciário – e uma jurisdição constitucional 
concentrada – vinculada à atuação do Supremo Tribunal Federal como Tribunal Constitucional, em 
especial após a Emenda Constitucional nº 45/2004. 

120 Repise-se que Dworkin, conforme abordado no Capítulo 1, na sua obra “Taking rights seriously”, 
em resposta ao positivismo discricionário de H. L. A. Hart, busca mitigar qualquer noção de 
discricionariedade ou poder discricionário do juiz na solução de hard cases, que devem ser 
resolvidos por meio dos mesmos mecanismos que os easy cases, utilizando-se, como base, a 
decisão por princípios, como se verá. No mais, o “juiz Hércules”, de Dworkin, é dotado de 
capacidades supra-humanas para o exercício de sua função, incluindo a sapiência de todos os 
princípios e regras integrantes do ordenamento jurídico em que se insere naquele momento. 
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distinguem-se quanto à natureza da orientação que oferecem. As 
regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. Dados os fatos que 
uma regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a 
resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste 
caso em nada contribui para a decisão. [...] Os princípios possuem 
uma dimensão que as regras não têm – a dimensão do peso ou 
importância. Quando os princípios se intercruzam (por exemplo, a 
política de proteção aos compradores de automóveis se opõe aos 
princípios de liberdade de contrato), aquele que vai resolver o conflito 
tem de levar em conta a força relativa de cada um.121 

 

Assim, diante da existência de regras e princípios como normas no 

ordenamento jurídico, Dworkin afirma que o juiz, ao contrário do descrito no 

positivismo de Hart, deverá preservar a integridade do Direito por meio da aplicação 

de princípios, não sendo necessário inovar na construção discricionária de uma 

“nova norma jurídica” sem a legitimidade democrática prevista. 

 

Confira-se a posição de Dworkin: 

 

Em minha argumentação, afirmarei que, mesmo quando nenhuma 
regra regula o caso, uma das partes pode, ainda assim, ter o direito 
de ganhar a causa. O juiz continua tendo o dever, mesmo nos casos 
difíceis, de descobrir quais são os direitos das partes, e não de 
inventar novos direitos retroativamente.122 

 

Deve-se ressaltar que a proposta de Dworkin para “descobrir” o direito das 

partes e garantir a integridade do Direito não deve ser confundida com o 

jusnaturalismo, visto que o filósofo norte-americano visualiza a concretização de 

princípios que estão fundados em um sistema consolidado socialmente, como 

aponta Lúcio Antônio Chamon Júnior: 

 

                                                        
121 Taking rights seriously, p. 24-26, tradução nossa. Texto original, em Inglês: “Both sets of standards 

point to particular decisions about legal obligation in particular circumstances, but they differ in the 
character of the direction they give. Rules are applicable in an all-or-nothing fashion. If the facts a 
rule stipulates are given, then either the rule is valid, in which case the answer it supplies must be 
accepted, or it is not, in which case it contributes nothing to the decision. [...] Principles have a 
dimension that rules do not – the dimension of weight or importance. When principles intersect (the 
policy of protecting automobile customers intersecting with principles of freedom of contract, for 
example), one must who must solve the conflict has to take into account the relative weight of each”. 

122 Ibidem, p. 81, tradução nossa. Texto original, em Inglês: “I shall argue that even when no settled 
rule disposes of the case, one party may nevertheless have a right to win. It remains the judge’s 
duty, even in hard cases, to discover what the rights of the parties are, not to invent new rights 
retrospectively”. 
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Na verdade Dworkin parte de uma concepção de integridade que 
envolve obrigações e direitos recíprocos fundados em um sistema de 
princípios historicamente formado e assumido. É nesse sistema que 
se encontram já definidas as recíprocas obrigações: não se 
fundamenta em uma noção a priori, mas sim socialmente 
construída.123 

 

Dessa forma, a integridade do Direito em Dworkin é posta sistematicamente 

como dois princípios: (a) da integridade na legislação; e (b) da integridade na 

adjudicação – ou prestação jurisdicional, cuja estipulação assim é descrita pelo 

norte-americano: 

 

Eu distingui dois ramos ou formas de integridade, listando dois 
princípios: integridade na legislação e integridade no Judiciário. O 
primeiro restringe o que o nosso legislador e outros legisladores 
possam propriamente fazer ao expandir ou mudar nossos 
parâmetros públicos. O segundo exige que nossos juízes, tanto 
quanto possível, tratem o nosso presente sistema de parâmetros 
públicos como um conjunto coerente de princípios a serem 
expressados e respeitados, e que, para esse fim, interpretem tais 
parâmetros para encontrar parâmetros implícitos entre e abaixo 
daqueles parâmetros explícitos.124  

 

Todavia, em que pese Jürgen Habermas admitir a teoria do Direito de 

Dworkin como pressuposto para a discussão sobre a sua “teoria discursiva do 

Direito”, o filósofo alemão pondera algumas críticas à proposta formulada pelo norte-

americano. 

 

Destarte, Habermas indica a teoria do Direito de Dworkin como “pretensiosa”, 

reconhecendo que a proposta formulada pelo norte-americano reconcilia a 

racionalidade na formação da decisão jurídica para a aplicação do Direito, como se 

vê no seguinte trecho: “A teoria do Juiz Hércules reconcilia as decisões 

                                                        
123 Tertium non datur: as pretensões de coercibilidade e validade em face de uma teoria da 

argumentação jurídica no marco de uma compreensão procedimental do Estado Democrático de 
Direito. In: CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade (Coord.). Jurisdição e hermenêutica 
constitucional no Estado Democrático de Direito. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004. p. 79-120, p. 
98, grifo do autor. 

124 Law’s empire. Cambridge: Harvard University Press, 1986, p. 217, tradução nossa. Texto original, 
em Inglês: “I distinguished two branches or forms of integrity by listing two principles: integrity in 
legislation and integrity in adjudication. The first restricts what our legislator and other lawmakers 
may properly do in expanding or changing our public standards. The second requires our judges, so 
far as this is possible, to treat our present system of public standards as expressing and respecting 
a coherent set of principles, and, to that end, to interpret these standards to find implicit standards 
between and beneath the explicit ones”. 
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racionalmente construídas no passado com a pretensão à aceitabilidade racional no 

presente, ou seja, reconcilia a história com a justiça”.125 

 

Porém, Habermas identifica que o “juiz Hércules” implica o reconhecimento de 

uma figura solitária para a construção do Direito, com uma produção monológica, 

argumentando que o processo de construção de um ordenamento jurídico coerente 

seria melhor se compartilhado democraticamente na construção discursiva de uma 

teoria argumentativa do Direito, para que se garantisse uma integridade racional do 

sistema. 

 

Sustenta Habermas: 

 

Contudo, precisamente do ponto de vista da integridade, teria de 
libertar o Hércules da solidão de uma construção teórica 
empreendida monologicamente. Dworkin, imitando Parsons, entende 
o Direito como meio da integração social, mais precisamente, como 
um médium que permite manter a autocompreensão de uma 
comunidade solidária, em uma forma por demais abstrata. Nas 
sociedades complexas, essas relações de reconhecimento mútuo, 
que se produzem em formas de vida concreta por meio do agir 
comunicativo, só se deixam generalizar abstratamente por meio do 
Direito [...]. Entretanto, é possível ampliar as condições concretas de 
reconhecimento por meio do mecanismo de reflexão do agir 
comunicativo, ou seja, por meio da prática de argumentação, que 
exige de todo participante a assunção das perspectivas de todos os 
outros.126 

 

Assim, Habermas, apoiado em Klaus Günther, critica a sustentabilidade da 

pretensão monológica do juiz Hércules e a sua função supra-humana, ponderando 

                                                        
125 Between facts and norms: contributions to a discourse theory of law and democracy. Cambridge: 

The MIT Press, 1996, p. 213, tradução nossa. Texto original, em Inglês: “The theory of Judge 
Hercules reconciles the rationally reconstructed decisions of the past with the claim to rational 
acceptability in the present, it reconciles history with justice”. 

126 Ibidem, p. 223, tradução nossa. Texto original, em Inglês: “However, precisely the standpoint of 
integrity would have to free Hercules from the solitude of monologically conducted theory 
construction. This is because Dworkin, like Parsons, conceives law as a means of social integration, 
indeed as a medium that sustains the self-understanding of a solidary community, albeit in a highly 
abstract form. The relations of reciprocal recognition established in concrete forms of life through 
communicative action can be generalized in complex societies only through law […]. However, the 
mechanism for expanding relations of mutual recognition among natural persons into the abstract 
juridical relationship of mutual recognition among legal persons is supplied by a reflexive form of 
communicative action, namely, the practice of argumentation demanding each participant adopt the 
perspective of everyone else”.  
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as limitações de indeterminação dos paradigmas “precompreendidos”, como explica 

o filósofo alemão: 

 

O princípio monológico torna-se especialmente insustentável, quando 
se tem como necessários paradigmas jurídicos redutores de 
complexidade, como é o caso de Günther. Pois a precompreensão 
paradigmática do Direito em geral só pode colocar limites à 
indeterminação do processo de decisão iniciado teoricamente a partir 
de uma medida suficiente de segurança jurídica, se for compartilhada 
intersubjetivamente por todos os parceiros do Direito e se expressar 
uma autocompreensão constitutiva para a identidade da comunidade 
jurídica.127 

 

A partir dessa reconstrução do Direito por meio de uma teoria discursiva, 

Habermas assevera que a jurisdição constitucional deverá assumir o compromisso 

de garantir as condições processuais para o exercício da autonomia pública e da 

autonomia privada dos cidadãos na construção argumentativa do Direito.128 

 

Afirma Habermas: 

 

Somente as condições procedimentalistas para a gênese 
democrática dos estatutos legais asseguram a legitimidade da lei 
promulgada. Se alguém começa com esse entendimento de fundo 
democrático, também é possível entender os poderes do Tribunal 
Constitucional de acordo com o propósito da separação de Poderes: 
o Tribunal Constitucional deve vigiar apenas esse sistema de direitos 
que torna as autonomias pública e privada desses cidadãos 
igualmente possíveis.129 

 

                                                        
127 Between facts and norms: contributions to a discourse theory of law and democracy, p. 223, 

tradução nossa. Texto original, em Inglês: “The monological approach becomes even less tenable if, 
like Günther, one considers it necessary to rely on legal paradigms that reduce complexity. The 
paradigmatic preunderstanding of law in general can limit the indeterminacy of theoretically informed 
decision making and guarantee a sufficient measure of legal certainty only if it is intersubjectively 
shared by all citizens and expresses a self-understanding of the legal community as a whole”. 

128 A esse respeito, é mister contextualizar que Habermas faz a sua análise em consonância com 
Klaus Günther, conforme ele expõe na obra mencionada na nota anterior, se deparando ante uma 
realidade em que o Tribunal Constitucional da Alemanha havia solidificado a chamada 
“jurisprudência dos valores”, implicando o reconhecimento de um grau de autoritarismo na prática 
da jurisdição constitucional alemã. Conferir, também, STRECK, Lenio Luiz, Jurisdição constitucional 
e decisão jurídica. 

129 Op. cit., p. 263, grifo do autor, tradução nossa. Texto original, em Inglês: “Only the procedural 
conditions for the democratic genesis of legal statutes secures the legitimacy of enacted law. If one 
starts with this democratic background understanding, one can also make sense of the powers of 
the constitutional court in a way that accords with the purpose of separation of powers: the 
constitutional court should keep watch over just that system of rights that make citizens private and 
public autonomy equally possible”. 
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Sob essa perspectiva da teoria discursiva do Direito, a jurisdição 

constitucional no Estado Democrático de Direito deverá ser tratada a partir da 

garantia dos processos legiferantes democraticamente assegurados e da garantia 

do devido processo constitucional, conforme propõe Marcelo Andrade Cattoni de 

Oliveira: 

 

1. Garantia do devido processo legislativo democrático; ou seja, 
democracia e abertura nos discursos de justificação; 
2. Garantia do devido processo constitucional; ou seja, 
imparcialidade e adequabilidade nos discursos de aplicação 
constitucional. 
Ad 1 - Sob o paradigma do Estado Democrático de Direito, a 
Jurisdição Constitucional deve referir-se primeiramente aos 
pressupostos comunicativos e às condições processuais para uma 
gênese democrática do Direito. [...] 
Ad 2 - Nessa perspectiva, a Jurisdição Constitucional deve garantir, 
de forma constitucionalmente adequada, a participação, nos 
processos constitucionais de controle judicial de constitucionalidade 
da lei e do processo legislativo, dos possíveis afetados por cada 
decisão, em matéria constitucional, através de uma interpretação 
construtiva que compreenda o próprio Processo Constitucional como 
garantia das condições para o exercício da autonomia jurídica dos 
cidadãos. [...] 
Ad 3 - Como a atuação da Jurisdição Constitucional deve referir-se 
às condições procedimentais do processo legislativo 
constitucionalmente estruturado, de acordo com o qual os cidadãos, 
no exercício de seu direito de autodeterminação, possam realizar o 
projeto cooperativo de estabelecer condições recorrentemente mais 
justas de vida, essa atuação deve justamente assegurar o sistema de 
direitos que apresentam tais condições procedimentais e que, assim, 
garantem as autonomias pública e privada dos cidadãos, não 
somente perante o poder administrativo do Estado, mas também em 
face do poder social e econômico. 
Ad 4 - Vista essa perspectiva, a tarefa da Jurisdição Constitucional 
envolve a própria questão acerca do futuro de uma Democracia, 
assim como a relação entre a Constituição e o tempo, o que envolve 
a reconstrução, p. ex., de um “princípio constitucional da 
reversibilidade das decisões”, ao lado de um “princípio da não 
escravidão voluntária”, como corolários do princípio democrático, 
princípios, esses, que devem estruturar os processos formais e 
informais de mudança constitucional.130 

 

Ressalte-se que essa proposta de jurisdição constitucional sob a égide de 

uma teoria discursiva do Direito vem em confronto com a doutrina substantivista de 

                                                        
130 Devido processo legislativo e Estado Democrático de Direito: uma justificação democrática do 

controle jurisdicional de constitucionalidade das leis e do processo legislativo. In: CATTONI DE 
OLIVEIRA, Marcelo Andrade. (Coord.). Jurisdição e hermenêutica constitucional no Estado 
Democrático de Direito. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004. p. 259-299, p. 296-298, grifos do 
autor. 
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Robert Alexy, que, não obstante reconhecer a existência dos princípios no 

ordenamento jurídico, propõe uma delimitação e uma confecção de ponderação 

principiológica, de cunho axiológico. 

 

De acordo com Lúcio Antônio Chamon Júnior, Robert Alexy, compreendendo 

que os princípios seriam mandatos de otimização, admite que eles estariam sujeitos 

à ponderação e poderiam ser preferidos uns perante os outros, dando uma 

roupagem deontológica à sua concepção de princípio, estando sujeitos a um 

controle de otimização na aplicação do Direito,131 de modo que, no final, acabam 

tendo caráter axiológico. Nesse sentido, em suas palavras, 

 

Definitivamente, a roupagem deontológica que Alexy pretende 
imprimir aos conceitos dos princípios como ele os concebe não se 
trata mais que uma farsa. Por baixo de sua pretensão de validade 
enunciada, encontramos uma operacionalização axiológica das 
normas de “otimização”.132 

 

Essa proposição alexyana acaba, em verdade, a colocar o Direito como uma 

questão de preferência de valores, os quais estão sujeitos à escolha livre de um juiz, 

que deverá, no caso concreto, ponderar quais valores (princípios axiológicos) 

necessitam ser protegidos. 

 

A esse respeito, continua Chamon Júnior: 

 

Tratar os princípios como pretende Robert Alexy é submeter o 
Direito, e sua aplicação, a uma questão de preferências perante a 
fins que não seguem uma ótica capaz de ser defendida como válida 
diante de um sistema de direitos fundamentais. A operação de 
ponderação é, assim, alheia a qualquer critério de racionalidade 
normativa, transformando-se em uma discussão que chega, para 
Habermas, a resultados discricionários ou arbitrários. A norma, 
podemos dizer, não é mais ou menos realizada ou ordenada. Ela 
submete a uma noção binária. [...] Ora, ou o direito é obedecido, ou 
não é. O direito subjetivo não pode ser mais ou menos: se ele não se 
submete a um peso gradual que pode ceder tanto perante outros 

                                                        
131 Frise-se, aqui, mais uma vez, a importância da figura do juiz na aplicação do Direito perante a 

jurisdição constitucional como enfoque para a construção da teoria do Direito, que não foge à regra 
na doutrina de Alexy. 

132 Tertium non datur: as pretensões de coercibilidade e validade em face de uma teoria da 
argumentação jurídica no marco de uma compreensão procedimental do Estado Democrático de 
Direito, p. 108, grifos do autor. 
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direitos como também a metas coletivas, contrariamente a 
Dworkin.133 

 

Cássius Guimarães Chai assevera que, ao nos depararmos com as teorias de 

sistemas sociais propostas por Niklas Luhmann, verificamos que a Constituição é 

identificada como uma conquista evolutiva, que significaria um meio responsável por 

acoplar o sistema do Direito e o sistema da política, sem que haja “corrupção de um 

e de outro”: 

 

A multiforme manifestação das interações sociais e dos interesses 
individuais e coletivos, impregnada pela crescente complexidade 
quanto à inexistência de uma identidade singular que a todos, na 
sociedade, represente a priori, impõe-se repensar-se a Constituição 
como um médium que acople o sistema do direito e o sistema da 
política, sem que se permita a manutenção da corrupção de um e de 
outro. O que Luhmann designou como conquista evolutiva, uma 
reação à corrupção entre aqueles dois sistemas, ao tempo que 
marca a diferenciação entre ambos.134 

 

Apesar dessa percepção entre a Constituição – e, consequentemente, sobre 

a jurisdição constitucional – e os sistemas do Direito e da política, Chai esclarece 

que a teoria de Luhmann indica que o sistema do Direito apenas pode produzir e 

reproduzir o Direito, sendo um sistema dito autopoiético. 

 

Nessa linha, explica Chai: 

 

Semelhantemente a todo sistema, o do Direito é auto-referencial, 
porque ele próprio constitui os elementos que lhe dão forma como 
unidades de função, e esses por sua vez se reproduzem 
permanentemente. Isto é, a autopoieses traduz-se em um processo 
de conhecimento construtivista. Razão pela qual o sistema jurídico é 
operativamente fechado quanto à sua atividade normativa 
(normatividade), mas aberto cognoscitivamente.135 

 

                                                        
133 Tertium non datur: as pretensões de coercibilidade e validade em face de uma teoria da 

argumentação jurídica no marco de uma compreensão procedimental do Estado Democrático de 
Direito, p. 112-113, grifo do autor. 

134 A Constituição negada: a recusa do sentido da aquisição evolutiva e da indiferenciação funcional. 
In: CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade (Coord.). Jurisdição e hermenêutica constitucional no 
Estado Democrático de Direito. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004. p. 139-169, p. 167, grifo do 
autor. 

135 A Constituição negada: a recusa do sentido da aquisição evolutiva e da indiferenciação funcional, 
p. 573, grifo do autor. 



 
 

76 
 

 

Portanto, implica-se que, de acordo com Chai, para Luhmann, a interpretação 

e a aplicação da Constituição, que atua como médium entre o sistema do Direito e o 

da política, serão realizadas por um círculo de intérpretes, como o Poder Executivo e 

o Poder Judiciário, cada um dentro de suas atribuições, independentes, ressaltando 

que o produto do sistema do Direito repercute apenas na produção e na reprodução 

do Direito.  

 

Como aponta Chai: 

 

De um lado, o Poder Executivo e ao seu lado o Poder Judiciário, a 
autoridade deste e a autonomia daquele, em menor ou maior 
intensidade, ambos interpretam e aplicam a Constituição. De fato, a 
prática, as tradições e as imposições institucionais têm reconhecido 
essa atividade hermenêutica a ambos. Aliás, os Poderes integram o 
círculo de intérpretes da Constituição. E o fazem, 
independentemente, movidos a fim de cumprirem com suas 
obrigações nela inscritas. No sistema brasileiro, por exemplo, ao 
chefe do Executivo cabem o veto e a anistia, mas ao Judiciário cabe 
a verificação dos seus impactos, uma vez que manifestados, tanto o 
veto quando a anistia repercutem no sistema jurídico, e mais, apenas 
se realizam juridicamente enquanto tais.136 

 

Ainda, dentre as propostas contemporâneas para lidar com essa localização 

do Poder Judiciário e a jurisdição constitucional dentro da democracia constitucional, 

destaca-se também a formulada por Bruce Ackerman, em seu artigo “The new 

separation of powers”, publicado em janeiro de 2000, pela Harvard Law Review. 

 

Ackerman propõe o que ele denomina de constrained parliamentarism,137 

como nova forma a ser adotada na própria separação dos Poderes, afastando a 

possibilidade de que uma das entidades seja “superior” à outra, atribuindo 

independência administrativa, política e financeira às entidades responsáveis pelo 

controle. 

 

Nessa nova proposta, no que versa sobre a atividade jurisdicional (ordinária e 

constitucional), Ackerman contempla uma separação entre: (a) a Corte 

Constitucional, responsável por restringir a vontade parlamentar de ir contra os atos 

                                                        
136 A Constituição negada: a recusa do sentido da aquisição evolutiva e da indiferenciação funcional, 

p. 565. 
137 Em Português, Parlamentarismo contido ou restringido (tradução nossa). 
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de soberania popular de acordo com a sua conveniência; e (b) um poder de 

distribuição de justiça, visando à implementação dos direitos assegurados na 

democracia constitucional. 

 

No que concerne à necessidade da Corte Constitucional no constrained 

parliamentarism, veja-se o que diz Ackerman: 

 

Será necessária uma Corte Constitucional para transformar os 
princípios promulgados pelo povo em realidades operacionais. Sem o 
instituto da revisão judicial, a maioria parlamentar governante terá 
incentivos incontornáveis para ignorar atos anteriores de soberania 
popular sempre que for conveniente. Esse resultado só gerará 
cinismo sobre a própria possibilidade de que o povo possa dar 
ordens de marcha aos seus representantes governamentais e 
esperar que esses representantes o obedeçam. Somente uma Corte 
Constitucional forte pode servir a essa função.138 

 

Ou seja, não obstante apresentar uma nova engenharia constitucional, com 

base no modelo americano e inglês, Ackerman reconhece a importância da 

jurisdição constitucional, em especial de uma Corte Constitucional, como garantidora 

dos próprios fundamentos da ordem constitucional democrática, em que pese ter 

pressupostos distintos das teorias europeias, que serviram de grande inspiração 

para o modelo brasileiro.139 

 

Esse é um problema, porque, no fundo, já não temos a centralidade da lei 

como ponto de partida para a aplicação do Direito, mas sim o poder normativo da 

Constituição. No final das contas, o controle das leis é feito pelos juízes, baseando-

se em um sistema de consenso do “valor superior da Constituição” como momento 

de expressão da soberania popular. 

 

                                                        
138 The new separation of powers. Harvard Law Review, Cambridge, v. 113, n. 3, jan. 2000, p. 667, 

tradução nossa. Texto original, em Inglês: “We will require a constitutional court to make the 
principles enacted by the people into operating realities. Without the institution of judicial review, the 
reigning parliamentary majority will have overwhelming incentives to ignore prior acts of popular 
sovereignty whenever it is convenient. This result will only generate cynism about the very possibility 
that the people can give marching orders to their governmental representatives and expect these 
representatives to obey them. Only a strong constitutional court can serve this function”. 

