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     RESUMO  

  

NAVARRO PRADO, Izabel Cristina. A Accountability como mecanismo de controle 

social da atividade judicial. 2017.   

  

A accountability constitui um mecanismo de controle dos atos do Poder Público que 

apresenta duas modalidades principais: accountability vertical e accountability 

horizontal. A accountability vertical refere-se ao controle realizado através das 

eleições, onde os eleitores manifestam seu julgamento em relação à atuação do 

político durante o mandato eleitoral. A accountability horizontal trata da relação de 

controle recíproco entre os poderes ou agências estatais. A aplicação da 

accountability ao Poder Judiciário torna-se necessária não apenas pela grande 

independência desse Poder, como também pelo fato de que, ao contrário dos outros 

poderes, não sofre a incidência dos controles verticais, por não ser um poder eleito. 

Antes da criação do CNJ o Poder Judiciário não dispunha de um efetivo controle sobre 

sua atuação. O CNJ é um órgão de controle administrativo e disciplinar do Poder 

Judiciário. Discute-se na pesquisa se o CNJ exerce um papel de accountability 

horizontal do Poder Judiciário e se com sua criação este Poder alcançou um grau 

adequado de accountability.  

  

  

  

 

 

  

PALAVRAS-CHAVE:  Accountability, controle democrático, Poder Judiciário, CNJ, 

Estado de Direito, Accountability Horizontal, Accountability Vertical, Cheks and 

balances.  
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ABSTRACT 

 

NAVARRO PRADO, Izabel Cristina. A Accountability como mecanismo de controle 

social da atividade judicial. 2017.   

  

Accountability is a means of controlling of acts of the Public Power that presents two 

main modalities: vertical accountability and horizontal accountability. The vertical 

accountability refers to the control carried out through the elections, where the voters 

express their judgment regarding the performance of the politician during the electoral 

mandate. The horizontal accountability deals with the relationship of reciprocal control 

between state agencies or powers or checks and balances. The application of 

accountability to the Judiciary is necessary not only due to the great independence of 

this Power, but also because, unlike the other powers, this power is not affected by 

vertical controls, since it is not an elected power. Before the creation of the CNJ, the 

Judiciary did not have an effective control over its performance. The CNJ is an 

administrative and disciplinary control body of the Judiciary. It is discussed in the 

research if the CNJ exercises a horizontal accountability role and if with its creation the 

Judiciary reached an adequate degree of accountability.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

KEYWORDS: Accountbility, Judiciary, ckeks and balances, horizontal controls, vertical 

accountability, CNJ, Judiciary, electoral mandate.  
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 A ACCOUNTABILITY COMO MECANISMO DE CONTROLE SOCIAL DA 

ATIVIDADE JUDICIAL.  

  

 

INTRODUÇÃO  

  

  A accountability constitui um controle democrático que dá sustentação ao 

Estado Democrático de Direito, por considerar que além da necessidade de eleições 

para afirmar o princípio da soberania através da representação dos cidadãos 

(accountability vertical), o governo deve estar institucionalmente estruturado de acordo 

com um sistema de freios e contrapesos, originário do termo ckecks and balances, 

que estabelece a mútua fiscalização entre os poderes por meio de suas instituições, 

de acordo com a premissa de que nenhum poder deve ser absoluto, segundo a 

tradição da ciência política tornada célebre por Montesquieu.  

A pesquisa trabalha de forma paralela com dois temas que, aparentemente não 

estão inter-relacionados: a accountability e o Poder Judiciário; procurando dialogar 

com seus contrastes e semelhanças, o que se reveste de razoável dificuldade, 

principalmente pelo fato de que a accountability não constitui matéria de curso jurídico, 

sendo mais afeita aos estudiosos de ciências sociais e administração de empresas, 

embora haja inúmeros elementos comuns entre os dois campos.  

 Desta busca da identidade comum entre a accountability e o direito, com foco 

no Judiciário, decorre o problema da pesquisa, consistente em avaliar a situação do 

Judiciário no Brasil, sob a perspectiva da accountability, considerada sob essa 

perspectiva como um controle social da atividade judicial.  

Para enfrentar tal questão, retratada como o problema da pesquisa, tratar-se-á 

de responder à seguinte indagação: “ o Poder Judiciário no Brasil é accountable? 

”.  (grifei). A resposta a tal problemática pressupõe a análise dos limites da atuação 

do Poder Judiciário no exercício da Jurisdição, que constitui uma atividade do Estado 

sujeita a preceitos dogmaticamente construídos ao longo da civilização que 

redundaram na ideia do Estado de Direito, da democracia e do constitucionalismo. 
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Requer, ainda, um estudo teórico da accountability e de suas principais modalidades, 

levando-se em conta desde o início o fato de que, por não ser o Judiciário um poder 

eleito, a ele não se aplica a forma mais comum de accountability, classificada por 

Guillermo O’Donnell como “accountability vertical”, em que os eleitores têm a 

oportunidade de aprovar ou rejeitar a atuação de um político, através das eleições 

periódicas. Assim, releva salientar de pronto que a única espécie de accountability 

aplicada ao Judiciário consiste na denominada por Guillermo O’Donnell de 

accountability horizontal. 

O recorte temporal da pesquisa inicia-se com o acompanhamento dos trabalhos 

sobre a estrutura e composição do Poder Judiciário, principalmente o Supremo 

Tribunal Federal, através da Assembleia Nacional Constituinte de 1987, responsável 

pela promulgação da Constituição Federal de 1988, após o período de 21 anos de 

governo autoritário e que estabeleceu a atual configuração dos poderes, direitos e 

deveres então vigentes na atualidade, embora com frequentes alterações.  

Ressalta-se a importância desta breve regressão ao período imediatamente 

anterior à promulgação da Constituição, porque nesse período, em que a Assembleia 

Constituinte discutia os principais fundamentos da nova organização social e política 

brasileira, as principais lideranças políticas e as forças sociais mais organizadas como 

a das carreiras jurídicas, entre as quais a magistratura, se compuseram para 

direcionar o rumo das reformas então discutidas. O lapso de tempo da pesquisa 

estende-se até o momento atual, com destaque para a Reforma do Judiciário, 

decorrente da Emenda Constitucional nº 45/2004, que criou o CNJ (Conselho Nacional 

de Justiça).  

Realiza-se, portanto, um acompanhamento da evolução da organização do 

Judiciário desde a Constituinte de 1987, como forma de explorar O método de 

pesquisa utilizado foi o exploratório, que teve por fim reunir dados adequados para o 

conhecimento mais abrangente do tema sobre accountability, além da revisão 

bibliográfica em diversas fontes, tais como livros, artigos, trabalhos acadêmicos e 

publicações oficiais. Uma vez definido o objeto, passou-se a utilizar o método dedutivo 

para tratar da problemática decorrente da relação entre accountability e judiciário, com 

a finalidade de avaliar em que medida, a accountability poderá atuar como fator 

aprimoramento deste Poder.  
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Incialmente, a pesquisa abordou os principais institutos jurídicos que 

determinaram a atual configuração do Poder Judiciário. Nesse sentido, destacou o 

Estado de Direito como doutrina elementar comum aos dois temas, embora com 

preponderância no âmbito do Direito.   

Em relação à afinidade entre o tema da accountability e do Estado de Direito, a 

pesquisa foi fundamentada no estudo de Pilar Domingo 1 , que considera a 

accountability um aspecto do Estado de Direito pelo qual as agências governamentais 

são consideradas responsáveis por seus atos dentro das regras constitucionais e 

legais pré-estabelecidas.  

Os outros institutos considerados comuns aos temas da accountability e do 

poder Judiciário, abordados no capítulo inaugural, referem-se ao constitucionalismo e 

à democracia, findando-se o capítulo com a abordagem referente à crise no Estado 

de Direito.  

O estudo da accountability teve por marco teórico o autor Guillermo O’Donnell, 

que constitui uma das maiores referências nesta matéria. A pesquisa de O’Donnell 

inicia-se com o estudo do conceito de Poliarquia, desenvolvido por Robert A. Dahl, e 

posteriormente, volta-se para o estudo da accountability em relação aos países da 

América Latina, então recentemente democratizados.  

O estudo doutrinário do Direito e do Judiciário foi baseado em diversos autores, 

de acordo com o tema cada tópico; embora a análise de José Eduardo Faria tenha 

sido adotada como linha mestra na disposição e abordagem dos temas.   

  A busca por elementos comuns de identificação entre a accountability e o direito 

decorreu da necessidade de trazer o estudo da accountability um pouco mais perto 

dos temas do Direito, pela evidente constatação de que o estudo de tais matérias traria 

grandes benefícios a ambas as áreas permitindo desenvolver a pesquisa com mais 

segurança. Nesse sentido, concluiu-se que o tema da Democracia constituía um dos 

elos mais importantes entre as duas matérias, embora a abordagem do tema seja 

diferente em cada uma delas.   

                                            
1 DOMINGO, Pilar. Judicial Independence and Judicial Reform in Latin America in: The Self-restraining State: 
Power and Accountability in New Democracies. SCHEDLER, Andreas; DIAMOND, Larry and PLATTNER, Marc. F., 

London: Lynne Rienner Publishers, 1999, p. 151.  
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Enquanto a accountability trata da democracia sob uma abordagem mais 

empírica ou procedimental, o direito realiza um estudo mais conceitual, voltado 

principalmente para o aspecto normativo do termo. Por tais razões, a pesquisa optou 

por tratar do aspecto procedimental da democracia, através dos autores da ciência 

política, pelo fato de que esta abordagem se mostra mais afinada com o tema da 

accountability.   

Passemos agora a descrever a estrutura do trabalho, para depois tratar dos 

comentários sobre cada capítulo.  

A pesquisa foi estruturada com uma introdução, que ora se apresenta, 3 

capítulos de 4 partes cada um, além da conclusão sobre cada tópico. O encerramento 

do trabalho ocorreu com o item sobre considerações finais.  

O primeiro capítulo, intitulado “Dos elementos da Teoria Geral do Estado 

relacionados à accountability” trata, na primeira parte do Estado de Direito, 

considerado por Domingo 2  como um dos pilares da accountability, que também 

destaca a importância do Judiciário para seu controle.   

O tópico sobre o Estado de Direito intentou trabalhar conceitos básicos da 

doutrina política, bem como sua evolução, por considera-lo um tópico essencial para 

compreensão do Judiciário nos dias atuais e sua relação com a accountability.   

Este capítulo teve como marco teórico a doutrina de Ferrajoli, em razão do 

estudo pormenorizado que esse autor realizou, acerca da evolução histórica do tema 

e sua relação com o direito e o judiciário. Foram abordados, também, outros autores 

de forma a relacioná-los às principais teorias que explicam diversos aspectos deste 

tema.  

Assim, o Estado de Direito pode ser definido de acordo com 3 teorias, que 

procuram estabelecer as relações entre o Estado e o Direito. A teoria monística, 

adotada por Kelsen, Hobbes, Hegel e outros, considera o Estado e o Direito, a mesma 

entidade. Nesse sentido, esclarece Bercovici3 que esta teoria não se preocupa em 

                                            
2 DOMINGO, Pilar. Judicial Independence and Judicial Reform in Latin America in The Self-restraining State: 

Power and Accountability in New Democracies. SCHEDLER, Andreas; DIAMOND, Larry and PLATTNER, Marc. F., 

London: Lynne Rienner Publishers, 1999, p. 151.  
3 BERCOVICI, Gilberto. A luta pelo Estado de Direito in ROSA, Alexandre Morais da; TRINDADE, André Karam, 

TASSINARI, Clarissa; TOSTES DOS SANTOS, Márcio Gil; TOMAZ DE OLIVEIRA, Rafael in Hermenêutica, Constituição 

e Decisão Judicial. Estudos em homenagem ao professor Lênio Luiz Streck, p. 73 e 74.   
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aspectos relacionados com a moral ou com a justiça, apenas com a teoria do direito 

como norma positiva, isolado de outras considerações abstratas.  

As outras teorias sobre o Estado de Direito são denominadas dualística e teoria 

da autocontenção do Estado. Um dos mais importantes defensores da primeira foi 

Jellinek4, para quem o Direito constituía o aspecto mais importante do Estado, embora 

seja um erro confundir a identidade do Estado com a sua doutrina jurídica. A teoria da 

autocontenção do Estado representada pelo pensamento de Zolo 5 , confere 

importância conceitual a dois princípios fundamentais que estruturaram o moderno 

Estado europeu, consistentes na difusão do poder e na diferenciação do poder.  

 

O 2º tópico do primeiro capítulo, sob o título “A crise no Estado de Direito”, 

baseia-se nos estudos de Ferrajoli e Faria, dentre outros. Aborda as diversas 

transformações do Estado Moderno que envolvem os conceitos de soberania e 

Walfare State, na visão de Bolzan de Moraes. Já para Ferrajoli, a crise decorre do 

processo de globalização e afeta principalmente o princípio da legalidade em 

decorrência da inflação legislativa e leis esparsas. O tema se completa com a 

abordagem de Faria, que estuda os modelos Keynesianos e Schumpeterianos sob o 

prisma econômico, esclarecendo suas intersecções com o direito. Segundo Faria, 

enquanto Keynes se preocupava com o aspecto do equilíbrio e da estabilidade 

econômica, Schumpeter preocupava-se com o crescimento e com o livre mercado, o 

que culminaria com a procedimentalização do direito, onde o Estado passa a 

estabelecer apenas os procedimentos para que os setores sociais fiquem livres para 

negociar as alternativas mais adequadas aos seus interesses.  

O item 3 do primeiro capítulo aborda o Constitucionalismo, que tem suas 

origens nas declarações de Virginia, em 1776, que estabeleceu uma declaração 

escrita de direitos, limitando os poderes do Estado e os princípios da soberania. Tais 

doutrinas somente foram trazidas para a Europa por ocasião da revolução francesa 

de 1789, que a divulgou para os demais países ocidentais. A grande importância do 

Constitucionalismo decorre da primazia que esta fase da evolução social da política 

                                            
4 JELLINEK, Georg. Teoria General Del Estado. Fondo de Cultura Econômica. México. Tradução y prólogo de 

Fernando de Los Rios, 2004. Instituto Latino Americano de ciência y Artes, 2007, p.5.  
5 ZOLO, Danilo. Teoria e crítica do Estado de Direito in Pietro Costa e Danilo Zolo (orgs). O Estado de Direito. 

História, teoria, crítica. Martins Fontes: São Paulo, 2006, p.31.  
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atribui aos direitos sociais e a uma Constituição escrita formalizada num documento 

único sobre os aspectos mais importantes da vida de uma nação.  

O item 4 do primeiro capítulo discute a democracia. Diferentemente da 

abordagem teórico-doutrinária realizada em relação ao tema do Estado de Direito e 

Constitucionalismo, o estudo da democracia, após introduzir uma referência histórica 

de acordo com o pensamento de Bobbio, passa a tratar de forma resumida, das 

principais teorias sociológicas contemporâneas de democracia.  

Retrata-se, assim, recortes do pensamento de Weber e Schumpeter. Esses 

dois autores inauguram um modo mais realista de pensar a democracia, sem tantas 

considerações de cunho meramente idealista, que irão redundar numa abordagem 

procedimental, que analisa a democracia com fundamento em determinadas 

características que devem estar presentes em um governo. O objetivo do tema foi 

demonstrar a conexão entre as principais teorias contemporâneas de democracia com 

a accountability especialmente através do pensamento de Dahl e O’Donnell, o qual foi 

um dos autores que mais se empenhou no estudo da accountability e demonstrou sua 

estreita relação com a democracia.  

O segundo capítulo trata da accountability. O termo accountability, ainda sem 

tradução para o idioma português, refere-se, em apertada síntese, ao controle dos 

atos do poder público por parte dos cidadãos, com o fim de impor uma 

responsabilização aos administradores ou representantes eleitos, em função da má 

gestão da coisa pública. Trata-se, portanto, de um instituto relacionado aos conceitos 

de Estado de Direito e Democracia, vez que, em tese, a ocorrência da accountability 

depende, entre outros fatores, de um regime juridicamente determinado, permeável à 

participação da sociedade, não apenas através do voto, mas também, acompanhando 

o trabalho dos representantes eleitos (accountability vertical); além da existência de 

instituições estáveis e interligadas por controles mútuos (accountability horizontal).  

 A primeira parte deste capítulo sobre a accountability retrata os principais 

elementos de seu conceito como, estrutura, doutrina, classificação e principais 

autores. Importa referir nesse contexto que a accountability ainda está sendo discutida 

em sede doutrinária, principalmente em relação aos seus principais elementos 

estruturantes, consistentes na informação, que reflete a necessidade da transparência 

dos dados de um governo; justificação, onde se debate a problemática apontada, 

apurando responsabilidades e punição. 
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 A principal causa de divergência doutrinária entre os autores que trabalham 

com o conceito de accountability refere-se à necessidade de punição para a 

configuração da accountability.   

Destarte, enquanto para Schedler6 a accountability se perfaz com a capacidade 

das pessoas, grupos e instituições em manter governos e outros entes responsáveis 

por seus atos; a responsabilidade sem sanção para Kenney7, constitui uma forma 

diminuta de accountability.  

 

Outro fator de discussão doutrinária quanto à classificação da accountability, 

refere-se à inclusão de organizações da sociedade civil e mídia no âmbito da 

accountability vertical, cuja principal forma, é constituída pelas eleições.   

Aborda, por fim a discussão sobre a falta de accountability no Brasil e reflete 

sobre as divergências dos autores pesquisados, sobre as possíveis causas que 

favoreceram esta tendência. Trabalha, também, com alguns fragmentos do 

pensamento de autores atuais como Souza e Avritzer.   

 A 2ª parte do capítulo 2, trata da accountability vertical, destacando a 

accountability eleitoral como o principal componente desta modalidade, bem como a 

problemática que a envolve. Trata-se de elemento que ocupa o segundo item da 

classificação de Dahl, como índice da democracia de um país.  

A grande problemática em torno da accountability vertical refere-se à cidadania, 

ligada a um efetivo interesse por parte da sociedade na vida governamental. Discute-

se, também, as dificuldades estruturais relacionadas à falta de accountability no Brasil, 

como cultura patrimonialista, herança cultural lusitana e escravidão, de acordo com o 

pensamento de alguns autores tradicionais em contraposição aos autores 

contemporâneos.  

 A 3ª parte é dedicada à accountability horizontal, que trata dos mecanismos de 

controle recíprocos dentro da estrutura do Estado, com fundamento na teoria da 

                                            
6  SCHEDLER, Andreas. Conceptualising accountability. An approach to measurement. Bridging Theory and 
Practice. Research Dissemination Series: Working Paper. Issue 2. October 2012. Acesso em 

http://downloads.bbc.co.uk/rmttp/mediaction/pdf/conceptualising accountability. Acesso em 14/6/2017, pp.3 
a 5.   
7 KENNEY, Charles D. Reflections on Horizontal Accountability: Concepts and Conflicts, págs.62 e 63.Disponível em 

https://www.books.google.com.br/books?isbn=0191531340.  
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separação de poderes e seus mecanismos de freios e contrapesos. No dizer de 

O´Donnell, o fortalecimento da accountability horizontal está ligado à herança 

republicana e depende de agências estatais autorizadas e dispostas a supervisionar, 

controlar, retificar e/ou punir ações ilícitas de autoridades ou agências estatais. 

Aborda-se, outrossim, o pensamento de Przeworsk, com relação aos controles 

recíprocos dos governos.  

O tema se complementa com a doutrina de Pinho e Sacramento ao destacar 

como importantes marcos do fortalecimento dessa espécie de accountability, a 

Reforma do Aparelho do Estado em 1995 e a Constituição Federal de 1988.  

Ademais, realiza-se uma abordagem panorâmica das principais entidades 

federais e sua relação com a accountability, sob o aspecto da independência e 

responsabilização, vez que um dos fundamentos dessa espécie de accountability é 

  

que todo órgão público deve ser submetido a um controle burocrático por meio de uma 

fiscalização hierárquica. Considera-se que o Congresso tem um forte papel nessa 

modalidade de accountability, vez que este poder tem, por sua própria natureza, a 

função legislativa e a função fiscalizatória. Discute-se nesse item a independência do 

Ministério Público e seus meios de controle, abordando-se o pensamento de Kerche8 

nesse âmbito.  

O último item deste capítulo trata da evolução do estudo da accountability, com 

a discussão dos principais campos que buscam aprimorá-la, além de abordar algumas 

lacunas relativas ao tema, no sentido de analisar sob essa perspectiva alguns entes 

governamentais que também desempenham um papel importante na atuação 

governamental, como por exemplo a receita federal.  

Discute, ainda, a evolução teórica do tema, apontando o surgimento de uma 

outra importante modalidade de accountability denominada de social ou social, com a 

incorporação dos grupos sociais e a mídia, que, segundo a doutrina de O’Donnell, 

estavam agrupadas na modalidade horizontal.   

                                            
8 KERCHE, Fábio. O Ministério Público no Brasil: Relevância, Características e uma Agenda para o Futuro. Revista 

USP. São Paulo, nº 101, março/abril/maio 2014, p. 115. Disponível em 

https;//www.revistas.usp.br/revusp/article/viewFile/87818/90740.  
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O estudo do Poder Judiciário realizado no capítulo 3, denominado “O Poder 

Judiciário e a accountability “, também está dividido em 4 partes, que procuram discutir 

os principais aspectos evolutivos deste poder; sua relação com a dogmática jurídica 

que disciplina todos os itens relacionados a esta atividade; a temática relacionada com 

a peculiaridade da independência judicial como fator condicionante de sua 

imparcialidade e, por fim, o tema do controle democrático desse poder, com a 

abordagem do CNJ  

  A 1ª parte, trata da evolução desse poder durante o Estado Liberal e no Estado 

Social, discutindo a neutralidade em cada uma delas. O Estado Liberal foi marcado 

pela preponderância da legislação como atributo principal da decisão judicial e como 

um dos sustentáculos da separação de poderes, além da vigência do princípio da 

igualdade formal. Já no Estado Social do século XX, marcado pela intervenção do 

Estado na atividade econômica, houve maior incidência do princípio da igualdade 

material com vistas a favorecer o acesso à cidadania. Este conjunto de  

transformações provoca uma alteração no padrão de atuação do Judiciário, no sentido 

de abandonar a postura de neutralidade que predominou no período liberal, inclusive 

pelo surgimento do controle judicial de constitucionalidade das leis.  

Tal abordagem trabalha com o pensamento de diversos autores como Ferraz 

Jr, Campilongo e Rocha.  

 A 2ª parte do Capítulo 3, aborda o Poder Judiciário no Brasil desde a 

Assembleia Nacional Constituinte até a instituição do CNJ, com ênfase na questão da 

accountability. Discute a influência do Judiciário para conquistar maior autonomia na 

futura Constituição e outras reivindicações importantes, além do manifesto repúdio à 

previsão de um controle externo com a criação do CNJ. A base de pesquisa desse 

tópico foi propiciada pelos autores Zaidan de Carvalho, Santiso e Comparato; todos 

eles defendendo a importância de um controle em face ao Poder Judiciário, que 

acabou não acontecendo por conta das discordâncias no âmbito da magistratura.  

 A 3ª parte trata da crise do Poder Judiciário no período imediatamente anterior 

à criação do CNJ, em 1994. Retrata-se como causas da crise a dificuldade de lidar 

com uma nova Constituição, que estipulou uma multiplicidade de novos direitos e o 

advento de novos institutos democráticos como o Código de Defesa do Consumidor e 

a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, que acabaram por sobrecarregar o 

Judiciário. Referida crise, decorreu, segundo algumas pesquisas, do atraso da 
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prestação jurisdicional e da falta de confiança no Judiciário para a solução de 

problemas. Discute-se também, no tema da crise, a constitucionalização dos direitos 

e a amplitude do acesso à justiça como aspectos do neoconstitucionalismo. Aborda-

se, por fim, a visão dos autores ligados à sociologia do direito que apresentam uma 

visão mais crítica e estrutural da crise, segundo o pensamento de Faria, Sadek e 

Arantes e Veríssimo, que assim, fortalecem a ideia de um controle sobre esse Poder.  

 A 4ª parte trata da criação do CNJ como órgão de controle do Poder Judiciário 

e a análise deste órgão como instrumento de accountability desse poder, além de um 

breve panorama sobre a atuação do CNJ, com base na tese de Almeida. 

 Na conclusão deste tópico, analisa-se os elementos que permitem considerar o 

CNJ como órgão de accountability do Poder Judiciário, examinando suas atribuições,  

composição do órgão, e atuação. Conclui-se que o CNJ constitui um efetivo órgão de 

accountability do Judiciário, que atuando como órgão de controle, dotado de poder de 

punição, característicos da accountability.  

 Ao final da pesquisa conclui-se que o CNJ exerce um mecanismo efetivo e não 

meramente formal de accountability em face do Poder Judiciário, mas que ainda se 

revela insuficiente, não só pelo fato de não estar entabulado com os demais poderes 

formando a rede de controles recíprocos, como também diante do peso das 

dificuldades estruturais do Brasil, que acabaram revertendo na atual crise, cuja 

solução demandaria um padrão mais equilibrado de accountability entre todos os 

Poderes e suas agências de controle, o que não afasta, porém, a importância 

fundamental que o CNJ representa por atuar sobre um Poder que tem a atribuição de 

resguardar a ordem jurídica e o equilíbrio entre todos os demais poderes.   
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 CAPITULO 1  

 DOS ELEMENTOS DE TEORIA GERAL DO ESTADO RELACIONADOS À 

ACCOUNTABILITY  

1.1   Estado de Direito  

  

A teoria do Estado de Direito consagrou um verdadeiro paradigma na gênese 

do direito atual, não apenas em razão de sua importância para a compreensão do 

Estado Moderno e Contemporâneo, mas sobretudo por sua íntima relação com o 

instituto da Democracia; na qual se encerra um dos principais fundamentos da 

accountability, que constitui o cerne deste estudo.   

Nas palavras de Domingo 9 , na essência do Estado de Direito repousa a 

premente preocupação com os mecanismos da accountability legal, limites efetivos 

aos governos e proteção dos direitos, estendendo sua abrangência para as esferas 

política, social e econômica de um Estado. Nesse sentido, a accountability constitui 

um aspecto do Estado de Direito pelo qual as agências governamentais são 

consideradas responsáveis por seus atos dentro de regras constitucionais e legais 

pré-estabelecidas:  

 

(...) At the heart of the problem of rule of law the pressing concern with 

mechanisms of legal accountability, effective limited government, and rights 

protection. In the political sphere, democratizations has inevitably drawn 

attention to the need for effective implementation of mechanisms that control 

and limit political power. In social terms, rule of law brings to mind the need for 

the social penetration and embeddedness of rights and obligations of the newly 

enfranchised citizens living under democratic rule. And regarding economic 

aspects, the current predominant paradigm of liberalization, privatizations and 

free-market policies has brought new emphasis on the need for a predictable 

and reliable legal framework.  

  

Livre tradução:  

                                            
9 DOMINGO, Pilar. Judicial Independence and Judicial Reform in Latin America in The Self-restraining State: 

Power and Accountability in New Democracies. SCHEDLER, Andreas; DIAMOND, Larry and PLATTNER, Marc. F., 

London: Lynne Rienner Publishers, 1999, p. 151.  
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No âmago da problemática do Estado de Direito figura a preocupação 

com os mecanismos de accountability legal, limitação efetiva do governo e 

proteção dos direitos. Na esfera política, a democratização tem inevitavelmente 

atraído a atenção às necessidades de uma efetiva implementação dos 

mecanismos de controle e limites ao poder político. Em termos sociais, o 

Estado de Direito traz à mente, a necessidade de incorporar direitos sociais e 

obrigações aos cidadãos recentemente emancipados sob regras democráticas. 

E sob aspectos econômicos, a corrente predominância do paradigma liberal, 

privatizações e políticas de livre mercado têm trazido novo destaque sobre as 

necessidades de previsibilidade e confiança na estrutura legal.  

  

  Além disso, destaca essa autora, a importância do Judiciário como instituição 

primordial na tarefa de controlar a accountability legal e o controle constitucional10. 

Isso porque a accountability legal envolve não apenas a função de manter as 

instituições públicas transparentes e responsáveis. Abrange, também, o controle e o 

monitoramento do funcionamento interno das cortes, o que constitui uma das mais 

importantes atribuições, tendo em vista a impressão geral de que as novas 

democracias latino-americanas falharam em alcançar padrões mínimos de 

governança, como demonstram os escândalos de corrupção e o baixo prestígio das 

instituições democráticas11:  

  

 The judiciary is a key institution in the tasks of legal accountability and 

constitutional control. The issue of legal accountability should be addressed not 

only in terms of how effectively the judiciary fulfills its function of rendering public 

office legally responsible and accountable; we should also address the internal 

accountability of the courts. How are these to be monitored and controlled? The 

general impression is that Latin America’s new democracies (as well as some 

of its old ones) fail dismally in complying with minimum standards of accountable 

government, as is clear from corruption scandals and the low esteem in 

which democratic institutions are held in the public opinion.   

 

Livre Tradução:  

                                            
10 Idem, ibidem, p. 151.  
11 Ibidem pp. 151 e 152.  
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O judiciário é a instituição chave na tarefa da accountability legal e no controle 

constitucional. A questão da accountability legal pode ser direcionada não 

apenas em termos de como efetivamente o judiciário preenche sua função de 

manter as instituições públicas legalmente responsáveis e transparentes; nós 

devemos também focar na accountability interna das cortes. Como estas são 

controladas e monitoradas? A impressão geral é que as novas democracias na 

América Latina (assim como algumas outras velhas democracias) tombaram 

desanimadas na obtenção de um padrão mínimo de governança, como deixam 

claro os escândalos de corrupção e a baixa estima que a opinião pública devota 

a tais instituições democráticas.  

  

  Nesta ordem de ideias, o Estado de Direito será abordado como item inaugural 

da pesquisa em razão de seus desdobramentos em torno do tema da democracia, 

cuja análise intenta resgatar os diversos sentidos desta expressão polissêmica que foi 

adquirindo seus contornos e matizes no decorrer da evolução histórica dos países da  

Europa Ocidental, até culminar com a situação hoje definida como “crise do Estado de 

Direito”.  