139 Sobre uma possível aplicação da teoria do constrained parliamentarism de Ackerman no sistema 
brasileiro por meio de uma proposta de Emenda Constitucional, conferir BADAWI, Karina Bonetti. 
Separação dos poderes no Brasil e a teoria de Bruce Ackerman. 2014. Tese (Doutorado em Direito 
Político e Econômico) – Faculdade de Direito, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 
2014. 
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É nesse contexto que, rejeitando o substancialismo “solipsista” (discricionário) 

de Alexy e o procedimentalismo discursivo, Lenio Luiz Streck, fundado nas noções 

de alteração do paradigma do Estado Democrático de Direito, consoante o espectro 

apresentado por Jorge Miranda e Elias Diaz, superando a noção de Estado Social, 

exige uma nova posição hermenêutica. Assim explica Streck: 

 

O modelo substancialista – que, em parte, aqui subscrevo, sempre 
rechaçando qualquer hipótese de decisionismos/ativismos – trabalha 
na perspectiva de que a Constituição estabelece as condições do 
agir político-estatal, a partir do pressuposto de que a Constituição é a 
explicitação do contrato social (contrato social também deve ser 
entendido a partir do paradigma hermenêutico, e não como um ponto 
de partida congelado). Penso que, nesse contexto, é possível dizer 
que o substancialismo se aproxima ou é caudatário do 
constitucionalismo dirigente que ingressa nos ordenamentos dos 
países após a segunda guerra, Consequentemente, é inexorável 
que, com a positivação dos direitos sociais-fundamentais (produção 
democrática do direito), o Poder Judiciário (e, em especial, a justiça 
constitucional) passe a ter um papel de relevância, mormente no que 
pertine à jurisdição constitucional.140 

 

Dessa forma, o debate hermenêutico implica, em verdade, a discussão a ser 

tomada pelo Poder Judiciário – e pela jurisdição constitucional – na concretização 

dos direitos, em especial diante de uma nova tendência de judicialização, como 

aponta Streck: 

 

No fundo, essa discussão entre posturas substancialistas e 
procedimentalistas tem como pano de fundo a questão de se saber 
qual o papel do Judiciário na concretização de direitos. Este ponto é 
tão problemático que, em face de uma tendência de judicialização 
(ou se quisermos, em face da chamada judicialização da política), há 
países que, buscando evitar uma centralização no Judiciário – e 
assim, por vezes, ativismos judiciais ou juristocracias –, apresentam 
soluções alternativas que não fazem da jurisdição o centro da 
tomada de decisões políticas.141 

 

O que sugere dizer que, com esse paradigma do constitucionalismo 

contemporâneo exsurgente do Estado Democrático de Direito, o Poder Judiciário, 

inserido no âmbito de atribuição do juiz à jurisdição constitucional, naturalmente 

                                                        
140 Jurisdição constitucional e decisão jurídica, p. 164, grifos do autor. 
141 Ibidem, p. 179. 
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ascenderá a uma posição de “protagonismo” perante a ordem constitucional, com o 

fim de cumprir a Constituição.142 

 

Nesse sentido, conclui Streck: 

 

Em face do que foi exposto, entendo que o Poder Judiciário não 
pode assumir uma postura passiva diante da sociedade. Na 
perspectiva aqui defendida, concebe-se ao Poder Judiciário (lato 
sensu, entendido aqui como justiça constitucional) uma nova 
inversão no âmbito das relações dos poderes de Estado, levando-o a 
transcender as funções de checks and balances, mediante uma 
atuação que leve em conta a perspectiva de que os direitos 
construídos democraticamente – e postos na Constituição – têm 
precedência mesmo contra textos legislativos produzidos por 
maiorias eventuais.143 

 

Obviamente, isso leva à percepção de um protagonismo do Poder Judiciário 

frente ao Legislativo. E, em última análise, ao reconhecimento de um protagonismo 

das Cortes Constitucionais em relação ao Legislativo.144  

 

Bem verdade que esse protagonismo do Poder Judiciário, destacado, 

comumente, na aparição do juiz na tomada de decisão política, em meio à chamada 

judicialização da política – em especial diante das promessas consolidadas nos 

textos constitucionais –, recai em uma forma tida como perigosa vulgata, o chamado 

ativismo judicial.145  

 

                                                        
142 Entendida, aqui, a partir do proposto por Streck, como um paradigma hermenêutico que deve 

“constituir-a-ação” da atividade jurídica. Cf. Jurisdição constitucional e decisão jurídica; e Verdade e 
consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas.  

143 Jurisdição constitucional e decisão jurídica, p. 178. 
144 Nesse âmbito, aponte-se que o “protagonismo” não reflete uma “assimetria jurídica” na formação 

dos Poderes. Em verdade, a partir do novo paradigma de Estado Social e Democrático de Direito, a 
centralidade da jurisdição constitucional como concretizadora dos direitos assegurados na 
Constituição possui um efeito de reconhecimento sociológico da importância do Poder Judiciário no 
ideário da sociedade civil. 

145 A descrição do “ativismo judicial” como vulgata da judicialização da política, diante da centralidade 
fundamental do necessário protagonismo do Poder Judiciário no exercício da jurisdição 
constitucional, é relatada, detalhadamente, no Capítulo 3 da presente tese, posto que, apesar de 
ser diagnosticado como uma característica (negativa) da nova posição da jurisdição constitucional e 
do juiz na ordem constitucional, o ativismo judicial é levado, neste trabalho, como um desafio a ser 
superado estruturalmente.  
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Os juízes não são mais instrumentos que “pronuncia[m] as palavras da lei, 

seres inanimados que não podem moderar nem a força nem o rigor da lei”,146 como 

Montesquieu concebia, mas se transformaram, em muitas situações, em “defensores 

dos direitos e das garantias cidadãs”. 

 

A jurisdição constitucional, considerando os juízes integrantes do Poder 

Judiciário, deve ter presente também o controle de convencionalidade na missão de 

guarda dos direitos consagrados na Constituição, assim como a necessidade de um 

diálogo permanente, para que esse controle seja o mais efetivo possível.147 

 

Se é conveniente ou não essa nova postura, é outra questão, pois trata-se de 

assumir um ponto de vista valorativo quando toma uma atitude diante do dever-ser 

(Sollen). 

 

Ainda, enfatizem-se as dificuldades da legislação para alcançar o que hoje 

chamamos de complexidade crescente desde o século XX. Nesse momento, vê-se 

que a judicialização seria uma consequência inevitável da crise do Estado Social, o 

que reforça o protagonismo do Poder Judiciário nos dias atuais, levando a um 

modelo híbrido entre o Civil Law e o Common Law. 

 

Os pressupostos do positivismo, inaugurado com o próprio constitucionalismo, 

levam à constatação de uma necessidade de “criatividade do juiz”, típica do 

Common Law, dada a suposta completude do ordenamento, com a necessidade de 

decisão judicial, levando, obviamente, a decisões judiciais que devem estar atentas 

às demandas sociais. 

 

Ressaltamos, como já exposto anteriormente neste trabalho, que o próprio 

modelo de positivismo kelseniano dá ao juiz uma margem discricionária de liberdade 

e criação, quando da aplicação da norma judicial em concreto. Essa margem 

                                                        
146 O espírito das leis, p. 112. 
147 Vale notar que, em discurso de posse de Roberto de Figueiredo Caldas como Juiz Presidente da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Presidente da Costa Rica, na ocasião, ressaltou a 
importância do controle de convencionalidade pelos Estados, bem como a necessidade de um 
Direito com medidas preventivas internacionais em direitos humanos, invocando, inclusive, o Artigo 
27 da Convenção Americana de Direitos Humanos para a responsabilização dos Estados-membros. 
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discricionária na decisão judicial é objeto de críticas à própria completude 

democrática. 

 

A “criação” do Direito se dá, nesse viés, também, a partir da intervenção 

judicial, o que gera uma tensão na separação de Poderes. Todavia, bem verdade 

que essa tensão só se materializa caso a separação de Poderes constituídos seja 

concebida de forma estanque.  

 

Hoje, sabemos que a valorização da justiça e o reconhecimento dos direitos 

fundamentais tutelados não pode se esgotar em códigos binários “positivistas”. 

 

Muitas vezes, os juízes são acusados de “legislar”, sendo que essa suposta 

atividade legiferante ocorre, na maioria dos casos, nas chamadas “zonas cinzentas 

do ordenamento jurídico”, oriundas da consignação da legislação e da aplicação do 

Direito (subsunção da norma).  

 

Ainda sim, os juízes devem ser fiéis ao sistema jurídico. Mas isso não 

significa uma submissão cega à “lei”, nos moldes do positivismo exegeta, sequer 

que o juiz tenha uma discricionariedade ou aplique a lei como ato de vontade, nas 

construções do positivismo normativo. 

 

Temos vários exemplos recentes, como as súmulas vinculantes e o Novo 

Código de Processo Civil, em especial em seus artigos 486 e 489, adotando a 

superação do precedente (overruling e distinguishing)148 para decidir, mostrando a 

aproximação do Civil Law e do Common Law149,150. 

                                                        
148 Em Português, overruling seria uma mudança de regra, quando, ao julgar um determinado caso 

concreto, é percebido pelo tribunal que a sua jurisprudência deve ser revista. Isso pode ocorrer, por 
exemplo, em razão de evolução histórica ou por mudanças realizadas no ordenamento jurídico que 
fundamentava a jurisprudência anterior. Já o distinguishing pode ocorrer no julgamento de um caso 
concreto que apresenta características particulares ou especiais que não permitem a aplicação 
adequada da jurisprudência de um tribunal àquela situação; neste caso, há uma distinção entre a 
norma jurídica e a norma de decisão, afastando, por exemplo, a aplicação de uma súmula do 
tribunal. 

149 Entende-se como Common Law uma visão sobre o juiz que é muito mais criativa do que no Civil 
Law. Remeta-se, aqui, ao processo de “descobrimento” dos princípios que regem a integridade do 
Direito, como proposto no sistema de Ronald Dworkin. 

150 Atentamos, neste ponto, que, ao contrário do indicado por parte da doutrina processualista, o 
incidente de resolução de demandas repetitivas não encontra amparo no chamado stare decisis do 
Common Law, não correspondendo ao seu sistema de precedentes. Cf. STRECK, Lenio Luiz; 
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Com a possibilidade emergida da Constituição de 1988, de maior acesso à 

justiça, verificou-se que o referido acesso poderia ser canalizado por meios 

tradicionais, como o pleito judicial para a efetivação de direitos, como também a 

sociedade civil poderia ser beneficiada por meios alternativos de acesso à justiça, 

que não passassem, ao menos no imaginário social, pela chancela de um juiz de 

Direito.  

 

 

2.2 Os índices de aumento da litigiosidade151 no Estado Democrático de Direito 

 

 

No período que se segue à promulgação da Constituição Federal de 1988, 

como já ressaltado em diversas obras, temos uma crescente busca pelo Poder 

Judiciário, que leva alguns autores a falar em explosão de conflituosidade.152 

 

É fato que, além da criação de novos mecanismos de acesso ao Judiciário, 

tais como Juizados Especiais, Varas Especializadas, dentre outros, já pensados 

para melhorar a celeridade do próprio Judiciário em atender às demandas, tivemos 

um crescimento de litígios que outrora não acontecia.  

 

Contudo, se, por um lado, a litigiosidade crescente é fator que evidencia o 

papel do Poder Judiciário, por outro, não significa que devamos ficar satisfeitos com 

esse resultado nem devamos pensar apenas em soluções de gerenciamento dos 

conflitos para evitar tal situação. 

 

A desigualdade social presente historicamente, que nossa Constituição 

Cidadã não consegue resolver apenas com a incorporação de novos direitos, 

                                                                                                                                                                             
ABBOUD, Georges. O que é isto – o sistema (sic) de precedentes no CPC? Revista Consultor 
Jurídico On-line, [S.l.], 19 ago. 2016. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2016-ago-18/senso-
incomum-isto-sistema-sic-precedentes-cpc>. Acesso em: 28 abr. 2017. 

151 Considerando os dados trazidos na sequência, perguntamos se não seria mais adequado indicar, 
neste momento, a ocorrência de uma verdadeira “explosão” da litigiosidade, reforçando o 
protagonismo da jurisdição constitucional (e do Poder Judiciário) no Estado Social e Democrático 
de Direito. 

152 Ver a respeito, por exemplo, duas obras de José Eduardo Faria: Justiça e conflito: os juízes em 
face dos novos movimentos sociais. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, especialmente 
p. 96 e seguintes; e O Brasil pós-constituinte, já citada anteriormente. 

http://www.conjur.com.br/2016-ago-18/senso-incomum-isto-sistema-sic-precedentes-cpc
http://www.conjur.com.br/2016-ago-18/senso-incomum-isto-sistema-sic-precedentes-cpc


 
 

83 
 

 

principalmente sociais, e de outras normas protetivas, é, sem dúvida, uma das 

razões da conflituosidade contida que emerge e cresce após 1988. 

 

Já alertava o Ministro Ricardo Lewandowski, em seu discurso de posse como 

Presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que as novas 

demandas sociais levadas ao Poder Judiciário fizeram “[...] com que os casos 

submetidos à sua apreciação crescessem de forma exponencial”.153 

 

André Ramos Tavares, com base no ano de 2013, menciona o exemplo da 

Justiça Federal, que havia julgado 1,2 milhões de processos naquele ano, os quais 

correspondiam apenas a 20% do total da demanda (6 milhões), de tal sorte que 

levaria, de acordo com o tempo dispendido para os feitos, 20 anos para julgar os 

processos restantes.154  

 

Embora a falta de “celeridade” seja um dos motivos do alto número de litígios 

e de sua inflação, há outros fatores que, cremos sim, são significativos para a 

existência desse fenômeno no bojo do Estado Democrático de Direito.155 

 

Como visto no Capítulo 1, o Poder Judiciário esteve à margem dos demais 

Poderes do Estado, inclusive no Brasil, passando a ter mais destaque com o 

surgimento do Estado Social e das teorias do positivismo normativo (e suas 

contraposições críticas).  

 

Ocorre, ainda, que, até a segunda metade do século XX, as contradições do 

sistema capitalista e, consequentemente, o agravamento dos conflitos sociais 

gerados pelo Estado Liberal foram “afastados” do Judiciário, e, a partir do momento 

em que temos a incorporação dos direitos sociais nos textos constitucionais, não 

somente o controle sobre o Judiciário tende a aumentar, como também o seu papel, 
                                                        
153 Discurso de abertura do ano judicial de 2015, em 2 de fevereiro de 2015. Brasília, 2015. Disponível 

em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStF/anexo?ABERTURA_DO_JUDICIARIO_DE 
_2015.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2017. 

154 Manual do Poder Judiciário brasileiro, p. 42. 
155 Quanto à celeridade, é suficiente a verificação dos dados que mostram que a maior demora nos 

processos se dá na fase de execução, em que se leva aproximadamente quatro anos para a 
resolução. Para estatísticas mais detalhadas, ver a subseção seguinte deste trabalho. No mais, 
repise-se que a Emenda Constitucional nº 45/2004 incluiu o inciso LXXVIII no artigo 5º da 
Constituição, trazendo o princípio da “duração razoável do processo” ao ordenamento jurídico 
brasileiro. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStF/anexo?ABERTURA
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se devidamente fortalecido constitucionalmente, passa a ser mais relevante diante 

dos outros Poderes. Como veremos, quanto maior a crise da economia de mercado, 

maior a relevância ou o protagonismo das decisões judiciais na vida pública.156 

 

Assim, o juiz se torna o cumpridor da promessa constitucional. 

 

Esse fenômeno pode ser verificado nos países da América Latina e do 

Caribe, a exemplo também de nações que passaram por transições à democracia 

com crises socioeconômicas profundas, como Portugal e Espanha, além dos países 

do Leste Europeu pós-queda do muro de Berlim. 

 

O Poder Judiciário acaba por receber essa “macrolitigiosidade” contida de 

direitos sociais que “[...] acabaram abandonados pelos próprios Parlamentos, 

Executivos e Administração Pública”.157 

 

Como veremos mais adiante, algumas disfuncionalidades ocorrem no Brasil, 

em que pese o aumento de litigiosidade ser algo relativamente natural diante do 

protagonismo que assume o Poder Judiciário na prestação jurisdicional adequada ao 

cumprimento dos direitos constitucionalmente assegurados.  

 

Há, sem dúvida, uma cultura da litigiosidade, e, embora o direito ao acesso ao 

Judiciário seja literalmente fundamental, nem sempre temos acesso à justiça.158 

 

 

                                                        
156 Esse cenário se reproduz na nova onda do constitucionalismo contemporâneo do Estado 

Democrático de Direito, que privilegia a jurisdição constitucional como forma de validação do 
ordenamento. Esses conflitos envolvendo grandes decisões econômicas, versando sobre direitos 
econômicos e sociais fundamentais, acabam por ser levados à solução da jurisdição constitucional. 
Como exemplo, vale citar as decisões do Superior Tribunal Federal envolvendo questões sobre o 
Plano Collor, a terceirização, a desaposentação e as relações de consumo. 

157 TAVARES, André Ramos, Manual do Poder Judiciário brasileiro, p. 42. 
158 Em primeiro lugar, se considerarmos o número de bacharéis em Direito que pretendem atuar no 

contencioso, já bastaria para evidenciar essa cultura do conflito. Mas os cursos de Direito também 
demonstram a mentalidade pouco dedicada aos meios alternativos de resolução ou composição de 
conflitos e afins. Outros fatores contribuem para o aumento da litigiosidade, os quais são verificados 
ainda neste Capítulo. 
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2.2.1 Os números relativos a litígios no Poder Judiciário159 

 

 

Segundo o Conselho Nacional de Justiça, em trâmite nos 91 tribunais 

brasileiros, estão mais de 100 milhões de ações. Entre 2009 e 2014, a litigiosidade 

aumentou duas vezes em relação ao crescimento da população. Isso, sem 

mencionar os processos que ficam sem solução definitiva.160 

 

Os números revelam não somente o protagonismo do Judiciário, como 

também o comprometimento da eficácia de algumas medidas com o objetivo de 

conter o incremento da ligitiosidade, mecanismos esses como a súmula vinculante, a 

repercussão geral e a cláusula impeditiva de recursos (introduzidos pela EC nº 

45/2004), a fim de melhorar a eficiência e desafogar o congestionamento do 

Judiciário. 

 

Na média, temos um processo para cada dois brasileiros. Entretanto, os 

números do CNJ mostram que o grande ator do Judiciário é o próprio Estado.161 O 

levantamento realizado pelo Conselho mostra que 15% das 23,7 milhões de ações 

ajuizadas são referentes à matéria tributária, previdenciária ou da Administração 

Pública em seus diferentes níveis.  

 

O Relatório “Justiça em números” 2015 (ano-base 2014) mostra que é na 

primeira instância que se concentra o maior número de processos. De cada 10 

ações, nove estão nas varas dos Juizados Especiais.162 

                                                        
159 Os dados foram extraídos dos Relatórios “Justiça em números” elaborados pelo CNJ. Convém 

esclarecer que esta tese já se encontrava integralmente redigida antes da publicação do Relatório 
“Justiça em números” 2017 (ano-base 2016), de tal sorte que os números do presente ano não 
foram abordados neste trabalho. Para consulta ao Relatório de 2017, ver CONSELHO NACIONAL 
DE JUSTIÇA. Justiça em números 2017 (ano-base 2016). Brasília: CNJ, 2017. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros>. Acesso em: 10 abr. 2017. 

160 O Relatório “Justiça em números” 2016 (ano-base 2015) entende como “sem resolução definitiva” 
as demandas sem resolução de mérito, ou com suspensão do processo, ou, ainda, com alteração 
de competência. Cf. Idem. Justiça em números 2016 (ano-base 2015). Brasília: CNJ, 2016. 
Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros>. Acesso em: 10 
abr. 2017. 

161 A esse respeito, ver, na próxima subseção, o perfil dos assuntos mais demandados e os maiores 
litigantes nos polos passivo e ativo no Poder Judiciário. 

162 Cf. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em números 2015 (ano-base 2014). Brasília: 
CNJ, 2015. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros>. 
Acesso em: 10 abr. 2017. 

http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros
http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros
http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros
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Já no “Justiça em números” 2016 (ano-base 2015), constata-se que, com 

exceção dos processos no Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário chegou ao 

trâmite de um número de 102 milhões de processos em 2015,163 finalizando o ano 

com o estoque de aproximadamente 74 milhões de ações. Ainda que tenha baixado 

1,2 milhões de ações a mais que a quantia de ingresso de processos, o aumento do 

estoque foi de 3% em relação ao ano anterior (1,9 milhão de processos). O 

crescimento acumulado no período foi de 9,6 milhões, equivalente a 19,4% a mais 

em relação ao ano de 2014.164  

 

Cabe notar que a Justiça Estadual representa um problema maior que a 

segunda instância. O maior número de demandas encontra-se na Justiça Estadual, 

que representa 69,3% dos processos e 79,8% do acervo do Poder Judiciário.165 

 

Esses números mostram um aumento que também pode ser influenciado por 

outros motivos, como remessas e retornos de autos em razão do declínio de 

competência, devolução de ações para aguardar julgamentos repetitivos ou 

repercussão geral e anulação de sentenças. 

 

Ante esse quadro de litigiosidade, envolvendo, sobretudo, direitos econômicos 

e sociais, é necessário considerarmos os números relativos aos meios alternativos 

de resolução de demandas.  

 

Uma novidade do Relatório “Justiça em números” 2016 (ano-base 2015) é, 

justamente, o índice de conciliação no âmbito do Poder Judiciário. 

 

Verifica-se que apenas 11% das decisões do Poder Judiciário, durante o ano 

de 2015, tratavam da homologação de acordos. Nessa linha, o índice mais elevado 

                                                        
163 Idem, Justiça em números 2016 (ano-base 2015). De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, 

o Relatório “Justiça em números” de 2016 passou a considerar o número total a partir dos 
processos baixados e pendentes, que, em 2014, era de 100 milhões e passou a ser de 102 
milhões. 

164 Os dados relativos aos números e índices do Supremo Tribunal Federal são dispostos 
separadamente e discutidos em subseção posterior neste Capítulo. 

165 Cf. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, Justiça em números 2016 (ano-base 2015). 
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de conciliações se dá na Justiça do Trabalho – equivalente a 25% das decisões166 –, 

como se vê no Gráfico 1, a seguir: 

 

Gráfico 1 - Índice de conciliação no Poder Judiciário. 

 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça.167 

 

O índice de decisões de conciliação nos Juizados Especiais foi de 16% na 

fase de conhecimento, sendo que 19,1% se deram na Justiça Estadual e somente 

5,6% ocorreram na Justiça Federal.168  

 

A tendência é que esses números relativos à conciliação subam nos 

processos cíveis, considerando a atual redação do Código de Processo Civil,169 de 

2015, que consolida medidas privilegiando as tentativas de conciliação nas 

demandas judiciais. 

 

Acerca da produtividade, o Relatório “Justiça em números” 2016 (ano-base 

2015) revelou que, no ano de 2015, a Justiça Federal da 3ª Região de primeiro grau 

teve o maior índice, com 97% de produtividade.170  

                                                        
166 O Relatório “Justiça em números” 2016 (ano-base 2015) informa que, dentro desse índice de 25% 

de acordos da Justiça do Trabalho, 40% se deram em sede de conhecimento de primeiro grau. Ver 
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, Justiça em números 2016 (ano-base 2015). 

167 Ibidem, p. 35. 
168 Ibidem. 
169 O artigo 334 do CPC de 2015 prevê o instituto da audiência conciliatória prévia obrigatória nos 

processos cíveis, introduzindo institucionalmente a conciliação e a mediação como solução dos 
conflitos a partir do próprio Poder Judiciário, em razão dos crescentes e alarmantes números de 
processos, até mesmo visando à adequação da duração razoável do processo e à obediência ao 
princípio da celeridade processual na prestação jurisdicional. 

170 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, op. cit. 
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No entanto, apesar de ter recebido 10% a menos de processos, a Justiça 

Federal manteve, no geral, a sua taxa de congestionamento praticamente estável 

em relação ao ano de 2014, com índice de 71,6%.171 

 

Em contraste a esse quadro, a Justiça Federal representa apenas 12,9% do 

acervo dos processos pendentes, sendo a única Justiça que conseguiu diminuir as 

situações pendentes em 2015 – menos 3,7% em relação ao ano de 2014.172 

 

Além disso, cabe observar que um dos grandes problemas173 da Justiça 

brasileira é a execução dos processos judiciais.  

 

Em verdade, ainda que os juízes possam julgar os casos novos, têm que se 

deparar com um volume aproximado seis vezes maior de processos na fase de 

execução. 

 

O Relatório “Justiça em números” 2016 (ano-base 2015) mostra que a 

duração dos processos na fase de execução, em média, é de 4,3 anos, sendo que a 

etapa de conhecimento tem a duração média de 1,9 anos.174 

 

Veja-se o Gráfico 2, a seguir, desenvolvido pelo Conselho Nacional de 

Justiça, comparando a duração do processo nas fases de conhecimento e de 

execução no Poder Judiciário, bem como em cada uma das Justiças: 

 

 

 

 

 

 
                                                        
171 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, Justiça em números 2016 (ano-base 2015). 
172 Ibidem. 
173 Os índices de congestionamento e demora na prestação jurisdicional do Poder Judiciário podem 

ser percebidos, nesse quadro, como problemas estruturais que podem resultar na não efetivação 
de direitos demandados. 

174 Cf. Op. cit. O Conselho Nacional de Justiça alerta para certa cautela na apreciação da metodologia 
envolvendo esse aspecto do Relatório de 2016, tendo em vista que nem todos os Tribunais de 
Justiça estaduais enviaram informações. No entanto, ainda sim os dados nos parecem alarmantes 
diante do coletado, pois a fase de execução somente concretiza um direito já determinado e 
apreciado em uma fase anterior, repleta de procedimentos e provas até a conclusão da sentença. 
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Gráfico 2 - Tempo de duração média do processo, comparando as fases de conhecimento e de 
execução. 

 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça.175 

 

Não obstante os dados serem alarmantes por si, é importante consignar que a 

agenda dos seminários nacionais e internacionais sobre proteção de direitos sociais, 

especialmente relativos à proteção do consumidor, tem como preocupação a 

judicialização crescente desse seguimento.176  

 

 

2.2.2 Assuntos mais demandados e perfil dos litigantes 

 

 

Verifica-se, dentre os assuntos mais demandados no Poder Judiciário no ano 

de 2015, um número significativo de demandas visando à concretização de direitos 

econômicos e sociais, sendo que: (a) em Direito do Trabalho, 11,75% dos casos 

foram relativos à rescisão do contrato de trabalho e verbas rescisórias, bem como 

1,74% envolviam a responsabilidade civil do empregador e dano moral, 1,31% 

pleiteavam remuneração, verbas indenizatórias e benefícios, salários ou diferenças 

salariais, e 1,15% demandavam a rescisão do contrato buscando a obtenção do 

seguro desemprego; (b) em Direito do Consumidor, 3,94% dos casos discutiam a 

responsabilidade do fornecedor e indenização por danos morais; e (c) em Direito 

                                                        
175 Justiça em números 2016 (ano-base 2015), p. 70. 
176 Nesse sentido, a Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) e a Secretaria Nacional do 

Consumidor/Ministério da Justiça (SENACON/MJ) promoveram, em 21 e 22 de outubro de 2016, o I 
Congresso Nacional de Direito do Consumidor e Saúde, que abordou essa questão em seus 
painéis. Destacam-se as palestras proferidas por Ricardo Morishita Wada, André Luiz Lopes dos 
Santos e o Presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), José Carlos de Souza 
Abrahão.  
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Previdenciário, 1,47% dos casos pleiteavam benefícios e auxílios da Previdência 

Social.177 

 

Essa relação pode ser vista diretamente no Gráfico 3, abaixo, desenvolvido 

no Relatório “Justiça em números” 2016 (ano-base 2015), do Conselho Nacional de 

Justiça: 

 

Gráfico 3 - Relação de assuntos mais demandados no Poder Judiciário. 

 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça.178 

 

Note-se que as demandas tributárias, que, em 4,10% dos casos, 

correspondem a processos envolvendo dívida ativa, e, em 1,07%, a litígios versando 

sobre tributos e Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), só reforçam a presença 

do Estado como litigante.179 

 

Não podemos deixar de apontar que 1,40% dos casos demandados no Poder 

Judiciário representam procedimentos requerendo a antecipação de tutela e/ou 

                                                        
177 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, Justiça em números 2016 (ano-base 2015). 
178 Ibidem, p. 74. 
179 Ibidem. 
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tutela específica, ou seja, indicam a necessidade de uma prestação jurisdicional 

imediata, o que pode ser relacionado com a própria duração do processo judicial.180 

 

Igualmente, é necessário se contrapor, com a figura dos maiores litigantes no 

Poder Judiciário, uma parcela significativa dos casos demandados em Direito Civil, 

que representam 4,61% da demanda relativa a obrigações de espécies de contratos, 

2,13% em casos discutindo responsabilidade civil e indenização por danos morais, 

1,66% em demandas relativas a obrigações de espécies de título de crédito, 1,24% 

em casos de responsabilidade civil de danos materiais, e 1,06% em litígios 

envolvendo inadimplemento de obrigações181. 

 

Nesse sentido, o Relatório “100 maiores litigantes” 2012 (ano-base 2011), 

também elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, indica, dentre os 10 maiores 

setores litigantes: (a) o setor público federal (12,14% dos casos); (b) as instituições 

financeiras (10,88%); (c) o setor público municipal (6,88%); (d) o setor público 

estadual (3,84%); (e) a telefonia (1,84%); (f) o comércio (0,81%); (g) os seguros e a 

Previdência (0,74%); (h) a indústria (0,63%); (i) os serviços (0,53%); e (j) os 

Conselhos Profissionais (0,32%), conforme disposto no Quadro 1, a seguir. 

 

Quadro 1 - Os 10 setores dos 100 maiores litigantes no Judiciário. 

Setor % 

Setor Público Federal 12,14% 

Bancos 10,88% 

Setor Público Municipal 6,88% 

Setor Público Estadual 3,75% 

Telefonia 1,84% 

Comércio 0,81% 

Seguros/Previdência 0,74% 

Indústria 0,63% 

Serviços 0,53% 

Conselhos Profissionais 0,32% 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados do Conselho Nacional de Justiça.182 

                                                        
180 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, Justiça em números 2016 (ano-base 2015). 
181 Ibidem. 
182 Idem. 100 maiores litigantes 2012 (ano-base 2011). Brasília: CNJ, 2013. Disponível em: <http:// 

www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/Publicacoes/100_maiores_litigantes.pdf>. Acesso em: 
20 abr. 2017. 
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Os bancos figuram em 5,5% dos casos no polo ativo e em 4,8% no polo 

passivo das demandas; enquanto o setor público municipal figura em 8,5% das 

demandas no polo ativo e em 0,7% no polo passivo. Por sua vez, o setor público 

federal figura apenas em 2,2% dos casos no polo ativo e em 5,3% no polo 

passivo.183  

 

Essas informações estão consolidadas no Gráfico 4: 

 

Gráfico 4 - Percentual dos 100 maiores litigantes na Justiça de 1º grau, subdivididos em polo ativo e 
polo passivo, excluídos os processos sob a competência dos Juizados Especiais. 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça.184 

 

Todavia, ao nos depararmos com os índices de maiores litigantes envolvidos 

nos processos sob a competência dos Juizados Especiais, o setor público federal 

volta a figurar em primeiro lugar, acompanhado pelas instituições financeiras e pelo 

setor de telefonia. 

 

No âmbito dos processos sob a competência dos Juizados Especiais, o setor 

público federal figura em 0,05% dos casos no polo ativo e em 25,3% no polo 

passivo; os bancos em 0,02% no polo ativo e em 12,6% no polo passivo; e a 

                                                        
183 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 100 maiores litigantes 2012 (ano-base 2011). 
184 Ibidem, p. 10. 
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telefonia em 0,0% no polo ativo e em 6,0% no polo passivo, informações que podem 

ser visualizadas no Gráfico 5: 

 

Gráfico 5 - Percentual dos 100 maiores litigantes nos processos sob a competência dos Juizados 
Especiais, subdivididos em polo ativo e polo passivo.  

 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça.185 

 

Indiferentemente da perspectiva sob os processos no 1º grau ou sob a 

competência dos Juizados Especiais, os números demonstram que parcela 

considerável dos maiores litigantes no Poder Judiciário figura como demandada no 

polo passivo dos processos, à exceção do setor público municipal.186 

 

No mais, ao correlacionarmos os setores mais litigantes no Poder Judiciário, 

apresentados no Quadro 1 e nos Gráficos 4 e 5, com os assuntos mais 

demandados, indicados no Gráfico 3, evidencia-se uma demanda patente de 

                                                        
185 100 maiores litigantes 2012 (ano-base 2011), p. 10. 
186 Em consonância com o Gráfico 4, o Gráfico 5 demonstra que o setor público municipal se vale do 

Judiciário no polo ativo das demandas com foco em matéria tributária, movendo as chamadas 
“execuções fiscais”. Nesse particular, o grande número de execuções fiscais foi apontado como um 
dos fatores a congestionar o Judiciário. Aponta-se a desjudicialização das execuções fiscais como 
forma de possível solução a esse “congestionamento” do Poder Judiciário. A esse respeito, ver 
VARGA, Caio Amuri. Desjudicialização das execuções fiscais tributárias como medida de auxílio ao 
descongestionamento do Poder Judiciário. 2015. Dissertação (Mestrado em Direito Político e 
Econômico) – Faculdade de Direito, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2015. 
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prestação jurisdicional na consecução de direitos econômicos e sociais, como 

apontado previamente. 

 

No mais, é importante indicar que assuntos muitas vezes classificados no 

Gráfico 3 como “direito do trabalho” e “direito civil” tratam de matérias que, em 

verdade, dispõe sobre litígios que tratam da própria eficácia “horizontal” de direitos 

fundamentais, não refletindo, concretamente, os assuntos efetivamente demandados 

no âmbito do Poder Judiciário e sua correlação com os argumentos jurídicos 

utilizados, o que fica demonstrado pelo cotejo diante dos próprios litigantes 

envolvidos no Poder Judiciário e pelas estatísticas envolvendo o Supremo Tribunal 

Federal, na próxima seção187. 

 

 

2.2.3 As estatísticas referentes ao Supremo Tribunal Federal 

 

 

Para além dos dados concernentes ao Poder Judiciário, é de se indicar, 

especificamente, os dados estatísticos relacionados a esse processo de aumento de 

litigiosidade no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal. 

 

Os números referentes ao STF evidenciam que, apesar das medidas tomadas 

no sentido de tentar descongestionar o volume de ações na Corte Constitucional, 

isso não foi possível até agora. Ao contrário, verifica-se um crescimento progressivo 

das ações/recursos no Supremo. 

 

De acordo com os números disponibilizados pelo Supremo Tribunal Federal, 

foram distribuídos, em 1990, apenas 200 recursos extraordinários (REs), enquanto o 

número de REs julgados naquele ano foi de 255. No mais, no ano de 1990, em 

                                                        
187 Cotidianamente, litígios sob a jurisdição trabalhista são classificados sob rubricas como “verbas 

rescisórias”, “dano moral” e “seguro desemprego”, quando, materialmente, a discussão dos casos 
é sobre continuidade de planos de saúde suplementar, fornecimento de tratamento e cuidados de 
saúde e previdência complementar atrelada aos contratos de trabalho, ainda que a competência 
tenha sido estipulada para a jurisdição civil, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal no 
RE n° 586.453/SE. Ainda, os índices de direito civil tratando sobre “contratos” reflete a discussão 
entre particulares, usualmente em face de uma seguradora, financeira ou imobiliária sobre 
contratos envolvendo o próprio direito de moradia, transporte e cláusulas em contratos que 
refletem a prestação de um serviço essencial aos próprios direitos fundamentais.  
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relação aos agravos de instrumento, foram distribuídos 265, sendo que o STF julgou 

308 agravos naquele ano.188 

 

Em 2005, ano posterior à Emenda Constitucional nº 45/2004, que inseriu o 

requisito da repercussão geral como pressuposto de admissibilidade do recurso 

extraordinário, foram distribuídos 29.465 REs, sendo que houve o julgamento de 

34.859.189  

 

Ainda, foram distribuídos 44.639 agravos de instrumento em recurso de 

revista, havendo o julgamento de 51.336 agravos naquele ano pelo Supremo 

Tribunal Federal.190 

 

Já no ano de 2016, embora tenhamos apenas 8.531 recursos extraordinários 

distribuídos no STF, foram julgados 14.250, indicando também 63.937 agravos de 

instrumento em recurso extraordinário (AREs) protocolados, sendo 37.006 

distribuídos e 69.853 julgados.191  

 

Verifique-se o Quadro 2, abaixo, comparativo dos números registrados nos 

anos de 1990, 2005 e 2016, no Supremo Tribunal Federal: 

 

Quadro 2 - Número de recursos extraordinários e agravos de instrumento distribuídos e julgados no 
STF, em 1990, 2005 e 2016. 

 1990 2005 2016 

Classe Distribuídos Julgados Distribuídos Julgados Distribuídos Julgados 

RE 200 205 29.465 34.859 8.531 14.250 

ARE 265 308 44.639 51.336 37.006 69.853 

                                                        
188 Cf. Portal de Estatísticas. Processos: protocolados, distribuídos e julgados por classe processual – 

a partir de 1990. Brasília: STF, 2017. Disponível em: <http://www. 
stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=pesquisaClasse>. Acesso em: 30 
abr. 2017. Apesar de não haver um esclarecimento, nos documentos do Supremo Tribunal Federal, 
relativo ao número de recursos tido como “baixos”, entendemos que esse número reduzido de 
recursos deve-se ao fato de que as estatísticas oficiais do STF podem ter considerado apenas 
registros a partir da Constituição de 1988, com outros critérios estatísticos, não abordando os 
processos que lá estavam previamente. 

189 Ibidem. 
190 Cf. Processos: protocolados, distribuídos e julgados por classe processual – a partir de 1990. 
191 Ibidem. 
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Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados do Supremo Tribunal Federal.192 

 

Os dados demonstram que, após a consolidação da Constituição de 1988, o 

Supremo Tribunal Federal teve uma explosão de demandas envolvendo o controle 

de constitucionalidade no modelo difuso, por meio do recurso extraordinário.193 

 

No mais, constata-se que as reformas implementadas no sistema recursal 

não foram suficientes para descongestionar o fluxo de apelos direcionados ao 

STF.194  

O que se verifica, nesse estágio, é que as reformas constitucionais e 

legislativas introduziram apenas uma alteração da classe processual a ser levada à 

Corte Constitucional na prestação jurisdicional constitucional do meio difuso,195 não 

impactando, significativamente, na diminuição ou no “refinamento” nas demandas 

levadas ao Supremo. 

 

Essa situação não é muito diferente ao examinarmos os índices relativos às 

demandas originárias no Supremo Tribunal Federal envolvendo o controle de 

constitucionalidade concentrado. Bastaria examinar os números estatísticos do STF 

a partir do ano 2000, evidenciando-o como um ator protagonista quando da 

aplicação da jurisdição constitucional concentrada. 

 

                                                        
192 Ibidem. 
193 Não obstante outras demandas de competência originária indicarem um aumento de processos no 

Supremo Tribunal Federal, filtramos os índices selecionados àqueles relativos ao recurso 
extraordinário – e seu respectivo agravo em caso de juízo negativo de admissibilidade dos tribunais 
–, em razão de sua natureza constitucional, como forma de levar a prestação jurisdicional 
constitucional de forma difusa ao STF. 

194 O aumento exponencial de congestionamento e destaque no Supremo Tribunal Federal não se 
indica apenas nas demandas de controle de constitucionalidade difuso ou de competências 
originárias, mas também corresponde ao aumento gradativo de ações de controle concentrado de 
constitucionalidade, que são abordadas em seguida. 

195 Apesar dos números apresentados no Quadro 2 indicarem uma diminuição na distribuição e no 
julgamento de recursos extraordinários desde a EC nº 45/2004, há demonstração concomitante de 
que os processos continuam a ser levados ao Supremo por meio de agravo, cujos números 
aumentam exponencialmente. Nesse sentido, embora 37.006 agravos tenham sido distribuídos no 
STF em 2016, o total de agravos protocolados nesse ano foi de 63.937, número bem superior à 
distribuição, de acordo com as estatísticas disponibilizadas pelo STF. Cf. Processos: protocolados, 
distribuídos e julgados por classe processual – a partir de 1990. 
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O STF registrou, em 1990, que foi distribuído um total de 163 ações diretas de 

inconstitucionalidade (ADIs). Foram registrados, ainda, 109 julgamentos de ADIs no 

mesmo ano.196 

 

Já em 2009, foram distribuídas 4 ADCs, 173 ADIs, 3 ADOs e 43 ADPFs. No 

mesmo ano, o Supremo julgou 5 ADCs, 217 ADIs e 34 ADPFs, sem registros de 

julgamentos de processos classificados como ação direta de inconstitucionalidade 

por omissão.197 

 

As estatísticas disponibilizadas sobre o ano de 2015198 apontam a distribuição 

de 6 ADCs, 229 ADIs, 6 ADOs e 47 ADPFs no Supremo Tribunal Federal, com o 

respectivo registro de julgamento de 4 ADCs, 317 ADIs, 5 ADOs e 50 ADPFs.199 

 

Finalmente, o ano de 2016 registra que foram distribuídas no Supremo 

Tribunal Federal 6 ADCs, 193 ADIs, 1 ADO e 59 ADPFs. Em contrapartida, o STF 

julgou, no mesmo ano, 11 ADCs200, 303 ADIs, 5 ADOs e 65 ADPFs.201 

                                                        
196 Em que pese o poder constituinte originário ter estabelecido a arguição por descumprimento de 

preceito fundamental (ADPF) – inicialmente contemplada no parágrafo único do artigo 102 da 
Constituição, posteriormente transformado em § 1º da Emenda Constitucional nº 3/93 – e a 
chamada ação direta de inconstitucionalidade por omissão (ADO) – prevista no § 2º do artigo 103 
da Carta Magna –, a propositura de ações dessas classes processuais foi prejudicada pela falta de 
regulamentação específica ou mesmo pela classificação do Supremo Tribunal Federal, 
respectivamente. No caso, as primeiras ADPFs são distribuídas a partir de 2000, após a 
regulamentação dessa ação pela Lei nº 9.882/99. Ainda, apesar de proposituras anteriores e da 
regulamentação parcial pela Lei nº 9.868/99, a ADO passou a ser classificada nos registros do STF 
como classe processual autônoma somente no ano de 2008, havendo, no ano seguinte, 
regulamentação pormenorizada pelo legislador ordinário por meio da Lei nº 12.063/2009. No mais, 
a ação declaratória de constitucionalidade (ADC) só foi incluída no ordenamento jurídico brasileiro 
com a alteração do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional nº 
3/93, com regulamentação posterior pela já mencionada Lei nº 9.868/99, que também regulamentou 
a ADI. As estatísticas do Supremo Tribunal Federal passam a registrar a distribuição de ADCs – em 
baixíssimos números, diga-se de passagem, até os dias atuais – a partir de 1997, situação tratada 
posteriormente. Cf. Ibidem. 

197 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Processos: protocolados, distribuídos e julgados por classe 
processual – a partir de 1990. 

198 Acrescentemos a esses dados de 2015 a visibilidade do Supremo Tribunal Federal durante o início 
do processo que resultou no impeachment da Presidente Dilma Vana Rousseff e o ápice da 
“Operação Lava-Jato”. O período retratado durante o processo de afastamento da Presidente Dilma 
Rousseff foi marcado pela levada ao STF de diversas questões envolvendo desde a nomeação de 
Ministros até a determinação de processos sobre os procedimentos adotados pelo Congresso 
Nacional nas votações, que formou objeto de diversos mandados de segurança, ações populares e 
arguições por descumprimento de preceitos fundamentais. 

199 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, op. cit. 
200 É de se notar que, desde o início de seu registro como classe autônoma, 2016 foi o ano em que o 

Supremo Tribunal Federal mais julgou ações declaratórias de constitucionalidade. Todavia, bem 
verdade que o número de ADCs, no geral, é bem exíguo em comparação com as outras ações de 
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Confira-se o Quadro 3, consolidando essas informações: 

 

Quadro 3 - Número de ações de controle concentrado de constitucionalidade distribuídas e julgadas 
no STF, em 1990, 2009, 2015 e 2016. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados do Supremo Tribunal Federal.202 
Legenda: N/A – Não aplicável (não disponível). 

Ou seja, em consonância com o apresentado sobre todo o Poder Judiciário, o 

próprio Supremo Tribunal Federal tem sido mais demandado a realizar a prestação 

jurisdicional constitucional, seja na via difusa – através de recurso extraordinário –, 

seja na via das ações concentradas, ganhando destaque na resolução de conflitos 

sociais. 

 

É importante acrescentar que os indicadores trazidos a respeito do quadro no 

Brasil não podem ser visualizados em isolamento em relação aos dados do Poder 

Judiciário e da prestação jurisdicional nos outros países. 

 

Com efeito, os índices indicativos ao número de demandas levadas ao Poder 

Judiciário em outros países mostram cifras significativas de casos novos, 

especialmente ao verificarmos os indicadores na América Latina e na Europa. 

 

Segundo o Conselho Nacional de Justiça, no âmbito da América Latina, no 

ano de 2006, o Chile teve índice de 12.829 novos casos a cada 100 mil habitantes, 

                                                                                                                                                                             

controle concentrado. No período compreendido entre 1997 – quando a ADC passa a ser registrada 
na distribuição – e 2016, apenas 41 ADCs foram distribuídas no STF. Cf. Ibidem. 

201 A exemplo das ADCs, seguindo um aumento histórico de produtividade, 2016 também foi o ano 
em que o Supremo Tribunal Federal mais julgou arguições por descumprimento de preceitos 
fundamentais na história. Cf. Ibidem. 

202 Ibidem. 

 
1990 2009 2015 2016 

Classe Distribuídas Julgadas Distribuídas Julgadas Distribuídas Julgadas Distribuídas Julgadas 

ADC N/A N/A 4 5 6 4 6 11 

ADI 163 109 173 217 229 317 193 303 

ADO N/A N/A 3 0 6 5 1 5 

ADPF N/A N/A 43 34 47 50 59 65 
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enquanto a Costa Rica apresentou 11.331 novos casos.203 Por sua vez, o Brasil teve 

4.034204 e a Argentina, 2.634 novos casos a cada 100 mil habitantes.205 

 

Essa relação pode ser representada da seguinte forma: 

 

Quadro 4 - Casos novos por 100 mil habitantes – Brasil, Argentina, Chile e Costa Rica. 

País Casos novos por 100.000 habitantes 

Chile 12.829 

Costa Rica 11.331 

Brasil 4.034 

Argentina 2.634 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados do Conselho Nacional de Justiça.206 

 

Ainda, a pesquisa do CNJ sobre os números de países europeus em 2008 

demarca um índice de litigiosidade de novos casos ainda mais exponencial e 

contundente em relação ao Brasil.207 

 

De acordo com o Relatório apresentado, a Dinamarca teve 56.383 novos 

casos por 100 mil habitantes, enquanto a Finlândia registrou 11.974; a Itália, 10.224; 

a Espanha, 8.555; Portugal, 6.758; e a Turquia, 5.500 novos casos a cada 100 mil 

habitantes.208 

 

Veja-se o Quadro 5: 

 

 

 

                                                        
203 Cf. Estudo comparado sobre recursos, litigiosidade e produtividade: a prestação jurisdicional no 

contexto internacional. Brasília: CNJ, 2011. Disponível em: <http:/www.cnj.jus.br/images/pesquisas-
judiciarias/relat_estudo_comp_inter.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2017. 

204 De acordo com o Relatório de estudo comparado, esse número não reflete o número de casos 
novos em 2006, mas foi utilizado pelo CNJ para fins comparativos. Cf. Ibidem. 

205 Ibidem. 
206 Ibidem. 
207 Estudo comparado sobre recursos, litigiosidade e produtividade: a prestação jurisdicional no 

contexto internacional. 
208 Ibidem. 

http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/relat_estudo_comp_inter.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/relat_estudo_comp_inter.pdf
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Quadro 5 - Casos novos por 100 mil habitantes – Dinamarca, Espanha, Finlândia, Itália, Portugal e 
Turquia. 

País Casos novos por 100.000 habitantes 

Dinamarca 56.383 

Finlândia 11.974 

Itália 10.224 

Espanha 8.555 

Portugal 6.758 

Turquia 5.500 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados do Conselho Nacional de Justiça.209 

 

Esses dados denotam o que podemos chamar de explosão de 

conflituosidade, embora tenhamos, ainda, grande parte da população sem acesso à 

justiça.  

 

Segundo Maria Tereza Sadek, o sistema brasileiro de justiça alavanca um 

paradoxo: demandas de menos e demandas de mais, ou seja, uma parte da 

população encontra-se à margem dos serviços de justiça, e, de outro lado, estão os 

que participam ou usufruem em excesso do sistema, “[...] gozando das vantagens de 

uma máquina lenta, atravancada e burocratizada”.210 

 

Esse diagnóstico, portanto, reflete um desafio para o Poder Judiciário. 

Podemos falar em crise da justiça?  

 

Não se trata, como demonstrado, de um fenômeno exclusivamente brasileiro. 

A demanda pela distribuição da justiça também se dá por uma justiça célere.  