Segundo Ferrajoli12, a expressão “Estado de Direito” pode ser utilizada em 

sentido amplo para designar qualquer ordenamento no qual os poderes públicos são 

conferidos pela lei e exercidos conforme suas formas e procedimentos, abrangendo, 

assim, todos os ordenamentos jurídicos modernos, inclusive os menos liberais.   

Por outro lado, Ferrajoli também admite um sentido forte ou substancial da 

expressão “Estado de Direito”13 representado por um ordenamento que além de ser 

conferido por lei e exercido  de acordo com suas formas e procedimentos, ainda 

vincula a ação e os poderes públicos, não apenas quanto à forma de seu 

procedimento, mas também quanto ao conteúdo de seu exercício, no sentido de que 

todos os Poderes, inclusive o Legislativo, estão vinculados ao respeito de princípios 

substanciais estabelecidos constitucionalmente, como a separação de poderes e os 

direitos fundamentais.  

 

                                            
12 FERRAJOLI, Luigi. O Estado de Direito entre o passado e o futuro in O Estado de Direito. História, teoria, crítica. 

Organizado por Pietro Costa e Danilo Zolo. Martins Fontes. São Paulo, 2006, p. 417.   
13   Ibidem, p. 418. 
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Importante assinalar que os sentidos da expressão ora em foco, derivaram, 

segundo Ferrajoli 14 , de duas experiências históricas vivenciadas na Europa. A 

primeira, correspondente ao período paleojuspositivista, onde vigorava o Estado 

Legislativo de Direito, que floresceu com o surgimento do Estado Moderno. A segunda, 

ao modelo neojuspositivista, do Estado Constitucional de direito, nascido na Europa, 

sob inspiração dos acontecimentos da segunda guerra mundial; em decorrência das 

quais, a natureza do direito e da jurisdição sofreram profunda transformação.  

Com efeito, o sistema jurídico doutrinário e jurisprudencial da Idade Média, 

proveniente de fontes esparsas como igreja, império, corporações de ofício, dentre 

outras, logrou sua compilação e sistematização graças à tradição romanista de 

codificação. Sua trajetória posterior vai deparar-se com o profundo impacto do 

nascimento do Estado Legislativo de Direito 15 , peculiar do Estado Moderno, que 

passou a atribuir para si o monopólio da produção jurídica, levando à emblemática 

separação entre o direito e a moral que, impulsionada inicialmente por Hobbes16,17 e 

que, sistematizada posteriormente por Kelsen, constitui, até os dias de hoje, um 

importante desafio ainda a ser enfrentado pela dogmática jurídica.  

Isto porque, conforme aduz Ferrajoli18, a norma jurídica pré-moderna, extraía 

seu pressuposto de validade com base em sua intrínseca racionalidade ou justiça 

substancial, sintetizada na frase Veritas, non auctoristas facit legem (é a verdade, e 

não a autoridade, que faz a lei).  

 

                                            
14 Ibidem, p. 418.  
15 Ibidem, p. 420.  
16 “O Estado hobbiano não incorpora nenhuma verdade religiosa, nenhuma mística. Não exige aos súditos que 

creiam, mas que obedeçam. Pouco lhe importa o foro íntimo. A sua lógica vital impõe-lhe uma sincronização 
prática entre o que é de ordem religiosa e de ordem civil, para que os súditos não sejam perseguidos, 

atormentados, dissociados (no verdadeiro sentido da palavra) entre as ordens do poder religioso e as do poder 
civil- para que reine a paz, à qual as discussões político-religiosas são fatais. A paz que exige, em matéria de actos 
exteriores da religião, não a tolerância, mas o conformismo. É tudo”. CHEVALLIER, Jean Jacques, GAUCHET, Yves. 

In As Grandes obras políticas. De Maquiavel até nossos dias. Publicações Europa-América, Ltda., outubro 2004, 
p.75.  
17 ...”A partir disso é possível deduzir o que para alguns pode parecer um paradoxo; que, quando o comando de 

alguém é lei para alguma coisa, é também lei para todas as coisas. Pois visto que o homem está obrigado a 

obedecer antes mesmo de saber o que deve fazer. Então ele está obrigado a obedecer em geral, ou seja, em 

todas as coisas”... Thomas Hobbes. Os elementos da Lei Natural e Política. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 

180.  
18 FERRAJOLI. Op. cit. p.420.  
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 Tal verdade era assim considerada porque identificada com a respeitabilidade 

de quem a propunha e com os conceitos de racionalidade decorrente da tradição e 

senso comum de justiça, a teor de uma ciência jurídica eminentemente normativa, que 

se identificava de fato com o próprio direito. Tais caracteres traduzem, destarte, a 

fusão entre o direito e a moral, componentes da doutrina jusnaturalista.   

 A segunda transformação estrutural do direito, denominada por Ferrajoli de 

neojuspositivista, ocorreu após a consolidação da doutrina positivista do Estado 

legalista. Surgiu com o moderno constitucionalismo, que submetia a própria lei a uma 

aferição de validade em relação a uma lei superior, de ordem constitucional e será 

abordada com mais profundidade no capítulo referente ao constitucionalismo.  

  Importa ressaltar, no momento, que não obstante as diversas acepções que o 

conceito de Estado de Direito inspira, ainda constitui elemento indissociável do Estado 

Moderno e tema central para a abordagem do Poder Judiciário.  

A definição acima sobre o Estado de Direito demonstra que existe uma estreita 

relação entre as noções de Estado e de Direito, de tal forma que o Estado, enquanto 

organização jurídica, não poderia subsistir sem o direito, vez que cabe a este a solução 

de conflitos entre seus diversos órgãos, além de regulamentar as tarefas do Estado. 

Conforme aduz Carvalho19, o Estado não pode subsistir sem o direito, por ser uma 

organização jurídica, cujas atribuições são pré-determinadas pelo Direito. Nessa 

mesma linha de raciocínio, o Direito se funda na coerção estatal, de tal forma que sem 

Estado, seria impossível a aplicação do Direito.  

A noção de que o Estado e o Direito praticamente se confundem não é, todavia, 

unânime entre os doutrinadores. Nesse sentido, existem várias teorias que procuram 

estabelecer a relação entre esses dois elementos, algumas delas partindo da 

constatação de que, se o Estado tem o poder de império decorrente do uso da 

violência legítima, não haveria razão objetiva para que se submetesse, 

voluntariamente, às prescrições do direito.  

 

                                            
19  CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional- Teoria do Estado e da Constituição. Direito 

Constitucional Positivo. Belo Horizonte: Del Rei, 2009, pág. 183.   
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Segundo a teoria monística20, defendida por Hobbes e Hegel, dentre outros; 

encontrando, porém, em Kelsen, um de seus mais expressivos defensores, Estado e 

Direito constituem uma só realidade. Para o normativismo Kelseniano, nem o direito é 

anterior ao Estado, nem o Estado é anterior ao Direito. O Estado é a totalidade da 

ordem jurídica, representando a personificação do Direito Positivo21:  

  

Enquanto concepção de substância, à semelhança das ideias de “força” e 

“alma”, a ideia de Estado forma um paralelo com a ideia de Deus. A 

concordância de estrutura lógica entre as duas ideias é verdadeiramente 

espantosa, especialmente quando levarmos em conta a profunda analogia 

existente entre os problemas teológicos e políticos e suas soluções. Tal 

analogia impressionou-me sobretudo nas concepções apresentadas na 

literatura mais recente dedicada às relações entre o Estado e o Direito. O 

Estado metajurídico, que transcende o Direito, que nada é além da 

personificação hipostasiada, a unidade- postulada como real – do Estado, é 

exatamente análogo à divindade sobrenatural que transcende a natureza que 

nada é além da grandiosa personificação antropomórfica da unidade da própria 

natureza.   

   Cumpre ressaltar, contudo, a advertência de Bercovici22 ao pontuar que para 

Kelsen, Estado de Direito e Democracia não são sinônimos e nem traduzem a noção 

de proteção aos direitos individuais ou segurança jurídica, noções essas que se 

beiram a um verdadeiro pré-julgamento jusnaturalista. Veja-se nesse sentido, a 

conclusão de Kelsen a respeito da figura do Estado, caracterizado por ele como 

destituído de valor moral ou de Justiça23:   

 Do ponto de vista de um positivismo jurídico coerente, o Direito, precisamente 

como o Estado, não pode ser concebido senão como uma ordem  coercitiva de 

conduta humana- com o que nada se afirma sobre  seu valor moral ou de 

                                            
20   Ibidem, p. 185. 
21  KELSEN, Hans. A Democracia. Tradução de Ivone Castilho Benedetti, Jefferson Luiz Camargo, Marcelo Brandão 

Cipolla e Vera Barkow. São Paulo: Martins Fontes, 2009, p. 352.   
22  BERCOVICI, Gilberto. A luta pelo Estado de Direito in ROSA, Alexandre Morais da; TRINDADE, André Karam, 

TASSINARI, Clarissa; TOSTES DOS SANTOS, Márcio Gil; TOMAZ DE OLIVEIRA, Rafael. Hermenêutica, Constituição 

e Decisão Judicial. Estudos em homenagem ao professor Lênio Luiz Streck, p. 73 e 74.  
23   KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 353.  
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Justiça. E, então, o Estado pode ser juridicamente apreendido como sendo o 

próprio Direito - nada mais, nada menos.   

  

Para a teoria dualística 24 , Estado e Direito são duas realidades distintas, 

independentes e inconfundíveis. Por esta razão, o Estado não constitui a única fonte 

do direito; vez que este caracteriza um fato social, em contínua transformação. Para 

os defensores desta teoria, o direito natural ainda pode ser considerado um grande 

vetor do comportamento dos homens em sociedade, cabendo ao Estado apenas a 

edição das normas positivas. Um exemplo da posição dualista, encontra-se na 

construção de Ferreira Filho25:   

  

O Estado de Direito revela a experiência imemorial de que o poder tende ao 

abuso, e que este só é evitado, ou, ao menos dificultado, quando o próprio 

Estado obedece à lei e está enquadrado num estatuto jurídico a ele superior.   

  

Esclarece, contudo, Ferreira Filho14, que o Estado de Direito pressupõe que o 

Direito não seja definido apenas formalmente, não seja aquilo que o poder quis e, 

querendo, denominou de lei. Destarte, conclui que a concepção puramente positivista 

do direito, no sentido de identificar o direito com a vontade do Estado, 

independentemente de seu conteúdo justo ou injusto, renega o Estado de Direito, 

esvazia-o, reduzindo-o a nada. De fato, nada significa subordinar o Estado à lei, se a 

lei é tudo que o Estado quer.   

Além da teoria monística e da dualística, existem importantes defensores da 

teoria da autolimitação do Estado. De acordo com Bercovici26, um dos precursores 

dessa teoria foi Jellinek27, para o quem, o direito constituía um dos aspectos mais 

importantes do Estado; não obstante considerasse erro grave identificar a doutrina do 

Estado com a doutrina jurídica do mesmo:  

  

                                            
24  CARVALHO, Op. cit. p. 185. 
25  FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. A Democracia possível. Saraiva: São Paulo, 1972, p. 34 e 35.  
26 BERCOVICI. Op. cit. p. 79.  
27 JELLINEK, Georg. Teoria General Del Estado. Fondo de Cultura Econômica. México. Tradução y prólogo de 

Fernando de Los Rios, 2004. Instituto Latino Americano de ciência y Artes, 2007, p.5.  
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El conocimiento jurídico del Estado no se propone esclarecer su natureza real, 

sono el aspecto jurídico del mismo, esto es, hallar um concepto en el que 

queden incluidas, sin contradicción alguna entre ellas, todas las propiedades 

jurídicas del Estado.  El conocimiento de la existência real de éste necessita 

colocarse em la base del mismo, pero em modo alguno ha de considerarse 

como su igual. Los adversários de las ficciones em la ciencia del derecho 

político han intentado construir con lo que consideran como existência real del 

Estado, la esencia jurídica del mismo.  

  

Tradução:  

O conhecimento jurídico do Estado não se propõe esclarecer sua natureza rela, 

senão o aspecto jurídico do mesmo, isto é, falar de um conceito em que sejam 

incluídas, sem contradição alguma entre elas, todas as propriedades jurídicas 

do Estado. O conhecimento da existência real deste necessita colocar-se na 

base do mesmo, mas de modo algum há de colocar-se como seu igual. Os 

adversários das ficções na ciência do direito político têm intentado construir 

aquilo que consideram como existência real do Estado, a essência jurídica do 

mesmo.  

  

 Dentre os autores que apresentam uma teoria relacionada com a 

autocontenção do Estado, encontra-se Zolo28, que faz referência à historicidade da 

evolução do Estado.  

  

 Estado de Direito é uma versão do moderno Estado Europeu, na qual, com 

base em específicos pressupostos filosófico-políticos, atribui-se ao 

ordenamento jurídico a função de tutelar os direitos subjetivos, contrastando a 

tendência do poder político de dilatar-se, de operar de modo arbitrário e 

prevaricar. Em termos mais analíticos, pode-se afirmar que o Estado de Direito 

é uma figura jurídico-institucional que resulta de um processo evolutivo secular 

que leva à afirmação, no interior das estruturas do Estado moderno europeu, 

de dois princípios fundamentais: o da “difusão do poder” e o da “diferenciação 

do Poder”.  

  

                                            
28 ZOLO, Danilo. Teoria e crítica do Estado de Direito in Pietro Costa e Danilo Zolo (orgs). O Estado de Direito. 

História, teoria, crítica. Martins Fontes: São Paulo, 2006, p.31.  
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Postas estas considerações, depreende-se, à guisa de conclusão, que o tema 

do Estado de direito constitui um elemento central para a compreensão da 

organização do Estado e da democracia nos dias atuais, eis que instituiu as premissas 

para o desenvolvimento e expansão capitalista da época, notadamente na Inglaterra 

e Alemanha, países apontados pela doutrina como os pioneiros na construção do 

significado do termo Estado de Direito.   

 É de reconhecer-se, ademais, que a doutrina do Estado de Direito conduziu a 

experiência institucional dos países centrais ocidentais em direção a uma doutrina 

liberal que tracejou os primeiros limites da intervenção do Estado na sociedade e 

estabeleceu um rol de direitos necessários para a vida social no sistema capitalista. 

Destarte, da experiência inglesa do Rule of Law29 resultou reconhecida a igualdade 

jurídica dos indivíduos, independentemente de condições econômicas (igualdade 

formal), além da soberania legislativa do parlamento e a tutela dos direitos subjetivos. 

           Da mesma forma, a concepção alemã desse princípio, encartada no termo 

Rechstaat30, traduziu uma inspiração democrática ao contrapor o Estado de Direito ao 

Estado absolutista e ao Estado de polícia, além de resgatar elementos do pensamento 

liberal clássico referente à tutela dos direitos fundamentais e da separação de 

poderes.  

        Não se pode, contudo, interpretar as raízes liberais desse princípio, como 

sinônimo de democracia, vez que, como bem revela Zolo31, a teoria do Estado de 

Direito nunca se empenhou na defesa de temas como soberania popular, efetiva 

participação dos cidadãos nas decisões coletivas, regras e valores da 

representatividade, pluralismo político, além da responsivenesses dos governos; 

temas esses tão caros à ideia de democracia.  

      Por tais razões, faz todo sentido a conclusão de Zolo32, ao considerar o Estado de 

Direito da atualidade como “atributo de uma ordem jurídica mínima”. Assim também, 

a conclusão de Pfersmann, ao caracterizar o Estado de Direito como uma exigência 

que se refere à estrutura da ordem jurídica e não diretamente com o seu conteúdo:  

                                            
29 BERCOVICI. Op. cit. p.75.  
30 ZOLO, Danilo. Teoria e Crítica do Estado de Direito in COSTA Pietro e ZOLO, Danilo (orgs). O Estado de Direito- 

História, teoria, crítica. Tradução de Carlo Alberto Dastoli. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 11.  
31 Ibidem, p.53.  
32 Ibidem, p. 90.  
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O Estado de Direito é uma exigência de segundo grau que corresponde a uma 

abstração crescente dos modos de análise das ordens jurídicas. Ele tem 

incidências indiscutíveis sobre o conteúdo de outros princípios, mas não 

podemos confundir sua emergência histórica concomitante com outras 

reivindicações, como a democracia ou as liberdades fundamentais, como se 

houvesse uma eventual dependência lógica33.  

 

 

CONCLUSÃO  

 

O Estado de Direito pode ser considerado uma instituição fundamental, sobre 

cujos pressupostos incide a ideia da Democracia, que tem na accountability, um 

mecanismo não apenas destinado a avaliar sua higidez, mas também, um instrumento 

que poderá fortalecê-la, dependendo das condições para sua ocorrência.  

Assim, não obstante acatar-se o argumento da unidade do Estado, do Direito e 

do Estado de Direito, no sentido de que todo Estado é, necessariamente, Estado de 

Direito34, configurado na tese da identidade apresentada por Pfersmann35,  Kelsen e 

Zolo, a noção que se reputa mais articulada com o espírito da accountability encontra-

se no pensamento de Ferrajoli, por apresentar a doutrina do Estado de Direito num 

sentido forte ou substancial, conforme mencionado na página 3, relacionado ao 

controle democrático do Poder, vez que a accountability somente é viável num Estado 

em que os cidadãos tenham o poder de determinar não apenas a forma, mas também 

o conteúdo da ordem jurídica a que são submetidos pelo Estado e perante a qual, ele 

próprio se subordina.  

 

                                            
33    PFERSMANN, Oto. Positivismo Jurídico e Justiça Constitucional no século XXI. São Paulo: Saraiva. Série 
IDP.2014, págs. 98 e 99. 
34  ...”Então, a tentativa de legitimar o Estado como “Estado de Direito” revela-se inteiramente infrutífera, 

porque, como já foi acentuado – todo Estado tem de ser Estado de Direito no sentido de que todo Estado é uma 

ordem jurídica” in KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 353.  
35  PFERSMANN, Otto. Positivismo Jurídico e Justiça Constitucional no século XXI. Tradução e organização 

Alexandre Coutinho Pagliarini, São Paulo: Saraiva, 2014, p. 67.  
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Uma análise do Estado de Direito sob tal perspectiva é encontrada no artigo de  

Diamond e Morlino 36 , ao considerar o Estado de Direito como uma das cinco 

dimensões procedurais da democracia, junto com participação, competição, 

accountability vertical e accountability horizontal.  

 Assim, segundo Diamond e Morlino37, o Estado de Direito é a base sobre a 

qual todas as outras dimensões relativas à qualidade da democracia repousam. Isto 

porque, existem inúmeras democracias no mundo que não são liberais, onde as 

eleições competitivas e participação popular coexistem com consideráveis 

ilegalidades e abusos de poder. Tais vícios colocam em perigo o caráter democrático 

de tais democracias de tal forma que um fraco Estado de Direito irá provavelmente 

significar supressão da participação dos pobres e marginalizados, liberdades 

individuais inseguras, uma sociedade civil incapaz de organizar-se e defender-se, 

onde poderosos e bem relacionados serão indevidamente favorecidos , corrupção e 

abuso de poder desenfreados, competição política injusta, dificuldade dos eleitores 

para cobrar e responsabilizar governantes e acima de tudo, a accountability 

democrática será gravemente enfraquecida.  

  

Texto original:  

The rule of law is the base upon which every other dimension of democratic 

quality rests. There are, to be sure, several dozen “illiberal democracies”  in the 

world today where competitive elections and popular participation coexist with 

considerable lawlessness and abuse of power. Yet the very illiberalism of such 

regimes (including their lack of truly law-based rule) imperils their democratic 

character. A weak rule of law will likely means that participation by the poor and 

marginalized is suppressed, individual freedoms are insecure, many civic 

groups are unable to organize and advocate, the resourceful and wellconnected 

are unduly favored, corruption and abuse of power run rampant, political 

                                            
36 DIAMOND, Larry. MORLINO, Leonardo. The quality of Democracy. An Overview. Journal of Democracy. Volume 

154, Number 4, October, 2004. Disponível em: www.researchgate.nte.profile/Leonardo 

Morilino2/publication/265723957 An Overview/links/543abOe20cf2d66698be2f08a.pdf, p.22. 
37 Ibidem, p. 23.  

http://www.researchgate.nte.profile/Leonardo%20Morilino2/publication/265723957%20An%20Overview/links/543abOe20cf2d66698be2f08a.pdf
http://www.researchgate.nte.profile/Leonardo%20Morilino2/publication/265723957%20An%20Overview/links/543abOe20cf2d66698be2f08a.pdf
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competition is unfair, voters have a hard time holding rulers to account, and 

overall democratic responsiveness is gravely enfeebled.  

  No mesmo sentido, o pensamento de Bonavides38:  

  
       O Estado de Direito é como a democracia, a liberdade e às vezes o próprio 

Direito: certas pessoas só os reconhecem e estimam depois de violados ou 

conculcados, ou seja, durante a repressão, a ditadura ou o terror. Fora daí 

parecem existir tão-somente no léxico dos idealistas, nos lábios dos 

sonhadores, na retórica dos demagogos.   

 Quando a Nação apela para esses conceitos em suas instituições, para as 

formas vivas e concretas que eles devem tomar, já se acha envolvida numa 

profunda crise política, de armas erguidas contra os algozes da liberdade. É 

nessas ocasiões que democracia e Estado de Direito surgem, com mais 

frequência, adjetivados pelos órgãos da segurança intelectual do poder.  

 Em suma, democracia e Estado de Direito, sem embargo das escamoteações 

teóricas habituais, representam duas noções de que o povo, melhor do que os 

juristas e os filósofos, sabe sentir e compreender, embora não possa explicalas 

com a limpidez da razão nem com a solidez das teorizações compactas. 

    

   Cabe frisar, contudo, que com o advento do Constitucionalismo e o avanço da 

Teoria da Democracia, a teoria do Estado de Direito passou a ocupar um plano 

secundário na Teoria Política Contemporânea. Nas palavras de Canotilho39:   

O Estado Constitucional é “mais” do que Estado de direito. O elemento 

democrático não foi apenas introduzido para “travar” o poder (to check the 

power); foi também reclamado pela necessidade de legitimação do mesmo 

poder (to legitimize State power). Se quisermos um Estado constitucional 

assente em fundamentos não metafísicos, temos de distinguir claramente duas 

coisas: (1) uma é a legitimidade do direito, dos direitos fundamentais e do 

processo de legislação no sistema jurídico; (2) outra é a da legitimidade de uma 

ordem de domínio e da legitimação do exercício do poder político. O Estado 

“impolítico” do Estado de direito não dá resposta a este último problema: donde 

vem o poder. Só o princípio da soberania popular segundo o qual todo poder 

vem do povo” assegura e garante o direito à igual participação na formação 

democrática da vontade popular.   

                                            
38 BONAVIDES, Paulo. Teoria Geral do Estado.8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 327.   
39 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 7ª ed. 2003, p. 

100.  
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1.2   A CRISE NO ESTADO DE DIREITO   

  

 Existe uma espécie de consenso por parte da doutrina de ciência política e 

jurídica, a respeito de uma crise política e até mesmo jurídica que afeta o Estado de 

Direito, entendido este, a teor do que foi explanado no item anterior, como o Estado 

que se submete, ele próprio, a um regime de Direito.   

   Referida crise difere das transformações históricas vivenciadas pelo Estado 

Moderno, que desde o século XVI, experimenta um fenômeno evolutivo que se 

completa até os dias atuais. Trata-se, assim, no dizer de Bolzan de Morais40, de várias 

crises interconectadas, cuja análise e interpretação ainda não alcançou uma 

perspectiva homogênea por parte da doutrina.  

   Conforme salienta Bolzan de Moraes, os efeitos da crise são perceptíveis nas 

várias expressões em que o Estado de Direito se manifesta, notadamente na ideia de 

soberania e de Welfare State. A primeira, em consequência da ação dos organismos 

supranacionais e da ordem econômica privada, que afetam sua característica de 

instância única, sujeita a uma autoridade comum. O segundo, em virtude das barreiras 

de ordem fiscal-financeira, ideológica e filosófica, como produtos do emergente 

neoliberalismo em direção a um modelo reduzido de ordem estatal41.  

  Diante de tal panorama, o tema em torno da crise será aqui abordado apenas 

para situar o contexto em que o Poder Judiciário será analisado, de forma a oferecer 

apenas uma visão panorâmica a respeito das várias interpretações que abordam 

sobredita crise.  

 Segundo Ferrajoli42, a crise afeta o princípio da legalidade, em decorrência da 

inflação legislativa principalmente na forma de leis esparsas, ocasionando o declínio 

das codificações e a crescente incerteza e ingovernabilidade de todo o sistema 

jurídico, além do aumento da discricionariedade na aplicação da lei, produzindo, 

assim, um direito de formação preponderantemente jurisprudencial   ou administrativo. 

                                            
40 BOLZAN DE MORAIS, José Luiz. O Estado Nacional Constitucional como fenômeno Contemporâneo. Problemas 

e perspectivas, in Heleno Tavares Torres (coord.). Direito e Poder nas instituições e nos valores do público e do 

privado contemporâneos. Estudos em homenagem a Nelson Saldanha. Manole: São Paulo, 2005, pág. 392.  
41 Idem, ibidem, p.392.  
42 FERRAJOLI. Op. cit. p. 439  
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No plano constitucional, os constantes ataques à sua autoridade e força vinculante 

acabaram por gerar uma crise da própria ideia de Constituição como sistema de limites 

e vínculos, cujas regras cada vez mais desqualificadas passaram a ser percebidas 

pelos poderes políticos e econômicos como meros entraves à soberania popular e ao 

livre mercado.  

 Além disto, Ferrajoli43  responsabiliza o processo de integração econômica 

mundial, denominado de globalização, pelo enfraquecimento do direito público em 

decorrência da falta de limites, regras e controles, tanto em relação à força dos 

Estados militarmente mais potentes, como dos grandes poderes econômicos privados. 

Reflete-se, assim, o primado da economia sobre a política e do mercado sobre a 

esfera pública, redundando na perda do papel normativo do direito, cujos resultados 

ainda permanecem incógnitos e dependerão da interferência da razão jurídica e 

política como meio de refundação do papel do direito como condicionante da ordem 

social.  

 Em relação ao tema da globalização como elemento ligado à crise do Estado 

de Direito, torna-se importante destacar, além do pensamento de Bolzan de Moraes e 

de Ferrajoli, a pormenorizada análise de Faria sobre os aspectos econômicos, 

políticos e sociais da referida crise.  

  No aspecto econômico, de acordo com Faria, a crise econômica de 200844, foi 

a maior desde a Grande Depressão da década de 30, o que levou ao debate sobre os 

modelos keynesianos e Schumpeterianos de Estado, com a adoção do pensamento 

deste último:  

 

   Keynes, para quem os mercados financeiros não regulados tendem a 

ser dominados por forças especulativas que os convertem em cassinos, 

defendia a intervenção do Estado na economia para assegurar o pleno 

emprego; chamava atenção para a importância da demanda agregada para os 

níveis de produção e emprego; advertia para a necessidade de os governos 

expandirem gastos públicos para estimular a demanda privada em situações 

                                            
43 Ibidem, p. 448  
44 Sobre os fatores da crise de 2008, veja FARIA, José Eduardo. Poucas Certezas e muitas dúvidas: O direito depois 

da Crise Financeira. Revista Direito GV 10. Disponível em www.sciello.br/pef/rdgv/v5n2/02.pdf, p. 299. 

http://www.sciello.br/pef/rdgv/v5n2/02.pdf
http://www.sciello.br/pef/rdgv/v5n2/02.pdf
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de recessão; e  recomendava políticas fiscal e monetária que favorecessem a 

propensão a consumir; com mais investimentos públicos e privados45.  

  “Schumpeter, para quem o empresário é o agente de inovações que 

criam e destroem posições competitivas de empresas, mercados e até ramos 

de atividade, caminhava em outra linha. Enfatizava o desenvolvimento como 

fenômeno dinâmico e dependente das inovações tecnológicas introduzidas na 

economia por uma elite de empresários que assumira riscos, mas criava as 

condições produtivas monopolistas que lhes garantia lucros fantásticos por 

algum tempo46.   

  Enquanto Keynes se interessava por equilíbrio e estabilidade 

econômica, Schumpeter se preocupava com o crescimento, acreditando que o 

livre jogo de mercado produziria bem-estar, apesar de passar por fases de 

turbulência e destruição criadora. A instabilidade é inerente ao capitalismo – e 

não uma exceção, dizia. O capitalismo gera inovações que rompem a ordem 

estabelecida, aumentam as pressões competitivas e suscitam novas ordens 

estabelecidas, concluía. Em termos weberianos, o pensamento de Keynes está 

por trás de um tipo ideal de Estado que valoriza o planejamento, a regulação 

econômica, as políticas de pleno emprego e o financiamento previdenciário 

intergeracional. O pensamento de Schumpeter está por trás de um tipo-ideal 

de Estado que estimula a abertura econômica, a competitividade, a inovação 

científica permanente, a flexibilidade organizacional e o autofinanciamento 

previdenciário. É um tipo de Estado que substitui o tripé “poder público/indústria 

nacional/integração social”, comum ao Estado Keynesiano, por um processo 

de desjuridificação e desregulamentação e estratégias de integração das 

economias nacionais com a economia globalizada47.  

  

Portanto, para Faria, a incidência do modelo Schumpeteriano no campo do 

direito promove a desjuridificação e a desconstitucionalização de direitos, caminhando 

para uma procedimentalização do direito, num percurso quase simultâneo das 

seguintes etapas:  

  

                                            
45 Ibidem, p. 298. 
46  Idem, Ibidem, p. 298.  
47 FARIA, José Eduardo. Poucas Certezas e muitas dúvidas: O Direito depois da crise financeira. Revista Direito 

GV. São Paulo. Jul-dez-2009. Disponível em www.sciello.br,pdf/rdgv/v5n2/02.pdf. Acesso em 2/8/2017, pp. 298 

e 299.  

http://www.sciello.br,pdf/rdgv/v5n2/02.pdf
http://www.sciello.br,pdf/rdgv/v5n2/02.pdf
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... adoção de mecanismos alternativos de resolução de conflitos, de modo 

quase simultâneo à ruptura dos monopólios estatais, à alienação das empresas 

públicas, à privatização de serviços essenciais, à entrega de redes sociais de 

proteção e demais instituições de bem-estar coletivo ao chamado “terceiro 

setor” ou “voluntariado”, à abdicação do poder de regulação ou interferência na 

fixação de preços, salários e condições de trabalho por parte do poder 

público48. 

  Já na procedimentalização do direito, o Estado deixa de decidir o 

conteúdo das leis, limitando-se a estabelecer procedimentos para que os 

diferentes setores sociais possam negociar as alternativas normativas mais 

adequadas aos seus respectivos interesses. Procedimentos são “instrumentos 

para a ação”, que fomentam a cooperação continuada entre os diferentes 

atores sociais. Eles estimulam o potencial de auto-organização e autoregulação 

dos indivíduos e corporações por meio da manutenção e promoção de espaços 

livres para ações privadas autônomas 48 , das quais emergem novas 

possibilidades de ações e relações privadas. E as que se revelam amis 

eficientes estabilizam-se e servem como marco ou referência para futuras 

ações (Ladeur, 1999). Nesse sentido, ao garantir expectativas sem fixar o 

conteúdo material ou substantivo deles, os procedimentos geram padrões 

estáveis e esperados de relações sociais, criando assim condições para a 

continuidade das relações entre os diferentes atores sociais, balizando-os e 

orientando-os em contextos de incerteza49.   

 A análise de Santos, a respeito da crise decorrente da globalização, também 

observa, tal como mencionado por Faria, a perda de centralidade institucional e de 

eficácia reguladora do Estados nacionais:  

  

nos últimos dez anos assistimos a uma dramática intensificação das práticas 

transnacionais, da internacionalização da economia à translocalização maciça de 

pessoas como migrantes ou turistas, das redes planetárias de informação e de 

comunicação à transnacionalização da lógica do consumismo destas transformações. 

A marginalização do Estado nacional, a perda de sua autonomia e da sua capacidade 

de regulação social, tem sido considerada como principal consequência50.  

                                            
48  FARIA, José Eduardo. Direito e Conjuntura. São Paulo: Saraiva, 2ª ed. 2010, 2ª tiragem 2011, FGV, p. 56.  
49  Ibidem, p. 57. 
50  SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice. O social e o político na pós-modernidade. São Paulo. Cortez, 
2010, p. 20. 
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     Uma abordagem da crise do Estado sob outra perspectiva, é retratada por 

Quintão Soares, sob o título de “crise da racionalidade do Estado Ocidental”, ao referir-

se ao surgimento de novos paradigmas que delineiam os esquemas de representação 

da pós-modernidade51.   

 As transformações ocorridas no âmbito dos Estados ocidentais no 

decorrer do século XX, refletem uma crise de racionalidade, que diluiu a 

sociedade civil, ao estabelecer um aparato estatal incompetente para satisfazer 

as demandas das sociedades de massas52.  

  Percebe-se que, paralelamente ao Estado, existem difusos pela 

comunidade entes autônomos territoriais (municípios e regiões) e institucionais 

vinculados à sociedade civil, tais como ordens profissionais, associações e 

ONGs, movimentos corporativistas e movimentos sociais53.  

 

1.3    Constitucionalismo  

Assim como a doutrina do Estado de Direito, o constitucionalismo também se 

apresentou, pelo menos nos seus primórdios, como um movimento de limitação ao 

poder dos governantes em prol das liberdades civis, embora com foco mais voltado 

para a configuração da estrutura estatal com base na separação de poderes, em 

sintonia com as correntes de pensamento predominantes nos séculos XVIII e XIX.  

Nesse sentido, a posição de Karl Loewestein54:  

  

a história do constitucionalismo não é senão a busca pelo homem político das 

limitações ao poder absoluto, exercido pelos detentores do poder, assim como 

o esforço de estabelecer uma justificação espiritual, moral e ética da 

autoridade, em lugar da submissão cega às façanhas da autoridade existente.  

  

                                            
51  SOARES, Mário Lúcio. Teoria do Estado. Novos Paradigmas em face da Globalização. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 

2011, p. 361. 
52   Idem, ibidem, p. 361. 
53   Ibidem, p. 362. 
54  Loewestein, Karl. Teoria de La Constitución. Barcelona, Ariel Derecho, 1986, p. 150, livre tradução do espanhol.  
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Através de uma abordagem histórica, as raízes do constitucionalismo moderno, 

de acordo com Dippel55, são encontradas na Declaração de Direitos de Virginia, de 12 

de junho de 1776 que, pelo seu teor altamente revolucionário, viria a fundamentar um 

novo patamar na evolução histórica ocidental. Constituía, em primeiro lugar, um tipo 

de documento absolutamente novo, com uma linguagem contundente, vez que 

referido documento retirava sua legitimidade do fato de “ter sido estabelecido pelos 

representantes do povo, reunidos numa convenção plena e livre e cujo conteúdo 

constituiria a base e o fundamento do governo”.   

 Estavam lançados assim, na declaração de Virginia, os fundamentos do 

constitucionalismo moderno; vez que ao atribuir ao povo a titularidade de todos os 

direitos, acabou por estabelecer os princípios da soberania popular e a inauguração 

de uma constituição escrita como base e fundamento de todo governo. Estabeleceu, 

ademais, os princípios da responsabilidade e da sindicabilidade do governo, além do 

princípio da separação de poderes e do julgamento por um júri imparcial.  A 

importância da declaração de Virginia, nas palavras de Dippel56, “reside no fato de ter 

estabelecido o catálogo completo dos traços essenciais do constitucionalismo 

moderno, características, cuja natureza constitutiva é hoje tão válida quanto há cem 

anos atrás”.   

Os atributos da declaração de Virginia só foram, contudo, reproduzidos na 

Europa, com a declaração de direitos francesa, de 16 de agosto de 1789; tornando-se 

a partir daí, mundialmente difundida. Embora a Constituição francesa tenha adotado 

um rol de direitos assemelhado à Declaração de Virginia, a introdução de uma 

prescrição em seu art. 16, praticamente definiu os rumos posteriores do 

constitucionalismo futuro dos demais países57: “Toda Sociedade, na qual a garantia 

dos direitos não é assegurada nem a separação de poderes determinada, não tem 

constituição”.   

                                            
55  DIPPEL, Horst. História do Constitucionalismo Moderno. Novas Perspectivas. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2007, p. 6. 
56  Ibidem, p.10.  
57 COMPARATO, Fábio Konder. Sobre a legitimidade das Constituições. In Constituição e Democracia. Estudos em 

Homenagem ao Professor J. J. Gomes Canotilho. Coordenadores: BONAVIDES, Paulo; MARQUES DE LIMA, 

Francisco Gérson, BEDÊ, Faya Silveira. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 77.  
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  Segundo a doutrina italiana, foram os ingleses os precursores do 

constitucionalismo atual, no final do século XVIII, no momento em que firmaram a 

superioridade das leis fundamentais em relação ao parlamento58.     

  

O Constitucionalismo moderno deve-se particularmente aos ingleses, em um 

século de transição como foi o século XVII, quando as Cortes Judiciárias 

proclamaram a superioridade das leis fundamentais sobre as do Parlamento, e 

aos americanos, em fins do século XVIII, quando iniciaram a codificação do 

direito constitucional e instituíram aquela moderna forma de Governo 

democrático, sob o qual ainda vivem.  

  

  Em suma, o constitucionalismo moderno, de acordo com Carvalho59 é produto 

da ideologia liberal de final do século XVIII, em que os Estados passam a adotar leis 

fundamentais ou cartas constitucionais, reunindo, em documento escrito, sua 

organização política, bem como uma declaração de direitos dos indivíduos, além da 

adoção da doutrina da separação de poderes, da crença na democracia representativa 

e ausência do Estado no domínio econômico.  

  Importa ressaltar, ademais, que o constitucionalismo do Estado Liberal de 

Direito consistiu, primeiramente, numa técnica de liberdade, pela qual se asseguravam 

os direitos individuais, obrigando-se o Estado a respeitá-los. Preordenou, ademais, a 

composição do Estado, com a divisão de poder de forma a impedir o arbítrio e fazer 

prevalecer o império da lei, visando à limitação de poder60.  

    

1.4   Democracia  

  

  Desde os tempos mais remotos, a democracia, provou ser, dentre os mais 

diversos regimes políticos, a forma mais plausível de convivência entre os homens, 

                                            
58  BOBBIO, Norberto, MATEUCI, Nicola e PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. Brasília: Editora 

Universidade de Brasília, 1983, p. 255.   
59  CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional. Teoria do Estado e da Constituição. Op. cit. p. 247. 
60  BOBBIO, Norberto. Teoria Geral da Política. A Filosofia Política e as Lições dos Clássicos. Rio de Janeiro: Campos, 

2000, p.248.   
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de tal forma que seu estudo, iniciado na Grécia antiga, ainda suscita inúmeras análises 

a respeito de seu significado e de suas múltiplas abordagens.  

  Com o intuito de conciliar o enfoque da democracia com o tema central deste 

trabalho, voltado para a accountability optou-se por tratar nesse tópico, do aspecto 

procedimental da democracia, abordando os autores que a analisaram sob esta 

perspectiva, seguindo uma linha evolutiva para chegar até as análises mais recentes. 

Apresenta-se, contudo, como breve introdução, um conceito teórico proposto por 

Bobbio, em razão de acreditá-lo compatível com o pensamento dos demais autores 

pesquisados. Ao final, o estudo é concluído com as ideias do pensador 

contemporâneo Ranciere61, cujo pensamento, a nosso ver, faz uma aproximação entre 

as abordagens normativas e procedimentais.  

 Expõe-se, assim, uma síntese do pensamento dos principais autores que, 

abandonando as análises clássicas, fundadas em conceitos teóricos ou normativos, 

como liberdade de escolher os governantes, respeito à vontade do povo, 

representação da vontade da maioria, respeito às minorias, soberania popular, dentre 

outros; passam a fundamentar este estudo com base em dados concretos da 

realidade de um país.  

  Abordar-se-á, destarte, alguns elementos das teorias democráticas 

procedimentais, entre as quais foram incluídos os pensamentos de Weber, 

Schumpeter e Dahl, que dão primazia ao aspecto político ou eleitoral para abordagem 

do tema. Expõe-se em seguida o conceito de O’Donnell que, partindo do viés eleitoral, 

passa a focar no aspecto das instituições de um país como elemento primordial da 

democracia e o pensamento de Sola, que assim como O’Donnell, também direciona 

sua análise do tema para a América Latina, permitindo uma aproximação didática com 

o próximo tema que tratará da accountability.  

   Através da exposição dessas teorias, objetiva-se, ao mesmo tempo, realçar a 

similitude entre as teorias democráticas procedimentais e os conceitos da 

accountability, principalmente na modalidade vertical, que tem como marco principal, 

a participação dos cidadãos na vida política de um país através do voto.   

 

                                            
61 RANCIERE, Jacques. O ódio à democracia. Tradução de Mariana Echalar. São Paulo: Boitempo Editorial, 2015.  
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  De acordo com Bobbio, dentre as várias definições de democracia, a que 

melhor pode expressá-la está caracterizada pela expressão “poder em público”, vez 

que sintetiza a obrigação de todos os governantes tomarem suas decisões às claras 

e permitir que os governados vejam como e onde as tomam62.  

Acredita-se, contudo que o estudo da democracia sob uma perspectiva realista, 

que tem por base as condições efetivas ou concretas de um país, deixando de situá-

la no campo do devir ou normativo teve seu primeiro impulso a partir de Weber, 

considerado nesta pesquisa como um dos precursores do estudo da democracia 

procedimental.  

Weber desenvolve sua análise sobre a democracia a partir do referencial do 

Estado e do funcionamento da burocracia estatal, por considerar o Estado uma 

entidade que desfrutava de uma obediência por parte da sociedade em decorrência 

de seu poder de coerção proveniente da ameaça do uso da violência legal63:  

  

Por nossa consideração, cabe, portanto, constatar o puramente conceitual: que 

o Estado moderno é uma associação de dominação institucional, que dentro 

de determinado território pretendeu com êxito monopolizar a coação física 

legítima como meio da dominação e reuniu para este fim, nas mãos de seus 

dirigentes, os meios materiais de organização, depois de desapropriar todos os 

funcionários estamentais autônomos que antes dispunham, por direito próprio, 

destes meios e de colocar-se, ele próprio, em seu lugar, representado por seus 

dirigentes supremos.  

  

  Talvez como resultado da constante associação entre democracia e a 

burocracia, as teorias de Weber sobre a democracia, provenientes de textos esparsos 

em sua vasta obra foram denominadas por alguns autores como teorias elitistas ou 

realistas da democracia.  Nesse sentido, Mello64:  

  

                                            
62   BOBBIO, Norberto. Op. cit. p. 387. 
63  WEBER, Max. Economia e Sociedade. Fundamentos da Sociologia Compreensiva. Vol. 2; Brasília: Editora UNB, 

2004, p. 529.   
64  MELLO. Op. cit. p. 288.  
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 Porém, longe de assumir os ideais democráticos das doutrinas clássicas, eles 

mostraram também que os processos políticos modernos contradizem o 

princípio da soberania popular. Primeiramente porque, seguindo a posição de 

Weber, o campo do político a que se restringe a perspectiva realista 

compreendeu a sociedade política centrada na figura privilegiada ao Estado.  

  

  

 Destarte, para Weber, o poder do Estado advém do monopólio do uso legítimo 

da força física; donde se conclui que a existência do Estado depende da submissão 

dos dominados à sua autoridade.   

Outro autor que representa um marco no estudo da democracia procedimental, 

em sequência às ideias de Weber, foi Schumpeter65, que fincou os pressupostos de 

sua teoria democrática em questões práticas da esfera política de um país. Destarte, 

promoveu o questionamento das teorias democráticas clássicas fundamentadas nas 

ideias de bem comum, vontade racional do povo e de governo do povo, por serem 

consideradas por ele, meramente conceituais ou idealistas, sem uma base calcada na 

realidade; razão pela qual sua teoria democrática ficou conhecida como realista.   

Ao analisar a democracia com base nos conceitos de complexidade social, 

pluralismo e bem comum, Schumpeter concluiu que o bem comum constitui uma das 

grandes ficções da doutrina democrática clássica66:  

  

Sustenta-se, pois, que existe um bem comum, o farol orientador da política, 

sempre fácil de definir e de entender por todas as pessoas normais, mediante 

uma explicação racional. Não há, por conseguinte, razão para não entendê-lo 

e, de fato nenhuma explicação para a existência dos que não compreendem, 

salvo a ignorância (que pode ser remediada), a estupidez e o interesse 

antissocial. Ademais, esse bem comum implica soluções  definitivas de todas 

as  questões, de maneira que todo fenômeno social e  toda medida  tomada ou 

a ser tomada podem inequivocamente ser tachados de bons ou maus. O povo 

deve admitir também, em princípio pelo menos, que há também uma vontade 

                                            
65 SCHUMPETER, Joseph. A. Capitalismo, Socialismo e Democracia. Rio de Janeiro: Editora Fundo de Cultura S/A, 

1961, p. 300.  
66 Ibidem, p. 314.  
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comum (a vontade de todas as pessoas sensatas) que corresponde 

exatamente ao interesse, bem-estar ou felicidade comuns.   

  

Não há, para começar, um bem comum inequivocamente determinado que o 

povo aceite ou que possa aceitar por força de argumentação racional. Não se 

deve isso primariamente ao fato de (307) que as pessoas podem desejar outras 

coisas que não o bem comum, mas pela razão muito mais fundamental de que, 

para diferentes indivíduos e grupos, o bem comum provavelmente significará 

coisas muito diversas. Esse fato, ignorado pelo utilitarista devido à sua 

estreiteza de ponto-de-vista sobre o mundo dos valores humanos, provocará 

dificuldades sobre as questões de princípio, que não podem ser reconciliadas 

por argumentação.  

    

Também é criticado por Schumpeter o pressuposto da vontade racional do 

povo. Para ele, constituiu uma crença duvidosa a concepção de que o povo seja 

composto por indivíduos capazes de se conduzir e justificar suas ações de modo 

autônomo e racional. Atribui suas conclusões à comprovada fragilidade dos 

consumidores em relação às manipulações publicitárias e à adesão irracional das 

massas aos discursos ideológicos nazistas e fascistas67:  

  

As maneiras em que os fatos e a vontade popular sobre qualquer assunto são 

manipulados correspondem exatamente aos métodos da publicidade. 

Descobrimos as mesmas tentativas de entrar em contato com o subconsciente. 

Encontramos as mesmas técnicas de crias associações favoráveis e 

desfavoráveis, que são mais eficientes quanto menos racionais. Deparamo-nos 

com as mesmas evasivas e reticências e com o mesmo truque de criar uma 

opinião pela afirmação reiterada, que obtém êxito precisamente na medida em 

que evita o argumento racional e o perigo de despertar as faculdades críticas 

do povo.   

  

Diante das postulações de Schumpeter, ditas realistas pela doutrina, a 

questão que se coloca é: sobre qual justificação racional se ampara a democracia? 

                                            
67 Ibidem, p. 314.  
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Segundo Schumpeter68, “o princípio da democracia, significa apenas que as rédeas 

do governo devem ser entregues àqueles que contam com maior apoio do que outros 

indivíduos ou grupos concorrentes”  

Após Schumpeter, a análise da democracia sob uma perspectiva realista ou 

procedimentalista, teve prosseguimento através das teorias do cientista político  

Robert Dahl, que introduziu o conceito de Poliarquia para caracterizar os fatores de 

uma democracia real e não ideal ou abstrata. Definiu-a no sentido de um regime 

político não hegemônico, em busca do aperfeiçoamento da democratização, com 

condições permissivas para o aumento da contestação pública e regime fortemente 

inclusivo69.  

 Tais características podem ser compreendidas também, através dos atributos 

que “a contrário sensu”, segundo Dahl, não devem fazer parte de uma poliarquia por 

serem considerados não hegemônicos, antidemocráticos ou não inclusivos, 

distanciando-se do patamar da contestação pública, que representa um aspecto 

essencial da democratização. Deste modo, para Dahl70    

1- Um regime político competitivo, e, portanto, uma poliarquia, 

dificilmente será mantido sem uma ordem social pluralista. Uma ordem social 

centralmente dominada é mais favorável a um regime hegemônico do que a um 

competitivo (e, portanto, a uma poliarquia).  

2- Um regime competitivo não pode ser mantido num país onde 

as forças policiais e militares estão acostumadas a intervir na política, mesmo 

que a ordem social seja, sobre outros aspectos, pluralista e não centralmente 

dominada.  

3- As sociedades agrárias parecem aproximar dois tipos 

extremos, a sociedade camponesa tradicional, caracteristicamente associada 

a um regime político hegemônico, e a sociedade de agricultores livres, 

caracteristicamente associada a um regime competitivo e à evolução na direção 

da poliarquia. Os principais fatores determinantes da direção que uma 

sociedade agrária toma parecem ser: as normas sobre igualdade, a distribuição 

de terra e as técnicas militares.  

                                            
68 Ibidem, p. 325.  
69 DAHL, Roberto A. Poliarquia, São Paulo: Edusp- Editora da Universidade de São Paulo, 2015. Tradução de Celso 

Mauro Pacionrnick, p. 32.  
70  Ibidem, p. 73. 
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4- A propriedade privada não é uma condição necessária nem 

suficiente para uma ordem social pluralista, e, portanto, para a contestação 

pública e a poliarquia.  

5- Uma ordem social pluralista e, portanto, a contestação pública 

e a poliarquia, podem existir num país com economia descentralizada, seja qual 

for a forma de propriedade.  

Além do conceito e qualificações de uma poliarquia, Dahl considerou, também, 

os requisitos que podem aperfeiçoá-las e que devem ser perseguidos para sua 

manutenção, a saber71:  

  

a)  o controle das decisões governamentais;   

b)  eleições livres e periódicas;   

c)  a inclusão de todas as pessoas e grupos envolvidos;  

 d)  chances reais de participação no processo político repartidas  

      equitativamente entre os grupos interessados;  

 e)  igual direito ao voto nas tomadas de decisão;   

  f)  direitos iguais no que diz respeito à escolha de temas e manutenção 

da agenda política.  

 

   g)  condições de publicidade e transparência para que todos os 

interessados possam compreender as matérias controversas a serem 

regulamentadas.  

  

 

Referidos procedimentos, relacionados principalmente com a atividade política 

dos governos e dos cidadãos, serão comentados como elementos da accountability 

vertical, em capítulo próprio.   

 Segundo Melo72, no entanto, a abordagem de Dahl reportou-se apenas ao 

campo institucional e não levou em conta os grupos da sociedade civil e de uma esfera 

pública ativa que muitas vezes ostentam interesses conflituosos com o Estado e suas 

instituições. Ademais, continua Melo, a análise de Dahl deveria buscar a gênese 

                                            
71 Ibidem, p. 221.  
72 MELLO. Op. cit. p. 302.  
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democrática nas próprias instituições, já que são estas que em sua teoria, legitimam 

o processo democrático.  

O tema das poliarquias prossegue com O’Donnell73, para quem as poliarquias 

modernas constituem sínteses complexas de três correntes ou tradições históricas: 

democracia, liberalismo e republicanismo. Tais elementos variam de acordo com a 

tradição histórica de cada Estado74, havendo Estados onde o componente republicano 

e o liberal foram mais fortes do que o democrático, como nos Estados Unidos; 

enquanto que na França, os componentes democráticos e republicanos foram 

relativamente mais fortes, e o liberal fraco.  

 Nessa linha de pensamento, considera O’Donnell que o componente liberal 

das poliarquias modernas estabelece a existência de alguns direitos que não podem 

ser usurpados por nenhum poder, nem mesmo e, principalmente, pelo Estado. O 

elemento republicano determina que o cumprimento dos deveres públicos constitui 

uma atividade enobrecedora que, além de ser sujeitada expressamente à lei, requer 

um serviço devotado ao interesse público mesmo que à custa de sacrificar o interesse 

privado dos mandatários.  

 Em relação ao liberalismo, ainda na visão de O’Donnell, a área do 

desenvolvimento próprio e pleno da via humana é a esfera privada. Por essa razão, o 

Estado deve ter poder suficiente para garantir as liberdades desfrutadas na vida 

privada, mas, por outro lado, deve ser impedido de sucumbir à tentação de usurpar 

essas mesmas liberdades75.  

 Por fim, a tradição democrática, de origem ateniense não estabelece limites 

entre as esferas pública e privada; não exige que o executor dos deveres públicos seja 

particularmente virtuoso ou plenamente qualificado, conforme se pode constatar dos 

procedimentos democráticos como o rodízio ou o sorteio, que pressupõem que todos 

os membros são igualmente qualificados para esses papeis76.  

                                            
73 O’DONNEL, Guillermo. Accountability Horizontal e Novas Poliarquias. Lua Nova44 – 98, p.30. Disponível em 

www.scielo.br/pdf/n44a03n44.   
74 Ibidem, p.37.  
75 Ibidem, p. 31.  
76 Ibidem, p. 32.  
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  Ao prosseguir na análise do tema sobre as poliarquias, O’Donnell 77 , 

estabeleceu uma distinção entre as poliarquias consolidadas e as instaladas após 

período de autoritarismo na América Latina, entre as quais Brasil, além de outros 

países fora do continente americano; aos quais atribuiu a denominação de 

democracias delegativas ou novas poliarquias.  

Tal classificação decorreu da conclusão de O’Donnell 78 , de que referidos 

países, embora tivessem cumprido, depois da fase do autoritarismo, os requisitos 

estabelecidos por Robert Dahl para serem enquadrados no conceito de poliarquias,  

não haviam conseguido estabelecer instituições sólidas que garantissem ao Estado 

preservar com um certo equilíbrio entre as mais importantes tradições legadas do 

processo histórico em que se desenrolou a civilização Ocidental, consistentes nas 

tradições liberais (voltada aos direitos de liberdade das pessoas),  democráticas (que 

abrigam as regras da maioria e da representação política) e republicanas (referente à 

obediência da lei por parte dos governantes) e que devem integrar o conceito de 

poliarquia.  

A passagem de uma democracia delegativa para uma poliarquia, iria depender 

da forma como os países recém democratizados seriam capazes de enfrentar a 

“segunda transição”, ou seja, a passagem da fase de um governo democraticamente 

eleito para a fase de uma democracia institucionalizada ou consolidada (accountability 

horizontal)79.  

 Observa-se, assim, que para o conceito de O’Donnell, a segunda transição 

dependerá fundamentalmente do processo de criação de instituições democráticas 

que se tornem importantes pontos decisórios no contexto do poder político; o que 

reconhecia, não constituir tarefa simples, em decorrência, principalmente, da grave 

crise econômica herdada por esses países.  

Entende-se por instituições democráticas no conceito de O’Donnell80, aquelas 

instituições políticas que podem englobar as instituições formais pertencentes à rede 

constitucional de uma poliarquia. Por exemplo, o Congresso, Judiciário e partidos 

políticos. Incluem-se também na categoria de instituições democráticas de perfil 

                                            
77 Ibidem, p. 26.  
78  O’DONNELL, Guillermo. Democracia Delegativa? Novos Estudos, nº 31, outubro de 1991. Disponível em 

uenf.br/cch/lesce/files/2013/08/Texto-2.pdf, p. 27.  
79   Ibidem, p. 28.  
80  Ibidem, p. 27. 
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político, a existência de eleições limpas, posto que apesar de terem uma continuidade 

orgânica intermitente, são instituições indispensáveis por constituírem importantes 

pontos decisórios nos fluxos de influência e de pressão para a tomada de decisões 

públicas.  

 Tais instituições possuem seletividade no sentido de incorporar ou excluir 

determinados agentes de seus processos de decisão e representam um nível 

importante de mediação entre os fatores estruturais da sociedade e os diversos grupos 

em que a sociedade se organiza para defender seus interesses.   

Tratam-se, portanto, de instituições democráticas que diferem de outras de 

caráter não formal, nas quais o processo de decisão e implementação de políticas 

públicas é altamente desagregado e permitem o acesso direto de certos membros sem 

o crivo da seletividade, tais como o clientelismo, o patrimonialismo e a corrupção.  

Além da dificuldade para uma construção institucional democrática, as 

democracias delegativas retratadas por O’Donnell possuem a característica marcante 

de depositar na figura do presidentes o papel de principal fiador do interesse nacional, 

o qual cabe a ele definir;  tudo sem o respaldo das instituições democráticas, vez que 

se consideram acima dos partidos políticos e dos interesses organizados; além de 

acreditarem que alguns interesses, principalmente econômicos, só podem ser 

resolvidos por critérios altamente técnicos, o que conduz a uma edição sistemática de 

pacotes, quase sempre de surpresa e por meio de decretos81.  

 Como já referido, outra expressão usada por O’Donnell para tais democracias, 

que para ele abrangem a maioria dos países da América Latina, além de outros pós-

comunistas, denomina-se “novas poliarquias”82:   

 

 

Muitos países, na América Latina e em outros lugares, tornaram-se 

recentemente democracias políticas ou poliarquias. Com isso quero dizer que 

eles satisfazem as condições estipuladas por Robert Dahl na definição desse 

tipo de regime. Satisfazer essas condições não é uma garantia: alguns países 

                                            
81 Ibidem, p. 31.  
82 O’DONNELL, Guillermo. Accountability horizontal e novas poliarquias. Tradução original do inglês de Clarice 

Cohn e Alvaro Augusto Comin. Lua Nova 44-98, p. 27. Disponível em www.sccielo.br/pdf/In/n44/a03n44.   
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continuam sob mandatos autoritários e outros, mesmo tendo realizado 

eleições, não satisfazem as condições de competição livre e justa estipulada 

pela definição de poliarquia. Nesse artigo, não lido com os últimos casos; meu 

foco está naqueles que são poliarquias no sentido acima definido, mas 

apresentam accountability horizontal fraca ou intermitente. Isso se refere a 

quase todos os países americanos, incluindo algumas poliarquias antigas como 

a Colômbia e a Venezuela. Essa categoria se ajusta também a algumas 

poliarquias novas como as Filipinas, a Coréia do Sul, Taiwan, assim como a 

uma antiga, a Índia, e a alguns dos poucos países pós-comunistas que 

poderiam ser definidos como poliarquias (Rússia, Bielorrússia, Croácia, 

Eslováquia e Ucrânia), e talvez também Hungria, Polônia e República Tcheca).  

  

O tema das democracias delegativas, ou das democracias adjetivadas tratadas 

por O’Donnell, também foi abordado por Sola83, que procurou desvendar as razões da 

discrepância entre as democracias da América Latina e as denominadas por ela em 

alguns textos, de “democracias dominantes” ou “democracias capitalistas 

desenvolvidas”. Segundo Sola, a adjetivação do termo “democracia”, na América 

Latina está intrinsecamente ligado a dois tipos de insuficiência que permearam nosso 

processo democrático: os déficits na ordem política e social, como fatores que 

impossibilitam credenciar esses regimes como plenamente democráticos e que 

decorreram da dificuldade que tais países encontraram para conciliar as metas de 

consolidação democrática com a natureza das transformações estruturais iniciadas na 

década de 80, com o fim dos regimes autoritários.  

Isso porque, conforme explica Sola84, o campo democrático na América Latina 

nasceu sob a égide de uma perspectiva “social-democrata” onde os desafios mais 

importantes se ordenavam no sentido de incorporar as massas trabalhadoras ao 

sistema político e econômico. Por outro lado, nas democracias dominantes, os 

principais propósitos legítimos dos governos eram bem mais acessíveis, posto que 

consistiam unicamente em: governo representativo, império da lei e estabilidade de 

preços.  

                                            
83 SOLA, Lourdes. Reformas do Estado para qual democracia? O lugar da Política in BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos, 

WILHEIM, Jorge, SOLA, Lourdes (organizadores). Sociedade e Estado em Transformação. UNESP: São Paulo, 

Brasília: ENAP, 1999, p. 46.   
84 Ibidem, p. 58.  
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 Observa assim, Sola85 que enquanto os países da América Latina tiveram de 

administrar em suas agendas políticas, tarefas de caráter social e liberal ao mesmo 

tempo; nas democracias capitalistas desenvolvidas, a resolução de tais problemas 

ocorreu de maneira gradativa e de forma mais ordenada.   