 

A demora na prestação jurisdicional adequada, por si só, já representa uma 

injustiça com o jurisdicionado, tanto que a preocupação com uma duração razoável 

                                                        
209 Ibidem. 
210 A organização do Poder Judiciário no Brasil, p. 12. 
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do processo vem sendo inserida em Tratados Internacionais e em Constituições 

europeias, além da nossa.211 

 

Alguns países, inclusive, já começam a reconhecer o dever de indenizar 

devido à demora na prestação jurisdicional, como França, Itália e Espanha. 

 

 

2.2.4 Os dados que desenham o perfil da magistratura, sua formação, qualificação 

profissional e inserção nas escolas judiciais 

 

 

Como sinalizado anteriormente, devido à nova configuração que se 

estabelece entre os Poderes no Estado Democrático, não se pode esperar um juiz 

sujeito à aplicação da lei por meio de um silogismo lógico formal, característico do 

século XIX.  

 

Tampouco podemos esperar que o juiz do Estado Democrático seja o 

substituto da expressão única da vontade popular na realização de políticas públicas 

que cumpram com a determinação constitucional. Espera-se, portanto, muito (?) do 

juiz brasileiro.  

 

Com as mudanças ocorridas nos últimos anos – incorporação normativa de 

novas funções do Poder Judiciário, projeção social do Poder Judiciário 

(principalmente o STF) na sociedade da informação, transformações significativas 

no papel normativo do Executivo e do Legislativo, crise de representatividade, dentre 

outros fatores –, espera-se, do juiz brasileiro no século XXI, um papel 

completamente diferente, desenhado pela democracia liberal do século XIX, e 

inclusive do século XX. 

 

Almeja-se que o juiz tenha uma formação excepcional, que cumpra com a 

Constituição na efetividade dos direitos ali consagrados, que substitua, 

                                                        
211 Por exemplo, ver Convenção Europeia para Salvaguarda dos Direitos do Homem e Liberdades 

Fundamentais (artigo 6º, 1), Convenção Interamericana de Direitos Humanos (artigo 8º), Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia (artigo 47), bem como a Constituição espanhola (artigo 
121). 
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erroneamente, a execução de políticas públicas negadas ou ineficientes pelos 

demais Poderes, que moralize o Direito e a Administração Pública, além de “dar a 

cada um do que é seu”, figura típica romana. 

 

Sobre a formação do magistrado no Brasil, conforme o Conselho Nacional de 

Justiça, não obstante a maioria dos juízes contar com ao menos uma pós-graduação 

lato sensu (47,4% do total dos magistrados), o índice de juízes que possuem pós-

graduação stricto sensu é bem menor do que aqueles que possuem apenas o 

bacharelado em Direito.212 

 

Nesse sentido, apenas 12,1% do total da magistratura cursou o mestrado, 

com somente 3,3% dos magistrados possuindo titulação de doutorado e 0,4% com 

pós-doutorado. Em contraste, 36,7% da composição da magistratura possui apenas 

o bacharelado em Direito.213 

 

Confira-se, no Gráfico 6, a seguir, a distribuição percentual de magistrados 

segundo a escolaridade, seccionada pelas diferentes Justiças: 

 

                                                        
212 Censo Judiciário 2014 (ano-base 2013). Brasília: CNJ, 2014. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/censo-do-poder-judiciario>. Acesso em: 15 abr. 2017. 
213 Ibidem. 
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Gráfico 6 - Percentual de magistrados segundo a escolaridade. 

 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça.214 

 

Ao examinarmos os dados apresentados no Gráfico 6, podemos consignar 

que a maior concentração de magistrados com formação stricto sensu se materializa 

nos Conselhos Superiores, na Justiça Federal, na Justiça Militar Estadual e nos 

Tribunais Superiores. 

 

Nesse patamar, também não é possível concluir assertivamente que a relação 

da maior escolaridade dos magistrados é diretamente proporcional ao tipo de 

instituição de ensino à qual se submeteram para a obtenção do bacharelado. 

 

                                                        
214 Censo do Poder Judiciário 2014 (ano-base 2013), p. 48. 
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Todavia, é importante consignar que, com exceção da Justiça Militar 

Estadual, em que 59,5% dos magistrados cursaram instituições de ensino superior 

de natureza privada, a maioria dos magistrados que compõem os Conselhos 

Superiores, a Justiça Federal e os Tribunais Superiores cursou o bacharelado em 

Direito em instituições públicas.215 

 

Nesse sentido, verifique-se o Gráfico 7, a seguir, com os indicadores 

apresentados pelo Conselho Nacional de Justiça: 

 

Gráfico 7 - Percentual de magistrados segundo o tipo de instituição em que concluíram o bacharelado 
em Direito. 

 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça.216 

 

                                                        
215 Censo do Poder Judiciário 2014 (ano-base 2013). 
216 Ibidem, p. 50. 
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Nesse cenário, destaca-se como consenso atual que, diante dos problemas 

contemporâneos, a seleção e o recrutamento desses magistrados, com formação 

heterogênea, não podem ser baseados exclusivamente no ponto de vista técnico-

jurídico.  

 

O juiz precisa ter uma formação ampla, com liderança, inteligência emocional 

e capacidade de gestão, além de conhecimentos essenciais de Filosofia, Sociologia, 

Política, Ética etc., bem como, atualmente, capacidade de relacionamento com os 

meios de comunicação social, independentemente de sua escolaridade ou do tipo de 

instituição à qual se submeteu para a sua formação inicial. 

 

Para o ingresso na carreira da magistratura, o concurso público é adotado 

como via de regra em muitos países, e esse ingresso é a porta de entrada para as 

próprias escolas de magistratura (e.g. Alemanha, França, Portugal, Espanha, dentre 

outros países).217 

 

A forma de entrada dos juízes na carreira da magistratura, bem como a sua 

organização e formação, são fundamentais para a verificação da independência dos 

juízes, assim como para a relação que se estabelece entre “o novo papel” do Poder 

Judiciário frente aos demais Poderes.218 

 

Nessa toada, devemos apontar que o ingresso na carreira da magistratura é 

acompanhado, em regra, de uma associação a entidades representando a classe. 

 

O Conselho Nacional de Justiça revelou que a maioria dos magistrados, em 

torno de 90,1%, está associada a entidades de classe, sendo que o menor grau de 

                                                        
217 A respeito da formação dos magistrados no Direito Comparado e do contraste com o modelo 

brasileiro, ver SALOMÃO, Luis Felipe. Seleção, preparação e formação do juiz brasileiro. In: 
LEMBO, Claudio; CAGGIANO, Monica Herman; ALMEIDA NETO, Manuel Carlos de. Juiz 
constitucional: Estado e poder no século XXI: homenagem ao Ministro Enrique Ricardo 
Lewandowski. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 327-341. 

218 No mesmo sentido, RIBEIRO, Helcio, Justiça e democracia: judicialização da política e controle 
externo da magistratura, p. 98-118. O autor analisa essa relação a partir do recrutamento e da 
organização da carreira de juízes tanto no Direito estrangeiro quanto no Direito brasileiro. Ver 
também nota anterior. 
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associação se dá, surpreendentemente, no âmbito dos Tribunais Superiores (79,7% 

dos magistrados) e da Justiça Eleitoral (76,4% dos magistrados).219 

 

Esses indicadores podem ser conferidos no Gráfico 8: 

 

Gráfico 8 - Percentual de magistrados associados a entidades representativas de classe. 

 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça.220 

 

Ainda, a respeito da realização de atividades técnico-jurídicas anteriormente 

ao ingresso na magistratura, Maria Tereza Sadek registra que 96,5% dos juízes 

exerciam essas atividades antes do ingresso na carreira.221 

 

                                                        
219 Censo do Poder Judiciário 2014 (ano-base 2013). 
220 Ibidem, p. 58. 
221 Cf. A organização do Poder Judiciário no Brasil. 
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Essa experiência anterior é vista como positiva pelos juízes que ingressam na 

carreira. Ainda sim, as escolas de magistratura são tidas como um meio que ajuda 

na melhoria da seleção dos juízes, de tal sorte que possam oferecer um ensino 

especializado, capaz de permitir a devida prestação jurisdicional. 

 

No Brasil, o Poder Judiciário conta com diversas escolas da magistratura, 

dentre as quais algumas atuam na formação dos juízes e outras se dedicam à 

preparação, seleção e aperfeiçoamento de novos magistrados.  

 

Nesse sentido, Sadek indica que 54,54% das escolas são vinculadas a 

tribunais, 27,27% a associações de magistrados e 18,18% não têm vínculo.222 

 

Dessas escolas, 68,18% atuam na formação do candidato à magistratura e 

sua formação continuada. À formação do magistrado, dedicam-se 22,72%, e à do 

candidato, 9,09%.223 

 

Cumpre notar que a capacitação judicial de magistrados e servidores do 

Poder Judiciário está prevista pela Resolução CNJ nº 126, de 22 de fevereiro de 

2011. Além de estabelecer o Sistema Nacional de Capacitação Judicial, essa 

resolução impôs, às escolas judiciais, a criação de departamentos para a formação 

de servidores, e não somente de juízes.224 

 

Contudo, é notável que, apesar dessa “conscientização” dos membros do 

Poder Judiciário para o aperfeiçoamento de seus novos ingressantes, os juízes, em 

geral, não atuam na formação e no ensino jurídico nos cursos de Direito. 

                                                        
222 Cf. A organização do Poder Judiciário no Brasil. 
223 Ibidem. 
224 O Sistema Nacional de Capacitação Judicial é formado por: (a) Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados, que coordena escolas judiciais de Tribunais de Justiça e 
Tribunais Regionais Federais; (b) Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 
do Trabalho, que coordena as escolas judiciais dos Tribunais Regionais do Trabalho; (c) Escola 
Judicial Eleitoral, que coordena escolas judiciais dos Tribunais Regionais Eleitorais; (d) Centro de 
Estudos Jurídicos da Justiça Militar; (e) Centro de Estudos Judiciários, que funciona junto à Justiça 
Federal; e (f) Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Judiciário, instituído pela 
Resolução CNJ nº 111/2010. As escolas dos itens a, b, c e d funcionam junto aos Tribunais 
Superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral 
e Tribunal Superior Militar). 
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Em verdade, o CNJ apontou que apenas 14,1% do total da magistratura 

exerce atividade docente, sendo a Justiça Militar Estadual a que possui o maior 

número de membros exercendo tal atividade, vez que 40,5% dos magistrados que a 

compõem exercem a docência.225  

 

Em contraste, a Justiça Eleitoral (com 12,4% dos magistrados) e a Justiça 

Estadual (12,8% dos magistrados) são as que menos possuem juízes exercendo 

atividade docente, não havendo alteração significativa em outras Justiças.226  

 

O Gráfico 9 ilustra esses dados: 

 

Gráfico 9 - Percentual de magistrados que exercem atividade docente. 

 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça.227 

                                                        
225 Censo do Poder Judiciário 2014 (ano-base 2013). 
226 Ibidem. 
227 Ibidem, p. 56. 
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Diante desse cenário, é possível auferir que a magistratura é composta por 

juízes com alto grau de associação às entidades representativas de classe, com 

preocupação na formação de escolas de magistratura para o aperfeiçoamento de 

seus membros, sejam eles magistrados ou não. 

 

Todavia, revela-se, também, que a maioria dos magistrados não persegue a 

pós-graduação stricto sensu, mantendo-se distante do exercício da atividade 

docente, havendo um distanciamento e uma restrição da transmissão das 

experiências e da formação de novos membros a partir do próprio ensino do Direito, 

limitando a percepção do estudante de Direito sobre a magistratura. 

 

 

2.3 As reformas: celeridade, súmula vinculante e o Conselho Nacional de 

Justiça 

 

 

Se é fato que as reformas do Judiciário são veementemente e reiteradamente 

solicitadas, o mesmo não pode ser dito com relação com os efeitos benéficos das 

reformas que foram feitas pela Emenda Constitucional nº 45/2004.  

 

Em um país onde se permanece com um controle de constitucionalidade 

difuso, similar ao modelo norte-americano, o estabelecimento da súmula vinculante, 

do Conselho Nacional de Justiça, da ação declaratória de constitucionalidade e do 

incidente de resolução de demandas repetitivas, aparentemente, figura como um 

contrassenso. 

 

Apesar de algumas propostas no sentido de criação de um Conselho da 

Magistratura, com membros integrantes apenas do Judiciário, a EC nº 45/2004 

trouxe um modelo de Conselho Nacional de Justiça, com uma composição que 

conta com membros dos órgãos essenciais à administração da justiça e dois 

cidadãos escolhidos pelo Congresso Nacional. 

 

A composição dos Conselhos sempre é objeto de controvérsias, seja pelo 

caráter democrático que deve apresentar a escolha dos seus membros, bem como 
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por suas atribuições e eventual risco à independência dos juízes. Ressalta-se que a 

existência de um “controle externo” é típica de países que adotam o modelo de 

controle de constitucionalidade concentrado228 – abstrato –, além do fato de juízes 

poderem ser indicados pelo Poder Executivo, não sendo somente concursados.229 

 

As funções do CNJ são de fiscalização administrativa, verificação do 

cumprimento dos deveres funcionais, controle financeiro e zelo pela autonomia do 

Poder Judiciário, conforme a redação do artigo 103-B, § 4º, da Constituição 

Federal.230  

 

 

2.3.1 A relevância das Cortes Constitucionais e do controle de constitucionalidade: o 

papel do Supremo Tribunal Federal 

 

 

Segundo Eduardo García de Enterría e Aurelio Menéndez Menéndez, depois 

da Segunda Guerra Mundial, a jurisprudência das Cortes Constitucionais, sobretudo 

de Itália, Alemanha, França, Espanha, Portugal, Bélgica – e antes mesmo dos novos 

Estados que apareceram depois da queda do muro de Berlim –, tem um modelo 

kelseniano de jurisdição constitucional controlada, como já vimos, mas colocou em 

xeque os dogmas basilares do positivismo e a superioridade irresistível e absoluta 

da lei, sem que se indagasse o processo aplicativo das leis sobre as suas próprias 

razões impostas como mandamentos inexoráveis.231 

 

A justiça constitucional parte da consideração da Constituição como norma 

jurídica máxima, mas também invocada em juízo por todos os cidadãos, e não só 

organizadora dos Poderes superiores, como era pensada inicialmente. 

 

                                                        
228 Um exemplo de Conselho em país com modelo de constitucionalidade concentrado ocorre na 

Espanha, com o Consejo Nacional del Poder Judicial. 
229 A esse respeito, ver RIBEIRO, Helcio, Justiça e democracia: judicialização da política e controle 

externo da magistratura, p. 91-96. 
230 Para maior detalhamento em relação às atribuições do Conselho Nacional de Justiça, conferir 

TAVARES, André Ramos, Manual do Poder Judiciário brasileiro, p. 190-194. 
231 Cf. El derecho, la ley e y el juez: dos estudios. Madrid: Civitas, 1999, p. 46-50. 
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Por outro lado, a norma constitucional formula um quadro enorme de direitos 

fundamentais, e esses direitos deixam de ser meros enunciados finalistas, que só se 

materializam, ou pelo menos têm alguma eficácia, na medida em que o próprio 

legislador, livremente, queira formar a sua regulação, mas sim a partir da 

consideração da Constituição como norma, de tal sorte que os direitos fundamentais 

passam a ser diretamente operativos, sem a necessidade de uma intermediação 

legal, ou ainda por cima dessa intermediação, instaurando-se um conceito repetido, 

inclusive pelo Tribunal Constitucional espanhol, como os elementos essenciais de 

um ordenamento jurídico objetivo da comunidade nacional. 

 

A Constituição sempre incorpora algumas determinações e opções políticas e 

sociais profundas, e a sua aplicação direta, com todo o seu sistema de princípios e 

valores, bem como as suas correlativas regras, que derivam da superioridade 

normativa do texto constitucional e da necessária interpretação de todo o 

ordenamento de acordo com a Constituição, leva a um novo processo de aplicação 

do Direito, longe de poder ser entendida como uma operação mecânica. 

 

O juiz passa, nesse momento, a operar diretamente com valores 

constitucionais, e a operação aplicativa – que não é mecânica em qualquer forma – 

devolveu aos magistrados um papel essencial em efetivar a ordem jurídica como um 

instrumento qualificado, imprescindível ao próprio Direito. 

 

Cezar Saldanha Sousa Junior e Carlos Eduardo Dieder Reverbel defendem a 

ideia de um Tribunal Constitucional como poder político do Estado, em especial a 

partir de 1945, assim dizendo: 

 

As constituições ocidentais vêm assumindo a dignidade da pessoa 
humana como valor solar. Na proteção jurisdicional da dignidade da 
pessoa humana emergem aspectos de alto teor de politicidade, 
capazes de por em xeque o direito legislado de uma forma muito 
funda. Essa função jurisdicional alargada não se coaduna com o 
Poder Judiciário, máxime na via do controle difuso, pois importaria 
uma politização tão dramática da vida jurídica que inviabilizaria a 
estabilidade das instituições democráticas. O tribunal constitucional 
como uma instituição especializada e concentradora do controle de 
constitucionalidade, permite efetivar a proteção jurídica da dignidade 
humana, sem os riscos de politizar insuportavelmente a instância 
judicial ordinária. [...] Um tribunal constitucional, como órgão de 
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poder independente, tem condições de, jurisdicionalmente, garantir o 
pluralismo político e, ao mesmo tempo, delinear seus limites 
legítimos diante dos valores do regime democrático. Ademais, o 
tribunal constitucional é também o único órgão apto a velar pelas 
autonomias legítimas e arbitrar os conflitos, na integração entre os 
objetivos próprios de Estado, de governo e da Administração. [...] 
Enfim, a mais visível das necessidades que o tribunal constitucional 
satisfaz: a proteção dos direitos fundamentais existentes, a sintonia 
fina do equilíbrio prudencial que devam guardar entre si, bem assim 
a revelação de novos aspectos do direito genérico à liberdade ou de 
novas exigências sociais da existência humana digna. O tribunal 
constitucional decide por meio de fixação de orientações normativas 
que são vinculantes para todos os poderes políticos, a começar pelo 
Poder Judiciário.232  

 

Nessa linha de entendimento, concluem esses autores que: 

 

O tribunal constitucional do constitucionalismo ocidental de nossos 
dias é espécie do gênero poder político do Estado, que Enterría, 
seguindo os italianos, denomina de órgão constitucional em sentido 
estrito, como a chefia de Estado, o governo, a Administração, o 
Parlamento e o Judiciário.233 

 

Como é possível observar, inclusive pelos meios de comunicação, o 

protagonismo do Judiciário se evidencia principalmente pelo papel recente que as 

Cortes Constitucionais, especialmente o STF, no Brasil, vêm tomando no cenário 

político institucional e social do país. 

 

Desde a Constituição Republicana de 1891, quando incorporamos o modelo 

norte-americano de controle de atos normativos aplicados a casos concretos 

(Judicial Review), o papel do Poder Judiciário, e particularmente do Supremo 

Tribunal Federal, desponta como guardião da supremacia constitucional.  

 

O modelo de controle de constitucionalidade brasileiro, no entanto, sofreu 

alterações, e, por meio da EC nº 16, de 1965, introduzimos o que é conhecido como 

controle por via de ação direta, a qual somente pode ser proposta perante o STF. 

 

Com a Constituição Federal de 1988, embora não tenhamos estabelecido um 

modelo exclusivamente concentrado de constitucionalidade, por meio da criação de 

                                                        
232 O Tribunal Constitucional como poder: uma nova visão dos poderes políticos, p. 122-124. 
233 Ibidem, p. 129. 
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um Tribunal Constitucional ou de uma Corte Especial, como os países que seguiram 

o modelo alemão, hoje preponderante nas nações do continente europeu, o modelo 

brasileiro, por meio da exclusividade do STF no julgamento de ações diretas criadas 

a partir de então, em parâmetro com a Constituição Federal, vem exercendo essa 

função, ou seja, o controle abstrato de constitucionalidade de atos normativos 

federais e estaduais em face da Constituição Federal.  

 

Hoje, contamos, pois, com uma jurisdição constitucional e um modelo de 

controle de constitucionalidade judicial misto. 

 

Com o advento da EC nº 45/2004, a chamada “Reforma do Judiciário”, criou-

se não somente o Conselho Nacional de Justiça, mas também a súmula vinculante e 

o instituto da repercussão geral para o recurso extraordinário, dotando o controle de 

maior semelhança com o controle concentrado e ressaltando ainda mais o papel do 

STF como Corte Constitucional.  

 

A EC nº 45/2004 também estabeleceu, pela limitação de acesso, uma 

tentativa de redução do volume de processos ali julgados, sem excluir, contudo, o 

recurso extraordinário e as demais competências originárias previstas no artigo 102, 

inciso I, da Constituição Federal, o que leva a uma combinação difícil de dois 

modelos de controle de constitucionalidade exercidos no país.234 

 

A composição dos membros do Supremo Tribunal Federal e o seu papel na 

guarda e na aplicação da Constituição são temas de análise constante de vários 

autores no Direito nacional.235 

 

A esse respeito, diz Joaquim Falcão:  

 

Decisões do Supremo provocam impactos diferentes em segmentos 
sociais diferentes – por renda, educação, sexo, religião, ideologia, 
etc. Não são para todos em partes iguais. Toda decisão judicial traz 

                                                        
234 A convivência do modelo de controle de constitucionalidade difuso, inspirado no Judicial Review 

americano, e do modelo concentrado de inspiração germânica, presente na Europa continental, tem 
sobrecarregado o Supremo Tribunal Federal no exercício de sua função primordial como Corte 
Constitucional. 

235 Como exemplo, consultar, dentre outros, VIEIRA, Oscar Vilhena, Supremo Tribunal Federal: 
jurisprudência política. 
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consequência além das partes, é uma inevitabilidade. Aclará-las é 
uma responsabilidade do juiz e atinge a legitimação do próprio 
tribunal.236 

 

A atenção não tem sido apenas doutrinária, mas se evidencia em uma 

crescente importância do Supremo Tribunal Federal como Corte Constitucional, que 

pode ser visualizada a partir do volume de casos que o STF recebe e julga, 

conforme exposto neste trabalho. 

 

 

2.3.2 A “visibilidade” do Poder Judiciário e do Supremo Tribunal Federal na Era da 

Informação 

 

 

No Brasil, recentemente, devido ao canal institucional da televisão fechada, o 

STF ganhou uma visibilidade jamais pensada em décadas anteriores. Os recentes 

julgamentos, sejam eles com audiência pública – como a ADPF nº 54 –, seja pelos 

escândalos de corrupção no Brasil – começando pela Ação Penal nº 470 –, 

transmitidos ao vivo, revelam: (a) a relevância, antes não vista, do papel das Cortes 

Constitucionais para a efetiva defesa dos direitos fundamentais; (b) o protagonismo 

declarado pela mídia; e (c) a repercussão das decisões da nossa Corte 

Constitucional no meio internacional, na política do país e no sentimento particular 

de justiça de cada um dos brasileiros que a elas assiste ou que tenta participar 

dessa nova interação tecnológica com a mais alta Corte do país.237 

 

É fato que qualquer demanda judicial traduz um drama individual ou coletivo 

que pode ganhar repercussão nacional – ou mesmo internacional –, devido ao poder 

que a mídia exerce, de forma indiscutível, na esfera pública social. 

 

                                                        
236 O Supremo. 2. ed. Rio de Janeiro: Edições de Janeiro, 2015, p. 56. 
237 Não temos dados suficientes de pesquisas sociológicas para a real percepção desse novo meio de 

interação. Contudo, a exposição do Supremo Tribunal Federal, por meio das audiências públicas e 
dos julgamentos do Tribunal Pleno, seja por meio de TV fechada, seja através de canal direto da 
instituição em página na web (YouTube), além das notícias cotidianas nas mídias digital e 
tradicional, demonstram não apenas o protagonismo dessa Corte, mas também um novo meio de 
interação com a sociedade, cujos efeitos impactam sobre a percepção dos jurisdicionados. 
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Entretanto, a disfunção da investigação jornalística pode provocar desvios, 

seja por um desejo deliberado das fontes de informação na “comercialização” da 

notícia, seja pelo perigo da “realização da justiça” de acordo com a opinião das 

massas, o que leva, inclusive, à possibilidade de novas interpretações da realidade, 

aproximando-a de supostas expectativas da coletividade. 