Tais fatores, teriam contrariado, de certa forma, na opinião de Sola86, um dos 

pressupostos universais da teoria democrática, consistente no poder das democracias 

em reestruturar as relações entre Estado e sociedade; vez que nesses países, a 

conquista dos direitos políticos com a redemocratização, não resultou na efetividade 

dos direitos civis e da accountability, como ocorrera nas democracias dominantes (sic), 

o que leva Sola a refletir sobre a democracia política diante das prioridades de caráter 

econômico nas democracias latino-americanas:  

 

  

Esses critérios deitam suas raízes em um contexto no qual 

democracias de massa foram se constituindo a partir de sociedades 

estratificadas, nas quais dois desafios passaram a integrar a agenda política 

das elites governamentais e da classe política em geral: o desenvolvimento 

econômico e a incorporação das massas trabalhadoras ao sistema- político e 

econômico. O campo democrático da América Latina nasceu, portanto, sob a 

égide de um outro impulso transformador. Em uma perspectiva comparada, 

podem ser descritas como tipicamente “social-democratas”. Daí duas 

características distintivas. Em primeiro lugar, nossa trajetória – e nosso 

horizonte – difere profundamente daqueles que moldaram as aspirações 

sociais do liberalismo clássico: no qual os únicos propósitos legítimos do 

governo seriam: governo representativo, império da lei e estabilidade de 

preços. A constatação de que tarefas liberais e social-democratas, somadas, 

combinam-se na agenda pública latino-americana, obriga a incorporar como 

um problema típico da região a magnitude e a natureza do hiato entre o 

conteúdo dos impulsos transformadores de caráter normativo, de um lado e, de 

outro, as condições materiais e sociais para reduzi-lo. Sem isso, torna-se 

inviável construir, em bases realistas, critérios de desempenho socialmente 

situados.  

  

                                            
85 Idem, ibidem, p. 58.  
86 Ibidem, p. 59.  
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E com base em tais pressupostos que levaram as democracias 

latinoamericanas a eleger como meta principal de seus governos o aspecto econômico 

em detrimento do político, observa Sola a existência, nesses países, de uma espécie 

de fórmula padronizada de democracia, consistente em “um único modelo de 

desenvolvimento econômico e político, centrado no mercado e em um sistema de 

governo liberal, que oferece aos cidadãos uma democracia concebida em termos 

minimalistas, a saber, governo representativo sob o império da lei”87.   

Os argumentos de Sola, acima expostos, levam a concluir que ela apresenta 

uma concepção diferente da teoria de O’Donnell, a respeito da problemática 

relacionada à democratização da América Latina; vez que para O’Donnell, a 

democratização é fator fundamental e condicionante do desenvolvimento econômico; 

enquanto que pelo pensamento de Sola, pode-se concluir, embora de maneira não 

categórica em decorrência da amostra restrita do material pesquisado, que o 

desenvolvimento econômico seria uma espécie de condição para o advento da 

democracia.  

 Com efeito, considerou Sola como parâmetros para suas análises, as 

diferentes condições materiais e temporais em que ocorreram e que ainda repercutem 

nos processos de institucionalização da América Latina, notadamente a partir da fase 

de redemocratização; e que não afetou as democracias hegemônicas em vista das 

quais, O’Donnell alicerça sua teoria sobre as democracias delegativas.  

 Não se propõe, contudo, em relação aos dois argumentos acima expostos, 

uma tomada de posição no sentido de afastar ou endossar determinado ponto de vista 

em detrimento do outro e sim refletir sobre a multiplicidade de fatores que alimentam 

os institutos aqui tratados, capazes de fomentar incessantes e inconclusivos debates, 

como aliás sempre costuma acontecer quando se trata do tema da democracia.   

Reitera-se, ademais, que a interpretação do estudo de Sola e de O’Donnell aqui 

realizados, tomou por base apenas uma pequena fração do pensamento dos autores 

sobre a evolução da democracia na América Latina, o que de fato não permite 

fundamentar uma conclusão consistente, embora se reconheça no tema, uma 

importância fundamental para ser trazido ao debate que aqui se propõe sobre a 

accountability.  

                                            
87 Ibidem, p. 40.  
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CONCLUSÃO  

  

 Tratar-se-á, agora, à guisa de conclusão sobre o tema das democracias, de 

uma breve citação a respeito de um autor contemporâneo, que sintetiza a nosso ver o 

sempre incompleto debate que o tema desperta. Nesse sentido, o pensamento de 

Ranciere88,  parece irretocável, por representar uma espécie de síntese de todos os 

conceitos apresentados até aqui sobre o tema, em que coloca de um lado, o Estado 

de Direito, representado pelas leis e instituições da democracia formal das quais se 

servem os poderosos para perpetuar seu poder; e, de outro lado, aqueles cuja luta 

pela sobrevivência constitui o meio mais viável para a construção da democracia real, 

o que de certa forma nos remete ao pensamento de Weber, ao tratar a democracia 

sob uma perspectiva não idealista.  

  

 

as leis e as instituições da democracia formal são as aparências por trás das 

quais e os instrumentos com os quais se exerce o poder da classe burguesa. 

A luta contra essas aparências tornou-se então a via para uma democracia 

“real”, uma democracia em que a liberdade e a igualdade não seriam mais 

representadas nas instituições e lei do Estado, mas seriam encarnadas nas 

próprias formas da vida material e da experiência sensível.  

  

A escolha do texto como conclusão das ideias sobre democracia decorre da 

constatação de que existem dois padrões de democracia: a democracia formal e a 

material. Na primeira, as instituições estão voltadas para o atendimento das 

necessidades de uma faixa da população que usa o poder do Estado para perpetuar 

seus privilégios, tendo a máquina estatal totalmente favorável a seus propósitos.  

Acredito que é muito mais fácil a qualquer governo, atender aos interesses 

desta plutocracia e manter uma democracia apenas formal; por não estar voltada  aos 

                                            
88 RANCIÈRE, Jacques. O ódio à democracia. Tradução de Mariana Echalar. São Paulo: Boitempo Editorial, 2015, p. 

9.   
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 aos interesses da maioria, do que enfrentar o poder das elites na tentativa de construir 

um sentido material de democracia, mais voltado para a questão social e com foco no 

princípio da igualdade. Ademais, a democracia formal está incorporada na própria 

gênese das instituições e do Estado, o que significa dizer que mesmo um governo 

neutro em termos de opção por uma democracia formal ou real, já estará optando pela 

manutenção do status quo que mantém a burocracia a serviço do poder constituído.  

E por isto, a democracia real representa em todos os aspectos, uma conquista 

do povo e não uma opção dos governos.  
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CAPÍTULO 2   

DA   ACCOUNTABILITY:  

  

2.1 Definição e noções gerais  

A accountability constitui em apertada síntese, um mecanismo relacionado com 

a necessidade de controle por parte da sociedade em relação aos atos do poder 

público (accountability vertical) e do próprio poder público em relação a seus órgãos 

(accountability horizontal).   

O estudo da accountability apresenta-se no Brasil e no exterior em paulatina 

evolução e aprimoramento; constituindo um campo de grandes debates doutrinários 

quanto aos seus elementos, espécies e finalidades, principalmente no âmbito das 

ciências sociais e administração de empresas. No campo do direito, contudo, ainda 

não alcançou um grau significativo de projeção, o que constitui um prejuízo para a 

democracia, tendo em vista a contribuição que o conhecimento do campo jurídico 

poderia acrescentar a este estudo e a relação de afinidade entre os elementos da 

disciplina jurídica e da accountability.   

O tema da accountability somente foi trazido ao Brasil na década de 70, graças 

ao trabalho pioneiro de Anna Maria Campos89 no qual discorreu sobre as razões da 

lacuna desta palavra em nossos dicionários. Na ocasião, constatou que nem mesmo 

o conceito da palavra fazia parte de nossa realidade. Ao aprofundar-se na pesquisa, 

Campos concluiu que a accountability era uma questão relacionada com a 

democracia; vez que, quanto mais adiantado o estágio democrático, maior o interesse 

pela accountability.   

Embora a doutrina ainda discuta sobre os requisitos de cada tipologia de 

accountability, notadamente em relação às suas duas modalidades principais 

(accountability vertical e horizontal), é de reconhecer-se o consenso em torno do 

trabalho de O’Donnell, apresentado em 1991, denominado “Delegative Democracies”, 

                                            
89 CAMPOS, Anna Maria- Accountability: Quando poderemos traduzi-la para o português? In: Clássicos da Revista 
de Administração Pública, fev.abril.1990, Rio de Janeiro, 1987, págs. 30 a 49. Disponível em 

www.bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/9049.  
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como pioneiro em estabelecer a distinção entre accountability horizontal e 

accountability vertical.  

 Nesse estudo, em que retoma o conceito de poliarquia90  criado por Dahl, 

observa O’Donnel, que as teorias e tipologias até então existentes sobre a 

democracia, referiam-se apenas à democracia representativa praticada pelos países 

capitalistas desenvolvidos.  

 Constatou, destarte, que alguns países recém-democratizados da América 

Latina entre os quais o Brasil, ainda não poderiam ser considerados uma democracia 

representativa, apesar de cumprirem todos os requisitos enumerados por Dahl para a 

caracterização de uma poliarquia. Por tal razão, classificou-as de “democracias 

delegativas”91.  

Observou O’Donnell, que a democracia delegativa apresenta um grau muito 

baixo de institucionalização, especialmente com referência às instituições 

democráticas, pertencentes ao subconjunto das instituições políticas. Não há, de fato, 

interesse por parte dos governantes deste tipo de democracia em incentivar o 

fortalecimento das instituições, tanto formais, como Congresso e Judiciário; quanto 

informais, como eleições limpas, acesso à informação e outros; por considerarem que 

esta condição representa até mesmo a vantagem de não ter praticamente nenhuma 

obrigatoriedade de prestar contas (accountability) horizontalmente (grifei)92.  

Deste modo, a noção geral de accountability como controle e fiscalização dos 

agentes públicos foi consideravelmente aprimorada, a partir de O’Donnell, com a 

caracterização das duas principais modalidades de accountability, denominadas 

vertical e horizontal, onde a dimensão eleitoral, referente à representação política, 

continuou a ser incorporada na modalidade vertical; enquanto a accountability 

horizontal  passou a abrigar o controle recíproco das agências estatais, refletindo o 

funcionamento da burocracia governamental em relação ao sistema de freios e 

contrapesos de um país.  

Importa salientar, contudo, que ainda hoje não existe uma doutrina pacificada 

sobre o tema da accountability tanto na doutrina brasileira, quanto estrangeira. 

                                            
90  Vide descrição de poliarquia no capítulo anterior.  
91 .O’DONNELL, Guillermo. Democracia Delegativa? Novos Estudos, CEBRAP, nº 31, outubro de 1991. Disponível 

em www.uenf.br/cch/lesce/files/2013/08/Texto-2.pdf, p. 26.  
92   Ibidem, p. 28 a 33. 
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Observa-se apenas um certo consenso quanto ao elemento principal da accountability, 

referente à existência do poder e à necessidade de controlá-lo. Por outro lado, a 

incidência dos três elementos principais da accountability, consistentes em 

informação, justificação e punição, e que correspondem à answerability, responsability 

e enforcement na doutrina estrangeira, ainda está sendo discutido na doutrina.  

Nesse sentido, constata-se que um dos principais pontos de divergência 

conceitual em relação à acountability no que tange aos seus elementos constitutivos 

genéricos, incluindo, assim, as duas principais modalidades de accountability, vertical 

e horizontal, refere-se à necessidade da sanção ou punição (enforcement) para a 

existência da accountabilty.   

Destarte, aponta-se na doutrina estrangeira a divergência entre os autores 

Schedler e Kenney; em que para o primeiro, basta que o governo e outros detentores 

do poder realizem uma prestação de contas de suas ações; enquanto que para o 

segundo, a imposição de sanção é essencial ao conceito de accountability:  

a) de acordo com Schedler93:  

 

(…) Procedural accountability refers to the extent to which people, groups and 

institutions (principals) are able to hold government and other power holders 

(agents) responsible for their actions, and the extent to which government and 

other power holders provide a public account of their decisions and actions.   

Accountability in this sense can be “vertical”, in that it is demanded from below 

by citizens, mass media or civil society, or “horizontal” in that institutions of the 

state check abuses by other public agencies and branches of government and 

impose a requirement to report sideways (Schedler, 1999).  

                                                            

Tradução livre:   

                                            
93  SCHEDLER, Andreas. Conceptualising accountability. An approach to measurement. Bridging Theory and 

Practice. Research Dissemination Series: Working Paper. Issue 2. October 2012. Acesso em 

http://downloads.bbc.co.uk/rmttp/mediaction/pdf/conceptualising accountability. Acesso em 14/6/2017, p.3 a  
5.   
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(...) Procedimentos de accountability se referem à capacidade de pessoas, 

grupos e instituições em manter governos e outros entes governamentais 

responsáveis por suas ações bem como a capacidade pela qual outros 

detentores do poder devem fornecer prestação de contas de suas decisões e 

ações.  

Accountability neste sentido pode ser vertical, na qual a demanda provém de 

baixo para cima, por cidadãos, mídia ou sociedade civil, ou horizontal, na qual 

instituições do Estado fiscalizam abusos por parte de outras agências públicas 

ou órgãos do governo e impõem a obrigação de reportar os desvios. (Schedler, 

1999).  

  b) de acordo com Kenney94:  

 In contrast to Schedler, I would argue that the capacity for sanction is essential 

to the concept of accountability, and that accountability without sanctions is 

indeed a diminished form of accountability. Schedler distinguishes between 

enforcement and answerability, presenting the latter as if it were limited to 

information and explanations. I think this distinction is inaccurate. Answerability 

is not just a matter of information and explanation, but itself can note the 

capacity to punish.  

 Tradução livre:      

Em contraste a Schedler, vou arguir que a capacidade de impor sanção é 

essencial ao conceito de accountability, e que acountability sem sanções é de 

fato uma diminuta forma de accountability. Schedler distingue entre coerção e 

responsabilização, apresentando esta última como se ela fosse limitada a 

informação e explanação. Eu penso que esta distinção é imprecisa. 

Responsabilização não é só uma forma de informação e esclarecimento, mas 

em si mesma denota a capacidade de punir.  

 

   Na doutrina brasileira, Ceneviva 95  aponta que outro ponto de disputa 

conceitual se refere à inclusão ou não, na noção de accountability de certas relações 

informais de  fiscalização e controle como a mídia  e  organizações da sociedade  civil 

                                            
94 KENNEY, Charles D. Reflections on Horizontal Accountability: Concepts and Conflicts, págs.62 e 63.Disponível 

em https://www.books.google.com.br/books?isbn=0191531340.  
95  CENEVIVA, Ricardo. Accountability: novos fatos e novos argumentos- uma revisão da literatura recente. 
EnAPG- Encontro de Administração pública e governança, 22 a 24 de novembro de 2006, São Paulo, fls. 

3.Disponível em www. Anpad.org.br/admin/pdf/ENAPG118pdf  
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 que exercem papel de destaque na função de denunciar abusos e condutas 

impróprias de agentes públicos no exercício do poder.  Este questionamento será 

abordado no tópico referente à modalidade de accountability vertical.  

  Em síntese, a accountability é um termo abrangente que pressupõe controle e 

responsabilização pelos atos praticados por parte do setor público pela sociedade, 

através de uma prestação de contas e de uma responsabilização pelos desmandos 

na gestão da coisa pública.  

   Nesse sentido, existe, ainda, divergência na doutrina nacional sobre as causas 

do déficit de accountability no Brasil. Enquanto Campos96, relacionava o déficit de 

accountability com a cultura política do país, Ceneviva97 considera a accountability 

como atributo do sistema político e não dos agentes públicos, o que significa que a 

accountability deve estar inserida, segundo ele, no arcabouço institucional e no 

sistema político de um determinado país e não em sua cultura política.  

   Em relação a tais pontos de vista, acredita-se que o pensamento de Campos 

ao relacionar a falta de accountability no Brasil com a cultura política do país mostra-

se mais realista e ainda atual, quando se analisa, por exemplo, a imenso e detalhado 

aparato constitucional e legal que disciplinam a atuação de nossas instituições, muitos 

deles inspirados em países de longa tradição democrática, mas que, por diversas 

razões, não tiveram o mesmo desempenho no Brasil.   

   Aktsu e Gomes de Pinho98 , concordando com as conclusões de Campos, 

referem-se à cultura patrimonialista brasileira, que para eles, encontra suas raízes nos 

primórdios da colonização:  

  

  O Brasil tem sido apontado como um caso exemplar de dominação 

patrimonialista que marca seu Estado e sua sociedade, marca que resiste ao 

tempo. A democracia implantada após o término do regime militar autoritário é 

resultado da correlação de forças políticas da sociedade brasileira, de 

                                            
96 CAMPOS. Op. cit. p. 33.  
97 CENEVIVA. Op. cit. p. 13.  
98  AKATSU, Luiz, GOMES DE PINHO, José Antonio. Sociedade da informação accountability e democracia 

delegativa: Investigação em portais de governo no Brasil. RAP – Rio de Janeiro 36 (5):723-45, Set/Out 2002. 

Disponível em www.bibliotecadigital.fgv.br.   
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característica notadamente patrimonialista (Amorim, 2000; Schwartzman, 

1988).  

  Tomando-se a definição Weberiana, entenda-se por patrimonialismo a 

inexistência de limites claros entre o público e o privado, e a utilização do 

Estado pelo governante para se apropriar de oportunidades e bens em seu 

próprio proveito e benefício. Essa característica patrimonialista tem como 

marca uma herança da colonização portuguesa (Faoro, 1987). “O Estado e a 

administração pública brasileiros nasceram patrimonialistas” (Martins, 1997: 

175).  

  Sobre tal ponto de vista, fundamentado principalmente nas visões de Faoro e 

Buarque de Holanda, torna-se oportuno mencionar o pensamento de Souza99, em que 

desmistifica esta visão predominante por parte da intelectualidade brasileira, que, 

segundo ele, conquistou adeptos tanto de da ideologia política de direita como de 

esquerda.  

  Rebate desta forma a tradicional tese de que os problemas estruturais do Brasil, 

presentes até os dias atuais, está relacionado com suas raízes do passado colonial 

decorrente da colonização portuguesa, responsável pelos principais vícios culturais 

do povo brasileiro, consistentes no patrimonialismo e na corrupção.   

 Para Souza, tais condicionantes não foram as responsáveis por todas as crises 

políticas, econômicas e sociais que sempre se fizeram presentes no desenrolar da 

civilização brasileira e sim, a escravidão.   

 Argumenta Souza que, como resultado de tal visão, o real conflito de classes 

acaba sendo substituído e mascarado pelo arquétipo totalizante (com pretensão ou 

poder de analisar um problema de forma total, sem deixar margem a lacunas e 

dúvidas) que coloca em polos opostos um Estado corrupto e patrimonial de um lado e 

o mercado virtuoso, de outro, de acordo o mito do homem cordial e do “jeitinho 

brasileiro” de Buarque de Holanda ou do patrimonialismo e populismo de Faoro.   

 Segundo Souza, tais interpretações nunca espelharam a realidade brasileira, 

pois não levaram em conta uma instituição que marginalizou grande parcela da 

população brasileira que até hoje não alcançou direitos reais de cidadania; 

representando, assim, uma interpretação falsamente crítica de nossa realidade100.  

                                            
99 SOUZA, Jessé. A Elite do Atraso. Da escravidão à Lava jato. Rio de Janeiro: Leia, 2017, p. 9.  
100 Ibidem, p. 13.  
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 Trata-se de uma questão de enorme relevância, sobre a qual acredita-se, tal 

como Souza, não ter sido suficientemente debatida por parte dos que procuram 

encontrar as raízes e a solução para nossa pungente questão social e preferem 

remetê-la ao mito da herança colonial portuguesa.  

 Veja-se nesse sentido, a posição de Avritzer destacando o equívoco desta 

interpretação, embora por motivos diferentes dos alegados por Souza101:  

  

 Alguns autores têm analisado a incidência da corrupção no sistema político 

brasileiro como consequência natural da sociabilidade brasileira. Para esses 

autores, elementos ligados à própria herança ibérica e às práticas portuguesas 

do período colonial criaram um modelo de relação entre público e o privado que 

marca nossa política. Eles estabelecem uma linha unívoca de desenvolvimento 

político que tornaria a corrupção inevitável. 

 

 Tal análise nos parece duplamente equivocada, tanto no que diz a respeito da 

cultura quanto no que diz respeito ao entendimento da política. A interpretação 

da cultura política vigente no país tal como esses autores a fazem simplifica a 

disputa pela articulação da cultura. No lugar de apontar para a disputa entre 

concepções diferentes de política, algumas permeadas pela tolerância da 

corrupção e outras fortemente críticas do mesmo fenômeno, a análise da 

naturalidade da corrupção transforma a disputa política em um aspecto natural 

da cultura brasileira. No que diz respeito a uma concepção de política, essa 

visão ignora o esforço de aprimoramento institucional que vem sendo 

introduzido desde o início dos anos 1990, com a instauração de novos 

organismos de controle e seu efeito sobre a corrupção, como a Lei Orgânica 

dos Tribunais de Contas, a criação da Controladoria Geral da União e as 

profundas mudanças na estrutura da Polícia Federal.  

    

            Após essa breve abordagem acerca de alguns pensamentos relacionados 

de algum modo com a falta de uma cultura de accountability no Brasil, cabe mencionar, 

também, a posição de Ceneviva, ao ressaltar a escassez de trabalhos de orientação 

 

                                            
101 AVRITZER, Leonardo. Impasses da Democracia no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016, p. 84 e 85.  
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orientação  empírica na literatura brasileira a respeito da accountability, bem como a 

necessidade de mapeamento cognitivo voltado para o funcionamento dos 

mecanismos de controle sobre recursos, políticas públicas e, mais amplamente, sobre 

a administração pública102.  

 A completude do conceito de accountability e seus demais empregos, será 

aprofundada um pouco mais, no decorrer deste trabalho, que segue com as 

dimensões de accountability.  

    

2.2 Accountability Vertical  

Conforme mencionado no item anterior, a accountability vertical engloba os 

mecanismos sociais de controle face aos governantes, tendo na via eleitoral a 

dimensão mais importante desta tipologia103.  

 De acordo com o critério de O’Donnell, a accountability vertical104 abrange, 

também, liberdade de associação, além do acesso a fontes de informação 

razoavelmente variadas, que permitam apresentar demandas às autoridades públicas 

ou denunciar seus atos ilícitos.   

  Esta dimensão da accountability está estreitamente relacionada à participação 

dos cidadãos no processo democrático. Nas palavras de Rocha105:  

  

(...) ser cidadão num regime democrático significa possuir uma série de direitos 

políticos, dentre os quais a prerrogativa de participar livremente da escolha dos 

governantes e de influir nas suas decisões. Mas significa, também, obrigações, 

dentre as quais a de participar de atividades de seleção dos governantes e de 

vigilância sobre suas ações.   

  Constata-se, outrossim, que a participação tem importância fundamental, por 

tratar-se da ação empreendida pelo cidadão no compartilhamento do poder com os 

                                            
102 CENEVIVA. Op. cit. p. 13.  
103 O’DONNELL, Guillermo. Accountability Horizontal e Novas Poliarquias. Lua Nova, nº 44, p. 50. Disponível em 

www.scielo.br em 17/6/2017.   
104 Ibidem, p. 11.  
105 ROCHA, Arlindo Carvalho. Accountability: Constituinte necessária das sociedades democráticas. ReFAE- Revista 

da Faculdade de Administração e Economia, v.5, n. 1, p.81.  
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agentes públicos, visando à tomada de decisão relacionada com a comunidade. 

Pressupõe, outrossim, uma combinação do ambiente político propício e a vontade 

individual de participar; sendo que da influência desses dois elementos, derivam-se 

as várias formas e a intensidade da accountability.   

  Na lição de O’Donnell106, a accountability vertical deve, por definição, abranger 

determinados procedimentos, muitos dos quais são mencionados por Dahl, para a 

caracterização de uma poliarquia, tais como: controle das decisões governamentais, 

eleições livres e periódicas, inclusão de todas as pessoas e grupos envolvidos, 

condições de publicidade e transparência para que todos os interessados possam 

compreender as matérias controversas a serem regulamentadas, etc.  

  Accountability vertical 107  pressupõe, portanto, uma relação entre atores 

desiguais que se controlam, sendo as eleições um dos mecanismos mais importantes 

desta dimensão.  

   Além das eleições, incluem-se nesta modalidade, na doutrina de O’Donnell108 

as reivindicações sociais livremente proferidas, a atuação da mídia ao divulgá-las e 

ainda, a transparência por parte do governo no fornecimento de informações. Cumpre 

ressaltar, todavia, que não existe consenso a respeito da inclusão de tais mecanismos 

informais de controle democrático no âmbito da accountability vertical, existindo 

alguns autores que incluem estes elementos.  

   Adverte, contudo este autor que, embora as eleições constituam a forma mais 

importante de accountability vertical, representam uma forma fraca de accountability, 

tanto nas poliarquias antigas, como nas democracias recém instaladas; embora as 

objeções enunciadas sejam mais relevantes nestas últimas.   

  De fato, a via eleitoral somente poderá alcançar suas finalidades se estiver 

assegurada por determinadas condições que possam resguardá-la. Nas palavras de  

Diamond e Morlino109, competição política e participação são condições essenciais 

para a accountability vertical, que requer, ainda, contínuo processo de monitoração, 

questionamento e justificação de demandas através do trabalho da sociedade civil, 

                                            
106 O’DONNELL, Guillermo. Accountability horizontal e novas poliarquias. Lua Nova nº 44-98, p. 28. Disponível em 

www.scielo.br/pdf/In/n44/a3n44.  
107  Idem, ibidem, p. 28.  
108  Ibidem, p. 29.  
109  DIAMOND, Larry. MORLINO, Leonardo. Op. cit. p. 25.  
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incluindo mídia, grupos de interesse, think tanks110, que deverão ter suas liberdades 

preservadas para o exercício dessas funções, além de um Estado de Direito que os 

proteja de intimidação e retaliação.  

  Diante de tais requisitos, entende O’Donnell111 que a dimensão eleitoral da 

accountability vertical, pode até existir, por definição, nas democracias recém 

instaladas da América Latina (democracias delegativas) e alguns outros países pós-

comunistas; permitindo a ocorrência dos seguintes procedimentos:   

 

- eleições razoavelmente livres e justas, através das quais os cidadãos 

podem punir ou premiar um mandatário votando a seu favor ou contra ele ou 

os candidatos que apoie na eleição seguinte;  

- liberdades de opinião e de associação, assim como o acesso a 

variadas fontes de informação, que permitem articular reivindicações ou 

mesmo denúncias de atos de autoridades públicas;  

- mídia razoavelmente livre, que também é exigida pela definição de uma 

poliarquia;  

  

  Não obstante, conclui O’Donnell que nas democracias delegativas ou 

poliarquias recentes, a existência da accountability vertical com a atribuição de direitos 

aos cidadãos para que possam escolher livremente seu governante e a possibilidade 

de expressarem livremente suas opiniões e reivindicações, não é capaz de compensar 

a fragilidade de sua accountability horizontal, representada por instituições do Estado 

com baixo grau de atuação dos componentes liberal e republicano112.    

Outro aspecto da via eleitoral apontado por O’Donnell113 como reflexo da 

fragilidade da accountability vertical, está relacionado ao caráter eventual das 

eleições,  onde os  mandatários  somente são  submetidos à  accountability no   

                                            
110 Think thanks: de acordo com a enciclopédia Wikipedia significa: “em português pode ser traduzido por círculo 
de reflexão, laboratório de ideias e fábrica de ideias) são organizações ou instituições que atuam no campo dos 

grupos de interesse, produzindo e difundindo conhecimento sobre assuntos estratégicos, com vistas a influenciar 
transformações sociais, políticas, ...” 
111   Ibidem, p. 28. 
112 Ibidem, p. 30.  
113 Ibidem, págs. 28 e 29.  
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momento das eleições, não havendo uma avaliação periódica de desempenho 

durante o transcurso do mandato eletivo. Mencione-se, ainda, a dificuldade relativa à 

falta de estrutura consistente no sistema partidário, a alta volatilidade dos eleitores e 

partidos, além das dificuldades inerentes ao sistema representativo como fatores 

debilitantes da via eleitoral da accountability vertical, apontados por O’Donnell.  

  Em relação à questão do sistema representativo, torna-se oportuno mencionar 

o pensamento de Bonavides114, ao comentar que enquanto no passado, a doutrina da 

identidade da representação política era considerada como expressão democrática da 

vontade popular; nos dias atuais, está relegada ao papel de mera instrumentalização 

dos interesses prevalecentes dos grupos que estão governando a chamada sociedade 

de massas e que lhe destroem a raiz democrática, atuando através dos denominados 

“Grupos de pressão115.   

  A eficácia dos demais mecanismos de accountability vertical informais, como 

as reivindicações sociais e atuação da mídia ao divulgá-las, também é apontada por 

O’Donnell como elementos de instabilidade desta modalidade de accountability, vez 

que para ele, a atuação da mídia, nem sempre ocorre de maneira imparcial, 

acarretando muitas vezes, a condenação de algumas autoridades pela opinião pública 

sem direito de defesa, ou, deixando de apontar todos os envolvidos em atos de 

corrupção116:   

Por outro lado, o impacto das reivindicações sociais na mídia, quando 

denunciam e/ou exigem destituição ou punição por atos alegadamente ilícitos 

de autoridades públicas, depende muito das ações que as agências estatais 

propriamente autorizadas tomem para investigar e finalmente punir os delitos. 

Na ausência de tais ações, as reivindicações sociais e a cobertura da mídia, 

especialmente se forem abundantes e se referirem a temas que são 

considerados importantes pela opinião pública, tendem a criar um clima de 

insatisfação popular com o governo (e às vezes com o próprio regime), que 

pode levar à sua derrota nas eleições seguintes. Mas a insatisfação popular 

não necessariamente desencadeia procedimentos públicos apropriados, 

mesmo se a legislação existente os requer.  Quando, como acontece nas novas 

poliarquias, há um sentimento generalizado de que o governo repetidamente 

                                            
114 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 21ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 218.  
115 Ibidem, p. 235.  
116 Ibidem, págs. 29 e 30.  
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incorre em práticas corruptas, a mídia tende a substituir os tribunais. Ela 

denuncia possíveis delitos, nomeia seus supostos responsáveis e divulga 

quaisquer detalhes que julgue relevantes. Algumas autoridades corruptas são, 

então, poupadas de punições que teriam provavelmente resultado na 

intervenção dos tribunais ou outras agências públicas. Outros, no entanto, que 

podem ser inocentes de qualquer impropriedade, assim como aqueles contra 

os quais nada pôde ser provado, se vêm condenados pela opinião pública sem 

o direito a algo parecido com um processo justo para sua defesa.  