 

O Poder Judiciário, por muito tempo, esteve à margem da atenção dos meios 

de comunicação.238 Porém, em nossa era de democracias de massas demarcada 

pela extensa e profunda comunicação social, corremos o risco de um novo tipo de 

vulnerabilidade na proteção de direitos, decorrente da comunicação entre o Poder 

Judiciário e os meios de comunicação. 

 

A seleção do que é divulgado e de como o será (p. ex. caso Eloá, caso João 

Vitor, não demarcação das terras indígenas, condução coercitiva do ex-Presidente 

Lula e sua audiência de instrução transmitida em tempo real) mostra como é 

fundamental a construção de um diálogo entre o Judiciário e a comunicação social, 

sob pena de perda de legitimidade da atuação desse Poder. 

                                                        
238 Para maior aprofundamento a respeito do relacionamento do Poder Judiciário, e especialmente do 

Supremo Tribunal Federal, com os meios de comunicação, conferir FALCÃO, Joaquim, O Supremo, 
p. 116-118. 



 
 

116 
 

 

3 RISCOS, DESAFIOS E NECESSIDADES ATUAIS DO PODER JUDICIÁRIO 

 

 

Neste capítulo, verificamos, tanto de forma positiva quanto negativa, a análise 

dos fatores que nos levam ao atual protagonismo do Poder Judiciário. No presente 

exame, elencamos alguns dos atuais desafios e riscos de sua atuação no Estado 

Social e Democrático de Direito no Brasil.  

 

Os riscos e desafios são diversos. Desde a necessidade de uma adequada 

formação dos magistrados para lidar com a nova realidade, um maior diálogo 

institucional e a democratização da carreira, além dos riscos de legitimidade na 

efetiva prestação jurisdicional. 

 

 

3.1 Ativismo judicial vs judicialização de conflitos e judicialização da política 

 

 

Como exposto ao longo deste trabalho, vemos que o primeiro dos riscos que 

enfrenta o Poder Judiciário em seu protagonismo é o chamado “ativismo judicial”. 

Destacamos que o protagonismo da jurisdição não é ativismo: não pode sê-lo 

propriamente nem deve ser com ele confundido. 

 

Não é possível confundir o aumento da litigiosidade, ou mesmo a busca da 

prestação jurisdicional, com o ativismo judicial. Tampouco se deve confundir a crise 

de legitimidade do Legislativo, ou até mesmo uma crise de governabilidade, com a 

politização da justiça.  

 

Aqui, neste capítulo, distinguimos como objetivo (a) demonstrar que a 

“politização” da jurisdição constitucional e a judicialização dos conflitos sociais são 

situações e conceitos distintos, e não há que se falar em “ativismo judicial”, (b) pois 

a judicialização também existe como forma de garantir o exercício pleno dos direitos 

inerentes à cidadania, (c) negados estes, pela inércia ou má prestação do Poder 

Público, ou ainda pela lesão de agentes privados de mercados regulados.  
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No trabalho de pesquisa, uma das principais questões que se verifica é a 

problemática justiça versus regulação econômica,239 ou, de outro modo, (d) diversos 

interesses dos agentes econômicos que se contrapõem nas ações judiciais e que, 

atualmente, contam com um modelo de intervenção do Estado na proteção dos 

direitos da cidadania extremamente conflituoso, modelo esse que gera uma (e) 

explosão de litigiosidade, que muitos consideram como “politização da justiça”.  

 

Assim, de acordo com Luís Roberto Barroso:  

 

Judicialização significa que algumas questões de larga repercussão 
política ou social estão sendo decididas por órgãos do Poder 
Judiciário, e não pelas instâncias políticas tradicionais: o Congresso 
Nacional e o Poder Executivo – em cujo âmbito se encontram o 
Presidente da República, seus ministérios e a administração pública 
em geral. Como intuitivo, a judicialização envolve uma transferência 
de poder para juízes e tribunais, com alterações significativas na 
linguagem, na argumentação e no modo de participação da 
sociedade. O fenômeno tem causas múltiplas. Algumas delas 
expressam uma tendência mundial; outras estão diretamente 
relacionadas ao modelo institucional brasileiro.240 

 

Portanto, como se vê, a judicialização não se confunde com ativismo judicial, 

ou mesmo com politização da justiça. 

 

Em segundo lugar, não estamos diante de uma invasão de função ou de 

poderes. O que buscamos demonstrar é que, diante da crise de legitimidade vivida 

no Estado Democrático Representativo, a democracia formal não é suficiente para 

canalizar a efetivação da representação da vontade e da defesa cidadãs.  

 

                                                        
239 A esse respeito, reportamo-nos à definição de regulação econômica apresentada na nota nº 6 

deste trabalho, bem como aos índices e às estatísticas de judicialização envolvendo direitos 
regulados, expostos na subseção 2.2, no Capítulo 2. 

240 Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. [Syn]Thesis, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, 
p. 23-32, 2012, p. 24. Disponível em: <http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/synthesis 
/article/view/7433/5388>. Acesso em: 9 jun. 2017. A expressão “judicialização”, no entanto, é um 
termo que pode apresentar significados diferentes para os autores. Aparentemente, os primeiros a 
utilizá-lo foram C. Neal Tate e Torbjörn Valinder, mostrando um protagonismo do Poder Judiciário 
nas democracias contemporâneas, mas diferente de outros, como o tomado pelo movimento do uso 
alternativo del Diritto italiano. Cf. The global expansion of judicial power. New York: New York 
University Press, 1995. A judicialização ocorreria justamente no Brasil pós-década de 90 do século 
passado, quando se dá a regulação econômica que expressa, necessariamente, conflito de 
interesses e nem sempre se regula a favor da cidadania. Ver a respeito o texto de MOTTA, Luis 
Eduardo Judicialização da política e representação funcional no Brasil contemporâneo: uma 
ameaça à soberania? Revista Quaestio Iuris, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 256-285, 2012. 
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Assim, é o papel do Poder Judiciário aplicar a justiça na materialização do 

Direito aos casos concretos, para que haja efetivação dos direitos econômicos e 

sociais consignados na Constituição. 

 

A ausência de critérios definidos para essa aplicação se materializa como 

risco à legitimidade das decisões do Poder Judiciário, para o próprio Judiciário e, em 

última instância, para a própria sociedade democrática.241 

 

Esse novo eixo de percepção sobre as teorias de justiça e os seus critérios de 

aplicação revela uma nova forma de perceber a dimensão da jurisdição 

constitucional, consoante a própria necessidade de formação de processos de 

decisão (racional) sobre os conflitos, repassando um novo viés acerca da 

hermenêutica jurídica e da própria formulação da teoria da norma jurídica.242 

 

Sabemos que a nova ordem constitucional colaborou, até certo ponto, com 

uma crise do Judiciário, que já se desenhava como catalisadora da própria crise do 

Estado. 

 

A discussão sobre o papel que cumpre o Poder Judiciário nas democracias 

contemporâneas já não é tão recente. Defrontamo-nos, hoje, portanto, com um 

protagonismo do Poder Judiciário, especialmente das Cortes Constitucionais, com a 

possibilidade de um ativismo judicial contrário, usualmente, ao disposto no próprio 

texto constitucional e posto no ordenamento jurídico, e vemos um deslocamento do 

poder decisório do Legislativo para o Judiciário, devido a diversas razões, sobretudo 

quando do surgimento das Constituições principiológicas pós-Segunda Guerra 

Mundial e da abertura normativa dos textos legais. 

 

                                                        
241 Repisamos a existência de diversas posições teóricas sobre a norma jurídica e a justiça, cuja 

apresentação mais detalhada está disposta na subseção 2.1, no Capítulo 2 deste trabalho. 
242 A contribuição da doutrina diante da pluralidade normativa, e mesmo da produção e interpretação 

da jurisprudência, cumpre com o papel de resguardar o campo jurídico e sua reprodução. Por outro 
lado, tem um papel político na transformação social ou manutenção do status quo. As 
possibilidades de análise são inúmeras diante de um discurso positivista. O garantismo também 
serve a uma utilização política de conveniência momentânea. A academia, com isso, tem um lugar 
privilegiado, lançando cada vez mais produtos no mercado social e jurídico. 
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Como diz Francisco José Borges Motta: “Todo ato judicial é jurisdição 

constitucional, e por isso vemos que é necessário que o Judiciário tenha uma leitura 

constitucional adequada na concretização da Constituição”.243 

 

Falar em protagonismo não significa falar em arbítrio judicial, mas é verdade 

que a teoria jurídica não tem conseguido contribuir suficientemente para estabelecer 

limites necessários para uma atuação judicial que seja completamente compatível 

com o Estado Social e Democrático de Direito. 

 

Quais seriam, então, os limites democráticos da atuação do juiz como 

protagonista dessa jurisdição (justiça) constitucional?  

 

A possibilidade de ativismo judicial tem impactos econômicos e políticos. As 

recentes normas técnicas do CNJ e as modificações introduzidas pelo Novo Código 

de Processo Civil sobre a formação da decisão judicial são exemplos de balizas 

necessárias para a atuação dos juízes. 

 

Lembremos que o processo é um instrumento essencial à concretização dos 

direitos fundamentais, e, nessa concretização, estamos, pois, diante do exercício da 

cidadania.244 

 

Poderíamos dar várias definições de cidadania. O conceito, unido à palavra 

latina civitas (cidade), tem a conotação jurídico-política de exercício dos direitos 

políticos e de controle das instituições a partir das conquistas do liberalismo, mas 

também, como sabemos, não há possibilidade de separar as dimensões de direitos 

para a efetividade da plena cidadania.  

 

                                                        
243 Levando o direito a sério: uma crítica hermenêutica ao protagonismo judicial. Florianópolis: 

Conceito, 2010, p. 21. 
244 O abandono da visão positivista-normativista-jurídica leva ao risco de um “livre convencimento”, ou 

“livre apreciação da prova”, por considerá-la sob a égide da análise de princípios atrelados à 
pluralidade, complexidade e “liquidez” da sociedade global em que vivemos. No Brasil, são 
exemplos desse cenário a “Operação Lava-Jato”, ou mesmo a busca pela justiça social na 
concessão do direito à saúde. 
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Por isso, utilizaremos as palavras de José Murilo de Carvalho, para quem não 

há como dissociar a efetividade dos direitos civis dos direitos políticos e sociais, 

salientando, também, que:  

 

A cultura de consumo dificulta o desatamento do nó que torna tão 
lenta a marcha da cidadania entre nós, qual seja, a incapacidade do 
sistema representativo de produzir resultados que impliquem a 
redução da desigualdade e o fim da divisão dos brasileiros em castas 
separadas pela educação, pela renda, pela cor.245 

 

Nessa toada, considera Gianpaolo Poggio Smanio que: 

 

[...] a cidadania pressupõe a liberdade para o exercício dos direitos 
fundamentais [...] e embora a solução para a crise democrática e o 
futuro da democracia seja a efetiva participação da cidadania na 
Administração Pública e nas instituições da sociedade civil, a 
ocupação e a conquista destes espaços ainda está distante e 
incerta.246 

 

É nesse contexto que, segundo Smanio, as expressões “cidadania” e 

“políticas públicas” têm sido utilizadas com vários significados no nosso cotidiano 

social, político e jurídico.247 

 

Não há dúvida de que as políticas públicas são fundamentais para a 

concretização dos direitos dos cidadãos. Dessa forma, em que pese o conceito de 

cidadania ter variado ao longo dos séculos, podemos afirmar que os direitos sociais 

e os direitos de solidariedade integram o conceito atual de cidadania. 

 

Nessa linha de entendimento, ilustra Smanio: 

 

A aquisição de tais direitos no Brasil, além de tardia, é, também, 
excludente, uma vez que segmentada, ou seja, concedida a alguns 
grupos sociais, mas não concedida universalmente [...] o que reflete 
a desigualdade social que persiste e é de difícil superação em 
nossos dias.248 

 

                                                        
245 Cidadania no Brasil: o longo caminho, p. 228-229. 
246 As dimensões da cidadania. Revista da Escola Superior do Ministério Público, São Paulo, ano 2, p. 

13-23, jan./jun. 2009, p. 20. 
247 Ibidem. 
248 Ibidem, p. 23. 
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Ainda, de acordo com Smanio, as políticas públicas são categorias jurídicas 

normativas, tais como os princípios e as regras jurídicas.249 

 

Maria Paula Dallari Bucci assim descreve o conceito jurídico de política 

pública: 

 

Política Pública é o programa de ação governamental que resulta de 
um processo ou conjunto de processos juridicamente regulados – 
processo eleitoral, processo de planejamento, processo de governo, 
processo orçamentário, processo legislativo, processo administrativo, 
processo judicial – visando coordenar os meios à disposição do 
Estado e as atividades privadas, para realização dos objetivos 
socialmente relevantes e politicamente determinados.250 

 

E, pois, a integração normativa se faz também pelo Poder Judiciário, e, em 

nosso ver, não se trata de excluir o Poder Judiciário da atuação necessária na 

afirmação das políticas públicas que levem à concretização plena da cidadania, mas 

sim de lembrar que há elementos na formulação de políticas públicas que não 

cabem ao Judiciário. 

 

A afirmação e a concretização não significam a própria formulação de 

políticas públicas pelo Poder Judiciário. 

 

Segundo Clarice Seixas Duarte, um ponto muito importante com relação à 

formulação de políticas públicas diz respeito à participação social efetiva nas 

decisões políticas do Estado – um Estado como o nosso, que se supõe como Estado 

Social e Democrático de Direito.251 

 

Os políticos vêm sendo enfraquecidos no cenário atual, e, por isso, a 

canalização da democracia direta ou participativa seria o ideal, mas nos 

encontramos em uma etapa muito frágil dessa configuração. 

 

                                                        
249 Cf. As dimensões da cidadania. 
250 Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 39. 
251 Para além da judicialização: a necessidade de uma nova forma de abordagem das políticas 

públicas. In: SMANIO, Gianpaolo Poggio; BERTOLIN, Patricia Tuma; BRASIL, Patricia Cristina. O 
direito na fronteira das políticas públicas. São Paulo: Páginas e Letras. v. 1. p. 13-18. 
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Isso nos leva às limitações do Poder Judiciário para canalizar as demandas 

da sociedade civil em matéria de políticas públicas e à fragilização dos partidos 

políticos. Consequentemente, é imperioso um diálogo interinstitucional entre todos 

os atores envolvidos no processo de formulação e execução de políticas públicas. 

 

Algumas decisões devem ser tomadas de forma coletiva, e, nesse contexto, 

sustenta Duarte que: 

 

[...] o Judiciário pode até chancelar acordos extrajudiciais e fiscalizar 
os prazos de seu cumprimento, funcionando como uma espécie de 
árbitro ou mediador, com a vantagem de permitir a abertura para 
contribuição dos cidadãos titulares das prestações materiais objeto 
dos direitos fundamentais que dependem da organização e 
implantação dos serviços públicos, além de representantes do 
Legislativo, Executivo e de técnicos etc.252 

 

Além disso, a autora insiste que a tendência é de que a democratização do 

processo que envolve as políticas públicas poderia, além de contribuir para a sua 

legitimação, qualificá-lo (o processo), tanto entendido como garantia de um maior 

controle e fiscalização no processo de decisão, quanto como transparência em 

relação a todos os fatores que determinam a agenda política dos governantes.253 

 

Uma das questões que Duarte revela em seu estudo como sendo relevante 

para pensar políticas públicas, além da judicialização, é o cumprimento das funções 

do Ministério Público, que teve a sua autonomia reforçada e afirmada na 

Constituição de 1988.254 

 

Não se defende uma atuação propriamente demandista do Ministério Público, 

focada no ajuizamento de ações, ainda que coletivas, para resolver todos os 

problemas relativos às omissões e aos desvios do Poder Público em matéria de 

políticas públicas, mas, na realidade, o ideal seria um trabalho do Ministério Público 

destacado na busca de soluções extrajudiciais em conflitos de natureza coletiva ou 

difusa, com uma atuação mais resolutiva. 

                                                        
252 Para além da judicialização: a necessidade de uma nova forma de abordagem das políticas 

públicas, p. 17. 
253 Ibidem. 
254 Ibidem. 
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Para isso, Duarte salienta que a busca na participação direta dos 

interessados, indo ao Judiciário apenas de maneira excepcional, seria a solução 

perfeita, vez que a nossa perspectiva judicial, segundo a autora, está baseada no 

fato de que a justiça intersubjetiva, que é o que caracteriza a nossa cultura jurídica, 

não leva em conta a complexidade da política como um todo nem a lógica 

distributiva na qual se fundamenta essa política.255 

 

O fato de termos o reconhecimento dos direitos sociais como verdadeiros 

direitos foi um passo muito significativo para fazer valer tais direitos e tornar 

mecanismos importantes mais efetivos. 

 

Lembremos que isso também é salientado por Eduardo García de Enterría e 

Aurelio Menéndez Menéndez, quando mencionam o papel das Cortes 

Constitucionais e a transformação do Estado Social no período no pós-Segunda 

Guerra Mundial.256 

 

Mas, além disso, os remédios exercidos perante os tribunais, segundo Duarte, 

são importantes, mas não suficientes para a satisfação dos direitos fundamentais, 

pois eles têm por objeto as políticas públicas, e há mecanismos também 

institucionais – como garantias orçamentárias – para o exercício e o êxito de uma 

política pública.257 

 

O Judiciário, na visão da autora, poderia intervir no caso de omissões ou 

desvios por parte dos poderes públicos, mas isso ainda não bastaria, visto que 

estamos tratando de políticas públicas, portanto, um conjunto de ações de poderes 

públicos que tendem a prestar ou dar conta de uma demanda ou de um problema 

cuja solução sempre envolve a destinação de grandes recursos e, sobretudo, a 

coordenação de muitos agentes de fiscalização.258 

 

                                                        
255 Para além da judicialização: a necessidade de uma nova forma de abordagem das políticas 

públicas. 
256 Ver El derecho, la ley e y el juez: dos estudios. 
257 Cf. op. cit. 
258 Ibidem. 
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A satisfação de uma demanda individual, ou mesmo de um grupo, 

considerada a propositura de uma ação, ainda que pelo Ministério Público, não 

resolve o problema do ponto de vista macroscópico, motivo pelo qual Duarte faz 

uma crítica à atuação do Poder Judiciário. 

 

Como exemplo, a autora indica a discussão sobre as vagas em creche no 

município de São Paulo, assim pontuando: 

 

Ainda que se reconheça pela via judicial o direito de crianças que 
morem em um determinado bairro a uma vaga de creche da rede 
pública, o problema só será de fato resolvido se houver uma 
expansão da rede. Caso contrário, haverá apenas uma inversão na 
ordem de atendimento entre aquele que ajuizou ação judicial e 
aquele que buscou realizar a matrícula na rede, mas que, pela falta 
de vagas, teve que entrar em uma fila. Isso significa que aquele que 
teve o seu direito preterido não pode interpor uma ação judicial? De 
forma alguma, ambos podem. Mas para que ambos desfrutem do 
direito, é preciso repensar o sistema de ensino, ampliar a oferta de 
vagas com qualidade, contratar professores, implementar planos de 
carreira etc.259 

 

Por tudo, não acreditamos que o papel do Poder Judiciário seja o de realizar 

políticas públicas mediante sentenças, ou ainda que seja suficientemente rápida ou 

eficiente a sua prestação jurisdicional.  

 

Entretanto, a canalização das demandas sociais na sociedade 

contemporânea vem sendo dada pelo conflito judicializado, e não de outra forma: 

elas devem ser atendidas.  

 

O Poder Judiciário deve, por outro lado, em uma sociedade de massas, 

inserida muitas vezes em um Direito transnacional, dar a proteção de direitos de 

forma ampla, e não apenas individualmente, tendo, assim, que repensar a sua 

atuação. 

 

Verificamos, ao contrário, que os cidadãos têm sido levados aos Juizados 

Especiais Cíveis em aeroportos e rodoviárias (que são setores regulados da 

                                                        
259 Para além da judicialização: a necessidade de uma nova forma de abordagem das políticas 

públicas, p. 16. 
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economia – aviação civil e transportes terrestres, respectivamente), e até mesmo em 

estádios de futebol, o que nos coloca diante de um desafio. 

 

Essa reflexão possui impacto sobre a própria localização da teoria dos direitos 

fundamentais, cuja recepção de direitos fundamentais tidos como direitos à 

prestação de ações fáticas do Estado se faz cada vez mais presente e necessária. 

 

Esse modelo acarreta – ou pode acarretar – custos para a própria fragilidade 

do regime democrático, e não somente para setores econômicos ou para a 

Administração. É o que se verificou com a exposição realizada no Capítulo 2.260 

 

É por isso que o debate passa pela legitimidade do exercício do poder político 

e da democracia representativa, bem como pelo papel dos operadores do Direito na 

economia globalizada. Não estamos apenas, como querem alguns, diante de um 

capricho de politização da justiça ou de ativismos.  

 

A “politização” da jurisdição constitucional e a judicialização dos conflitos 

sociais são situações e conceitos distintos, e não há que se falar em “ativismo 

judicial”, posto que a judicialização existe como forma de garantir o exercício pleno 

dos direitos inerentes à cidadania, negados estes, pela inércia ou má prestação do 

Poder Público, ou pela lesão de agentes privados, principalmente de mercados 

regulados.  

 

Não estamos frente a uma invasão de função ou de poderes. O que se 

constata é que, diante da crise de legitimidade do Estado Democrático 

Representativo, a democracia formal não é suficiente para canalizar a efetivação da 

representação da vontade e da defesa cidadãs. 

 

Sobre a politização da justiça, vale observar que: 

 

[...] as grandes categorias do constitucionalismo moderno constroem 
as bases estruturais para a autonomia funcional do direito: divisão de 
poderes, princípio da legalidade, igualdade perante a lei, Estado de 
direito, personalidade jurídica, garantias das minorias etc., são 

                                                        
260 A esse respeito, conferir o exposto na subseção 2.2, no Capítulo 2 deste trabalho. 
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exemplos dessas ações. Mas as Constituições, se de um lado 
fornecem as ferramentas para o fechamento operativo do direito, de 
outro também são o mecanismo da abertura cognitiva do direito para 
a política. No Estado de Direito, o sistema jurídico fornece respostas 
legais aos problemas da política. Isso não representa ignorância ou 
insensibilidade para a política. Ocorre que os problemas da política 
são traduzidos, deslocados e selecionados pelo sistema jurídico com 
critérios particulares e internos a esse sistema. Enquanto a política 
opera num quadro de complexidade elevada e indeterminada, o 
direito atua num contexto de complexidade já reduzida e determinada 
por limites estruturais mais rigorosos.261 

 

Mas não significa que fiquemos por aqui somente. Podemos distinguir, a partir 

daqui, critérios decisórios, além de outras formas de participação e criação do 

próprio Direito. 

 

Ainda, Boaventura de Sousa Santos enaltece o combate à corrupção como 

outro fator de destaque da atividade judicial e consequente causa do protagonismo 

do Poder Judiciário em relação à judicialização da política. Confira-se: 

 

Uma outra razão para o protagonismo dos tribunais é o combate à 
corrupção. Esta sempre foi uma questão tratada em duas 
perspectivas os estudos sociojurídicos: a da luta jurídica e judiciária 
contra a corrupção; e a da luta contra a corrupção dentro do 
judiciário.262 

 

Segundo Santos, embora, em geral, na América Latina, se fale muito mais em 

combate à corrupção judicial, mais recentemente ocorre o controle da corrupção 

pelo Poder Judiciário, o qual, desse modo, assume uma posição de dilema.263  

 

De um lado, esse combate à corrupção contribui para uma maior legitimidade 

social dos juízes, mas, por outro, expõe uma controvérsia política à volta deles. 

 

O mencionado sociólogo português indica que a razão para isso se dá porque 

os juízes não foram feitos para julgar para cima, e sim para “julgar os de baixo”. Ele 

denomina de “justiça dramática” essa situação na qual os juízes passam a julgar 

                                                        
261 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Política, sistema jurídico e decisão judicial. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2011, p. 24. 
262 Para uma revolução democrática da justiça, p. 16. 
263 Ibidem. 
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grandes empresários ou membros da classe política, ou mesmo agentes 

econômicos de alto perfil na sociedade.264 

 

Significa, para ele, uma judicialização da política e a politização dos tribunais. 