  

  Por tais razões, o impacto das reivindicações sociais e da atuação da mídia na 

higidez governamental dependerá muito mais das ações que as agências estatais 

propriamente autorizadas tomem para investigar e finalmente punir os delitos117, o que 

leva a concluir que a accountability vertical depende, para funcionar adequadamente, 

da intervenção das instituições políticas componentes da accountability horizontal.  

  Em que pesem as problemáticas relacionadas com a via eleitoral da 

accountability, não há, contudo, possibilidade de desconsiderar esta espécie como um 

marco essencial da democracia, tal como foi destacado por Dahl, ao enumerar como 

um de seus primeiros requisitos, a existência de eleições livres e periódicas.  

  De acordo com o CLAD118, Centro Latino Americano de Administração para o 

Desenvolvimento, o aprimoramento político da accountability depende de dois fatores: 

um deles é o desenvolvimento da capacidade dos cidadãos de agir na definição de 

metas coletivas de sua sociedade, na medida em que uma população indiferente à 

política inviabiliza tal processo; o outro é a construção de mecanismos institucionais 

que garantam o controle público da ação dos governantes ao longo de todo o seu 

mandato.  

  No caso do Brasil, é de se reconhecer que a Constituição Federal de 1988 

representou um grande avanço em direção à cidadania.  

                                            
117 O”DONNELL, Guillermo. Accountability horizontal e novas poliarquias. Lua Nova nº 44-98, p. 29. Disponível em 

www.scielo.br.  
118 CLAD- A responsabilização na nova gestão pública latino-americana. In: BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos, GRAU, 

Nuria Cunill (coordens). Responsabilização na administração pública. São Paulo: Clad/Fundap, 2006, p.27. 

Disponível em www.scielo.br.   
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   Segundo Carvalho 119 , dentre as principais medidas em prol da cidadania 

consagradas pela nova Constituição figuram a universalidade do voto, com a 

permissão de voto facultativo aos analfabetos e a permissão do voto facultativo aos 

menores entre 16 e 18 anos; a ampliação dos direitos sociais com a fixação do limite 

de um salário mínimo para aposentadorias, a fixação de uma pensão de um salário 

mínimo para todos os deficientes físicos e todos os maiores de 65 anos, que 

comprovem não possuir meios para sua manutenção, introdução da licença 

paternidade, criação do habeas data e do mandado de injunção, definição dos crimes 

de racismo e a proteção do consumidor.  

  Por outro lado, ressalta Carvalho120, que a Constituição Federal de 1988 foi 

excessivamente liberal quanto ao arranjo institucional dos partidos políticos ao adotar 

uma legislação pouco restritiva, vez que permite registro provisório de partidos com a 

assinatura de apenas 30 pessoas e nesta condição, concorrer às eleições desfrutando 

dos benefícios da gratuidade da propaganda eleitoral no rádio e na televisão; além da 

extinção da fidelidade partidária, o que resultou na fundação de inúmeros partidos, 

sem propostas concretas e representatividade.   

  Outra crítica tecida por Carvalho nessa seara, consiste na distorção da 

representação parlamentar, em razão da previsão de um piso de oito e um teto de 

setenta deputados, agravado, ainda pelo fato de que cada Estado elege o mesmo 

número de senadores, o que segundo ele, favorece os Estados de população mais 

rural e menos educada, falseando o sistema e ocasionando um efeito conservador 

sobre o Congresso, que vai refletir na postura dessa instituição121.  

  Além disto, ressalta Carvalho122, a desigualdade social, que concentra nas 

mãos de poucos a riqueza nacional, o que resulta em níveis alarmantes de pobreza e 

miséria. Com efeito, de acordo com o IPEA- Instituto de Pesquisas Econômicas 

Aplicadas, tal situação, embora tenha alcançado uma significativa redução, ainda 

revela níveis elevados de desigualdade: enquanto 40% dos mais pobres vivem com 

                                            
119 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil. Um Longo Caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014, 

págs. 202 a 212.  
120 Ibidem, p. 203.  
121 Ibidem, p. 204.  
122 Ibidem, p. 209.  
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10% da renda nacional, os 10% mais ricos, vivem com mais de 40%, demonstrando 

elevado patamar de desigualdade123.  

  Na visão de Avritzer124, apesar de todos os problemas estruturais do Brasil e, 

mesmo diante da situação atual classificada por ele como impasses da democracia, 

referindo-se à crise política que culminou com o impeachement125 da presidenta Dilma 

em 31 de agosto de 2016; a democracia brasileira cumpriu seu papel procedimental 

porque representou um mecanismo positivo de melhoria da qualidade de vida da 

população.   

  Segundo Avritzer, a crise que culminou no impasse da democracia, está 

centrada em cinco elementos, a saber126:   

  

os limites do presidencialismo de coalização, isto é, a deslegitimação da forma 

de fazer alianças, característica da democracia brasileira desde 1994; os limites 

da participação popular na política, que tem crescido desde 1990 e é bem-vista 

pela população, mas não logra modificar sua relação com a representação; os 

paradoxos do combate à corrupção, que avança e revela elementos dramáticos 

da privatização do setor público no país, os quais terminam por deslegitimar 

ainda mais o sistema político; as consequências da perda de status das 

camadas médias que passaram a estar mais próximas das camadas populares 

a partir do reordenamento social provocado pela queda da desigualdade; por 

fim, o novo papel do Poder Judiciário na política.  

  

CONCLUSÃO  

  

    Constata-se, assim, que a enumeração dos problemas relativos a essa 

modalidade de accountability no Brasil é longa e complexa. Ao que parece, 

enfrentamos ao mesmo tempo o desgaste de um modelo de Estado de Direito 

inspirado no liberalismo europeu e criado para funcionar nas condições materiais de 

                                            
123 CASTRO, Jorge Abrahão de. VAZ, Fábio Monteiro (organizadores). Situação Social Brasileira: monitoramento 

das condições de vida, Brasília:  ipea, 2011, p. 49. Disponível em 

www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id  
124 AVRITZER, Leonardo. Op. cit. p. 8.    
125  Ibidem, p. 9.  
126  Idem, ibidem, p. 9.  
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uma sociedade moderna que não mais existe e os problemas estruturais da sociedade 

brasileira.   

  Tais contradições redundaram na gestação de uma sociedade brasileira 

polarizada entre os ideais progressistas e os conservadores, com grande desequilíbrio 

em face do poder econômico e político destes últimos, o que leva a concluir que entre 

avanços e retrocessos, ainda estamos em busca dos caminhos para a consecução de 

uma democracia sólida no Brasil, tanto no sentido normativo, quanto sob a ótica 

procedimental, em torno de uma perspectiva de resultados.  

   Diante do panorama político atual no Brasil, contudo, há motivos de sobra para 

acreditar que a preocupação de Avritzer sobre o desfecho do impasse, numa crise 

democrática caiu como uma luva para retratar o momento atual127:   

  

 Mas é possível pensar em outro cenário mais preocupante que pode 

eventualmente transformar os impasses da democracia em uma crise. Trata-se 

do cenário no qual a corrupção deixa de ser uma questão de aprimoramento 

institucional e passa a ser uma pauta seletiva utilizada contra o governo e 

alguns partidos, ao mesmo tempo em que outras suspeitas são amplamente 

ignoradas. Não tenho nenhuma dúvida que a Operação Lava Jato tem 

caminhado nesta direção.  

   

2.3   Accountability horizontal    

   A accountability horizontal aborda os mecanismos de controle mútuos do 

Estado, denominados por alguns de ckecks and balances ou sistema de freios e 

contrapesos; além dos demais órgãos da estrutura burocrática do Estado com funções 

específicas de monitoramento e fiscalização do poder público em âmbito intra-estatal.  

Segundo Przeworski 128 , os mecanismos horizontais são instâncias 

institucionais de controle e avaliação (cheks and balances) mútuos entre os diferentes 

níveis de um governo, de tal forma que os órgãos de governo exerçam controle 

recíproco sobre o exercício do poder com o fim de equilibrar a força que cada um 

                                            
127 Ibidem, p. 130.  
128 PRZEWORSK, Adam. O Estado e o cidadão, in Sociedade e Estado em Transformação. Orgs. BRESSER-PEREIRA, 

L.C.; WILHEIM, Jorge e SOLA, Lourdes. Sociedade e Estado em Transformação. São Paulo: UNESP, Brasilia-DF: 

ENAP, 1999, p. 327.  



68 

 

possui em relação aos outros e, ao mesmo tempo provoque uma inibição por parte 

daquele que tenda a exorbitar das prerrogativas legais. Ressalta, no entanto, com 

base em Manin, que os mecanismos de cheks and balances não existem nos modelos 

puros de separação de poderes, nos quais cada um dos poderes somente exerce suas 

funções típicas, a saber: o legislativo somente legisla, o executivo somente executa e 

o judiciário julga.  

   Esclarece, ainda, Przeworski129, que nesse sistema, o legislativo, por ser a 

própria personificação da vontade popular, constitui-se como poder superior a todos 

os demais e por esta razão não foi submetido aos controles recíprocos dos cheks and 

balances no início de seu desenvolvimento histórico. Referido controle somente foi 

instituído posteriormente, primeiramente nos Estados Unidos, justamente para 

controlar o legislativo.   

 Além disso, Przeworski130 destaca que os mecanismos de ckeks and balances 

devem ser circulares no sentido de que se “A” é sancionado por “B”, e “B” por “C”, 

então, “C” deve ser sancionado por “A”, o que significa que “a lei governa se nenhuma 

parte do governo apresentar vontade de violá-la (ou de não executá-la), pelo medo 

das sanções decorrentes das outras partes do governo”.  

  Tal como ocorre com as divergências doutrinárias em torno do conceito de 

accountability, esta modalidade também apresenta algumas variáveis em sua 

definição, conceito e requisitos, embora, em linhas gerais, como já referido em item 

anterior, a doutrina seja coerente e coesa no sentido de endossar a distinção proposta 

por O’Donnell entre os dois tipos principais de accountability. Acrescenta-se, 

outrossim, que tais divergências não chegam a afetar o cerne do conceito, nem criar 

embaraços para a compreensão do instituto.  

 Assim, tendo em vista o objetivo final deste trabalho, referidas divergências 

sobre esta modalidade, a exemplo do que foi efetuado no item anterior, serão 

abordadas de forma ilustrativa, através da exposição de apenas um autor da doutrina 

nacional e da estrangeira, seguindo em linhas gerais a teoria de O’Donnell, que 

constitui o marco teórico deste trabalho.   

   

                                            
129 Ibidem, p. 329.  
130 PREZEWORSK, Adam. Op. cit. p. 331.  
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Segundo O’Donnell131, a accountability horizontal é entendida como “a existência de 

agências estatais que têm o direito e o poder legal e que estão de fato dispostas e 

capacitadas para realizar ações que vão desde a supervisão de rotina a sanções 

legais ou até o impeachment contra ações ou omissões de outros agentes ou agências 

do Estado que possam ser qualificadas como delituosas”.   

  Referidas ações são assim classificadas, porque podem afetar três elementos 

do conceito de poliarquia, em seus componentes democrático, liberal e republicano.   

  Assim, de acordo com os exemplos de O’Donnell132, as ações que cancelem a 

liberdade de associação, ou introduzam fraudes nas eleições, afetam o núcleo 

conceitual de uma poliarquia, em seu aspecto democrático.  

   A esfera liberal, por sua vez, é afetada quando por exemplo, agentes estatais 

violam ou permitem a violação por atores privados de liberdades e garantias tais como 

a inviolabilidade de domicílio, proibição da tortura ou quaisquer outros dispositivos 

legais que protejam o rol de direitos individuais ou coletivos. Nas poliarquias (não 

necessariamente em regimes autoritários), a maioria dessas ações são praticadas nas 

fronteiras entre o aparato estatal e os segmentos mais fracos e pobres da sociedade, 

por autoridades de baixo escalão e não responsabilizáveis perante o processo 

eleitoral.   

  Por fim, o componente republicano resulta violado quando as autoridades bem 

posicionadas na escala hierárquica, deixam de cumprir as exigências que lhes são 

atribuídas, descumprem a lei ou deixem de dar prioridade exclusiva aos interesses 

públicos em vez dos privados.  

De acordo com pesquisa realizada por O’Donnell133, por longo tempo de 

observação em diversos países, constatou ele que as constantes violações à 

accountability horizontal, de natureza similar aos exemplos mencionados, ainda que  

com teor menos grave de usurpação, resultaram, por vezes de um modo comum de 

pensar das pessoas  -  de  que  as regras formais  de  procedimento  não necessitam 

                                            
131 O’DONNELL, Guillermo. Accountability horizontal e novas poliarquias. Lua Nova nº 44-98, p. 40. Disponível 

em www.scielo.br/pdf/In/n44/a03n44. 
132  Ibidem, p. 41. 
133   Idem, ibidem, p. 41.  

http://www.scielo.br/pdf/In/n44/a03n44
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ser levadas em consideração o tempo todo; que o alcance, em algum aspecto do bem 

público pode ser levado a efeito. 

   Assim, exemplifica ele o caso de determinada autoridade que procura levar 

vantagem do cargo público, para si mesmo ou para sua família, seus amigos, seu 

clube, etc., mas tal atitude é vista em termos de senso comum como não prejudiciais 

ao interesse do país. Conclui, assim, que tais violações, resultam, portanto, da falta 

de limites claros entre a esfera privada ligada à tradição liberal e a esfera pública, 

relativa à tradição republicana.   

   Em síntese, para O’Donnell134, o fortalecimento da accountability horizontal 

depende de agências estatais autorizadas e dispostas a supervisionar, controlar, 

retificar e/ou punir ações ilícitas de autoridades de outras agências estatais, numa 

extensa rede de controles recíprocos, decorrentes do sistema da separação de 

poderes e dos freios e contrapesos.  

  Tais medidas de controle devem também abranger o Judiciário; embora quanto 

a este, pondera O´Donnell, que tal autonomia pode vir a ser arriscada, vez que há o 

risco de possibilitar o controle do judiciário por um partido político ou uma facção ou 

coalização de interesses duvidosos; ou ainda, pode promover a auto definição 

privilegiada e arcaica da corporação judicial e de sua missão. Nesse aspecto, releva 

mencionar que o Brasil foi citado por O’Donnell, como exemplo de tal desvio135:  

  

O Brasil é um exemplo disso. Nesse país, o Judiciário obteve um alto grau de 

autonomia em relação ao Executivo e ao Congresso, sem que isso significasse 

uma melhoria de seu desempenho (no mais, extremamente fraco). Mas o 

Judiciário tem usado sua autonomia para atribuir aos juízes e a outros 

funcionários salários especialmente altos e, principalmente no caso dos 

Tribunais Superiores e em outros Tribunais, privilégios imensos.  

  

  Outro elemento importante para a efetividade da accountability horizontal 

consiste na atuação integrada entre as diversas instituições dentro do mesmo sistema 

                                            
134 Ibidem, p. 42.  
135 Ibidem, p. 49. 
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sistema, vez que um funcionamento isolado torna o sistema de accountability 

horizontal, inoperante, causando grande dano para o funcionamento do país e 

abarrotando os tribunais de ações ocasionadas pela má gestão burocrática.  

   Uma recomendação proposta por O’Donnell136 para solucionar a problemática 

relacionada aos baixos índices de accountability horizontal, com prejuízo para a 

governança e a democracia, é a profissionalização das instituições que desempenham 

papel essencialmente preventivo, como os Tribunais de Contas; mantendo-os o mais 

isolado possível do governo, além de dotá-los de autonomia e de recursos suficientes.   

  Segundo O´Donnell, mesmo que essas providências não resultem, de forma 

direta, no aprimoramento da accountability horizontal, sua implementação tenderá a 

ampliar o grau de transparência na tomada de decisão política, o que tem ao menos 

potencialmente, um efeito anticorrupção137.  

  Refere-se ainda, O´Donnel138, sobre os dois principais modos pelos quais a 

accountability horizontal pode ser violada. O primeiro, que consiste na usurpação, 

ocorre quando o dirigente de uma agência estatal, passa a possuir ilegitimamente, a 

autoridade de outra agência, ferindo, destarte, o princípio liberal das poliarquias. O 

segundo, consistente na corrupção, fere principalmente o princípio democrático das 

poliarquias.    

   Não obstante a constatação das violações mencionadas, O’Donnell139 retratou 

com otimismo a percepção de que em muitas novas poliarquias existe um clima 

generalizado de reprovação à corrupção perpetrada pelas autoridades públicas, o que 

para ele representava um bom sinal, tendo em vista o fato de considerar esse ilícito 

uma das maiores causas do enfraquecimento da accountability horizontal.   

  Nesse sentido, a doutrina brasileira, com Pinho e Sacramento140 realiza uma 

revisão bibliográfica sobre o tema no sentido de constatar as medidas tomadas para 

 

                                            
136  Idem, ibidem, p. 49.  
137   Idem, ibidem, p. 48. 
138  Idem, Ibidem, p. 49. 
139  Ibidem, p. 47 
140  PINHO, José Antonio Gomes. SACRAMENTO, Ana Rita Silva. Accountability: já podemos traduzi-la para o 

português? Revista de Administração Pública RAP. FGV. Disponível em 

www.bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/6898  
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o aperfeiçoamento da accountability no Brasil, desde o trabalho pioneiro de Campos. 

 Destacaram o que consideraram como dois marcos brasileiros 

importantíssimos para o aprimoramento do tema no Brasil, especialmente da 

accountability horizontal, que consistiram na Reforma do Aparelho do Estado em 1995 

e a Constituição Federal de 1988.  

  A reforma do Aparelho do Estado foi promovida sob a liderança de 

BresserPereira141, a partir de 1995, quando foi publicado o plano diretor de reforma do 

Aparelho do Estado com a implantação do paradigma da administração gerencial em 

substituição ao modelo burocrático. Visou à necessidade de mecanismos para o 

exercício do controle social no Brasil:  

  

  A crise da administração Pública burocrática começou ainda no 

regime militar, não apenas porque não foi capaz de extirpar o patrimonialismo, 

que sempre a vitimou, mas, também, porque esse regime, em lugar de 

consolidar uma burocracia ou serviço civil profissional no país, por meio da 

redefinição das carreiras e de um processo sistemático de abertura de 

concursos públicos, para a alta administração, preferiu o caminho mais curto 

do recrutamento de administradores, por intermédio das empresas estatais. 

Essa estratégia oportunista do regime militar, que resolveu adotar o caminho 

mais fácil da contratação de altos administradores por meio das empresas, 

inviabilizou a construção no país de uma burocracia civil forte, nos moldes que 

a reforma de 1936 propunha. A crise agravou-se, entretanto, a partir da 

Constituição de 1988, quando se salta para o extremo oposto e a administração 

pública brasileira passa a sofrer do mal oposto: o enrijecimento burocrático 

extremo. As consequências da sobrevida do patrimonialismo e do 

enrijecimento burocrático, muitas vezes perversamente misturados, serão o 

alto custo e a baixa qualidade da administração pública brasileira.  

 

  A resposta da sociedade brasileira aos quatro aspectos da crise do 

Estado- fiscal, da forma de intervenção, administrativo e político- foi 

desequilibrada e ocorreu em momentos diferentes. A resposta à crise política 

foi a primeira: em 1985 o país começou sua transição democrática; em 1988, 

consolidou- com a nova Constituição. Já em relação aos outros três aspectos- 

a crise fiscal, o esgotamento do modo de intervenção, e a crescente ineficiência 

                                            
141  BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma do Estado para a cidadania. A Reforma Gerencial Brasileira na 

Perspectiva Internacional. São Paulo: Ed; 34; Brasília: ENAP, 1998, p. 42.  



73 

 

do aparelho estatal-, o novo regime democrático instalado no país em 1985 

pouco ajudou. Pelo contrário, em um primeiro momento agravou os problemas, 

constituindo-se em um caso clássico de resposta voltada para trás.   

 A reforma do Estado começou timidamente em 80, em meio a uma grande 

crise econômica, que chega ao auge no ano de 1990, quando o país passa por 

um episódio hiperinflacionário. A partir de então, a reforma tornouse imperiosa. 

O ajuste fiscal, a privatização e a abertura comercial, que vinham sendo 

ensaiados nos anos anteriores, são então atacados de frente. A reforma 

administrativa, entretanto, só se tornou um tema central no Brasil em 1995, 

após a eleição e a posse de Fernando Henrique Cardoso. Nesse ano, ficou 

claro para a sociedade brasileira que essa reforma se tornara condição, de um 

lado, da consolidação do ajuste fiscal do Estado brasileiro, e, de outro, da 

existência de um serviço público moderno, profissional, sempre voltado para o 

atendimento das necessidades dos cidadãos142.  

  

  Uma vez apresentados os principais elementos que permitem uma 

compreensão geral da accountability horizontal, passa-se a comentar a articulação 

dos principais agentes de accountability horizontal no Brasil, representados por 

instituições consideradas essenciais para o funcionamento do Estado, vez que 

ocupam posição de relevo na Organização do Estado e dos Poderes estabelecida pela 

Constituição Federal de 1988. A abordagem será centrada na esfera federal, 

observando que no âmbito estadual, pelo princípio da simetria, tais entidades 

possuem quase a mesma estruturação.   

  Cuida-se, de relacionar quais são os órgãos que desempenham função 

atrelada à accountability horizontal na atual organização do Estado e dos Poderes e 

avaliar se a forma como estão conectados uns com os outros responde de forma 

adequada aos requisitos essenciais dos cheks and balances decorrentes do equilíbrio 

entre os dois fatores constitutivos deste mecanismo de controle, ou seja: 

independência versus responsabilidade.   

  Nesse sentido, os Poderes da União, estudados na disciplina de Direito 

Constitucional, serão inspecionados sob uma outra ótica com vistas a ressaltar a 

posição de cada uma desses Poderes em relação à accountability. Da mesma forma, 

alguns órgãos, como o TCU ou AGU, que podem ser analisados no Ciência Jurídica 

                                            
142 Ibidem, pp. 44 e 45.  
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através da disciplina de Direito Administrativo, serão abordados pela ótica do papel 

que desempenham ou deveriam desempenhar como protagonistas dos cheks and 

balances.   

  Considera-se que entre as principais entidades de accountability horizontal, 

responsáveis pelo controle legal, contábil, político e democrático das contas públicas, 

bem como da higidez das instituições democráticas, a nível federal, figuram, no Poder 

Legislativo, o Congresso Nacional, que além da função legislativa, constitui, 

teoricamente, um  porta-voz dos anseios e carências da sociedade, atuando como um 

todo ou através de suas comissões; contando para a função de tomada de contas dos 

entes públicos com o apoio técnico do Tribunal de Contas da União.  

   No âmbito do Poder Executivo temos instituições como a Controladoria Geral 

da União, Advocacia Geral da União e Receita Federal, que exercem funções de 

controle, arrecadação e inspeção dos entes públicos federais.   

  O Poder Judiciário, que constitui o objeto principal desta pesquisa, será 

analisado em capítulo próprio.   

  Temos, por fim, a atuação do Ministério Público, que constitui órgão 

independente, não ligado a nenhum Poder que, nos termos do art. 127 da CF143, é 

instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, e para tal foi dotada 

de todos os direitos e vantagens concedidos ao Poder Judiciário, como forma de 

garantir sua independência e constitui um importante instrumento de controle de todas 

as atribuições exercidas pelos outros Poderes acima mencionados.   

  A Constituição Federal de 1988, estabeleceu um regime de fiscalização e 

equilíbrio entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, apoiado num sistema 

presidencialista de governo, que possui as seguintes características, apontadas por 

Afonso da Silva144:   

  

a)  é típico das Repúblicas  

                                            
143 “O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”. Art. 127 

da Constituição Federal de 1988.   
144 AFONSO DA SILVA, José. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2013, p, 510.  
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b)  o Presidente da República exerce o Poder executivo em toda a sua 

inteireza. Acumula as funções de Chefe do Estado, Chefe de Governo e 

Chefe da Administração Pública. Cumpre um mandato por tempo fixo. Não 

depende da confiança de órgão do Poder Legislativo nem para a sua 

investidura nem para o exercício do governo.  

c)  o órgão do Poder Legislativo (Congresso, Assembleia, Câmara) não é 

Parlamento; seus membros são eleitos por período fixo de mandato; não 

está  sujeito à dissolução;  

d)  as relações entre ambos os poderes são mais rígidas, prevalecendo o 

princípio da divisão de poderes independentes e autônomos, embora 

possam ser harmônicos;  

e)  os Ministros de Estado são simples auxiliares do Presidente da República 

que os nomeia e exonera ao seu livre alvedrio (salvo injunções políticas); 

agem, cada qual, como chefe de um grande departamento administrativo, o 

seu Ministério, exercendo suas funções, cada qual por si, isoladamente; o 

Ministério (conjunto de Ministros) não tem organicidade, despachando cada 

Ministro com o Presidente da República sobre seus problemas, sem levar 

em conta as conexões com os outros;  

f) eventual plano de governo, mesmo quando aprovado por lei, depende 

exclusivamente da coordenação do Presidente da República, que o 

executará ou não, bem ou mal, sem dar satisfação jurídica a outro poder (a 

não em prestação de contas financeiras e orçamentais anuais, a posteriori) 

e se o executa mal, ou mesmo não o executa, continuará Presidente da 

República e os Ministros continuarão Ministros enquanto de sua confiança. 

Só se deve ter como sistema presidencialista aquele que tenha tais 

características e mais a investidura democrática das autoridades 

governamentais políticas: Presidente e Parlamentares. Se houver um 

Presidente da República que seja ditador ou com predominância autoritária 

sobre os demais Poderes, então tem-se sistema ditatorial e não 

presidencialismo.  

 Ao mesmo tempo que a Constituição concedeu ao Poder Executivo sob a égide 

do regime presidencialista, liberdade para montar seus ministérios e coordenar de 

forma livre sua equipe de governo, como se depreende das palavras de Afonso da 

Silva “não depende da confiança de órgão do Poder Legislativo nem para a sua 

investidura nem para o exercício do governo”; determinou uma intensa fiscalização do 

Poder Legislativo sobre esse Poder.  
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 Assim, a fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo incumbem ao  

Poder Legislativo, exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal, conforme disciplina constitucional elencada no Título 

IV, artigos 44 a 58 da Constituição Federal de 1.988.   

Observa-se, contudo, que a principal atribuição de cada uma das Casas 

Legislativas consiste na produção de leis, embora de forma não exclusiva, vez que o 

Executivo, além de participar do processo legislativo de forma complementar, ao 

sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e 

regulamentos para sua fiel execução, compete também, nos termos do art. 84, inciso 

V, da Constituição Federal; a edição de medidas provisórias e de leis delegadas, bem 

como a iniciativa reservada de leis sobre assuntos relativos à administração pública;  

além do poder de veto, conforme art. 84, inciso V, da Constituição Federal.  

Dentre as funções do Legislativo, uma das que despertam mais interesse para 

a accountability horizontal, refere-se às funções controladoras e fiscalizatórias do 

Executivo, exercidas mediante Controle Externo pelo Congresso Nacional, com o 

auxílio técnico do Tribunal de Contas da União, a teor do art. 70 da CF, que assim 

dispõe:   

  

A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto 

à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia 

de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, 

e pelo sistema de controle interno de cada poder.   

  

  Cabe lembrar, também, que o Congresso Nacional tem prevalência na 

indicação da maioria dos ministros do TCU, vez que dos 9 ministros, apenas 3 são 

nomeados pelo Presidente da República, após aprovação pelo Senado Federal.   

Com a Constituição Federal de 1988, as funções do TCU foram 

consideravelmente ampliadas, cabendo-lhe além da fiscalização contábil, exercer um 

controle mais eficaz sobre o andamento dos projetos governamentais, bem como a 
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capacidade de imposição de multas proporcionais ao prejuízo causado aos fundos 

públicos145.   

  O lugar de destaque concedido pela Constituição Federal de 1988 ao TCU, 

como instrumento de fiscalização e controle dos Poderes República, não 

correspondeu, contudo, ao desempenho esperado por esta Instituição.    

 Conforme ressalta Figueiredo146, o aprimoramento da fiscalização das contas 

federais ainda está muito aquém do resultado esperado:   

Apesar dessas regras institucionais favoráveis, a mudança na fiscalização das 

contas federais tem se processado lentamente. Os relatórios do TCU sobre as 

contas do governo são geralmente favoráveis, com a críticas apenas pontuais, 

e são apresentados no prazo regulamentar, mas a aprovação do Congresso, 

às vezes ocorreu muito tempo depois da publicação do relatório, e sempre por 

unanimidade. Não é incomum que as contas do governo sejam aprovadas após 

o encerramento do mandato do presidente (Pessanha, 1998). Uma mudança 

positiva é que as atividades do Tribunal parecem estar, de fato, mais integradas 

com o trabalho das comissões permanentes, como indica, por exemplo, o 

aumento nos pedidos de consulta das comissões. No entanto o aprimoramento 

do Know-how técnico do TCU e de sua competência de auditar as contas 

governamentais superou sua capacidade de impor mudanças nas políticas 

públicas e sanções contra o mau uso dos recursos públicos. Por razões 

políticas, as recomendações políticas contidas nos relatórios preparados pelo 

pessoal técnico deixam geralmente de ser seguidas pela junta de ministros do 

TCU. Um exemplo é o recente escândalo relacionado com a construção de um 

prédio para o Tribunal do Trabalho em São Pulo, revelado por uma CPI do 

Senado. Provou-se que o juiz presidente do tribunal se apropriara 

indevidamente de mis de 200 milhões na construção do prédio. Irregularidades 

nos gastos com a obra haviam sido detectadas e constavam dos relatórios do 

TCU em 1992, mas apenas em 1998 seus ministros decidiram incluir a 

construção desse prédio em uma relação de obras públicas ilícitas. No decurso 

da CPI, provou-se que um senador do PMDB também estava envolvido na 

construção do prédio e, em consequência da reação da opinião pública, ele 

veio a ser o primeiro senador a perder seu mandato na história do país.  

  

                                            
145  FIGUEIREDO, Argelina Cheibub. Instituições e Política no Controle do Executivo. Revista de Ciências Sociais, 

Rio de Janeiro, vol. 44, nº 4, 2001, p. 709.  

 146   Ibidem, p. 710.  
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Resta observar, entretanto, que o trabalho do TCU, como órgão técnico, 

encarregado de fiscalizar a administração pública do governo federal representa uma 

instância diversa do papel político desempenhado pelo Congresso Nacional, cuja 

atuação envolve não apenas a publicidade dos atos, mas também sua fiscalização e 

sanção das irregularidades ocorridas. E é nessas atribuições que acaba por ceder a 

interferências políticas que escamoteiam suas obrigações constitucionais, 

ocasionando um mau desempenho da accountability horizontal em detrimento da 

democracia, do equilíbrio financeiro e da economia do país como um todo.  

Segundo O’Donnell146, os Tribunais de Contas possuem um importante papel 

preventivo no combate à corrupção e deveriam ser dotados de recursos suficientes 

para não ficarem submissos aos caprichos do Executivo, além de ficarem o mais 

isolado possível do governo; embora reconheça O’Donnell que tais precauções talvez 

não sejam suficientes:  

  

Por sua vez, isso não impede que a corrupção penetre nessas 

agências, ou que o Executivo as coopte, ou que, na alternativa de ser o 

Congresso a determinar a autoridade e o orçamento dessas agências, este se 

revele tão desejoso quanto o Executivo de eliminá-las ou neutralizá-las.   

  

 

  Analisando-se os preceitos constitucionais e legais que disciplinam o TCU, 

pode-se constatar que constitui um órgão com grau adequado de independência 

financeira e funcional para enfrentar as mais altas autoridades da Federação. Isto sem 

contar a atuação do Ministério Público junto ao órgão para propor as ações cíveis ou 

penais cabíveis em caso de irregularidades.  

 Isto porque, segundo o art. 1º, inciso XIII da Lei 8443/92 – Lei Orgânica do 

TCU 147 , cabe ao próprio órgão “propor ao Congresso Nacional a fixação do 

vencimento dos ministros, auditores e membros do Ministério Público junto ao 

                                            
146   O’DONNELL, Guillermo. Op. cit. p. 49. 
147  Lei 8443/92- Lei Orgânica do TCU. Disponível em www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8443.htm 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8443.htm
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Tribunal”, o que denota sua independência financeira, o que seria um dos requisitos 

para uma atuação independente.   

Outro elemento que reflete o grau de independência da instituição, consiste na 

avaliação da independência funcional dos mais altos escalões da entidade. Também 

nesse quesito, a Lei Orgânica da Instituição concedeu aos seus membros todos as 

garantias e vantagens para que pudessem realizar suas atribuições de forma livre e 

sem nenhuma espécie de dependência. Assim, estipula o art. 73 da Lei Orgânica que:   

 

 Os ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, 

prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do 

Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as 

vantagens do cargo quando o tiverem exercido efetivamente por mais de cinco 

anos.  

 Parágrafo único. Os ministros do Tribunal gozarão das seguintes garantias e 

prerrogativas:  

I- vitaliciedade, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial 

transitada em jugado;  

II- inamovibilidade;  

III-irredutibilidade de vencimentos, observado, quanto à remuneração, o 

disposto nos arts. 37, XI, 150, II, 153, III e 153§2º, I, da Constituição Federal;  

 IV-aposentadoria, com provimentos integrais, compulsoriamente aos setenta 

anos de idade ou por invalidez comprovada, e facultativa após trinta anos de 

serviço, contados na forma da lei, observada a ressalva prevista no caput, in 

fine, deste artigo.  

 

  

A Constituição Federal de 1988, reforçou, também o papel das Comissões do 

Congresso, dentre as quais destacam-se as seguintes148:  

a) comissões permanentes, geralmente organizadas em função da matéria, que 

muitas vezes exercem funções de plenário por ocasião da votação e discussão de 

                                            
148 Ibidem, p. 518 e 519.  
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projetos de lei que dispensem, na forma do regimento interno, a competência do 

plenário.  

 Destacam-se entre suas atribuições, importantíssimos instrumentos de 

accountability vertical e horizontal, raramente utilizados pela sociedade civil 

organizada, como: realização de audiências públicas com entidades da sociedade 

civil, convocação de ministros para prestar informações sobre assuntos inerentes às 

suas atribuições, receber petições, reclamações, representações ou queixas de 

qualquer pessoa contra atos ou omissões de autoridades ou entidades públicas 

(grifei); solicitar o depoimento de qualquer autoridade ou cidadão e apreciar programas 

de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles 

emitir parecer.    

a) comissões temporárias (ou especiais), que se extinguem com o fim da  

legislatura ou do esgotamento do assunto que visaram discutir;  

b) comissões mistas, formadas por deputados e senadores, voltadas para 

a discussão de assuntos que envolvam decisão pelo Congresso Nacional, em sessão 

conjunta das Casas; dentre as quais, a mais importante é a Comissão do Orçamento, 

prevista no art. 166 §1º da Constituição Federal, encarregada de fiscalizar e controlar 

a execução orçamentária.   

c) Comissões parlamentares de inquérito, que podem ser criadas em 

conjunto ou separadamente por qualquer das Casas, conforme previsão do art. 58 §3º 

da Constituição Federal, para apurar fato relevante de interesse da Nação. Destaca, 

nesse sentido, Afonso da Silva149, que as decisões desta Comissão são definitivas, 

cuja executoriedade independe da apreciação ou aprovação de outro órgão e podem 

ser encaminhadas diretamente ao Ministério Público para promover a 

responsabilização civil ou criminal dos infratores.  

    De acordo com Figueiredo150, não obstante o grande poder atribuído às 

Comissões permanentes, nem sempre é possível avaliar seus desdobramentos, como 

ocorreu, por exemplo, no gráfico mencionado por esta autora, em que das 106 

convocações de Ministros realizadas entre 1989 e 1999, apenas 4 foram aprovadas   

efetivamente ocorreram, deixando a maioria de 70% sem serem apreciadas. O mesmo 

                                            
149 Ibidem, p. 520.    
150   FIGUEIREDO, Argelina Cheibub. Op. cit. p. 713.    
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 descaso ocorreu com as propostas de fiscalização e controle, que entre 221 

requerimentos, somente 5 tiveram aprovação e execução.  

  Segundo Figueiredo151, a má atuação do Congresso Nacional como agente de 

accountability horizontal deve-se ao processo decisório centralizado em torno de um 

governo de coalização, que privilegia os interesses partidários e acaba neutralizando 

o resultado eleitoral.  

  Também foram incluídos no rol das instituições ligadas ao processo de 

accountability horizontal da esfera federal, o Ministério Público como órgão 

independente e não vinculado a nenhum Poder; a Controladoria Geral da União e a 

Advocacia Geral da União; estes últimos como órgãos de controle do Poder Executivo  

que serão abordados especificamente sob o aspecto da accountability, o que significa 

que não serão avaliadas quanto ao desempenho em si; e sim, em relação aos 

indicadores da independência e responsabilidade, que inclui controle externo e 

prestação de contas.  

  O Ministério Público Federal é regido pelas previsões constitucionais dos 

artigos 127 ao 130 da Constituição Federal, incumbindo-lhe, como instituição 

permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, zelar pela defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis 

(caput do artigo 127 da Constituição Federal de 1.988).  

  Significa, portanto, que o MPF tem legitimidade para controlar toda e qualquer 

entidade, para defender as mais diversas e variadas espécies de interesse; razão pela 

qual foi dotado de Poderes para agir de forma independente e autônoma contra quem 

quer que seja, sem o temor de represálias. Possui autonomia administrativa e 

funcional, com as mesmas garantias constitucionais reservadas à magistratura, como 

vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio, nos termos do 127 e 128 

da CF e seus parágrafos, incisos e alíneas. Tais garantias e direitos somente foram 

atribuídos a tal cargo em correspondência com a grande missão a ele destinada - a 

defesa da ordem democrática-.  

                                            
151   Ibidem, p. 715. 



82 

 

  Analisando-se referida disposição constitucional em termos de accountability 

horizontal, verifica-se, contudo, que tal estipulação, apresenta um grau fraco de 

accountability horizontal, vez que não dispõe de um sistema de controle externo 

proporcional ao poder a ele concedido, conforme disposto no sistema de freios e 

contrapesos.  

  Veja-se ademais, a observação de Kerche152 ao pontuar que embora o  

Ministério Público seja uma instituição relevante para a sociedade e para a política 

brasileira, torna-se difícil avaliar sua importância ou realizar um acompanhamento 

sistemático de seu desempenho devido “ao pouco e desigual número de dados 

disponibilizados pela instituição e ao seu baixo grau de accountability” grifei.  

Destarte, segundo Kerche153, a avaliação do Ministério Público por parte da 

sociedade ocorre através das notícias e reportagens sobre fatos que repercutiram na 

mídia, referentes, principalmente, a grandes escândalos políticos e crimes de apelo 

popular; ficando uma lacuna a respeito daquilo que deixaram de fazer ou da qualidade 

do serviço prestado, especialmente no caso de ação penal pública para casos de baixa 

repercussão.   

Tal situação, na opinião de Kerche, revela um verdadeiro paradoxo pelo fato de 

ser uma instituição não eleita, que é considerada peça fundamental da democracia 

contemporânea brasileira e não estar submetida aos procedimentos de transparência 

e accountability característicos do processo democrático. A falta de controle ocorre, 

também, com relação à grande discricionariedade que possuem no manejo das ações 

civis públicas, permitindo ao promotor agir ou não agir de acordo com critérios 

praticamente subjetivos que podem ocorrer, em alguns casos independentemente da 

participação da polícia ou do judiciário154.  

 Insta concluir com base em Kerche155, que existe necessidade de aumentar os 

mecanismos de accountability em relação ao Ministério para que haja uma fiscalização 

proporcional à importância das atribuições e das garantias constitucionais e legais 

atribuídas ao órgão, vez que a criação do Conselho Nacional do Ministério Público, 

                                            
152 KERCHE, Fábio. O Ministério Público no Brasil: Relevância, Características e uma Agenda para o Futuro. Revista 

USP. São Paulo, nº 101, março/abril/maio 2014, p. 115. Disponível em 

https;//www.revistas.usp.br/revusp/article/viewFile/87818/90740.  
153 Idem, ibidem, p. 115.  
154 Idem, ibidem, p. 115.  
155 Ibidem, p. 120.  
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em 2005, não foi considerada por Kerche em sua análise desta instituição como 

instrumento apto a funcionar como elemento de Cheks and balances dado o seu 

caráter interno e corporativista.  

  De acordo com Almeida 156 , as carreiras jurídicas ligadas aos poderes 

burocráticos do Estado alcançaram grandes conquistas institucionais e corporativas 

com a Constituição Federal de 1988, com desdobramentos na Reforma do Judiciário 

de 2004:   

Ainda assim, creio que a combinação das garantias formais de 

autogoverno profissional conquistadas especialmente na 

Constituição de 1988, com a ideologia de função pública, presente 

especialmente na ideia corrente do Judiciário como poder 

republicano (mas não como serviço público, emblematicamente), 

expandidas para o Ministério Público e a advocacia, confere as 

bases institucionais e ideológicas para a construção de projetos 

políticos de autonomia profissional por parte das lideranças 

políticas desses grupos.   

  

  Com efeito, os juristas de modo geral constituíam um grupo coeso que soube 

captar o momento exato para a consolidação de suas carreiras e privilégios, 

propiciada pela habilidade profissional de entender a linguagem formal em que os 

novos desenhos institucionais que estavam sendo discutidos pelos deputados 

constituintes que estudavam não só a reforma do judiciário, como também a 

estruturação das demais carreiras jurídicas no âmbito da burocracia estatal. Além 

disso, releva mencionar que “ maioria dos membros da Comissão Provisória de 

Estudos Constitucionais convocada pelo Decreto 91.450 de 18/7/1985 Ou Comissão  

Afonso Arinos, como ficou conhecida; era composta por 32 bacharéis em direito entre 

os 49 integrantes”. Este mesmo perfil foi mantido na formação do congresso 

constituinte, onde havia 243 membros de formação jurídica, dentre os 559 

parlamentares157.   

                                            
156 ALMEIDA, Frederico Normanha Ribeiro de. A Nobreza Togada. As Elites Jurídicas e a Política da Justiça no 

Brasil. Tese apresentada para obtenção do título de Doutor em ciência Política. Universidade de São Paulo, 2010, 

p. 40. Disponível em www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8131/tde-08102010-1436000/pt-br.php  
157 ZAIDAN DE CARVALHO, Alexandre Douglas. Op. cit. p. 39 e 40.  
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Sobre as outras instituições que atuam na função de controle horizontal da 

esfera federal de acordo com a nova conformação burocrática da Constituição Federal 

de 1988, no plano do Poder Executivo, temos a AGU e a CGU.  

A AGU passou a exercer as atribuições que antes eram exercidas pelo 

Ministério Público Federal, como advogados da União. Sua atuação está disciplinada 

pelo art. 131 da CF, além de outros diplomas legais, cabendo-lhe representar judicial 

ou extrajudicialmente a União e o exercício das funções de consultoria e 

assessoramento jurídico do Poder Executivo.   

Observa-se assim, que incumbe à AGU prestar orientação jurídica a todos os 

órgãos do Poder Executivo Federal nos atos administrativos por eles praticados, além 

da redação e análise técnica dos atos legislativos praticados por esse Poder e suas 

entidades de administração direta e indireta.  

  Como órgão do Poder Executivo a quem está submetida, acredita-se que esta 

entidade pode ser considerada como agente de accountability horizontal, vez que tem 

a obrigação institucional de realizar a defesa do patrimônio da União e da 

administração direta e indireta a nível federal, gozando, entretanto, de relativa 

independência, vez que seus servidores não desfrutam de autonomia e das garantias 

constitucionais concedidas aos membros do Tribunal de Contas, do Poder Judiciário 

e do Ministério Público.   

 Conclui-se, assim que a atuação da AGU constitui um elo importante da cadeia 

dos cheks and balances, vez que, na tarefa de zelar por tais bens e direitos da esfera 

federal e ao sugerir a aplicação de sansões nas ações judiciais sob sua 

responsabilidade, acaba por fortalecer o Poder Executivo e equilibrá-lo em relação 

aos outros poderes, Legislativo e Judiciário.  

  Pela mesma razão apresentada em relação à AGU, admite-se a inclusão da 

Controladoria Geral da União (CGU), como órgão de accountability, envolvido com a 

função de controle institucional, vez que esta entidade, cujas obrigações estão 

fundamentadas no art. 74 da Constituição Federal, tem como atividade primordial o 
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exercício do controle interno do Poder Executivo, desempenhando as seguintes 

atribuições158:  

- avaliar a execução de programas de governo;  

- comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 

eficiência da gestão dos administradores públicos federais.  

- exercer o controle das operações de crédito e também exercer 

atividades de apoio ao controle externo, em cumprimento ao disposto no artigo 74 da 

Constituição Federal.  

Uma das atividades de grande importância exercida pela CGU – com o auxílio 

das Unidades Regionais, consiste no aprimoramento da gestão da execução das 

políticas públicas.  

A CGU também tem prerrogativa de executar ações investigativas voltadas para 

o combate à corrupção, propiciando a atuação da CGU em parceria com outros órgãos 

de controle tais como Polícia Federal, Ministério Público, Tribunal de Contas da União, 

Conselho de Atividades Financeiras (COAF), entre outros.   

 Destarte, um dos princípios informadores do sistema de freios e contrapesos baseia-

se no pressuposto de que as todas as esferas de poder governamental devem 

mutuamente se controlar.   

  No caso da AGU e da CGU, embora lhes falte o requisito da autonomia, vez 

que são órgãos de controle ligados ao Poder Executivo, exercem importante 

participação na extensa rede da burocracia estatal de forma a contrabalançar a 

atuação do TCU, ligado ao Poder Legislativo, compondo a rede de controles 

burocráticos.  

   Insta ponderar também que, embora tais agências tenham sido estruturadas 

com a Constituição Federal de 1988, o padrão de controle dessas duas entidades do 

Executivo, aparenta estar equilibrado entre o coeficiente de independência e 

responsabilização, inclusive pelo fato de que seu controle, embora de caráter político; 

é determinado, também, pela rede burocrática do Poder Executivo, que por sua vez, 

é controlado pelo Poder Legislativo.  

  

                                            
158   Site  do  Ministério  da  Transparência  e  Controladoria  Geral  da União. 

Disponível em www.cgu.gov.br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao.  
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 CONCLUSÃO:  

  

 Após o exame das principais instituições relacionadas às funções de controle 

e de accountability do Estado em âmbito federal, pode-se concluir que nesse âmbito, 

o papel mais importante cabe ao Poder Legislativo, através do TCU e de suas 

comissões; ao Ministério Público, como órgão independente e também; ao Poder 

Judiciário, vez que tais instituições estão no ápice da estrutura burocrática do Estado 

e para tal foram prestigiadas com alto grau de independência institucional.   

  Resta sublinhar, contudo, que os Poderes eleitos como o Executivo e o 

Legislativo, dependem de mais uma instância de controle, realizada de forma 

periódica, através das eleições, na forma de accountability vertical, ainda que 

considerada por O’Donnell, como uma modalidade fraca de accountability.  

   No entanto, os membros do TCU, por exemplo, embora estando vinculados ao 

Legislativo, uma vez indicados e empossados, passam a desfrutar de todas as 

garantias da magistratura, como vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade de 

vencimentos e outras, o que revela um balanceamento desequilibrado de poderes e 

funções; vez que, se tal órgão não dispõe de autonomia em suas decisões, vez que 

devem ser avalizadas pelo Legislativo para que possam ser executadas; é de se 

refletir,  então, sobre qual justificativa é possível considerar o amplo rol de garantias 

que lhe foram concedidas, quando se compara suas obrigações com as da AGU e da 

CGU.   

  Tais questões, embora importantes para a compreensão do equilíbrio 

democrático realizado pela accountability horizontal, escapam ao âmbito deste tópico, 

imbuído que foi, no propósito de apresentar apenas uma visão panorâmica dos órgãos 

relacionados com as funções de controle e accountability, analisando suas atribuições 

e sua independência em relação aos outros órgãos, inclusive como forma de dar 

sustentação e estabelecer os padrões sobre os quais será realizada a análise do  

Poder Judiciário.  

  Segundo Di Pietro159, os dois princípios basilares da administração pública que 

abrigam os demais, decorrem  da  bipolaridade  do  direito  administrativo     centrada  

                                            
159 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo,24ª Edição, São Paulo: Atlas, 2011, p. 64.  
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na liberdade do indivíduo e autoridade da Administração – são os princípios da 

legalidade e da supremacia do interesse público sobre o particular, que informam 

todos os demais ramos do direito público.  

   Ocorre que, como já disse Madison 160 , o governo é feito de 

pessoas e por isto deve ser dotado de atributos que possam controlar a natureza 

humana. A força dos princípios voltados para a ideia de bem comum, não é suficiente 

para deter a ambição humana:  

It is equally evident, that the members of each department should be as little 

dependent as possible on those of the others, for the emoluments annexed to 

their offices. Were the executive magistrate, or the judges, not independent of 

the legislature in this particular, their independence in every other would be 

merely nominal. 

  But the great security against a gradual concentration of the several 

powers in the same department, consists in giving to those who administer each 

department the necessary constitutional means and personal motives to resist 

encroachments of the others. The provision for defence must in this, as in all 

other cases, be made commensurate to the danger of attack. Ambition must be 

made to counteract ambition. The interest of the man must be connected with 

the constitutional rights of the place. It may be a reflection on human nature, 

that such devices should be necessary to control the abuses of government. 

But what is government itself, but the greatest of all reflections on human 

nature? If men were angels, no government would be necessary. If angels were 

to govern men, neither external nor internal controls on government would be 

necessary. In framing a government which is to be administered by men over 

men, the great difficulty lies in this: you must first enable the government to 

control the governed; and in the next place oblige it to control itself.   

 Livre Tradução:  

É igualmente evidente que os membros de cada Poder devem ter o 

menor grau de dependência possível em relação aos outros quanto à execução 

de suas funções. Se o Judiciário, o executivo, ou os juízes, não fossem 

independentes da eleição neste particular, sua independência em todos os 

outros seria meramente nominal. Mas a grande segurança contra uma 

                                            
160 MADISON, James. Number 51, Cheks and balances in The Federalist. The famous papers on the principles of 

American Government. HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. New York: Barnes & Noble Books, 

1996, p. 356.  
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concentração gradual dos vários poderes no mesmo departamento consiste 

em dar aos que administram cada departamento os meios constitucionais 

necessários e motivos pessoais para resistir às invasões dos outros. A provisão 

para a defesa deve, neste contexto, como em todos os outros casos, ser 

proporcionada ao perigo de ataque. A ambição deve ser feita para contrariar a 

ambição. O interesse do homem deve estar relacionado com os direitos 

constitucionais do lugar. Pode ser uma reflexão sobre a natureza humana, que 

tais dispositivos devem ser necessários para controlar os abusos do governo. 

Mas o que é o próprio governo, senão a mais ampla reflexão sobre a natureza 

humana? Se homens fossem anjos, nenhum governo seria necessário. Se os 

anjos governassem os homens, não seriam necessários controles externos ou 

internos sobre o governo. Ao enquadrar um governo que deve ser administrado 

pelos homens sobre os homens, a grande dificuldade reside nisso: primeiro 

você deve permitir ao governo controlar os governados; e no próximo lugar 

obrigá-lo a se controlar.  

      

   Na década de 90, observou O’Donnell o grau de independência de 

determinadas instituições brasileiras e concluiu ele existir um grande risco para o 

funcionamento da democracia ao deixar certas agências desvinculadas de um 

controle externo e de prestação de contas, interrompendo a rede de accountability.  

   Com a redemocratização, a Assembleia Constituinte procurou inspirar-se nos 

modelos mais funcionais do capitalismo de elite e até mesmo conseguiu reproduzir 

tais padrões na nova Constituição.   

 A Constituição Federal de 1988 inspirou a criação de leis extremamente 

importantes para a democratização do acesso à Justiça e moralização da máquina 

burocrática, tais como: Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90), Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei 8069/90), Lei da Improbidade Administrativa (Lei 

8429/92), Lei de Licitações (Lei 8666/93), Lei 9099/95 (Lei dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais, Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 

entre outras.    

  Não teve força suficiente, contudo, para impor diante dos interesses fortemente 

organizados, um padrão adequado de cheks and balances, com poderes equilibrados 

e dotados de controles internos e externos, essencial para a preservação do espírito 

democrático, o que já constituía uma grande preocupação desde o tempo dos 

Federalistas, por volta de 1788.  
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  Conforme refletiu O”Donnell161, a falta de controles democráticos através da 

accountability, abrem brecha para uma aplicação discricionária da lei e, amiúde, 

excessivamente severa aos fracos; ao mesmo tempo que permite inúmeros 

subterfúgios para que os privilegiados possam contorná-la ou simplesmente ignorá-la.     

 2.4   A evolução do estudo da accountability.  

  

 A análise da evolução do tema no Brasil tomou inicialmente como base a 

maioria das   publicações científicas que deram respaldo a esse trabalho, de acordo 

com as diversas fontes mencionadas nas notas de rodapé, onde se observa a 

predominância de publicações das áreas de Administração e Ciências Sociais, com 

frutíferas discussões sobre o tema em eventos anuais como os Encontros de 

Administração Pública e Governança e Congressos de Ciências Políticas e Sociais.   

 Nesse sentido, torna-se oportuna a menção do trabalho de Pereira, Castro 

Silva e Araújo, apresentado no XIV Congresso de Controladoria e Contabilidade da  

USP, sob o tema “Análise da Produção Científica sobre Accountabilty na área da 

Administração Pública, em que os autores apontam a evolução da pesquisa sobre o 

tema no Brasil.  

  Referido trabalho concluiu que, além do deficit de accountability na democracia 

nacional, a produção acadêmica sobre o tema apresentou períodos de pico e de 

queda, com uma tendência geral para a queda, vez que, em 2011 (último ano 

analisado), foi publicado somente um artigo no EnANPAD- Encontro Nacional de  

Pós-Graduação em Administração, o que os levou a concluir que a literatura nacional 

parece seguir a tendência da literatura internacional, em que se identificou pouco 

interesse sobre o tema162.  

 Cumpre ressaltar, também, que as pesquisas sobre o tema provenientes da área de 

Sociologia e Política, Sociologia do Direito e História, contribuíram com um importante 

conteúdo para a concretização desse trabalho, notadamente no campo da democracia 

                                            
161 O’Donnell, Guillermo. Poliarquias e a (In) Efetividade da lei na América Latina. Tradução de Octacilio Nunes.  

Novos Estudos, julho de 1998, p. 44. Disponível em https;//unpabimodal.unpa.edu.ar/bibiografia/00-
A0190/00A0190.pdf  
162 PEREIRA, Maria da Glória, CASTRO SILVA, Wendel Alex, ARAÚJO, Elisson Alberto Tavares, Novas Perspectivas 

na Pesquisa Contábil. Análise da Produção Científica sobre Accountability na Área da Administração Pública. 

Disponível em www.congressousp.fipecafi.org.  
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e sua relação com a “accountability”, conforme se observa através das inúmeras 

citações de autores das referidas áreas.   

  Uma lacuna importante observada nas diversas pesquisas do tema foi em 

relação aos trabalhos voltados para o órgão federal encarregado de realizar a 

fiscalização das receitas dos contribuintes. Na perspectiva teórica apresentada, a 

Receita Federal163, vinculada ao Ministério da Fazenda, inserida no organograma 

burocrático do Poder Executivo, tanto quanto a AGU e CGU, possui, por sua própria 

natureza, função fiscalizatória e sancionatória em relação às prestações de contas 

das pessoas físicas e jurídicas de nacionalidade brasileira, com relação aos impostos 

federais. Não se constatou, porém, estudo que analise a Receita Federal como órgão 

de accountability.  

  No campo do direito constatou-se também uma fraca produção acadêmica.  

De acordo com o banco de teses e dissertações da CAPES164, a inserção do 

termo “accountability” apresentou um total de 41 trabalhos de mestrado e 2 de 

doutorado no ano de 2016, sendo que desse total, uma grande maioria abordava 

apenas assuntos correlatos ao tema de que trata o presente trabalho e envolviam 

matérias de direito ambiental, direito penal ou administrativo, com exceção do trabalho 

de Poliana Pereira dos Santos, intitulado “Transparência do voto e a Regulamentação 

legal do Sistema Proporcional brasileiro: Accountability vertical e qualidade da 

democracia”.  

  Com relação ao desenvolvimento do estudo teórico da “accountabilty” 

observou-se que o trabalho de O’Donnell 165  ao distinguir as duas espécies de 

accountability vertical e horizontal, foi fundamental para o aprimoramento deste 

estudo, inclusive por ter propiciado um ponto de partida para os autores que dele 

dissentiram sobre alguns aspectos do tema, como por exemplo, a mencionada 

necessidade ou não da sansão ou punição como integrante da definição de 

                                            
163 Receita Federal do Brasil. Responsável pela administração dos tributos de competência da União, inclusive 

previdenciários e aqueles incidentes sobre o comércio exterior, abrangendo parte significativa das contribuições 

sociais do País. Também subsidia o Poder Executivo federal na formulação da política tributária brasileira, previne 
e combate a sonegação fiscal, o contrabando, o descaminho, a pirataria, a fraude comercial, o tráfico de drogas 

e de animais em extinção e outros atos ilícitos relacionados ao comércio internacional. Disponível em 

www.receita.gov.br.   
164 Portal de Periódicos CAPES/MEC- Disponível em www.periódicos.capes.gov.br.    
165 O’Donnell, Guillermo. Accountability horizontal e Novas Poliarquias. Op. cit. p. 98.   
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accountability ou a discussão sobre a inclusão da mídia e dos grupos sociais entre os 

integrantes da accountability vertical.  

   Nesse sentido, Ceneviva166:  

  

 Guillermo O’Donnell (1998, 1999, 2003) foi seguramente, o pioneiro na 

distinção e conceituação de diferentes formas de accountability. Sua 

classificação, considerada até hoje uma das principais referências na literatura 

de ciência política, estabelece uma diferenciação espacial entre accountability 

horizontal e accountability vertical.  

 A accountability vertical refere-se às atividades de fiscalização dos cidadãos e 

da sociedade civil que procuram estabelecer formas de controle ascendente 

sobre governantes e burocratas. De acordo com O’Donnell tais atividades 

compreendem: o processo eleitoral “presumivelmente a principal faceta da 

accountability vertical”, instrumentos de democracia direta como plebiscitos e 

consultas públicas; e ações de organizações da sociedade civil e da mídia que 

busquem expor transgressões e delitos cometidos por agentes públicos no 

exercício do poder.  

 A accountability horizontal, segundo O’Donnell, dá-se por meio dos 

mecanismos institucionalizados de controle e fiscalização mútua, na forma de 

freios e contrapesos, entre os Poderes (ou Cheks and Balances”, como, a partir 

de Madison, ficaram conhecidos tais mecanismos na literatura de t4radição 

anglo-saxônica), mas também mediante a atuação de outras agências 

governamentais que têm por finalidade específica o monitoramento e a 

fiscalização do poder público e de outros órgãos estatais, tais como os tribunais 

de contas no Brasil.  

 A classificação de O’Donnell certamente marcou um ponto de não retorno na 

literatura, estabelecendo, como foi observado por Mainwaring (2003:20), uma 

nova agenda para debates e pesquisas acerca das formas não eleitorais de 

controle sobre as autoridades e organizações governamentais. Contudo, o 

acúmulo de estudos de orientação empírica tem colocado em evidência 

algumas limitações e problemas de sua conceituação.  

  

                                            
166 CENEVIVA, Ricardo. Accountability: novos fatos e novos argumentos- uma revisão da literatura recente. EnAPG- 

Encontro de Administração Pública e Governança- São Paulo- 22 a 24 de novembro de 2006, p. 5.  

Disponível em www. Anpad.org.br/admin/pdf/ENAPG.118.pdf   
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 Referidas divergências doutrinárias ainda continuam sendo discutidas, embora 

tenha havido um certo consenso em torno da discussão sobre o papel de grupos de 

influência como ONGs e da mídia, não como elemento de accountability vertical, como 

entendia O’Donnell, mas sim como elemento de outra espécie de accountability 

denominada social ou societal, embora também não haja forte consenso sobre tais 

espécies de accountability.   