No entender de Santos, sempre há judicialização da política no momento em que, 

por meio do desempenho da função normal jurisdicional, as decisões afetam de 

modo significativo a ação política.265 

 

Isso poderia ocorrer por duas vias: uma de menor intensidade, quando alguns 

membros da classe política são investigados e eventualmente julgados por 

atividades criminosas de forma isolada; e outra, de maior intensidade, quando parte 

da classe política, sem conseguir resolver a luta pelo poder através dos mecanismos 

tradicionais de distribuição de recursos no próprio sistema político, acaba 

transferindo para os tribunais os seus conflitos internos, por meio da comunicação 

social e de denúncias, esperando que essa exposição do adversário no meio judicial 

acabe enfraquecendo-o, ou mesmo aniquilando-o, politicamente.  

 

Essa judicialização da política afetaria não só os demais membros da classe 

política, mas conduziria à própria politização do Judiciário, tornando-o mais 

controvertido, mais vulnerável e visível sob o ponto político e social, o que é, por sua 

vez, uma das outras razões de seu recente protagonismo. E é nesse contexto, 

embora seja diferente em cada país, que temos assistido a um deslocamento da 

legitimidade de exercício do Poder Legislativo e do Poder Executivo para o Poder 

Judiciário. 

 

 

3.2 Crise de legitimidade no Legislativo e hipertrofia do Executivo vs 

legitimidade do Judiciário: uma questão controversa 

 

 

O Estado Social traz consigo um incremento da intervenção do aparelho 

estatal em diversos setores da economia e da sociedade. As ações do Estado se 

                                                        
264 Cf. Para uma revolução democrática da justiça. 
265 Ibidem. 
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dão por meio de uma política legislativa que deve ser cumprida em sua aplicação 

pelo Poder Judiciário. 

 

No entanto, a incorporação dos direitos sociais às Constituições pós-Segunda 

Guerra Mundial trouxe, para além de um novo papel para o Judiciário, um 

esgotamento da atuação do Parlamento como formulador do único espaço político 

possível na afirmação dos direitos consagrados nas Constituições. 

 

Por outro lado, a crescente e evidente crise de representatividade parlamentar 

que ocorre nos modelos de democracia representativa partidária de massa que hoje 

vivemos acarreta uma intensa atividade legislativa do Poder Executivo, seja em 

“tempos de normalidade”, mas, sobretudo, em momentos de “crise do capitalismo”, 

especialmente as crises provocadas pelo capital financeiro, quando o Poder 

Executivo, nos modelos de Common Law e de Civil Law – e o Brasil encontra-se 

inserido nesse contexto –, extrapola as suas atribuições normativas regulares. 

 

Como vemos, algumas mudanças constitucionais trazidas na década de 90 

do século passado (entre nós, chamada de Reforma do Estado)266 tentaram aliviar o 

peso do gasto público em atividades anteriormente desenvolvidas pelo Estado em 

setores da economia, transferindo-as para concessionários e passando a regulá-las 

por um novo modelo, instituindo as chamadas Agências Reguladoras, que, no Brasil, 

tomaram a forma de autarquias em regime especial. 

 

Por consequência, a atividade normativa do Estado não diminuiu com a 

criação desse novo modelo. Bem ao contrário, temos, hoje, a par da legislação 

ordinária, uma infinidade de portarias, circulares e resoluções que espessam a 

malha legislativa com a qual se dificulta a atividade julgadora no conflito de 

interesses entre cidadãos jurisdicionados e o Estado. E, por outro lado, temos o 

esvaziamento da atividade normativa do Poder Legislativo, que deveria representar 

os interesses desses mesmos cidadãos. 

 

Segundo Gilberto Bercovici: 

 
                                                        
266 Reforma Bresser-Pereira, conforme as Emendas Constitucionais nos 6 a 20. 
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O processo de mundialização econômica está causando a redução 
dos espaços políticos, substituindo a razão política pela técnica. Há 
um processo de tentativa de substituição dos governos, que exprime 
a soberania popular, pelas estruturas de governance, cujos 
protagonistas são organismos nacionais e internacionais “neutros” 
(bancos, agências governamentais “independentes”, organizações 
não governamentais, empresas transnacionais etc.) e representantes 
de interesses econômicos e financeiros. A estrutura da governance, 
portanto, é formada por atores técnico-burocráticos sem 
responsabilidade política e fora do controle democrático, cujo objetivo 
é excluir as decisões econômicas do debate político.267 

 

Se é verdade tal processo salientado por Bercovici, poderíamos nos perguntar 

qual caminho seguir diante da fragmentação do Direito e do próprio poder no Estado 

Social e Democrático. Afinal, quem de fato controla o exercício da soberania nos 

Estados? Vivemos uma potestas indireta como a Igreja Católica na Idade Média, ou 

seja, um poder transversal capaz de “ocupar/invadir” Estados em nome da 

Inquisição? 

 

A questão, com certeza, é mais complexa. Teria a utopia liberal se desfeito 

com o fim da soberania popular no Parlamento? Assim, nessa atual de crise do 

Estado Social, havendo uma pulverização do Direito e do poder, seriam os grupos 

sociais aniquilados para privilegiar a concentração do poder em certos grupos 

econômicos? 

 

Nesse sentido, diz Helcio Ribeiro: 

 

É fácil e quase natural acreditar na crise final do Estado diante da 
crise sucessiva de formas por ele assumida nos últimos séculos, 
passando-se do Estado liberal para o Estado Social e/ou 
intervencionista e deste para uma concepção pós-moderna de 
Estado. É claro que as instituições jurídico-políticas da Modernidade 
e todos os seus respectivos mecanismos de controle e direção social 
esgotaram muitas de suas possibilidades, mas não apenas devido à 
mundialização da economia capitalista. É igualmente verdadeiro que 
estas instituições defrontam-se já algumas décadas, com uma série 
de conflitos, demandas e alterações de comportamentos que escapa 
à pura realização e distribuição de benefícios materiais e 
econômicos, e implicam também na necessidade de reconhecimento 
de identidades culturais, raciais, sexuais, religiosas e locais, que 

                                                        
267 As crises do Estado Social e periferia do capitalismo. In: LEMBO, Claudio; CAGGIANO, Monica 

Herman; ALMEIDA NETO, Manuel Carlos de. Juiz constitucional: Estado e poder no século XXI: 
homenagem ao Ministro Enrique Ricardo Lewandowski. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 
183-204, p. 195. 
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convivem com uma forte tendência contrária, expressa, sobretudo, 
no movimento de internacionalização do Estado e globalização 
econômica, mas, que também, aparentemente de forma paradoxal, 
estimulam novas e velhas formas de regionalismo [...] Qual a 
natureza desta crise?268 

 

Desse modo, cremos que um dos fatores de evidência do Poder Judiciário 

nas democracias contemporâneas se dá pelo processo de pulverização acima 

relatado. 

 

Passaria a solução por juízes eleitos? A solução para a legitimidade encontra-

se apenas no processo de escolha eleitoral vinculado exclusivamente ao voto 

individual – tipicamente liberal? 

 

A resposta para o papel destacado do Judiciário dentro das reformas 

institucionais tem sido objeto de pesquisas e ponderações, sendo campo de 

diversas propostas, como elucida Ribeiro: 

 

O protagonismo judicial é um dos traços mais evidentes no debate 
sobre a reforma da justiça nos dias de hoje. A participação crescente 
dos tribunais nas decisões que envolvem problemas de forte impacto 
político e social tornou-se um problema em função de dois fatores. 
Em primeiro lugar, a expansão do poder dos tribunais se dá às 
expensas do poder dos políticos e administradores, em segundo 
lugar a natureza do processo de decisão judicial envolve a solução 
dos conflitos através de processos judiciais, principalmente a 
adjudicação, enquanto que a decisão política dá-se pelo princípio 
majoritário.269 

 

A crítica estabelecida sobre o possível papel legiferante do Poder Judiciário, 

especialmente conferido ao Supremo Tribunal Federal, não procede. No sistema de 

freios e contrapesos do Estado Democrático contemporâneo, caberia, certamente, 

ao Congresso Nacional, a apresentação de iniciativas legislativas correspondentes 

aos interesses da sociedade.  

 

Contudo, vários episódios recentes demonstram que a possibilidade de 

edição de norma abstrata pelo STF e de normas primárias pelo CNJ, em controle de 

                                                        
268 Justiça e democracia: judicialização da política e controle externo da magistratura, p. 27, grifo do 

autor. 
269 Ibidem, p. 47. 
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constitucionalidade, tem assegurado não só a sua constitucionalidade, como 

também se mostra indispensável diante da inércia do Legislativo. 

 

Claro que não estamos mencionando aqui a competência dos tribunais 

judiciais para a elaboração de seus próprios regimentos internos, nem a invasão, por 

parte do Legislativo, em funções jurisdicionais, quando as exerce atipicamente.  

 

Isso faz parte do sistema de pesos e contrapesos. Todavia, vivemos um 

momento de avalanche de medidas provisórias (além das propostas legislativas e 

das propostas de emendas constitucionais enviadas ao Congresso pelo Poder 

Executivo), e, em que pese fazer parte das atribuições e competências atribuídas a 

este último Poder pela Constituição, tal fato talvez não ocorresse se o Legislativo 

resgatasse e preservasse as suas prerrogativas constitucionais, principalmente no 

tocante à legislação primária.270 

 

Diante dos problemas salientados, podemos realmente afirmar que existem 

enfrentamentos entre a política econômica, o Poder Judiciário e a distribuição – ou 

redistribuição – de riqueza e de direitos em um regime democrático como o 

estabelecido com a Constituição Federal de 1988? Há uma centralização ou 

usurpação do papel político de intervenção do Estado como expressão de todos, 

pelo Poder Judiciário?  

 

Anteriormente, a centralização da política econômica e de desenvolvimento 

nas mãos do Poder Executivo levou justamente à possibilidade de enraizamento de 

modelos fascistas, nazistas ou autoritários (ditaduras de natureza militar ou o 

nacional-catolicismo de Franco na Espanha), eliminando o espaço das instituições 

democráticas. Esse é um dos aspectos nefastos ocorridos durante a crise do 

capitalismo do início do século XX. 

 

                                                        
270 Sobre legislação primária e secundária, consultar o voto do Ministro Carlos Ayres Britto ao 

conhecer da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 12/DF, proposta em face da Resolução nº 
07/2005, do Conselho Nacional de Justiça, que disciplina o chamado “nepotismo do Poder 
Judiciário”. Disponível em: <http://www.redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID= 
606840>. Acesso em: 10 maio 2017. 
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Porém, para que tenhamos um equilíbrio na atuação e na intervenção 

econômica do Estado, algumas medidas devem ser tomadas para que nenhuma das 

funções dos Poderes do Estado se exacerbe.  

 

Também se deve evitar que venhamos a ter um modelo de Estado que 

elimine os direitos dos indivíduos, ou aniquile dos demais Poderes suas funções, 

bem como que afaste as instituições democráticas de participação da sociedade, ou 

que acirre o poder dos agentes econômicos nos momentos de crise do capitalismo, 

em detrimento dos mais fracos. 

 

Em que pese a atuação do próprio Poder Judiciário em canalizar tais 

demandas, dando-lhes celeridade, ou ainda meios conciliadores ou alternativos de 

resolução, por que ainda a sua função aparece como primordial para a 

concretização desses direitos da cidadania, seja por meio das ações individuais, 

seja pela forma coletiva?  

 

E, finalmente, quais critérios de racionalidade jurídica podemos dizer que são 

aplicados para a realização da justiça e a efetivação da cidadania pelo Judiciário? 

 

A tentativa de assegurar direitos aos trabalhadores na sociedade de mercado 

e de garantir todos os demais direitos econômicos, sociais e culturais não é tema 

recente.  

 

Contudo, contemporaneamente, o socorro para a proteção dos direitos 

alcançados, a fim de minimizar as desigualdades geradas pela sociedade capitalista 

ocorre pelo deslocamento da intervenção do Estado – o que era feito, antes, por 

medidas criadas pelo Poder Legislativo e implementadas pelo Poder Executivo –, 

através, em muitos países, do Poder Judiciário, provocando, inclusive, 

questionamentos sobre a legitimidade de sua atuação.  
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Trata-se de buscar as razões específicas que levaram a cidadania a encontrar 

outros caminhos para a sua concretização. Sobre o tema, vários autores vêm 

mostrando esse impasse,271 conforme indica, por exemplo, Eduardo Carlos Bittar: 

 

O Poder Judiciário cumpre um determinante papel na construção, 
proteção e garantia da efetividade dos direitos humanos, dentro da 
tradicional estrutura tripartite de poderes herdada da modernidade. 
Se uma sociedade na qual a cidadania se realiza é aquela que tem 
amplo acesso aos direitos, significa afirmar que estes direitos são 
realizados ou respeitados, e também que, quando são violados, aos 
mesmos é atribuída a devida proteção e garantia jurisdicional, o que 
torna a questão do papel do Judiciário um ponto central das 
discussões sobre o tema dos direitos humanos e, ainda mais, da 
eficácia dos direitos humanos.272 

   

Assim, insistimos: a prestação jurisdicional adequada e célere, de preferência, 

coletivamente, deveria dar-se por exceção nesse quadro de instituições mais fortes 

criado a partir de 1988 para solucionar e dirimir conflitos, bem como para assegurar 

direitos e participação da cidadania nas instituições. A crise, portanto, existe, 

sobretudo a de legitimidade do Legislativo.  

 

No entanto, a atuação do Poder Judiciário, em especial quando se dá por 

uma interpretação da Constituição de forma mais aberta, principiológica, embora 

possa levar à concretização da justiça e à “correção econômica”, ou mesmo à 

defesa dos direitos dos cidadãos ou consumidores, por exemplo, pode, também, ser 

perigosa, aspecto há muito ressaltado por Celso Fernandes Campilongo: 

 

A expectativa é de que, na ânsia de fazer do Judiciário um bastião 
não da forma da lei, mas sim do conteúdo do Direito, os magistrados 
não se arvorem na condição de novos demiurgos das aspirações 
nacionais. Ampliar os poderes do Juiz (o que parece ser uma 
tendência mundial) não significa transformá-lo numa figura 
arbitrária.273 

 

Critérios de política econômica não são critérios de realização de justiça. 

Portanto, as funções dos Poderes são, necessariamente, diferentes em um Estado 

                                                        
271 Consultar a obra de VIANA, Luis Wernek Carvalho et al. A judicialização da política e das relações 

sociais no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 1999. 
272 O direito na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005, p. 306. 
273 O Judiciário e a democracia no Brasil. Revista USP, São Paulo, n. 21, p. 116-125, 1994, p. 121. 
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Democrático, não obstante a justiça devesse prevalecer em todas as funções de 

Estado.  

 

É forçoso ressaltar, mais uma vez, que o tema não é tranquilo de abordar. 

Quando se menciona a possibilidade de redução de desigualdades e de efetividade 

de direitos da cidadania, temos que tratar de limites financeiros e de sua alocação.  

 

Isso não significa, portanto, que o Poder Judiciário possa determinar gastos 

sem limites ao município, ao Sistema Único de Saúde (SUS) e à Administração, 

desrespeitando os princípios da equidade e da universalidade, assim como as 

disposições de restrição já determinadas pelo próprio ordenamento, como a 

legislação sobre responsabilidade fiscal. 

 

Muitas vezes, ao se socorrer em medicamentos, para cumprir com o direito à 

saúde, protegendo o indivíduo, seja por mandado de segurança, ou mesmo pelas 

ações coletivas, pode-se, por recursos que, se existem, não são para todos, 

beneficiar apenas aqueles que buscam a prestação jurisdicional. Esse problema, em 

particular relativo à saúde, tem sido relatado por autores no Brasil, no Canadá e na 

Noruega, por exemplo.274 

 

A essa discussão, deve-se averiguar, como percepção, o que se indicam 

como os instrumentos na formação de decisões racionais para a aplicação do 

Direito, com impacto preciso e inafastável sobre a própria localização do que 

transforma em uma decisão fundamentada emanada por um juiz. Temos como 

desafio e necessidade conhecer o perfil dos juízes que se deparam, hoje, com o alto 

grau de abertura de julgamento possível.275 

                                                        
274 A questão leva também ao “controle do Poder Judiciário”, ou à falta de accountabillity 

(responsabilização), temas comuns em Portugal e na Espanha, vistos por autores como Boaventura 
de Sousa Santos e Nuno Garoupa. Na Noruega, uma referência da análise de políticas públicas, 
direitos sociais e Poder Judiciário é a contribuição de Siri Gloppen. Ver Public interest litigation, 
social rights, and social policy. In: DANI, Anis A.; HAAN, Arjan de (Ed.). Inclusive States: social 
policy and structural inequalities. Washington, D.C.: World Bank, 2008. p. 343-367. Conferir, 
também, a respeito, o trabalho de Octavio Luiz Motta Ferraz, dentre outros. O autor relata a 
dificuldade do tema no Brasil, especialmente no tocante à saúde. Cf. Harming the poor through 
social rights litigation: lessons from Brazil. Texas Law Review, v. 89, p. 1643-1668, 2011.  

275 Pesquisas recentes realizadas pelo CNJ e pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) 
mostram algumas das características da magistratura brasileira. Alguns dos resultados dessas 
pesquisas, inclusive, foram abordados ao longo da subseção 2.2, no Capítulo 2 desta tese. Ainda, 
registramos que conhecer o perfil do magistrado brasileiro tem sido objeto também de estudo no 

http://publications.worldbank.org/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=22628
http://publications.worldbank.org/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=22628
http://publications.worldbank.org/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=22628
http://publications.worldbank.org/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=22628
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3.3 O Judiciário e a proteção aos direitos fundamentais no século XXI  

 

 

Não é raro que tenhamos o tema da proteção aos direitos fundamentais, 

principalmente aos direitos fundamentais sociais, atrelado a uma visão de “ativismo 

judicial”,276 como exposto na subseção 3.1.  

 

Segundo Carlos María Cárcova, apesar das várias circunstâncias relatadas 

como “crise do Direito e da justiça”, por várias razões, mas, sobretudo, pela crise dos 

sistemas de representação política – que afeta todas as democracias ocidentais, 

mas tem maior relevância nas chamadas novas democracias –, os juízes aparecem, 

no imaginário da sociedade, como último recurso (ultima ratio), apresentando-se 

como garantias finais do funcionamento do sistema democrático.277 

 

Como é desacreditado o sistema político, que não parece funcionar sem altas 

“costas” de corrupção, cada vez mais se aprofunda a brecha entre representantes e 

representados. A própria lógica da governabilidade é cerceada pela lógica do 

mercado e pelos poderes “transnacionais” e “transestatais”. 

 

Hoje, pode-se dizer, por variadas razões, que existe uma expectativa 

gigantesca na performance do Poder Judiciário, mais do que em outros Poderes do 

Estado. 

 

Nesse sentido, diz Luigi Ferrajoli: 

 

A sujeição do juiz à lei já não é, como no velho paradigma positivista, 
tal como salientado agora por García de Enterría, sujeição à letra da 
lei qualquer que fosse seu significado, mas sujeição à lei enquanto 
válida, quer dizer, coerente com a Constituição. No modelo 
garantista, a validade já não é um dogma ligado à mera existência 
formal da lei, mas uma qualidade contingente da mesma, ligada a 

                                                                                                                                                                             

Grupo de Pesquisas “Cidadania, Constituição e Estado Democrático de Direito”, do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), dirigido pelo Prof. Dr. José Carlos 
Francisco. 

276 Sobre a independência do juiz e a sua livre convicção e a fonte vinculante do Tribunal 
Constitucional, ver TAVARES, André Ramos, Paradigmas do judicialismo constitucional, p. 103-
110. 

277 Cf. Direito, política e magistratura. 
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uma coerência de seu significado com a Constituição. Coerência 
mais ou menos discutível e sempre remetida à valorização do juiz.278 

 

O juiz não poderá considerar a lei crítica ou incondicional, mas deve sempre 

submetê-la à hierarquia constitucional. É aí que reside, substancialmente, o 

fundamento da legitimação da jurisdição, cuja sonegação, em verdade, constitui-se 

potencialmente como um risco e consequente desafio a ser superado. 

 

Tal legitimação que não é comparável, segundo Cárcova, àquela que prove 

da representação política derivada da vontade majoritária das democracias de 

massa, mas que diz respeito à tutela da intangibilidade dos direitos fundamentais 

consagrados no texto constitucional, precisamente porque os direitos fundamentais 

sobre os quais se assenta a democracia substancial estão garantidos a todos e a 

cada um de maneira incondicional, inclusive contra a maioria, a partir da função 

atribuída aos juízes, pois estes ostentam “sua própria legitimação democrática”.279 

 

Esse papel de confirmação dos direitos fundamentais que dá legitimidade à 

atuação do juiz constitucional também é ressaltado por André Ramos Tavares. 

 

Assim como os demais autores mencionados neste trabalho, Tavares 

sustenta que o ativismo judicial também tem sido confundido com judicialização da 

política, em contraposição a uma ideia de jurisdição constitucional de liberdade – 

incorporada ao discurso dos direitos fundamentais –, afirmando que: 

 

[...] muitos são os estudos que invocam justamente os direitos 
fundamentais, embora com enfoque em sua abertura semântico-
material, como um obstáculo que afastaria, prima facie, a atuação 
legítima do juiz constitucional. [...] Percebe-se que a ampliação do 
espaço “do juiz constitucional” (entre judiciário e tribunal 
constitucional), na tutela da Constituição e sua supremacia (quer 
dizer, para além de um mero legislador negativo incursivo, na 
expressão cunhada por Kelsen), foi inviabilizada, dentre outras 
ocorrências, pela abertura semântica das constituições, em sua 
contemplação principiológica do discurso dos direitos humanos, pela 
supremacia da Constituição, pela vinculação dos legislativos aos 

                                                        
278 El derecho como sistema de garantías. Justicia, penas y sociedad. Revista Guatemalteca de 

Ciencias Penales, año 3, n. 5, ago. 1994. 
279 Direito, política e magistratura, p. 167-168. 
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direitos fundamentais consagrados e, sobretudo, pela necessidade 
de retirar, do âmbito político, certas opções.280 

 

Como já salientado por Helcio Ribeiro e Boaventura de Sousa Santos, 

Tavares diz que, aparentemente:  

 

O problema do ativismo (versus interpretação neutra e democrática) 
tornou-se, nos EUA, mais crucial do que em outros países, apesar de 
sua tradição, como modelo de common law, o que não deixa de 
despertar certa perplexidade e despertar a atenção os estudiosos [...] 
A virtual impossibilidade de obter-se o consenso necessário para 
aprovação de emendas constitucionais (ao contrário do que acontece 
em países de civil law, em especial, do que tem ocorrido nos países 
conformadores da União Europeia, nos EUA tem sido apontada 
como justificativa para uma atuação mais ativista da Corte 
Suprema.281  

 

Ressalta ainda Tavares que o Estado Social é um Estado intervencionista, e, 

seja o juiz ordinário ou o Tribunal Constitucional, os magistrados são chamados para 

a implementação dos direitos fundamentais sociais proclamados nas Constituições.  

 

A invocação de ideias como a “reserva do possível”, ou ainda um “custo dos 

direitos sociais” contra um custo zero dos direitos individuais clássicos, leva a 

raciocínios próprios de um modelo de Estado Liberal, que não tem uma preocupação 

com os direitos sociais. 

 

Segundo Tavares,  

 

[...] ao juiz constitucional como defensor de constituições com esse 
conteúdo, não restava nenhuma outra alternativa senão a tutela 
desses direitos. Passado, portanto, um momento inicial de 
“estranhamento” a assimilação expressa dos direitos sociais jogou o 
juiz constitucional para o campo da implementação de direitos. Ao 
contrário das clássicas liberdades negativas, agora era assimilada 
uma tarefa ativa do Estado, restando ao juiz constitucional como 
protetor da vontade constitucional de implementação desses direitos 
prestacionais. As dificuldades enfrentadas pelo juiz constitucional, 
portanto, não se encontram conectadas à superação do modelo 
liberal de Estado, como visto, já que também neste se exige, por 
parte do juiz constitucional, um certo construtivismo.282 

                                                        
280 Paradigmas do judicialismo constitucional, p. 63-66.  
281 Ibidem, p. 75. 
282 Ibidem, p. 72. 
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E, ao tratar do processo de interpretação da norma, François Rigaux assevera 

que: 

 

O ato jurisdicional mais simples, a saber, a aplicação de uma norma 
a uma situação particular, por exemplo, quando do exercício de 
processos penais, para estatuir uma ação de divórcio ou ainda sobre 
um pedido de reembolso de um empréstimo, requer do juiz que 
apreenda dois fenômenos distintos, separados no espaço e no 
tempo, a norma, ela própria inserida em uma organização global, 
mas também a situação que não deixa de ser um objeto de um 
processo interpretativo.283 

 

Por isso vemos, como outro desafio, o papel desempenhado hoje pelo juiz 

contemporâneo. 