  Assim, por exemplo, temos alguns autores que englobam certos mecanismos 

democráticos diferentes das eleições, previstos nos diplomas legais, como 

mecanismos de accountability democrática: Ceneviva167 e Loureiro e Abrucio168.  

  No Brasil, os autores que adotam a classificação da accountability social ou 

societal, na qual incluem as atuações da sociedade civil e da mídia, atuando como 

principal na relação com a autoridade pública, são, dentre outros: Ceneviva 169 , 

Xavier170, Romagnoli171 e Barros172.   

  

 CONCLUSÃO:  

 

  

  Em sede de conclusão, torna-se importante avaliar as possibilidades do 

desenvolvimento da accountability. Tratar-se de tema de suma importância, por 

determinar métodos próprios de avaliação de uma democracia, baseado na análise 

dos institutos democráticos como as eleições, ou avaliar o entrelaçamento dos entes 

                                            
167 Ibidem, pp. 5 e 6.  
168 LOUREIRO, Maria Rita e ABRUCIO, Fernando Luiz. Incrementalismo, negociação e accountability: Análise 

preliminar das reformas fiscais no Brasil. Caxambu. Trabalho apresentado no grupo de políticas públicas da 

ANPOCS (GT14), outubro de 2002, p. 2.  
169  CENEVIVA, Ricardo. Accountability: novos fatos e novos argumentos- uma revisão da literatura recente. 

EnAPG- Encontro de Administração Pública e Governança, 2006. São Paulo, p. 10. Disponível em 

www.anpad.org.br/admin/pdf/ENAPG118.pdf.  
170  XAVIER, Roberto Salles. Accountability e suas Múltiplas Abordagens: um Balanço Teórico, XXXV Encontro da  

ANPAD, Rio de Janeiro, 4 a 7 de setembro de 2011, p. 9.Disponível em www.anpad.prg.br/adm.pdf/APB649.pdf  
171   Romagnoli, Rafael e ROMAGNOLI, Mariana Ap. Ferrari Gouveia. Accountability e suas Dimensões. 
UNICAMPSP, abril/2015, pp. 18 e 19. Disponível em www.pdpp.2015 
.sinteseseeventos.com.br/arquivo/download.public?. 
172   BARROS, Jorge Luiz Rodrigues de Barros. Qualidade da Democracia e Accountability: O Brasil pode ser 

medido? Brasília, 2008. Disponível em www.bd.camara.gov.br/bd/handle/bd.camara/3865.   

 

http://www.pdpp.2015/
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públicos, em função dos ckeks and balances, através dos critérios da independência 

e responsabilidade.  

  Contudo, torna-se difícil predizer sua evolução ou crescimento, vez que seu 

desenvolvimento ainda está restrito a poucas áreas do conhecimento como 

administração de empresas, administração pública e ciências sociais, embora 

constitua uma ferramenta de valor para auxiliar diversas disciplinas que abordam 

temas relacionados com a democracia e matérias correlatas à gestão democrática e 

financeira do Estado.   

 Acredita-se, porém, que o estudo da accountability forneceria uma excelente 

contribuição no campo do Direito; vez que as poucas matérias que abordam a 

importância e o significado da democracia fazem parte das disciplinas de sociologia 

jurídica e filosofia do direito; que, infelizmente, não são matérias consideradas 

relevantes para a formação do profissional do direito.   

  Esta falta de cultura democrática na ciência Jurídica representa um grande 

prejuízo para a accountability no Brasil, tendo-se em vista o fato de que os cargos 

mais importantes de nossa República, que detêm o poder de conduzir os destinos da 

nação, são efetivamente ocupados por profissionais da área jurídica, que muitas vezes 

não demonstram grande apreço pela democracia, o que representa um grande 

retrocesso social, como destaca Cardoso173 em sua tese de doutorado, ao apontar as 

duas possibilidades de atuação do Sistema de Justiça:   

   Parte-se da hipótese que o sistema de Justiça tanto pode favorecer o 

Aprofundamento democrático quanto, ao contrário, obstaculiza-lo. Atuar pelo 

aprofundamento democrático significará, no contexto da pesquisa, operar pela 

transformação de relações de poder desigual, mitigando os efeitos da 

dominação delas decorrente, limitando o exercício do controle estatal pela via 

criminal. De outro lado, obstaculizar o aprofundamento democrático significará 

atuar pela blindagem das elites, destinando às classes populares as forças da 

segurança pública e o sistema prisional, representando, ao fim e ao cabo, uma 

expressão da luta de classes com caráter higienista. 

                                            
173 CARDOSO, Luciana Zaffalon Leme. Uma espiral elitista de afirmação corporativa: blindagens e criminalizações 

a partir do imbricamento das disputas do Sistema de Justiça paulista com as disputas da política convencional. 

Tese apresentada à Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, como 

requisito para obtenção do título de Doutora em Administração Pública e Governo, 21/2/2017, p. 2 Disponível 

em bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/18099.  
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 CAPÍTULO 3   

O Poder Judiciário e a Accountability  

3.1 Aspectos relevantes da evolução histórica e doutrinária do Poder Judiciário 

- A neutralidade do Poder Judiciário no Estado Liberal e no Estado Social de 

Direito.  

  

  Com a decadência do absolutismo, o Poder Judiciário foi inserido no patamar 

de um Poder do Estado, junto com o legislativo e o judiciário, constituindo a complexa 

base de sustentação do moderno Estado de Direito, fundado nos princípios basilares 

da soberania nacional e da divisão de poderes.   

  De acordo com Ferraz Jr. 174 , a teoria clássica da divisão dos poderes, 

construída com um claro acento anti-hierarquizante, para implodir a concepção mono-

hierárquica do sistema político monárquico, irá garantir, de certa forma, uma 

progressiva separação entre política e direito, regulando a legitimidade da influência 

política no governo, que se torna fortemente neutralizada no Judiciário, dentro dos 

quadros ideológicos do Estado de Direito.   

  Com efeito, a neutralidade política do judiciário pactuada na tripartição de 

poderes fundamentava-se na imparcialidade do juiz e no caráter necessariamente 

apartidário do desempenho de suas funções, além da consagração da lei como a 

principal fonte do direito.   

 Um dos fatores que vai propiciar o caráter politicamente neutro do judiciário, 

segundo Ferraz Jr.175, consistiu no processo de subsunção do fato à norma para a 

aplicação do direito; afastando, assim, o juiz do jogo de interesses concretos 

envolvidos na lide. Isto porque, o atendimento dos interesses em jogo, ao ser 

determinado pela lei, poupa a figura do juiz de uma responsabilização ética ou moral 

decorrente de sua decisão.   

                                            
174 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. O Judiciário frente à separação de poderes. Um princípio em decadência? Revista 

USP nº 13, p. 14. Disponível em www.revistas.usp.br/revistausp/article/view/26935. 
175   Ibidem, p. 15.  
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  Destaca ainda Ferraz176 a posição privilegiada da lei como fonte do direito em 

sintonia com a função instrumental que o processo passou a desempenhar. Tratava-

se da necessidade finalística de alimentar as expectativas normativas a longo prazo, 

consistentes no valor simbólico de realização da justiça, da paz social, da garantia dos 

direitos individuais reconhecidos constitucionalmente; valores esses consagrados 

também no princípio da segurança jurídica.  

  Verifica-se, portanto, que o princípio da legalidade consistiu numa característica 

fundamental do Estado liberal, através do qual se determina a submissão de todos à 

lei oriunda do órgão máximo de representação popular, constituído pelo Parlamento. 

E como corolário do princípio da legalidade, incide o princípio da igualdade perante a 

lei ou igualdade formal, vez que decorrente de uma lei geral e abstrata177, prolatada 

pelo Parlamento.  

 Destarte, no modelo desenhado pelo liberalismo do Estado Moderno, a 

legislação sempre ocupou um papel central, conferindo ao Judiciário o papel de um 

poder neutro, imune às influências políticas, econômicas ou de qualquer outra 

natureza provenientes do ambiente externo; ao menos do ponto de vista formal178.  

  Na visão de Campilongo, a submissão do juiz à lei em termos estritos, decorreu 

da estrutura codificada do ordenamento jurídico que, “de acordo com a racionalidade 

então prevalecente, vê a ordem jurídica como completa, não contraditória, sem 

lacunas ou antinomias, vez que impõe ao juiz, em tese, uma rígida e linear submissão 

à lei”. Deste modo, a decisão judicial é entendida como a submissão do fato à norma. 

Além disso, para Campilongo, por conta desse sistema jurídico, o Judiciário tornou-se 

o único poder obrigado a decidir, sendo-lhe proibida a denegação da justiça em razão 

do princípio do “non liquet”178.  

 A neutralização do Judiciário, na visão de Ferraz Jr., representou, inicialmente, 

um progressivo afastamento do direito de suas bases sociais, verificando-se com o 

tempo, também um distanciamento ético do judiciário em relação à sua própria 

atuação. Além disso, enfatiza este autor que a neutralização ressalta a importância da 

                                            
176 Idem, p. 15.  
177  ROCHA, José de Albuquerque. Estudos sobre o Poder Judiciário. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 127.     

CAMPILONGO, Celso Fernandes. Política, sistema jurídico e decisão judicial. São Paulo: Max Limonad, 2002, p. 

27.  
178 CAMPILONGO. Op. cit. p. 34 a 37.  
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imparcialidade do juiz e o caráter necessariamente apartidário do desempenho de 

suas funções, tudo para dar sustentação ao nascente Estado Liberal de direito 

burguês179.  

  Observa-se, pois, que a neutralidade do judiciário, constituiu um elemento 

indispensável à conformação do Estado de Direito, assentado no princípio da 

separação de poderes, embora não se possa afirmar que este Poder sempre se 

manteve distanciado dos meandros da política. Ademais, a previsão da neutralidade 

é afetada por diversos fatores que vão desde as peculiaridades da ciência jurídica que 

obriga o juiz a sentenciar, sob a questionável suposição de um ordenamento jurídico 

totalizante; da problemática envolvendo a atividade hermenêutica, até os elementos 

relativos à personalidade do juiz.   

  Segundo Rocha180 , a autonomia do Judiciário no Estado Liberal pode ser 

deduzida através da análise de sua posição frente à divisão de poderes. Sob esse 

parâmetro, observa que o judiciário desempenhava principalmente uma função 

garantista, com autonomia apenas relativa, vez que se limitava a assegurar o 

desenvolvimento da ordem natural existente na sociedade, configurando, destarte, 

mero mantenedor de uma ordem espontânea, que lhe é exterior, correspondendo, 

assim, à figura de um árbitro neutro e independente dos conflitos sociais.  

  Também para Campilongo181, tanto no Estado Liberal, quanto no Estado Social, 

o Legislativo e o Executivo, nessa ordem, exerceram um papel preponderante, 

hierarquicamente superior ao do judiciário na conformação do sistema político:  

  

O Estado nacional e sua legislação, durante muito tempo, foram os 

protagonistas de um processo político que dependia de um Judiciário que 

operasse com categorias cerradas e, em contrapartida, detivesse o monopólio 

das funções judicantes. O Judiciário não legisla e nem administra a coisa 

pública.  

  Conforme ficou pontuado nos parágrafos anteriores sobre a estruturação do 

Poder Judiciário no liberalismo clássico, a neutralidade do Judiciário constituiu um 

elemento essencial para a consolidação do Estado de Direito, ao lado dos princípios 

                                            
179  FERRAZ Jr. Op. cit. p. 16.  
180  ROCHA. Op. cit. p. 128.  
181  CAMPILONGO. Op. cit. p. 25.  
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da soberania (representada pela nação soberana) e separação de poderes. Cabe 

indagar, no entanto, à guisa de conclusão, o que significou na prática essa 

neutralidade.  

   Segundo Ferraz Jr, que toma como parâmetro a atuação da Suprema Corte 

dos Estados Unidos, a neutralização política do judiciário não significou um 

alheamento político:  

  

Como disse Hughes, um ex-presidente da Suprema Corte norte-americana, no 

início deste século: “Estamos regidos por uma Constituição, mas esta  

Constituição é o que os juízes decidem que é”. Nos Estados Unidos, num 

primeiro período, que vai de 1801 a 1835, sob influência de Marshall, o 

exercício de uma competência politicamente neutralizada deu-se pela tese do 

controle judicial do federalismo e depois da constitucionalidade das leis. Nessa 

época, a Suprema Corte foi se firmando como regulador da via constitucional. 

Num segundo período, que alcança até o ano de 1937, com um interregno de 

autolimitação no tempo de Roosevelt que dura até 1954, o controle se expande, 

passando os juízes daquela corte a assumir a função de verdadeiros guardiões 

da própria legitimidade constitucional, exercendo o controle até de emendas à 

Constituição, em nome de princípios gerais superiores ínsitos ao próprio texto 

constitucional. Data dessa época a expressão “governo de juízes”. Isso não 

fazia do Judiciário um poder político, mas lhe dava competência para atuar 

como um freio às aspirações política de outros poderes, o que não destruía a 

aspiração liberal do estado de direito, pois a relação de independência e 

harmonia que devia existir entre os poderes exigia um princípio com força 

capaz de controlar as paixões políticas182.  

  

 O advento do Constitucionalismo e o reconhecimento dos direitos sociais, irão 

provocar importantes transformações no Estado Liberal, marcado pela suposta 

separação entre Estado e Sociedade, imunidade do judiciário e monopólio legislativo 

do Parlamento. O Estado intervencionista do século XX vai desafiar o papel da 

neutralidade do Judiciário, que passará a participar mais intensamente da questão 

relacionada às políticas públicas, de forma a assumir uma posição denominada 

doutrinariamente de “ativismo judicial”, afetando também a própria ciência jurídica, 

                                            
182 FERRAZ JR. Tércio Sampaio. Op. cit. p. 16.  
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com a proliferação de legislação avulsa e uma nova configuração do princípio da 

separação de poderes:  

  

O individualismo do século XX – que do prisma jurídico, tem contraponto na 

imagem de um Judiciário que decide com suporte num ordenamento completo, 

produzido por um legislador racional e tem suas decisões estabilizadas com 

base na “coisa julgada” – vai ceder espaço, gradativamente, ao coletivismo do 

Estado Social. O ordenamento jurídico vai sendo substituído por uma legislação 

“descodificada”, que rompe com as noções de unidade formal do ordenamento 

e aponta na direção de múltiplos sistemas normativos_. O legislador atual, 

premido pela complexidade das matérias objeto de regulação e pela velocidade 

das demandas, é menos o porta-voz dos “interesses gerais” que tinham acesso 

ao Parlamento do século XIX, ou seja, exclusivamente a burguesia, e mais um 

representante de interesses corporativos e contraditórios. Muito difícil, nesse 

contexto, manter a ficção da racionalidade do legislador. Por fim, a “coisa 

julgada”, que tinha por objetivo, no Estado liberal, estabilizar a decisão, agora, 

no direito do Estado social, construído para facilitar a atuação de um Estado 

dedicado a intervir e transformar a sociedade, torna-se um instrumento de 

discutível utilidade para algumas situações-limite_.183  

  

  Na visão de Ferraz Jr., o advento do Estado Social alterou até mesmo alguns 

elementos constitutivos do Estado de Direito, entre os quais a separação entre o 

Estado e a sociedade, de forma a desfigurar o padrão da liberdade, que passou a ser 

visto não mais como postura negativa, de não interferência, mas sim positiva, 

consistente numa ação a ser empreendida para favorecer o acesso à cidadania.   

  Em consequência desse processo, aflorou-se o direito à igualdade material, 

consistente no dever do Estado de oferecer acesso a todos à plena cidadania. Nesse 

panorama, os poderes legislativo e executivo entraram em processo de expansão com 

a recém estipulada obrigação de conceder uma “cidadania social” e não apenas a 

sustentação de seu contorno jurídico-formal184.  

  Tal trajetória característica do constitucionalismo contemporâneo, culmina por 

repercutir na atuação do Judiciário que vai sendo compelido a abandonar sua postura 

                                            
183 CAMPILONGO, Celso. Op. cit. p. 33. 
184  186 FERRAZ Jr. Op. cit. p. 18.  
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de neutralidade formal para participar da consecução finalística do Estado Social, o 

que acaba por deixa-lo mais exposto à crítica pública, principalmente através da 

mídia185:  

 Com efeito, a constante exposição midiática do judiciário vai estimular nesse 

poder uma indevida preocupação com a opinião pública e a imagem, que somente 

aos políticos deveria ocorrer, o que também contribuirá para a tendência de politização 

da justiça186.  

  

 A repolitização do Judiciário, tese colocada abertamente pelos adeptos do 

chamado “uso alternativo do direito”, coloca, no entanto, um problema de não 

fácil solução. A expansão tecnológica e as possibilidades de consumo na 

sociedade de massas, fazem da política, ela própria, um bem de consumo. Não 

há mais apenas atos políticos, interesses políticos, objetivos políticos, mas um 

verdadeiro marketing de manipulação política da própria política.  

 Esse marketing serve-se dos meios de comunicação e provoca uma hipertrofia 

do poder que acaba por atingir o próprio Judiciário de forma paradoxal: sua 

neutralização torna-se, ela mesma, política, isto é ela é politicamente 

contaminada, passando a sustentar-se por meios políticos, como a busca de 

apoio da opinião pública, a geração de consenso popular, a manutenção da 

imagem (o juiz “Progressista”, a decisão conforme a vontade do povo), a busca 

do prestígio (a decisão de repercussão nacional, a entrevista na TV) etc. O 

risco, nisso tudo, fica, no entanto, por conta de uma rendição da Justiça à 

tecnologia do sucesso, com a transformação do direito em simples e corriqueiro 

objeto de consumo.  

  

  Conforme sumariza Campilongo 187 , a passagem do Estado Liberal para o 

Estado social, vai desestruturar o modelo de equilíbrio entre os Poderes, aumentando 

a discricionariedade do Executivo e estabelece no século XX, uma nova forma de 

controle, que no período liberal só existia nos Estados Unidos: O controle judicial da 

constitucionalidade das leis.  

  

                                            
185 Ibidem, pp. 19 e 20.  
186 Ibidem, p. 21.  
187 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Op. cit. p. 32.  
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3.2    Aspectos relevantes do Poder Judiciário no Brasil: a Assembleia Nacional 

Constituinte e a questão da accountability do Poder Judiciário.  

  

  A abordagem atual do Poder Judiciário no Brasil tem como ponto de partida o 

processo de democratização do Brasil, que pode ser demarcado com a eleição de um 

Presidente da República, depois de 21 anos de governo autoritário e o período 

imediatamente subsequente, com a criação da Assembleia Geral Constituinte, 

encarregada de elaborar uma nova constituição.  

  Uma das grandes preocupações dos constituintes consistia no fortalecimento 

da autonomia do Poder Judiciário, como salvaguardas do Estado de Direito, visando 

a tornar, realmente efetivo e não meramente formal, no dizer de Sadek e Arantes188, 

o princípio da independência dos poderes.  

  Toma-se como referência para tal período, a pesquisa de Zaidan de 

Carvalho189, que retrata a Assembleia Nacional Constituinte de 1987/1988 como um 

ambiente fortemente polarizado por diversos grupos de interesse corporativos, 

constituídos nos últimos anos da ditadura militar, onde as decisões políticas sofreram, 

muitas vezes, a influência dos agentes políticos envolvidos no processo.  

   Referida pesquisa tomou por base um recorte de 248 publicações da 

imprensa nos anos de 1986 a 1988, cujos artigos retratam as diversas maneiras de 

analisar o Poder Judiciário, segundo as observações de jornalistas, professores e 

membros da magistratura, além de juristas, advogados e dos próprios membros 

desse poder.  

  Observa-se, destarte, a efervescência política que contagiou o cenário onde se 

discutia a futura organização institucional do país e a atuação do judiciário na defesa 

de seus interesses:  

  

Por outro lado, a constituinte foi um momento de alta contingência sobre a 

organização institucional do poder político e da distribuição de competências. 

A observação sobre as relações subjacentes envolvidas na composição das 

                                            
188 SADEK, Maria Tereza; ARANTES, Rogério Bastos. A crise do Judiciário na visão dos juízes. Revista USP, p.  
189 ZAIDAN DE CARVALHO, Alexandre Douglas. Juscorporativismo: os juízes e o judiciário na Assembleia Nacional 

Constituinte. Revista Brasileira de Estudos Políticos. Belo Horizonte. N. 1114. Jan.jun.2017. Disponível em 

http://www.pos.direit.ufmg.br/rbep/article/vieu/424/401. Acesso em 16/8/2017, p. 31.  

http://www.pos.direit.ufmg.br/rbep/article/vieu/424/401
http://www.pos.direit.ufmg.br/rbep/article/vieu/424/401
http://www.pos.direit.ufmg.br/rbep/article/vieu/424/401
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comissões, nos mecanismos de votação e redação, além das disputas 

partidárias sobre o significado do regimento, pode oferecer uma visão sobre 

como a política e o direito mutuamente se condicionaram no desenho 

institucional do Poder Judiciário e do Supremo Tribunal Federal, limitando 

escolhas, por um lado, e reforçando privilégios de classe, por outro190.  

   

    Consta ainda da pesquisa que a maioria das matérias, num total de 133 

publicações, eram centradas em temas relativos a questões corporativas genéricas 

(63), controle externo (34) e STF/Tribunal Constitucional (36)191. Quanto à composição 

da Comissão Provisória de Estudos Constitucionais convocada pelo Decreto 91.450, 

de 18 de julho de 1985 ou Comissão Afonso Arinos; revela que dentre os 49 

integrantes, 32 eram bacharéis em direito.   

 O Poder Judiciário, entretanto, segundo referida pesquisa, ao mesmo tempo 

que manteve seu padrão fechado à interferência da esfera pública e avesso à crítica, 

confiava ao Supremo a defesa de suas prerrogativas.   

  Destarte, o Presidente do Supremo, Moreira Alves, comunicou ao Presidente  

Sarney o desejo da Corte de ser ouvida pela Comissão, sobre as mudanças do 

Judiciário, esclarecendo, ainda, que deixariam de se pronunciar sobre a composição 

da referida comissão, pois; de qualquer forma, como guardiões da Constituição, iriam 

manifestar-se caso houvesse algum recurso considerando inconstitucional o processo 

de convocação192.  

  Um dos ministros que demonstrou mais ativismo na defesa das prerrogativas 

do judiciário, Oscar Dias Correia, passou a divulgar suas palestras sobre o tema 

voltado à função política do Judiciário e do Supremo, no sentido de frisar que esse 

Tribunal desempenhava a função política de reequilibrar a “interdependência 

ameaçada ou a harmonia atingida”, refletindo, assim, o caráter ambíguo de tal postura, 

como parte e juiz em causa própria, o que colocava em xeque o componente da 

imparcialidade nas demandas políticas surgidas naquele período193.   

                                            
190  Ibidem, p. 34.  
191  Ibidem, p. 39.  
192   Ibidem, p. 41. 

 
193  Ibidem, p. 42.  
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 No que tange à discussão dos problemas da justiça, eram quase uníssonas as 

questões levantadas em torno da falta de autonomia como impedimento para a 

consecução de uma estrutura adequada; além da sobrecarga de trabalho como 

resultado da escassez de juízes e servidores e, ainda sobre o alto custo do serviço 

judicial, como reflexo da desigualdade da estrutura social, limitando o acesso à 

justiça194.  

   Uma das poucas vozes dissonantes dos discursos defensivos da corporação, 

representada pelo Ministro Moreira Alves; criticava a incoerência da demanda 

centralizada na celeridade processual, versus segurança jurídica, além de referir-se à 

decadência do ensino jurídico no país e a inoportuna a discussão dos problemas do 

Judiciário em sede constitucional195.  

  O desenvolvimento dos trabalhos constituintes passou a ser marcado pela 

insatisfação da magistratura com o conteúdo no anteprojeto, culminando com a 

entrega ao Presidente Sarney de uma moção assinada por 803 juízes, em setembro 

de 1986. Esta rejeição, principalmente no que tange à sua transformação em Corte 

Constitucional, também era endossada pelo STF, constituído à época por uma corte 

composta majoritariamente por ministros nomeados pelos militares196.   

  Em maio de 1987, o ministro Sydney Sanches deu publicidade à pauta de 

reivindicações do STF a serem avalizadas pela Comissão197:  

  

1) autonomia orçamentária e administrativa, nos planos federal e estadual, 

com a submissão da proposta orçamentária diretamente ao legislativo;  

2) a permanência da exclusividade do PGR para a propositura da 

representação de inconstitucionalidade;  

3) oposição à criação do STJ e manutenção da competência do Supremo para 

o julgamento dos recursos extraordinários com alguns ajustes;  

4) oposição à transformação do Tribunal em Corte Constitucional por ofensa 

ao princípio federativo;  

                                            
194  Ibidem, p. 42.  
195  Ibidem, p. 44.  
196  Ibidem, p. 45. 
197   Ibidem, p. 47. 
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5) criação dos Tribunais Regionais Federais;  

6) exclusão da competência da justiça militar para julgar civis;  

7) extinção dos juízes classistas na justiça do trabalho;  

8) mudança nas regras de promoção da magistratura para evitar a perda de 

quadros;  

9) criação de novos tribunais de alçada  

10) criação dos juizados especiais de pequenas causas;  

11) gratuidade da justiça;  

12) oficialização dos cartórios, a serem remunerados por recursos públicos, 

porém, mantidos os titulares de então.   

  

   Até aquele momento, a maior oposição ao projeto centralizava-se na criação 

do Tribunal Constitucional, fora da organização do Judiciário, vez que com ela, o STF 

deixaria de ser o intérprete da Constituição, vindo a tornar-se mera corte recursal. 

Embora tal proposição fosse apoiada pelos políticos defensores do parlamentarismo, 

nem mesmo o Executivo como um todo, tinha motivos para defender a proposta; vez 

que, além de representar a perda da exclusividade na indicação e nomeação dos 

ministros do STF, deixaria também de contar com uma eventual influência em relação 

aos ministros nomeados em sua gestão para ações de seu interesse198.   

  Não era, contudo, a criação do Tribunal Constitucional, o projeto que mais 

estimulava a mobilização do Judiciário. Esta era determinada pela proposta da 

instituição do controle externo das funções administrativa e disciplinar do Poder 

Judiciário. Até então, tal atividade era realizada pelo Conselho Nacional da 

Magistratura, composto por 7 ministros integrantes do STF199.  

 A proposta de Controle Externo e criação do CNJ deu lugar até mesmo a 

paralisações do serviço judicial em várias regiões do país. Em São Paulo, por 

exemplo, o órgão especial do TJ divulgou matéria caracterizando aquela possibilidade 

“como o pior momento da história do Judiciário”. A partir daí a rejeição foi canalizada 

por meio de uma mobilização política organizada em franca oposição à defesa do 

                                            
198 Ibidem, p. 48. 
199 Ibidem, p. 52.  
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projeto que tinha a seu favor grande parte da OAB e do Instituto dos Advogados 

brasileiros, que viam na proposta um mecanismo de democratização do Judiciário, a 

exemplo do que ocorrera na Itália200.   

 Havia, ainda, outros assuntos que preocupavam os constituintes: Plínio 

Sampaio, externou a necessidade de ampliar os controles sobre gastos com salários, 

vez que cabia aos magistrados fixarem seus próprios vencimentos, assim como 

ocorria com os parlamentares. A ausência de transparência na remuneração da 

magistratura decorria do pagamento de parcelas autônomas pagas cumulativamente 

com os vencimentos impedia até mesmo o conhecimento do real salário dos juízes201.  

   Com o impacto gerado, a expressão “controle externo” acabou por ser 

suprimida do projeto por iniciativa do constituinte José Maria Eymael e a composição 

e organização do CNJ foi remetida à lei complementar202.  

 Ao final, quando por ocasião da votação da constituinte no primeiro turno do 

plenário, em meio a notícias de paralisações e críticas por parte do Judiciário, o 

anteprojeto do parlamentar Bernardo Cabral acabou por ser aprovado com a exclusão 

do art. 144, que instituía o CNJ.  

   Sobre tal aprovação, Celso Campilongo comentou no Jornal da Tarde, em 

11.4.1988, que o capítulo do Judiciário não inovava a ordem Jurídica e exemplificava 

o seu fracasso e a vitória do corporativismo, com a supressão do CNJ e das demandas 

por maior participação popular.    

Por ocasião da votação em segundo turno, realizado em agosto, mais duas 

reivindicações da magistratura foram acolhidas no sentido de incluir o livre provimento 

dos cargos em comissão nos tribunais – independentemente de concurso e a 

concessão de aposentadoria integral para os juízes203.  

 Para Sadek204, as garantias constitucionais concedidas ao Judiciário visaram 

resguardar sua independência contra a interferência de outros poderes e propiciaram 

                                            
200 Ibidem, p. 53.  
201 Ibidem, p. 54.  
202 Ibidem, p. 58. 
203 Idem, ibidem, p. 60.  
204 SADEK, Maria Tereza. A organização do Poder Judiciário no Brasil, in SADEK, MT., org. Uma introdução ao 

estudo da justiça (online). Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2010, p. 15. Disponível em 

http://books.scielo. org.  
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a transformação da instituição, tornando-a simultaneamente mais complexa e mais 

independente. Por outro lado, conduziram também a uma excessiva corporativização 

da instituição, “estimulando ou propiciando a construção de uma forte identidade 

interna, refratária a mudanças e, sobretudo a questionamentos de sua atuação e de 

certos privilégios”.  

  Para avaliar a accountability do Poder em decorrência da disposição 

constitucional originária da Constituição Federal de 1988,  apresenta-se a análise sob 

o ponto de vista de um observador externo, o pesquisador argentino Santiso205, que 

acompanhou a evolução do Poder Judiciário no Brasil desde meados da década de 

1980 até 2000, apontando as deficiências da governança judicial no Brasil, de forma 

a desvendar as consequências de um deficiente ou até mesmo inexistente sistema de 

freios e contrapesos na composição da estrutura governamental, principalmente do 

Judiciário.  

  A abordagem de Santiso, inicia-se com a análise das reformas que os 

constituintes estavam discutindo para a nova Constituição de 1988, que regeria o 

destino do país. Nesse sentido, a organização do Poder Judiciário consistia no objetivo 

central dos governos que buscavam consolidar a democracia e aprofundar as 

reformas do mercado. Relata esse autor que tal preocupação também era 

compartilhada por algumas organizações internacionais, entre as quais o FMI, que 

procuravam oferecer ajuda com vistas à redemocratização dos países206.  