 

Nas palavras de Dalmo de Abreu Dallari,  

 

Um dado muito positivo é que dentro do próprio quadro dos juízes 
vem tomando corpo uma reação bem mais vigorosa, procurando 
fazer com que se justifique na prática o prestígio teórico e a condição 
de poder constitucional, que goza o Judiciário. Juízes mais 
conscientes de seu papel social e de sua responsabilidade estão 
assumindo a liderança de um processo de reformas, tendo por 
objetivo dar ao Judiciário a organização e a postura necessárias para 
que ele cumpra a função de garantidor de direitos e distribuidor de 
justiça. Esse movimento renovador e democratizante teve início na 
França e na Itália da década de 70, tendo seguidores ativos da 
magistratura europeia, como ocorreu na Espanha, e atingindo depois 
outros países, inclusive o Brasil. Uma boa fonte para o conhecimento 
das raízes da “rebelião” dos juízes franceses é o livro Le ghetto 
judiciaire, de Philippe Boulanger (Paris, Ed. Grasset, 1978), onde há 
muitas informações sobre a situação da magistratura francesa e a 
reação iniciada através do syndicat de la magistrature.284  

 

Esse é um dos primeiros exemplos sinalizados por Dallari.285 Ele mostra como 

o movimento de renovação do Poder Judiciário por meio de associações cresce na 

Espanha, com o Jueces para la Democracia, e, no Brasil, com o Juízes para 

Democracia, sinalizando que essas iniciativas mostram um caminho não somente 

para a valorização do Poder Judiciário, mas para uma nova visão desse Poder que 

assegure direitos a todos, o que seria extremamente útil na preservação de uma 

                                                        
283 A lei dos juízes. São Paulo: Marins Fontes, 2000, p. 314. 
284 O poder dos juízes, p. 76-78. 
285 Inclusive, Dalmo de Abreu Dallari emprega o termo rebelião, ao se referir a essa movimentação de 

renovação do Judiciário através das associações dos juízes. Cf. Ibidem. 
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sociedade verdadeiramente democrática, resultando daí a autoridade do próprio 

Poder Judiciário. 

 

A análise de vários fatores é realizada, nesse aspecto, por Dallari, sobretudo 

a necessidade de não se pensar em um governo dos juízes, mas em um papel dos 

magistrados em uma sociedade complexa como a nossa, e, consequentemente, na 

sua formação, qualificação contínua e adequada seleção para a afirmação dos 

direitos fundamentais.286 

 

É fato que o sistema pode implodir com a racionalidade perversa de 

cooptação do Estado por pequenos grupos (e.g. na saúde suplementar ou na 

infraestrutura) para privilegiar poucos, com supostas crises de desabastecimento ou 

de outra natureza (orçamento insuficiente, falta de meios – ou médicos –, má gestão 

das agências reguladoras etc.). 

 

Assim, de um lado, poucos ganham na própria permanência da “fiscalização 

do Estado”, ou com ela (grupos econômicos), e os que têm acesso ao Judiciário são 

os que podem ter os seus direitos efetivados; entretanto, quebra-se o princípio da 

universalidade e até o da moralidade administrativa – sem contar todos os da 

seguridade social. O que é feito? Coibir o Judiciário, que “não estará apto a decidir 

tecnicamente”, ou que interfere na “discricionariedade do ato administrativo” do 

Executivo, ou que faz políticas públicas e é o “responsável pela quebra dos 

princípios”. 

 

A sociedade do século XXI passa por várias e profundas modificações desde 

a década de 80 do último século. Essa transformação pode ser analisada por 

diversos enfoques, que tratam do fenômeno da globalização econômica,287 da crise 

de representatividade da democracia ocidental, da extinção do socialismo após a 

queda do muro de Berlim, da prevalência do capitalismo e, até mesmo, do fim do 

Estado Social de Direito.  

                                                        
286 Cf. O poder dos juízes. 
287 Entendemos, aqui, dentre os vários conceitos possíveis, a globalização econômica como um 

processo amplo de circulação de pessoas e mercadorias, que se apresenta de forma global e 
célere como antes (na década de 80 do século passado) ainda não se fazia presente. O processo 
se caracteriza pela padronização da produção e do consumo, pela policentria normativa, sem, no 
entanto, trazer benefícios globais para a população do planeta. 
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Porém, apesar de encontrarmos inúmeras explicações e justificativas para a 

perda progressiva dos direitos sociais, essa realidade se intensificou após uma 

“onda neoliberal” ao final do século XX, o que vem aumentando as desigualdades 

sociais, ou pelo menos revelando, mais uma vez, uma das várias crises pelas quais 

o capitalismo atravessa.288 

 

Dessa forma, neste momento, vivemos uma economia globalizada e, 

principalmente, com crises financeiras como a de 2008, que atingem as economias 

de forma mundial, mas, ainda assim, os Estados devem atuar para o crescimento e 

o desenvolvimento interno de cada um dos países, assegurando o modelo afirmado 

em seus textos constitucionais de garantias de direitos para todos.  

 

A “evolução” do Estado Social e Democrático de Direito se dá a partir, 

justamente, da construção progressiva de um modelo constitucional de afirmação de 

direitos, que tem como fundamento inicial o liberalismo ocidental, passando pela 

crise pós-Primeira Guerra Mundial, com regimes totalitários, e autoritários e 

ditatoriais após a Segunda Guerra, para, com o constitucionalismo social do século 

XX (principalmente a partir da Constituição alemã de Bonn, em 1949), assegurar os 

direitos econômicos, sociais e culturais (DESC) para todos, bem como o 

desenvolvimento de todos, em todos os Estados. 

 

Crescimento não significa, necessariamente, desenvolvimento. Para que a 

sociedade possa se desenvolver, enfrentamos alguns desafios. O conflito de 

interesses entre trabalhadores e empregadores, ricos e pobres, existe, mas, 

aparentemente, o enfrentamento se acentuou nos últimos anos. A economia de 

mercado leva, por certo, a uma influência maior das decisões judiciais na vida 

pública. 

 

Em um mundo onde a água deve ser levada a todos para que haja saúde e, 

aí sim, se pensar o desenvolvimento, ao mesmo tempo saindo da miséria em muitos 

                                                        
288 Sobre as razões e a crise do capitalismo, bem como suas raízes, consultar: POLANYI, Karl. A 

grande transformação: as origens de nossa época. Tradução de Fanny Wrobel. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2012. E, aqui, entendemos a globalização, dentre outros fatores, como a 
padronização do consumo e dos contratos globalmente, a uniformização de técnicas, a rapidez do 
processo migratório, a exclusão e concentração de renda e a policentria normativa.  
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países, somente algumas empresas têm a tecnologia necessária para que a água 

chegue limpa aos pobres, de modo que temos mudanças evidentes no papel do 

Estado: o ente estatal vem sendo um setor da economia constantemente 

“privatizado e regulado”. Não podemos pensar mais esse elemento vital ao ser 

humano como commodity.289  

 

A afirmação do direito à propriedade, historicamente, passou pelo Judiciário, 

mas, por outro lado, o da posse e o do consumo, pelo crédito e sua proteção (dos 

que não detêm o poder econômico), hoje, podem levar a concretizar o direito à 

moradia.  

 

Portanto, a judicialização dos direitos econômicos, sociais e culturais, e a 

pressão dos movimentos sociais pelo reconhecimento de suas identidades, 

necessidades, interesses e direitos coletivos no Judiciário, são fenômenos em vários 

países nas últimas décadas.  

 

Tal movimento ocorreu por razões variadas,290 mas em países como o Brasil 

especialmente, de incorporação tardia desses direitos no modelo do Estado Social e 

Democrático de Direito, após 1988, passando por longos períodos autoritários, ou 

sob ditaduras militares, existem sim, algumas particularidades.  

 

Algumas dessas pressões foram, inclusive, a própria causa da consagração 

dos direitos fundamentais na Constituição Federal e, consequentemente, da 

formulação de políticas públicas que os tornassem efetivos, eficazes e concretos 

para todos, devido, na maioria das vezes, ao princípio da universalidade (saúde, por 

                                                        
289 Estima-se que, em 2013, aproximadamente 70.000 pessoas morreram por falta de água potável 

somente na Índia, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). Ver ALVES, José 
Eustáquio Diniz. A crise de água na Índia. EcoDebate, [S.l.], 4 abr. 2014. Disponível em: 
<https://www.ecodebate.com.br/2014/04/04/a-crise-de-agua-na-india-artigo-de-jose-eustaquio-diniz-
alves/>. Acesso em: 10 abr. 2017. 

290 Segundo Malcom Langford, estimava-se que, no Brasil, teríamos, até 2008, mais de 10.000 
sentenças invocando os DESC constitucionalmente estabelecidos em suas decisões. E, segundo o 
autor, os movimentos pela afirmação dos DESC nos vários países do mundo que os 
constitucionalizaram são de natureza diversa, sendo a Índia o primeiro país a ser considerado a ter 
uma jurisprudência “madura” sobre eles, quanto à água, saneamento e esgoto, mas não acontece o 
mesmo quando o tema é moradia ou direito dos trabalhadores, ou, ainda, direitos individuais, como 
vida e gênero. Consultar Judicialização dos direitos econômicos, sociais e culturais no âmbito 
nacional: uma analise sócio-jurídica. Revista Internacional de Direitos Humanos, São Paulo, v. 6, n. 
11, p. 98-133, dez. 2009.  
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exemplo), chocando-se com a política orçamentária, ou mesmo causando o embate 

no Legislativo.  

 

De acordo com Boaventura de Sousa Santos:  

 

Houve um impacto enorme do Estado Providência no significado 
sociopolítico dos tribunais. Em primeiro lugar, a teoria da separação 
dos poderes colapsou, principalmente diante da predominância 
assumida pelo Executivo. Houve uma governamentalização da 
produção do direito e se cria um novo instrumentalismo jurídico que, 
a toda hora, entra em confronto com o âmbito judicial clássico. Em 
segundo lugar, esse novo instrumentalismo se traduz em várias 
explosões legislativas – chamamos de inflação legislativa – e, 
consequentemente, uma “sobrejuridificação” da realidade social, que 
põe fim à coerência e à unidade do sistema jurídico.291 

 

Além disso, surge um verdadeiro caos normativo, que leva a uma 

problemática com relação à vigência do princípio da legalidade e à impossibilidade 

da aplicação da subsunção lógica do Direito. 

 

Em terceiro lugar, o Estado Social se distingue pelo seu forte componente 

promocional do bem-estar, ao lado da tradicional componente repressiva, como 

destaca Santos: 

 

A consagração constitucional dos direitos sociais e econômicos, tais 
como o direito ao trabalho e ao salário justo, à segurança no 
emprego, à saúde, à educação, à habitação, à segurança social, 
significa, entre outras coisas, a juridificação da justiça distributiva. A 
liberdade a proteger juridicamente deixa de ser um mero vínculo 
negativo para passar a ser um vínculo positivo, que só se caracteriza 
mediante prestações do Estado. Trata-se, em suma, de uma 
liberdade que, longe de ser exercida contra o Estado, deve ser 
exercida pelo Estado. O Estado assume, assim, a gestão da tensão 
que ele próprio cria, entre justiça social e igualdade formal, e dessa 
gestão são incumbidos, ainda que de modo diferente, todos os 
órgãos e poderes do Estado.292 

 
Assim, o que se verifica é que a proliferação dos nossos direitos, sendo em 

parte uma consequência da emergência na sociedade também e de atores coletivos 

                                                        
291 Os tribunais nas sociedades contemporâneas: o caso português. Lisboa: Afrontamento, 1996, p. 

24. 
292 Ibidem, p. 26. 
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na luta de direitos, por si só, causa o fortalecimento e a proliferação de tais atores e 

dos próprios interesses coletivos de que são portadores. 

 

A distinção de litígios ou demandas individuais e coletivas torna-se um 

problema na medida em que os interesses individuais aparecem, de um jeito ou de 

outro, articulados com interesses coletivos. 

 

Ademais, segundo Santos, essa descrição sugere que:  

 

O significado sociopolítico dos tribunais nesse período é muito 
diferente do que detinham no primeiro período. Em primeiro lugar, a 
juridificação do bem-estar social abriu caminho para novos campos 
de litigação nos domínios laboral, civil, administrativo, da segurança 
social, o que, nuns países, mais do que noutros, veio traduzir-se no 
aumento exponencial da procura judiciária e na consequente 
explosão da litigiosidade. As respostas que foram dadas a este 
fenômeno variam de país para país, mas incluíram, quase sempre, 
algumas das seguintes reformas: informalização da justiça; 
repetrechamento dos tribunais em recursos humanos e 
infraestruturas, incluindo a informatização e automatização da justiça; 
criação de pequenos tribunais especiais para litigação de massas, 
tanto em matéria civil como criminal; proliferação dos mecanismos 
alternativos de resolução de conflito (mediação, negociação e 
arbitragem); reformas processuais várias (ações populares, tutela de 
interesses difusos etc.). A explosão da litigação deu uma maior 
visibilidade social e política aos tribunais e as dificuldades que a 
oferta da tutela judicial teve, em geral, para responder ao aumento da 
procura, suscitaram com grande acuidade a questão da capacidade 
e as questões com ela conexas: as questões de eficácia, da 
eficiência, da acessibilidade do sistema judicial.293 

 

Ainda na visão do sociólogo português, a partir do momento em que nós 

tivermos a consagração constitucional dos direitos sociais, aumenta-se a 

complexidade da relação política entre a Constituição e o Direito ordinário, e os 

tribunais acabaram sendo arrastados entre as condições para um exercício efetivo 

desses direitos. 

 

Dessa forma, os efeitos extrajudiciais da atuação dos juízes passarão a ser 

um verdadeiro critério da avaliação do próprio desempenho democrático da atuação 

                                                        
293 Os tribunais nas sociedades contemporâneas: o caso português, p. 25. 
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judicial, e, nessa medida, esse desempenho deixa de ser exclusivamente 

retrospectivo para ter uma dimensão prospectiva. 

 

O dilema, então, é: caso os juízes e os tribunais continuassem a aceitar uma 

neutralização política, que era típica do período anterior, poderiam, de alguma 

forma, continuar a ver reconhecida pacificamente a sua atuação e a sua 

independência por outros Poderes do Estado, mas corriam o risco de se tornar 

socialmente irrelevantes e, com isso, poderiam ser vistos pelos próprios cidadãos 

como uma espécie de dependente do Executivo e do Legislativo. 

 

Por outro lado, se os juízes e os tribunais aceitassem a sua “[...] cota-parte de 

responsabilidade política na atuação promocional do Estado – nomeadamente 

através de uma vinculação mais estreita do Direito ordinário à Constituição, de modo 

a garantir uma tutela mais eficaz dos direitos da cidadania”,294 acabariam por entrar 

em uma espécie de competição com os outros Poderes e sofrer pressões de 

controle externo por parte do Executivo ou do Legislativo. Pressões essas que se 

dariam de três formas: (a) a nomeação de juízes para tribunais superiores; (b) o 

controle de órgãos do Poder Judiciário; e (c) a gestão orçamentária. 

 

As consequências foram evidenciadas na medida em que a independência 

dos tribunais se torna uma verdadeira questão, ou pelo menos alguns setores dos 

tribunais optam por uma escolha de afirmação de direitos, e houve uma politização 

do próprio garantismo judicial, gerando um embate dentro dos próprios órgãos do 

Poder Judiciário de diversos países. 

 

Boaventura de Sousa Santos assim exemplifica: 

 

Nos anos 70, os movimentos sociais pelos direitos cívicos e políticos 
nos EUA tiveram papel decisivo na judicialização dos litígios coletivos 
no domínio da discriminação racial, do direito à habitação, à 
educação e à segurança social. No início da década de 70, num 
contexto de forte mobilização social e política que, aliás, atravessou 
o próprio sistema judicial, a Itália foi palco de uma luta pelas 
alternativas no interior do próprio Judiciário. Os setores mais 
progressistas ligados à magistratura democrática protagonizaram, 

                                                        
294 SANTOS, Boaventura de Sousa, Os tribunais nas sociedades contemporâneas: o caso português, 

p. 25-26. 
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através do movimento pelo uso alternativo do direito, o 
enfrentamento da contradição entre a igualdade formal e justiça 
social. Em outros países, as opções foram menos claras e as lutas 
menos renhidas, variando muito o seu significado político. Por 
exemplo, nos países escandinavos, a corresponsabilização política 
dos tribunais foi um problema menos agudo dado o alto desempenho 
promocional dos outros poderes do Estado providência.295 

 

Ainda, continua o sociólogo português: 

 

O enfoque privilegiado nos efeitos extrajudiciais da decisão em 
detrimento da correção lógico-formal contribuiu para dar maior 
visibilidade social e mediática aos tribunais, potenciada, também pela 
coletivização da litigiosidade. Na medida em que, ao lado das 
decisões que afetavam uns poucos indivíduos, passou haver 
decisões que afetavam grupos sociais vulneráveis, fossem eles os 
trabalhadores, as mulheres, as minorias étnicas, os imigrantes, as 
crianças em idade escolar, os velhos a necessitar de cuidados, ou os 
doentes pobres a necessitar de atenção médica, os consumidores, 
os inquilinos, o desempenho judicial passou a ter uma relevância e 
um impacto mediático que naturalmente o tornou objeto de 
controvérsia pública e política. E a controvérsia seguiu o trilho das 
três questões acima referidas: a questão da legitimidade, a questão 
da capacidade e a questão da independência.296 

 

Portanto, vários são os motivos que levam os cidadãos ao Poder Judiciário 

para pleitear pela efetividade de seus direitos sociais e, consequentemente, 

demandar pelo exercício de sua cidadania. A questão se verifica tanto no tratamento 

individual das demandas (o que não é o desejável na maioria dos casos e, 

infelizmente, ocorre na maioria das situações), quanto sob a forma de tutela coletiva, 

pois alguns dos direitos abrangem toda uma coletividade, ou mesmo a sociedade na 

sua totalidade, como nas situações de dano ambiental.  

 

Desse modo, isso ocorre sistematicamente, seja por falta de legislação 

específica que dê cumprimento às normas constitucionais, e, por conseguinte, 

constatando as falhas no controle de constitucionalidade,297 seja pelo déficit de 

legitimidade democrática de nossas instituições ou de seu próprio controle.  

                                                        
295 Os tribunais nas sociedades contemporâneas: o caso português, p. 26-27. 
296 Ibidem, p. 27. 
297 Note-se, aqui, que ainda que estivéssemos no âmbito do controle concentrado do STF e, portanto, 

ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e não no judicial difuso (mandado de injunção, 
por exemplo), já estaríamos na órbita de atuação do Poder Judiciário, ou seja, nas garantias gerais 
dos direitos fundamentais. 
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Vivemos uma crise de legitimidade do Legislativo e, ainda mais, de suas 

funções, exercidas, ao seu limite, pelo Executivo, legislando quando não deveria, 

assumindo o papel legiferante e deixando de atuar primordialmente em suas funções 

de fiscalizador e administrador. 

 

No caso brasileiro, existe um agravante. A atuação das Agências 

Reguladoras – criadas nos anos 90 do século passado – ou a não atuação 

(pouquíssima), deixando de punir as lesões provocadas aos direitos dos cidadãos 

brasileiros pelos agentes econômicos, e, ainda, a discussão sobre a ética 

advocatícia dos grandes escritórios que atuam ao seu favor em juízo e nas 

universidades (formando novos operadores do Direito), são exemplos de discussões 

sempre adiadas ou afastadas dos bancos acadêmicos.  

 

Embora possa haver o estímulo e o debate sobre o tema em aulas, 

monografias e trabalhos científicos, o que é necessário, esta pesquisa demonstra a 

sua relevância e traz à luz o que se pretendeu expressar.298 

 

Vemos que, especialmente no campo da saúde, no consumo de telefonia 

(considerada essencial), em todo o acesso à movimentação bancária e de crédito 

(fundamental para o trabalhador) e, em essencial, nas ações julgadas nos Juizados 

Especiais Cíveis, a proteção dos jurisdicionados em uma sociedade de consumo 

globalizada (e diante do poder econômico desses setores) só é possível pela via 

judicial, vez que outra proteção ou caminho para o controle real das instituições que 

lhes reste à cidadania como alternativa não é efetivamente viável, de modo que, por 

isso, a via judicial tem tanta importância e fundamentalidade.299 

                                                        
298 Verificar, por exemplo, os dados recentes apontados pelo CNJ em sua página na web, acerca de 

ações relativas a mercados regulados. Disponível em: <http://www.cnj.gov.br>. Acesso em: 10 jun. 
2017. E sobre a judicialização da política após o processo de privatizações, consultar, 
especialmente, o texto de OLIVEIRA, Vanessa Elias de. Judiciário e privatizações no Brasil: existe 
uma judicialização da política? Dados, Rio de Janeiro, v. 48, n. 3, p. 559-587, jul./set. 2005. 

299 Ver, a propósito das decisões judiciais nos segmentos desses mercados regulados, trabalhos 
significativos de pós-graduação em Direito Político e Econômico defendidos na UPM. No setor 
financeiro, destaca-se a tese de doutorado de Wallace Tesch Sebaini: A aplicabilidade de limites 
legais e judiciais às taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras. 2014. Tese (Doutorado 
em Direito Político e Econômico) – Faculdade de Direito, Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
São Paulo, 2014; e, no setor de saúde, a dissertação de mestrado de Fernando de Oliveira 
Domingues Ladeira: Regulação estatal e a assistência privada à saúde: liberdade de iniciativa e 
responsabilidade social na saúde suplementar. 2011. Dissertação (Mestrado em Direito Político e 
Econômico) – Faculdade de Direito, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2011. 

http://www.cnj.gov.br/
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Hoje, o cidadão se identifica como consumidor, inclusive não mais pela 

carteira de identidade, como salienta Boaventura de Sousa Santos, mas pelo cartão 

de crédito.300  

 

Sente-se cidadão quando faz parte dessa sociedade de consumo que deve 

protegê-lo, e nela se manifesta, e até protesta por seus direitos e pela inclusão nos 

shoppings centers da cidade onde vive.301 

 

Como indicado, outro fator contribui para a explosão dos litígios: o papel das 

Agências Reguladoras e a sua não atuação (ou pouquíssima), deixando de punir as 

lesões provocadas aos direitos dos cidadãos brasileiros pelos agentes 

econômicos302 – questão constitucional relevante que, embora tratada 

academicamente em teses, dissertações e outros trabalhos científicos, continua 

longe da pauta efetiva de um marco regulatório adequado dado pelo Poder 

Legislativo. 

 

É fato que, diferentemente do que ocorre nos EUA, onde a cada resultado 

final de um litígio, após a prestação jurisdicional concedida e o direito “reparado”, 

temos, em geral, a sucumbência do Estado ou do agente econômico do mercado 

regulado, com a perda econômica por danos patrimoniais, morais, acompanhada 

sim, lá, de uma celeridade processual.  

 

Aqui, o agente econômico “ganha” mais com o adiamento do processo, e, 

quando fixada a indenização, ela segue padrões de responsabilização civil que não 

                                                        
300 Cf. Os tribunais nas sociedades contemporâneas: o caso português. 
301 Sobre consumo e inclusão social na globalização, além das manifestações de grupos sociais, ver, 

dentre outras, a obra SANTOS, Boaventura de Sousa (Org.). A globalização e as ciências sociais. 
São Paulo: Cortez, 2002, e, em especial, o seu texto, no Capitulo 1, “Os processos de 
globalização”, no qual o autor ressalta os vários tipos de impactos resultantes da economia 
neoliberal, as facetas das “globalizações” promovidas nas últimas décadas e os reflexos na 
inserção do indivíduo da sociedade de consumo e suas formas de afirmação de direitos. 

302 Neste trabalho, enfatizamos, dentre outros fatores trazidos no projeto inicial, a falta de participação 
democrática nas próprias Agências Reguladoras, fator que, em nossa visão, pode dificultar ainda 
mais a proteção de direitos dos cidadãos por essas autarquias. 
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reparam efetivamente o dano causado,303 fatos pouco discutidos em razão da nossa 

formação ou tradição positivista, normativista, privatista e civilista.304  

 

O Poder Judiciário, assim, assume uma relevância ímpar após 1988, como 

por vezes enfatizado por José Eduardo Faria: 

 

Se o Judiciário não souber despertar para a realidade social, política 
e econômica do país, aprendendo a lidar com os conflitos grupais, 
comunitários e classistas nela subjacentes, mais cedo do que se 
imagina poderá passar a ser considerado uma instituição irrelevante 
ou até mesmo “descartável”, por parte da sociedade. O grau de 
descartabilidade corresponderá, nesse caso, ao grau de fraqueza do 
Estado de Direito tão arduamente conquistado.305 

 

Esse vem sendo o espaço (em juízo) de conquista da cidadania na efetivação 

de seus direitos mais elementares. Todavia, quais são os resultados da percepção 

desse espaço?  

 

Inicialmente, podemos apontar que a canalização das demandas sociais 

levadas ao Judiciário pós-1988 teve uma explosão exponencial. As necessidades de 

reforma do Judiciário se apresentam já no início da vigência da Constituição de 

1988.306 

 

As pressões sociais que emergem para o cumprimento dos direitos sociais 

assegurados pela Carta Cidadã só reforçam a necessidade de um Judiciário capaz, 

também, de lidar com novos conflitos. 

 

Verifica-se, então, uma explosão de demandas, de litígios, sobretudo nas 

periferias dos grandes centros urbanos, e, especificamente, nos Juizados Especiais 

Cíveis – em que o valor da causa é menor, mas a postergação da solução definitiva 

para a coletividade é maior, e, portanto, a lide sai mais “lucrativa” do que o acordo 

                                                        
303 Sobre o papel da magistratura na economia globalizada, consultar: MCCORMICK, Roger. Legal 

risk, law and justice in a globalizing financial market. Law and Financial Markets Review, v. 16, n. 1, 
p. 139-140, jul. 2007. 

304 FARIA, José Eduardo. Os desafios do Judiciário. Revista USP, São Paulo, n. 21, p. 46-57, 1994. 
305 Ibidem, p. 56. 
306 Como exemplo, vide a introdução da ação declaratória de constitucionalidade quando da Emenda 

Constitucional nº 3/93. 



 
 

149 
 

 

para o agente econômico, resultando em uma forma ainda maior de exploração e 

violência aos cidadãos.  

 

Os “grandes” agentes econômicos, tais como as instituições financeiras, 

recorrem, preferencialmente, a meios alternativos de resolução de conflitos entre si, 

tais como arbitragem, a não ser que litiguem contra uma decisão do Estado que lhes 

seja desfavorável, como, por exemplo, sobre infrações à ordem econômica.  

 

Nesse mesmo viés, as Agências Reguladoras, incumbidas de gerir a 

prestação dos serviços públicos privatizados à iniciativa privada, prestados em 

regimes de concessão, permissão ou autorização, mostram-se igualmente 

ineficazes, dando continuidade à violação dos direitos fundamentais às prestações 

do Estado e/ou da sociedade. 

 

Em se tratando de Agências Reguladoras, é notória a baixa 

representatividade popular ou cidadã na formação das normas reguladoras dos 

serviços privados, seja através de consultas ou audiências públicas, cuja maioria da 

influência se dá pelos agentes econômicos e dificilmente é encampada por 

organizações representando consumidores ou cidadãos. 

 

Igualmente, as Agências Reguladoras foram ineficazes na exigência de 

qualidade e universalidade dos serviços privatizados, sendo que a sua eficácia 

punitiva em coibir as ações nocivas dos agentes econômicos é praticamente nula, 

inclusive em razão da captura desses órgãos reguladores pelos agentes 

econômicos, situação essa que se estende aos próprios paradigmas e às 

dificuldades representativas contidas na formação da vontade política do Estado 

contemporâneo. 

 

Esse panorama de ineficiência das Agências Reguladoras, em contraste com 

o caráter mais essencial dos serviços privatizados, muito por influência da liquidez 

da sociedade na arguição de novos direitos fundamentais que compõem o espectro 

da própria pessoa humana e do cidadão, acaba culminando em uma explosão de 

reclamações e demandas repetitivas em face dos abusos e desrespeitos aos direitos 

dos cidadãos, materializados por meio de relações de consumo. 
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Daí o próprio poder do juiz é discutido como guardião desses direitos, cuja 

essencialidade à prestação, pelo Estado ou por quem lhe faça as vezes, é cada vez 

mais latente e solicitada na lide judicial, exigindo posição de solução sobre as 

demandas que lhe são trazidas. 

 

 

3.4 Propostas e reformas do Judiciário na crise do Estado Social e 

Democrático de Direito 

 

 

Qualquer intuito de reformas direcionadas ao Poder Judiciário deve visar ao 

seu aperfeiçoamento e à democratização do próprio Poder, para que haja uma 

correlação entre a função jurisdicional e o próprio Estado Democrático de Direito. 

 

Apesar das reformas introduzidas com a EC nº 45/2004, não houve, ainda, a 

efetiva participação social no processo de elaboração e materialização de uma 

reforma do Poder Judiciário e das atividades da distribuição de justiça e função 

jurisdicional. 

 

Há que se verificar que as propostas apresentadas ou efetivadas (EC nº 

45/2004) sobre o Judiciário, bem como as mudanças quanto às funções do Supremo 

Tribunal Federal, foram realizadas, em sua maioria, pelo Poder Executivo. 

 

A necessidade de reformas mais profundas no tocante à celeridade, à 

democratização do processo seletivo, à formação dos juízes, ao diálogo institucional 

e às novas funções dadas ao juiz/administrador processual deveria passar por um 

amplo debate interno no próprio Poder Judiciário, com a participação das demais 

funções essenciais à justiça, além da sociedade civil. 

 

O debate sobre possíveis reformas no Poder Judiciário é visto como algo 

permanente – e até estrutural –, desde a sua concepção como Poder constituído do 

Estado. 
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Entretanto, não se fala, hoje, apenas de crise do Poder Judiciário, mas 

também de crise de um modelo de Estado, e, consequentemente, a possibilidade de 

fenecimento do Estado Social salienta a necessidade de maior profundidade nessas 

reformas, como: (a) a criação de um Tribunal Constitucional; (b) a revisão do modelo 

de competências atribuídas à jurisdição universal; e (c) a institucionalização de 

mecanismos de “diálogos entre juízes”. 

 

A discussão sobre a criação de um Tribunal Constitucional nos moldes do 

controle de constitucionalidade concentrado europeu, especialmente alemão, de 

inspiração kelseniana, cuja jurisdição constitucional é concentrada, vem de longa 

data. Não é objeto deste trabalho repisar a necessidade de aperfeiçoamento do 

controle de constitucionalidade exercido atualmente de forma concentrada pelo 

Supremo Tribunal Federal. Contudo, julgamos imprescindível repensar o papel de 

nossa jurisdição constitucional, e, por conseguinte, a democratização (escolha) dos 

membros que exercem esse papel na mais alta Corte do país.307 

 

A respeito da revisão do modelo de competências atribuídas à jurisdição 

constitucional pelo artigo 5º da Constituição, acreditamos ser necessária a 

especialização do Poder Judiciário, como já vem sendo feito nas últimas reformas, 

que atribuem a Varas Especializadas temas de maior demanda ou “maior 

complexidade”, como a própria criação dos Juizados Especiais ou das Varas de 

Recuperação Judicial e Falência.  

 

No entanto, dado o confronto inevitável com o Estado-Administração (como 

evidenciado, inclusive, pelos índices de judicialização e de litigantes nessa área), 

verifica-se a necessidade da criação de uma jurisdição contenciosa administrativa, 

ou, pelo menos, de uma modificação de nosso marco regulatório.308 

 

O premente descongestionamento do Poder Judiciário em determinadas 

matérias repetitivas mostra, de um lado, o crescimento vertiginoso de demandas, 

                                                        
307 Sugerimos, a esse respeito, a leitura de TAVARES, André Ramos, Manual do Poder Judiciário 

brasileiro, p. 140. 
308 Ver dados apontando os índices de judicialização apresentados no Capítulo 2 deste trabalho. 



 
 

152 
 

 

conforme relatado no Capítulo 2, e, por outro lado, sinaliza a possibilidade de acesso 

à prestação jurisdicional, sem que essas demandas acabem no Poder Judiciário.309 

 

Referimo-nos, por exemplo, às demandas nas áreas de saúde e em matéria 

de execuções fiscais.310 

 

A grande questão da morosidade judicial, que leva a incessantes propostas 

de reforma, antes mesmo da Constituição de 1988, tem o seu ápice na inclusão, 

pela mencionada Emenda nº 45/2004, do direito fundamental à duração razoável do 

processo. 

 

Vê-se que a demora da prestação jurisdicional é a negação, por diversas 

vezes, do próprio direito pleiteado/lesionado. 

 

Os dados e gráficos trazidos no Capítulo 2 mostram os setores mais 

demandados, bem como os seus agentes litigantes, principalmente perante o 

Supremo Tribunal Federal. 

 

As reformas visando à “celeridade judicial” nem sempre, portanto, levam a 

uma melhoria da prestação jurisdicional. A nova dinâmica do Código de Processo 

Civil de 2015, do processo eletrônico311 e da mediação e conciliação necessárias 

                                                        
309 A esse respeito, ressaltamos os dados e desdobramentos apresentados no Capítulo 2. Ainda, 

segundo Nino Oliveira Toldo, em entrevista concedida à Revista Consultor Jurídico On-line, em 28 
de abril de 2013, esse congestionamento é reconhecido pelos próprios membros do Poder 
Judiciário, vez que a “[...] ampliação do segundo grau de jurisdição da Justiça Federal é uma 
necessidade há muito tempo. [...] Os desembargadores federais têm muito mais volume de 
trabalho, o que leva a um congestionamento da segunda instância. O gargalo da Justiça Federal 
não é a primeira instância, mas a segunda”. Cf. Crescimento desproporcional: congestionamento 
exige criação de novos tribunais. Revista Consultor Jurídico On-line, [S.l.], 28 abr. 2013, sem 
paginação. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2013-abr-28/entrevista-nino-toldo-presidente-
ajufe-desembargador-trf>. Acesso em: 15 jun. 2017. 

310 Conferir VARGA, Caio Amuri, Desjudicialização das execuções fiscais tributárias como medida de 
auxílio ao descongestionamento do Poder Judiciário. 

311 Claudio Lamachia, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), tem feito críticas 
constantes ao sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe). Lamachia tem argumentado que o 
sistema é ineficiente, excludente e inseguro, bem como dificultaria o trabalho da advocacia, 
mencionando, inclusive, que o advogado “[...] quase tem que fazer uma faculdade de internet e 
tecnologia da informação para que ele possa se adaptar a todos esses sistemas”. Cf. PJe tem sem 
mostrado ineficiente, excludente e inseguro. Revista Consultor Jurídico On-line, [S.l.], 15 nov. 2013. 
Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2013-nov-15/claudio-lamachia-pje-mostrado-ineficiente-
excludente-inseguro>. Acesso em: 28 abr. 2017; bem como Processo eletrônico dificulta o trabalho 
da advocacia, diz Lamachia. Revista Consultor Jurídico On-line, [S.l.], 2 out. 2016. Disponível em: 
<http://www.conjur.com.br/2016-out-02/processo-eletronico-dificulta-trabalho-advocacia-lamachia>. 

http://www.conjur.com.br/2013-nov-15/claudio-lamachia-pje-mostrado-ineficiente-excludente-inseguro
http://www.conjur.com.br/2013-nov-15/claudio-lamachia-pje-mostrado-ineficiente-excludente-inseguro
http://www.conjur.com.br/2016-out-02/processo-eletronico-dificulta-trabalho-advocacia-lamachia
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antes do julgamento são insuficientes, ou podem, inclusive, acarretar um aumento 

da litigiosidade perante os nossos tribunais. 

 

Vivemos, ainda, sem resposta razoável, mas sob a possibilidade de 

implementação duradoura de dois modelos de acesso à justiça: (a) dos “meios 

alternativos” de resolução de conflitos; e (b) daqueles que podem permanecer na 

litigância perante o Poder Judiciário. 

 

Assim sendo, reformas pensadas para a efetividade do Poder Judiciário no 

Estado Social e Democrático de Direito devem passar, necessariamente, por uma 

democratização da própria instituição. É necessária uma transformação democrática 

para que tenhamos um Poder Judiciário eficaz na prestação jurisdicional e que 

coadune com a sua missão constitucional. 

 

Nesse sentido, observamos que, além da preparação de juízes para lidar com 

a nova realidade e dinâmica jurídico-sociais, faz-se necessário, além da já 

ressaltada reforma no sentido de criação de um Tribunal Constitucional, assim como 

a modificação das competências atribuídas à jurisdição universal, um permanente 

diálogo entre juízes. 

 

É notório que o diálogo é a palavra de ordem para uma possível 

democratização e legitimação da atuação do Poder Judiciário. Conhecer o perfil do 

magistrado brasileiro para saber quem é esse “julgador” que deve estar preparado 

para o alto grau de abertura de julgamento com que ele conta demanda um diálogo 

permanente. Por todo o exposto com relação à aplicação da norma jurídica no 

Estado brasileiro, sabemos que o juiz escolhe como decidir diante de textos 

normativos cada vez mais abertos. É fundamental, como já sinalizado, o 

conhecimento do perfil do magistrado brasileiro. 

 

Já ressaltamos, neste trabalho, que a globalização, além da pulverização do 

modelo contemporâneo normativo, com textos abertos, contribui para um cenário 

                                                                                                                                                                             

Acesso em: 28 abr. 2017; além da entrevista Advogado quase tem que fazer faculdade de 
informática para operar PJe, diz vice da OAB. Bahia Notícias, Salvador, 5 maio 2014. Disponível 
em: <http://www.bahianoticias.com.br/app/imprime.php?tabela=justica_entrevistas&cod=117>. 
Acesso em: 28 abr. 2017. 

http://www.bahianoticias.com.br/app/imprime.php?tabela=justica_entrevistas&cod=117
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também de insegurança jurídica e, por consequência, negativamente, reforça o atual 

protagonismo do Poder Judiciário. 

 

A globalização e a ineficiência do Estado na efetiva garantia dos direitos 

fundamentais, além de um cenário de insegurança jurídica, são fatores que vêm 

contribuindo não só para o aparecimento, mas também para a necessidade 

premente de um “diálogo entre juízes” como mecanismo de influência decisória no 

âmbito do Poder Judiciário. 

 

Não se trata de mencionar apenas as decisões de tribunais nacionais ou de 

tribunais internacionais nas lides estrangeiras, pois correríamos o risco de repetir um 

“monólogo”. 

 

Trata-se de um fenômeno crescente e por vezes questionado na sua 

legitimidade democrática, mas que se faz cada vez mais necessário na sua 

institucionalização, para que tenhamos, ao contrário, uma legitimidade maior do 

próprio Poder Judiciário.312 

 

Entende-se por diálogo entre juízes o uso frequente de referências cruzadas 

entre magistrados, cortes constitucionais e tribunais internacionais e nacionais, que 

se traduz como uma verdadeira rede de informações institucionalizada, tendo como 

finalidades: (a) o aperfeiçoamento da entrega da prestação jurisdicional demandada; 

(b) a eficiência e a rapidez na decisão, atreladas a uma celeridade ou uma razoável 

duração do processo; (c) o estabelecimento de um consenso, reforçando a ideia da 

uniformidade do sistema; e (d) a vinculação de todo o Judiciário ao que fora 

inicialmente decidido. 

                                                        
312 Os debates sobre a necessidade de institucionalização, bem como acerca do conceito de diálogos 

entre juízes, vêm ocupando trabalhos acadêmicos e os seminários internacionais. A exemplo, 
consideremos os recentes seminários internacionais promovidos para esse fim, ou seja, buscar 
averiguar como se realizam os diálogos em seus diversos níveis, como o I e o II Seminários 
Internacionais sobre Diálogo entre Juízes, realizados na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em 
7 de novembro de 2012 e 4 de novembro de 2014, respectivamente. Ainda, conferir o nosso 
trabalho, resultante do levantamento realizado durante a participação dos autores no Grupo de 
Pesquisa (CNPq) “Cidadania, Constituição e Estado Democrático de Direito”, sob a direção do Prof. 
Dr. José Carlos Francisco, em COSTA, Claudia Marcia; e GUNDIM, Wagner Wilson Deiró. O 
“diálogo entre juízes” como mecanismo de unidade institucional e decisória no âmbito do Supremo 
Tribunal Federal. In: JORNADA INTERAMERICANA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS, 3.; 
SEMINÁRIO NACIONAL DA REDE BRASILEIRA DE PESQUISA EM DIREITOS FUNDAMENTAIS, 
1., 2016, São Paulo. Anais... São Paulo, 2016. 
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Diálogo é uma palavra de ordem necessária, seja entre tribunais, entre juízes, 

entre tribunais europeus, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, entre 

cortes internacionais, entre cortes constitucionais e o Supremo Tribunal Federal, 

para que tenhamos uma possibilidade de maior uniformização decisória na 

salvaguarda dos direitos fundamentais. 

 

Desse modo, o crescimento dessas redes formais e informais de 

comunicação entre cortes e tribunais supraestatais, bem como outros órgãos 

jurisdicionais, vem mostrando o nascimento de uma comunidade judicial global,313 

principalmente diante da judicialização de conflitos em matéria de direitos 

fundamentais e da possibilidade da substituição da criação do legislador pelo próprio 

Judiciário. 

 

Temos à frente grandes desafios. Devido à procura do Judiciário que foi 

reprimida no período anterior à Constituição de 1988 e das transformações advindas 

do Estado Social, não bastaria mudar apenas o direito substantivo, nem o direito 

processual. 

 

De acordo com Boaventura de Sousa Santos, seria imperioso, também, a 

criação de uma outra  

 

[...] cultura jurídica e judiciária. Uma outra formação dos magistrados. 
Outras faculdades de direito... Não faz sentido assacar a culpa ao 
sistema Judiciário no caso de as reformas ficarem aquém desta 
exigência.314 

 

Seriam necessárias profundas reformas processuais, mecanismos novos no 

acesso ao Direito e à justiça, reconhecimento do pluralismo jurídico, uma nova 

organização e gestão judicial, uma revolução na formação profissional, desde as 

faculdades até a formação permanente, novas concepções de independência judicial 

                                                        
313 O conceito foi introduzido por Anne-Marie Slaughter, que, desde 1994, propôs uma tipologia do 

diálogo judicial e, conforme Jens Meierbenvich, a globalização judicial se caracteriza por um diálogo 
que ocorre em vários níveis, levando à criação de redes de interlocução vertical, horizontal ou 
mistas. Cf.. Global community of Courts. Harvard International Law Journal, v. 44, n. 1, p. 191-219, 
Winter 2003, p. 191. 

314 Para uma revolução democrática da justiça, p. 24. 
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e uma relação do Poder Judiciário mais transparente com o poder político e a mídia, 

e mais densa com os movimentos e as organizações sociais.  

 

Uma cultura jurídica democrática, e não corporativa. Um sistema judicial 

democrático tem que “[...] perder o isolamento, tem que se articular com outras 

organizações e instituições da sociedade que o possam ajudar a assumir sua 

relevância política”.315 

 

Assim, vemos, pois, quais os principais desafios do Poder Judiciário para a 

sua transformação democrática no Estado contemporâneo.  

 

                                                        
315 SANTOS, Boaventura de Sousa, Para uma revolução democrática da justiça, p. 25. 
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CONCLUSÕES 

 

 

Ao longo deste trabalho, vimos que existem muitos fatores que mostram o 

protagonismo do Poder Judiciário no Estado brasileiro pós-1988. Esses fatores 

decorrem de sua nova posição e atuação no Estado Social e Democrático de Direito. 

 

Não se trata de um protagonismo buscado por juízes, mas do resultado de 

mudanças progressivas que ocorreram institucionalmente, funcionalmente e 

normativamente, como verificado nos Capítulos 1 e 2. 

 

A centralidade da jurisdição constitucional como concretizadora dos direitos 

assegurados na Constituição implica o reconhecimento desse “destaque” ao Poder 

Judiciário, sem que isso deva representar qualquer “assimetria jurídica” entre os 

Poderes constituídos. 

 

Como salientado nos Capítulos 2 e 3, não existe juiz, a partir de 1988 – e 

desde o final do século XX em outros países –, que não seja um juiz constitucional, 

independentemente do seu lócus no Poder Judiciário, ou mesmo da existência de 

um Tribunal Constitucional. 

 

Os juízes e tribunais assumem um papel de destaque na efetivação dos 

direitos econômicos, sociais e culturais, por meio da atividade jurisdicional, tendo à 

sua frente, porém, a necessidade de encarar os limites democráticos de sua atuação 

diante da legitimidade atribuída pela Constituição. Trata-se de um dos grandes 

desafios diante da judicialização desses direitos e da possibilidade, como visto no 

Capítulo 3, de eventuais “ativismos”. 

 

De acordo com o conteúdo apresentado ao longo do Capítulo 2, a maioria dos 

litígios no Poder Judiciário trata justamente da discussão acerca da prestação e da 

garantia de direitos fundamentais sociais (trabalho, previdência social, saúde, 

consumo, serviços públicos e serviços regulados). Inclusive, o próprio Estado, 

diretamente, ou por intermédio de agentes econômicos sujeitos à regulação de suas 

atividades, figura como o maior litigante no Judiciário brasileiro. 
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Um dos agravantes, e, consequentemente, um desafio que enfrentam os 

magistrados, diz respeito às situações em que se veem na posição de decidir casos 

a partir de normas jurídicas de alta carga principiológica – e, portanto, de conteúdo 

aberto, conforme analisado no Capítulo 2 –, bem como à judicialização de conflitos 

envolvendo o próprio direito à prestação de direitos fundamentais, como se políticas 

públicas fossem, consoante ressaltado no Capítulo 3. 

 

Cumpre lembrar que esse magistrado, via de regra, conforme indicado no 

Capítulo 2, nem sempre possui integração de sua prática diária com a carreira 

docente, havendo um distanciamento das atividades e da experiência do juiz com os 

ambientes acadêmicos, seja pelo número de magistrados que possuem pós-

graduação stricto sensu, seja pelo número de magistrados que também exercem o 

magistério. Outro desafio na formação de nossos juízes, assim como seus reflexos 

na formação e na atuação de nossos futuros bacharéis e operadores do Direito. 

 

Vimos, também, que um dos riscos enfrentados pelo Poder Judiciário é o 

embate com o Poder Executivo, que pode levar a um questionamento sobre a sua 

legitimidade de atuação, além de um ativismo judicial. Ressaltamos que 

protagonismo não é ativismo judicial, sendo este uma vulgata antidemocrática da 

atuação jurisdicional. 

 

Apontamos, então, os desafios nesse sentido, assim como a necessidade de 

implementação de mudanças, tais como um diálogo permanente entre os juízes e a 

criação de uma nova cultura judiciária, com aperfeiçoamento contínuo na formação 

dos magistrados, conforme apresentado ao final do Capítulo 3. 

 

Salientamos que, diante desse inevitável – e, em nosso entender, necessário 

– protagonismo, dessa centralidade da jurisdição constitucional na consecução dos 

direitos assegurados no pacto constitucional, são imperiosas algumas possibilidades 

de melhoria da atuação democrática do Poder Judiciário na proteção dos direitos 

fundamentais sociais. Essas mudanças advêm da qualidade da prestação 

jurisdicional, diante dos índices apresentados quantitativamente no Capítulo 2.  
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Ao longo dos Capítulos 2 e 3, destacamos, também, os autores que 

demonstram a importância do Poder Legislativo como o único canalizador da 

legitimidade da soberania popular, em especial pela figura da lei e sua aplicação 

restritiva, e que entendem que o Poder Executivo é o único capaz de viabilizar a 

afirmação dos direitos constitucionalmente assegurados. Entretanto, a realidade, 

sobretudo a brasileira, mostra o contrário. 

 

Nessa toada, vimos que esse novo papel assegurado ao Poder Judiciário 

leva, por um lado, ao aumento da judicialização de conflitos em matéria de direitos 

sociais, o que, no entanto, não deve recair em um ativismo judicial. 

 

Entendemos que o ideal seria um fortalecimento do exercício da cidadania no 

controle de seus representantes – Legislativo e Executivo. O Poder Judiciário não 

deve – nem pode – extrapolar as suas funções e atribuições estabelecidas 

democraticamente na Constituição. E, diante do atual quadro de fragmentação e 

pulverização do poder, da economia e do Direito, o caminho se dá na transformação 

do Poder Judiciário, a fim de que contribua para a afirmação dos direitos dos 

cidadãos no Estado contemporâneo. 
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