Segundo Santiso, o Judiciário exerce duas funções fundamentais em uma 

democracia: a função política relacionada ao sistema republicano dos cheks and 

balances e a função legal, de aplicar a lei e resolver as disputas207.   

  A efetividade do Estado de Direito depende da existência de um judiciário 

diligente; aplicando a lei de forma consistente e imparcial. Da mesma forma, a 

credibilidade do Judiciário e a confiabilidade de suas decisões são amplamente 

relacionadas com sua independência em relação aos poderes políticos, 

particularmente do Executivo.   

                                            
205  SANTISO, Carlos. Economic reform and judicial governance in Brazil: balancing Independence with 

accountability. Reforma e Econômica e Governança Judicial no Brasil: contrabalançando independência com 

Accountability (livre tradução) in Democratization and the Judiciary. The accountability Function of Courts in New 

Democracies. GARGARELLA, Roberto; SKAAR, Elin. New York: Frank Cass Publishers, 2005, p. 161. 
206  Idem, ibidem, p. 162. 
207   Idem, ibidem, p. 162.  
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 Destarte, um Judiciário imparcial, agindo como um agente de restrição às 

autoridades políticas constitui o garantidor da harmonia e independência dos poderes. 

Por tais razões, o Judiciário constitui a instituição central de accountability horizontal 

complementando os mecanismos de accountability vertical provida por eleições livres, 

justas e regulares208. Naquele panorama, a reforma judicial a ser instituída pela nova 

Constituição, era vista como uma dimensão essencial da segunda geração de 

reformas econômicas que pudessem restaurar a centralidade das instituições de 

governança para ancorar um mercado equilibrado e consolidar a democracia.   

 O novo paradigma do desenvolvimento econômico identificava no 

fortalecimento das instituições políticas e na reforma do Estado, as principais variáveis 

necessárias para alcançar uma governança econômica efetiva. Tais convicções eram 

baseadas, segundo Santiso, num corpo substancial de evidências que 

correlacionavam o Estado de Direito com crescimento econômico e investimento, bem 

como com governança democrática209.   

 Ao comentar a disposição Constitucional do Poder Judiciário pela então recente 

Constituição Federal de 1988, pondera Santiso que, a independência do Poder 

Judiciário da forma como foi estipulada pela Constituição Federal de 1988, 

representava, sem dúvida, um pré-requisito para o Estado de Direito, de forma 

constituir um Judiciário com poderes para impedir o uso indevido da autoridade por 

parte dos membros de outros poderes e promover a responsabilização pelos abusos 

ocorridos.  

 Para Santiso, contudo, embora necessária, tal condição se revelava insuficiente 

para assegurar os mecanismos de contenção que todo poder deve possuir. Deveriam 

existir, portanto, mecanismos voltados para a autocontenção da responsabilidade, 

tornando viável a governança judicial no Brasil, através de mecanismos de 

accountability210.  

  Refere-se, Santiso, ademais, ao fato de que o Brasil demonstrou ser exceção 

à regra em relação aos outros países da América Latina, que tinham como objetivo 

central da reforma judicial na fase da reconstrução democrática, o fortalecimento da 

                                            
208   Idem, ibidem, p. 162. 
209   Idem, ibidem, p. 162. 
210 Ibidem, p. 163.  
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independência; em grande contraste com o Brasil, cujo maior desafio residia na 

efetivação da responsabilidade do Judiciário frente à sociedade e à política211.  

   E de forma quase profética, Santiso refletiu que a experiência brasileira na luta 

pelo fortalecimento da independência do Judiciário, representava cada vez mais uma 

ilustração das coisas que viriam; ou seja, uma tendência emergente na América Latina 

de reafirmação progressiva do sistema Judiciário; o que ressaltava os perigos de 

fortalecer a independência judicial sem simultaneamente aumentar os mecanismos de 

compensação da responsabilidade no próprio sistema judiciário212.   

  

 Furthermore, the Brazilian experience is increasingly an illustration of things to 

come. It reflects, with a decade of anticipation, an emerging trend in Latin 

America, as the courts progressively re-assert themselves. It underscores the 

dangers of strengthening judicial independence without simultaneously 

enhancing the countervailing mechanisms of accountability within the judiciary 

itself. In recent years, governance or regime transition, they have been able to 

create a new role for themselves.   

  

   Ainda segundo Santiso, nos últimos anos e por diversos motivos, os órgãos 

judiciais recuperaram ou adquiriram gradativamente sua força, em ocasiões de crises 

de governança ou transição de regime, de tal forma a descortinar um novo papel para 

eles. No México, na Colômbia, na Argentina, e mais recentemente no Peru, os 

tribunais afirmam ativamente sua nova autoridade para recuperar uma aparência de 

legitimidade popular213 . Argumenta Santiso, que, como o Judiciário constituía na 

época uma das instituições políticas mais desacreditadas da América Latina, 

recuperar a credibilidade representava uma luta pela sobrevivência:  

  

 in recent years, and a variety of reason, the judiciaries have regained strength. 

Often in the wake of crises of governance or regime transition, they have been 

able to create a new role for themselves. In Mexico, Colombia, Argentina, and 

more recently Peru, the courts are actively asserting their newfound authority in 

                                            
211 Idem, ibidem, p. 163. 
212 Idem, ibidem, p. 163. 
213 Idem, ibidem, p. 163.  
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order to regain a semblance of popular legitimacy. The judiciary is one of the 

most discredited political institutions in Latin America.  

 

   Livre tradução:  

 

 Nos anos mais recentes, por uma variedade de razões, os judiciários 

recuperaram suas forças. Com frequência, no despertar das crises de 

governança ou do regime de transição eles têm sido capazes de criar um novo 

papel para eles. No México, Colômbia, Argentina e mais recentemente Peru, 

as cortes estão ativamente afirmando sua nova autoridade de forma a 

readquirir uma aparência de legimitimidade popular. O judiciário é uma das 

mais desacreditadas instituições políticas da América Alatina.   

  

 Pontua, por fim, Santiso, que a governança democrática no Brasil é dificultada 

pela excessiva independência judicial, ancorada em uma interpretação estrita da 

separação de poderes consagrada na Constituição de 1988, o que afeta 

negativamente o desempenho desse Poder. Isto porque, a excessiva independência 

tende a gerar maus exemplos e isolar o Judiciário do amplo contexto político e 

econômico da nação, convertendo-o numa instituição indiferente às demandas 

sociais, semelhante a uma oligarquia burocrática214.  

  Exemplifica, Santiso, alguns fatos que o levaram a desenvolver tais conclusões, 

a exemplo das alegações de gastos dispendiosos, nepotismo e corrupção, de forma a 

menosprezar a situação financeira do país:  

  
In 1994, for example, the federal court system had a budget of about half a 

billion dollars, but spent over 880 million dollars with a little fear of sanction. The 

Tribunal Superior do Trabalho (TST) alone, which processed less than 5,000 of 

the nearly 80,000 cases brought before it in 1993, spent more than both 

chambers of Congress, an astonishing US$400 million. The luxurious buildings 

of the Superior Tribunal de Justiça (STJ), completed in 1995 for US$ 170 million, 

has more empty offices than full ones, yet it includes an indoor theatre, a 

ballroom and a swimming pool. As Prillaman argues, the examples are 

                                            
214  Ibidem, p. 172 
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“indicative of a bureaucratic class that has become oblivious to the austere 

conditions confronting the rest of the country”.215  

 

         Livre tradução:  

 

 Em 1994, por exemplo, as cortes federais dispunham de um orçamento de 

meio bilhão de dólares, mas gastaram 880 milhões de dólares, sem o menor 

medo de sansão. O TST sozinho, havia processado menos de 5.000 dentre 

quase 80.000 casos levados a ele em 1993, gastou mais que ambas as Casas 

do Congresso, chegando à estupenda quantia de 400 milhões de dólares. As 

luxuosas construções do STJ, completadas em 1995 por 170 milhões de 

dólares, com numerosas salas vazias, que ainda incluíam um teatro, salão de 

baile e piscina. Conforme argumenta Prillaman, estes exemplos são indícios de 

como a classe burocrática tem ignorado as austeras condições do resto do 

país.  

 

  Por tudo isto, postula Santiso que o desafio da reforma judicial no Brasil reside 

no fortalecimento dos mecanismos de compensação de responsabilidade, a fim de 

aumentar a capacidade de resposta social sobre a responsabilidade política do 

Judiciário. Afinal, na América Latina formalmente democrática, o judiciário é o único 

poder não eleito. O paradoxo da governança judicial no Brasil é que, embora o 

judiciário contribua para a “accountability horizontal” do Estado, fornecendo cheks and 

balances em relação a outros poderes, carece das restrições previstas 

nosmecanismos da “responsabilidade vertical” das eleições democráticas. Além disso, 

a independência do judiciário torna a reforma judicial particularmente difícil.   

  Em decorrência das razões apontadas por Zaidan de Carvalho e Santiso, além 

de outras que ainda serão acrescentadas neste tópico, o desempenho do Judiciário 

passou a ser questionado por diversos juristas e estudiosos do direito, além de 

profissionais de outras áreas, que acabaram por fortalecer a ideia da necessidade de 

um controle externo do Poder Judiciário, além de outras modificações visando 

melhorar seu desempenho, que acabaram por ser instituídos com a Reforma 

Constitucional 45/2004.   

                                            
215 Idem, ibidem, p. 172.  
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  Nesse sentido, apresenta-se, ainda, o estudo de Comparato, em complemento 

à análise acima apresentada, que também analisa o Judiciário sob os aspectos da 

independência e da responsabilidade e defende a necessidade de um controle externo 

desse Poder.  

   Aduz Comparato, que o Poder Judiciário deve ser, também como os demais, 

estruturado com fundamento na soberania popular, mesmo não sendo um poder 

eleito; de forma a poder ostentar uma qualidade que seja compatível com o princípio 

democrático. Destarte, deve ostentar uma legitimidade, nos seguintes termos216:  

  

Na verdade, o fator que compatibiliza o Poder Judiciário com o espírito da 

democracia (no sentido que Montesquieu conferiu ao vocábulo) é um atributo 

iminente, o único capaz de suprir a ausência do sufrágio eleitoral: é aquele 

prestígio público, fundado no amplo respeito moral, que na civilização romana 

denominava-se auctoritas: é a legitimidade pelo respeito e a confiança que os 

juízes inspiram no povo. Ora, essa característica particular dos magistrados, 

numa democracia, funda-se essencialmente na independência e na 

responsabilidade com que o órgão estatal em seu conjunto, e os agentes 

públicos individualmente considerados, exercem as funções políticas que a 

Constituição, como manifestação original de vontade do povo soberano, lhes 

atribui.   

  

  Por tais razões, a independência do judiciário deve ser considerada no sentido 

técnico do termo, o que revela que este poder não pode estar submetido aos demais 

Poderes do Estado e que não deve haver subordinação hierárquica entre os 

magistrados apesar das diversas instâncias e graus de jurisdição, caracterizando 

assim, a independência funcional da magistratura, considerada como a garantia 

institucional do regime democrático.  

 Reflete, ainda Comparato, no quesito sobre independência, a respeito da 

inconveniência da prática dos magistrados, de fazerem pronunciamentos públicos 

sobre assuntos de governo, sem relação com os interesses da magistratura; 

                                            
216 COMPARATO, Fábio Konder. O Poder Judiciário no Regime Democrático. Estudos avançados. Vol.18 nº 51. São 

Paulo. Maio/agosto 2004, p. 151. Disponível em www.revistasusp.br/eav/article/view/10004.   
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acreditando que tais atitudes podem comprometer o prestígio público do magistrado e 

a necessária presunção de imparcialidade:  

  

 Quem não percebe, afinal, que, depois de pronunciar-se publicamente, fora do 

contexto de um litígio judicial, contra ou a favor da atuação de governantes ou 

parlamentares, o magistrado perde a isenção para julgar, eventualmente, 

causas em que esses governantes ou parlamentares se achem, direta ou 

indiretamente, envolvidos?217   

 

  A solução para tal inconveniente, segundo Comparato, seria a introdução de 

mais um inciso no art. 36 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, concernente a 

vedações de pronunciamentos “fora dos processos judiciais, sobre políticas de 

governo, ou de atos de quaisquer agentes públicos, ressalvada a crítica impessoal 

manifestada em obras doutrinárias ou no exercício do magistério”.  

  A responsabilidade, para Comparato, deve ser entendida como o dever que 

incumbe ao detentor do poder que é exercido em nome de outrem, de prestar contas 

de sua atuação. Com efeito, o regime republicano é baseado na premissa de que o 

poder político não pertence aos governantes estatais e constitui um bem comum do 

povo, a quem incumbe o dever de fiscalizar.  Além disso, a responsabilidade deve ser 

correlata ao poder que cada instituição dispõe218.   

  De acordo com Comparato 219 , a responsabilidade desdobra-se em duas 

relações: a correspondente ao dever de prestar contas (que na língua inglesa 

denomina-se accountability) e a relação de sujeição às sanções cominadas em lei pelo 

mau exercício do poder (liability).  

   Destarte, esclarece, ainda, Comparato, que:  

  

 numa república democrática, os controles institucionais de abuso de poder 

pelos órgãos do Estado são de suas espécies: o horizontal, ligado ao 

mecanismo da separação de poderes, e o vertical, fundado na soberania 

popular. Na verdade, a democracia é o regime político no qual ninguém, nem 

                                            
217  Ibidem, p. 155.  
218  COMPARATO, Fábio Konder. Op. cit. p. 156. 
219  Idem, Ibidem, p. 156. 
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mesmo o povo soberano, exerce um poder absoluto, sem controles. O poder 

soberano do povo só pode ser exercido legitimamente, no quadro da 

Constituição. E é, justamente, ao Poder Judiciário que incumbe a magna 

função de interpretar os limites constitucionais dentro dos quais há de ser 

exercida a soberania popular220.   

  

  Se assim é, se o próprio povo soberano tem a sua ação limitada nos termos da 

Constituição, com maior razão deve a atuação do Judiciário ser submetida a uma 

fiscalização permanente de sua regularidade.  Ademais, as dificuldades do Judiciário 

no cumprimento de suas atribuições passaram a ser expressamente reconhecidas 

pela sociedade como caracterizadoras de uma “crise do Poder Judiciário”.   

  Sobre tal questão, é importante considerar, contudo, que a crise do Poder 

Judiciário, consiste no reflexo de uma crise mais ampla, que revela uma falta de 

representatividade do sistema político, agravamento da crise econômica e finalmente, 

a agudização da crise política, que não serão abordadas nessa pesquisa, cujo recorte 

será apenas o Judiciário.  

  

3.3   A crise do Poder Judiciário no período imediatamente anterior à criação do 

CNJ em 1994.  

 

 Grande parte das pesquisas envolvendo a satisfação dos usuários com os 

serviços judiciários no período em questão, demonstravam a insatisfação da 

sociedade relacionada com a demora da prestação jurisdicional e baixo nível de 

confiança nesse poder, como um dos aspectos mais relevantes da denominada crise 

do Poder Judiciário.  

 É certo, contudo, que referida crise foi alimentada por uma profusão de fatores, 

alguns decorrentes da própria dogmática jurídica, outros da falta de accountability, já 

abordada; além da grande expectativa relacionada com a questão deontológica, que 

impõe certas regras de conduta relacionadas com a neutralidade, imparcialidade e 

                                            
220   Idem, ibidem, p. 156. 
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comportamento social exemplar, como atributos daqueles a quem o Estado atribui o 

poder de dizer o direito.  

  Nesse cenário, uma das causas que contribuiu para o fomento da crise em 

questão, referiu-se à profusão  de novos direitos estipulados  pela Constituição 

Federal de 1988,  despertando nas mais distintas camadas sociais, uma grande e 

salutar tendência reivindicatória, que acabou por abarrotar o Judiciário com toda sorte 

de demandas, desde as mais comuns, relativas à saúde e medicamentos, como 

também, em relação à nova configuração da República,  relacionada à distribuição de 

competências federativas, construção de jurisprudência sobre a abrangência de 

determinados direitos, forma de interpretação de certas lacunas e incorporação de 

novas instituições judiciárias como o Juizado de Pequenas Causas Cíveis e Criminais 

e da Fazenda Pública.  

  Tratou-se, portanto de avaliar atuação do Judiciário diante da necessidade de 

absorver os impactos provenientes de uma sociedade recém-democratizada, ansiosa 

por conquistar os novos direitos, face a um Executivo com orçamento limitado para 

atender a toda sorte de demandas sociais; além do estímulo ao consumo promovido 

por meio de concessão de créditos para financiamento de imóveis e veículos; 

financiamento estudantil e de  programas sociais e de previdência e assistência social 

recém-estabelecidos, frente a um Legislativo que nem sempre demonstrava presteza 

em aprovar leis que reconheciam os novos direitos; fatores esses que acabaram por 

agravar a crise do judiciário.  

  Dentre as inovações legislativas propiciadas pela nova Constituição, que 

redundaram no crescimento da demanda judicial; uma das mais importantes para a 

sociedade como um todo, foi representada pela promulgação do Código de Defesa do 

Consumidor, Lei 8078/90, que assegurou ao consumidor, direitos básicos como 

proteção à vida, saúde e segurança contra os riscos relacionados com consumo de 

produtos e serviços; além de disciplinar a correta informação ao consumidor, a forma 

de consumo adequada de determinado produto; estipulando a responsabilização do 

produtor e do consumidor pelos prejuízos decorrentes do consumo, com inversão do 

ônus da prova a favor do consumidor, a vedação da publicidade enganosa e o acesso 
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do consumidor aos órgãos judiciários e administrativos, com previsão da criação da 

Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais221.  

  A Lei 9099/95, denominada “Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais” deu 

cumprimento à Ordem Constitucional de pleno acesso ao Judiciário, através dos 

seguintes instrumentos: ausência de custas, dispensa da necessidade de advogado 

para litigar em juízo e celeridade na tramitação em decorrência dos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual.  

 Dentro do mesmo escopo da Lei 9099/95 foram editadas as Leis 10.259/2001, 

denominada “Lei dos Juizados Especiais da Justiça Federal”, e a Lei 12.153/2009, dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública nos Estados, Distrito Federal, Territórios e 

Municípios.  

  Esse conjunto legislativo voltado para facilitar o acesso à justiça propiciado pelo 

conjunto das Leis dos Juizados Especiais, no âmbito Estadual, Federal e Fazenda 

Pública, abrangendo as causas cíveis e criminais instalou um novo sistema de Justiça, 

com a proposta de ser integralmente acessível a todos aqueles que tinham ou tenham 

alguma pendência jurídica. Apesar de ter contribuído para sobrecarregar ainda mais 

o Judiciário, obteve o efeito democratizante de aproximar este poder da sociedade 

mais desprotegida, que antes de tais leis, não dispunha de meios de demandar em 

juízo.  

   Nas palavras da Ministra Nancy Andrighi222:   

  

Induvidosamente o Poder Judiciário ao instalar esse novo sistema de Justiça, 

não tinha como imaginar o rápido desenvolvimento da consciência cívica do 

cidadão para a procura do local adequado para discutir as questões jurídicas 

litigiosas.  

  Mencione-se, ademais, a atuação gradual das Defensorias Públicas Estaduais, 

destinadas a patrocinar as causas de pessoas carentes, como predisponentes de 

maior atuação do Judiciário.  

                                            
221 Código de Defesa do Consumidor- Lei 8078/90, de 11 de setembro de 1990, arts. 1 ao 6º.   
222 Revista CNJ 1ª Edição- Dezembro de 2015. Entrevista:”Corregedora Nancy Andrighi defende a retomada da 

simplicidade e informalidade nos Juizados Especiais”, p. 8. Disponível em  

www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/08/1930910a66c428712.5aed579a.dd.924426.pdf  
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  Paralelamente a esse conjunto de inovações envolvendo a atividade do 

judiciário, ocorriam também inúmeros debates teóricos relacionados com a 

constitucionalização dos direitos e ampliação do acesso à justiça, que ficaram 

doutrinariamente conhecidos como neoconstitucionalismo, tratado por muitos autores 

de direito constitucional como expressão de um movimento de teorização do direito223.   

 Segundo Francisco, o neoconstitucionalismo, derivou, em verdade, de 

necessidades decorrentes de fatos históricos, motivados pelas graves violações de 

direitos humanos perpetradas durante a 2ª guerra mundial, realizadas com amparo 

formal na legislação, ocasionando a necessidade de que os direitos estivessem 

constitucionalmente assegurados para conferir maior proteção às pessoas.  

Além disso, explica Francisco, que os princípios decorreram da necessidade de 

estabelecer fórmulas normativas genéricas e flexíveis que pudessem adaptar-se ao 

ordenamento de diversos países e, por fim, à necessidade de se adotar uma legislação 

mais plástica, que pudesse adaptar-se a uma infinidade de acontecimentos da vida 

contemporânea. 

 Observa, todavia, Francisco que, numa Constituição analítica como a 

brasileira, a importância do discurso neoconstitucionalista e a opção por princípios 

acaba tendo menor repercussão em decorrência da imperatividade do preceito 

positivado em detrimento das construções baseadas em princípios ou cláusulas 

abertas224.  

  Este aspecto da crise, relacionado com o aumento da demanda judicial 

decorrente da nova Constituição, como elemento ligado à falta de celeridade da 

prestação jurisdicional, deve ainda ser complementado com as análises tecidas pelos 

autores que se dedicam ao tema do judiciário nas áreas da sociologia do direito, que 

apresentam uma visão mais crítica do judiciário, voltada para aspectos mais 

estruturais da questão, a saber:  

 

                                            
223  FRANCISCO, José Carlos. (Neo) Constitucionalismo na pós-modernidade: Princípios Fundamentais e Justiça 

no caso concreto in FRANCISCO, José Carlos. Neoconstitucionalismo e Atividade Jurisdicional. Do passivismo ao 

ativismo judicial. Belo Horizonte: Del Rey Editora, 2012, p. 58.  
224   Ibidem, pp. 61 e 62. 
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  1- Discrepância entre a realidade social e econômica do país e suas 

instituições de Justiça:  

   Segundo Faria225, existem três funções básicas desempenhadas pelo sistema 

de justiça, correspondentes à função instrumental, referente à resolução de conflitos; 

função política, ao atuar nos mecanismos de controle social, de observância das leis 

e do direito e, função simbólica, ao inspirar um sentido de justiça e equidade na vida 

social, direcionando as expectativas em torno da ordem jurídica e calibrando os 

padrões vigentes na legitimidade da vida política.  

 A ineficiência da Justiça estatal (judiciário e ministério público) para o 

cumprimento de tais funções, na visão de Faria 226 , decorre principalmente da 

incompatibilidade entre sua arquitetura institucional e a realidade sócio econômica em 

que atuam:   

 Contudo, a realidade brasileira é incompatível com esse modelo de “Justiça”. 

Iníqua e conflitiva, ela se caracteriza por situações de miséria que negam o 

princípio da igualdade formal perante a lei, impedem o acesso de parcelas 

significativas da população aos tribunais e comprometem a efetividade dos 

direitos fundamentais; pelo aumento do desemprego aberto e oculto; por uma 

violência e criminalidade urbanas desafiadoras da ordem democrática e 

oriundas de setores sociais excluídos da economia formal, para os quais a 

transgressão cotidiana se converteu na única possibilidade de sobrevivência; 

por uma apropriação perversa dos recursos públicos, submetendo deserdados 

de toda sorte a condições hobbesianas de vida; e por um sistema legal 

incoerente, fragmentário e incapaz de gerar previsibilidade das expectativas, 

dada a profusão de leis editadas para dar conta de casos específicos e 

conjunturais e de normas excessivamente singelas para situações altamente 

complexas.  

  

  2- Judicialização da Política ou Politização do Judiciário:  

   Aborda-se a disposição institucional promovida pela Constituição Federal de  

                                            
225 FARIA, José Eduardo. O sistema brasileiro de Justiça: experiência recente e futuros desafios. Estudos Avançados 

18 (51), 2004, p. 104. Disponível em https://www.revistas.usp.br/eav/article/view/10002/11574.  
226 Ibidem, p. 105.  
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1988 que, de acordo com Veríssimo227, ao incorporar no rol constitucional uma ampla 

diversidade de direitos sociais, atraiu para a esfera do direito uma discussão de cunho 

político que colaborou para acentuar o fenômeno do “ativismo judicial”, no sentido de 

tornar o judiciário uma das mais importantes instâncias políticas da nação, o que 

acabou por sobrecarregar suas atribuições, principalmente no âmbito do STF:  

  

 (...) Essa Constituição manteve o modelo brasileiro de jurisdição uma e 

controle misto (difuso e concentrado) de constitucionalidade, o que significa 

que atribuiu a qualquer juiz a tarefa e a prerrogativa de analisar a legalidade de 

atos produzidos quer pelo legislativo, quer pelo executivo. Adicionalmente, o 

texto constitucional transformou em uma regra jurídica um conjunto amplo e por 

vezes contraditório de anseios sociais e políticos, consagrando ideais de 

liberdade individual e igualdade material, propriedade e redistribuição de renda, 

liberdade de empresa e dirigismo econômico. Outorgou à justiça a tarefa de 

implementar esse plano difuso de ação e ampliou significativamente os 

mecanismos de acesso que instrumentalizam esse ideal.  

 Assim é, por exemplo, que acabou eliminada no novo texto 

constitucional a possibilidade de escolha pelo Supremo Tribunal Federal dos 

casos que lhe são submetidos. Essa escolha, antes materializada pelo 

mecanismo da arguição de relevância, foi considerada antidemocrática pelo 

legislador constituinte e expurgada do sistema constitucional. Além disso, 

foram outorgadas ao Ministério Público garantias de independência 

semelhantes às entregues ao próprio judiciário, positivando-se sua 

competência para agir em proteção de qualquer interesse social, coletivo ou 

difuso. Ampliou-se o rol de legitimados ao controle de constitucionalidade das 

leis, que ficou aberto, assim, também à sociedade civil, através dos partidos 

políticos, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, das 

confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional.  

  

  A politização do Judiciário também foi abordada por Sadek e Arantes, como 

decorrente da configuração do Judiciário estabelecida pela Constituição Federal de 

1.988, ao adotar um modelo peculiar de separação de poderes que resultou num 

estímulo à politização do Judiciário, vez que:  

                                            
227  VERÍSSIMO, Marcos Paulo. A Constituição de 1988, vinte anos depois: suprema corte e ativismo judicial 

“à brasileira”. Revista DIREITO GV 8. Julho-dez 2008, p. 411. Disponível em 

www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/114.pdf  
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Ao mesmo tempo que fortaleceu o Legislativo- com a ampliação de seus 

poderes de controle e fiscalização, facultou ao Executivo a possibilidade de 

legislar por meio de medidas provisórias, aumentando com isso a 

responsabilidade do Judiciário na mediação política entre eles e no controle 

constitucional dos atos legislativos e de governo228.   

  

  Ressaltam ainda Sadek e Arantes, que a relação governo-congresso, de teor 

essencialmente político, acaba tendo por árbitro o Judiciário, de quem se espera a 

prolação de decisões de cunho meramente jurídico, ocasionando, assim, uma tensão 

que culminou por empurrar o Judiciário para a arena política229.  

   Destarte, segundo Sadek e Arantes, tal disposição tornou-se alvo de pressões 

e de críticas, decorrentes principalmente de um sistema incoerente que propicia a 

ocorrência de vetos recíprocos entre os Poderes, na medida em que cada Poder foi 

dotado de força suficiente para paralisar o outro. E nesse aspecto, a configuração 

verdadeiramente federativa do Judiciário, combinada com sua estrutura 

descentralizada, acaba por fomentar o surgimento de decisões desarmônicas; fatores 

esses que desaguam na crise de governabilidade do período pós-88 e em especial, 

na crise do Judiciário230.  

 

3- Alargamento das vias recursais e ampliação dos legitimados para as 

Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade.  

  Outro fator apontado como componente da crise, decorreu, segundo 

Veríssimo231, do alargamento das vias recursais, típicas do controle difuso realizado 

pelo STF, o que culminou por descaracterizar sua função precípua como “guarda da 

Constituição” e expandiu o volume de trabalho em proporções gigantescas, que 

acabam sendo decididas monocraticamente pelo relator, como meio de aliviar a carga 

do órgão. Assim, as decisões colegiadas do STF constituem minoria entre os 

                                            
228 SADEK, Maria Tereza; ARANTES, Rogério Bastos. A crise do Judiciário na visão dos juízes. Revista USP, p.37. 

Disponível em: www.revistas.usp.br/revusp/article/view/26934.  
229 Idem, Ibidem, p. 37.  
230 Ibidem, p. 38.  
231 Ibidem, p. 416.  
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julgamentos e as decisões do plenário, uma minoria das minorias, constituindo uma 

característica peculiar da corte brasileira, redundando na possiblidade de conflito entre 

órgãos e incerteza do direito.   

 Tal conclusão, também é endossada por Sadek e Arantes, ao se referirem à 

ampliação dos agentes legitimados a acionar o STF por meio das ações diretas de 

inconstitucionalidade, nos termos do caput do art. 103, da Constituição Federal. Tal 

iniciativa, com o claro objetivo de democratizar o acesso à Suprema Corte, resultou 

num enorme contingente de ações, que culminam por sobrecarregar ainda mais esta 

Corte.232   

4- Liberdade interpretativa como estímulo à liberdade criativa do juiz:  

 

  A abordagem da crise do judiciário brasileiro é abordada por Faria sob o 

aspecto relacionado à livre exegese interpretativa a ele conferida, que acaba por 

estimular o poder criativo do juiz.  

   Segundo esse autor, o rigor lógico-formal imposto pelo normativismo positivista 

ao trabalho judicial e às técnicas interpretativas de caráter exegético não estabelecem 

uma barreira ao poder criativo dos juízes, deixando-os muito próximos do próprio ato 

de legislar233.  

   Assim, destaca Faria, as consequências desse poder criativo do juiz, referindo-

se à abertura do sistema que permite ultrapassar as margens da seara normativa 

circunscrita pelo Estado de Direito:  

 

Essa insuficiência se torna particularmente visível numa sociedade tão desigual 

e conflitiva como a brasileira, cuja ordem jurídica é reconhecidamente 

“polissêmica”. Ou seja, uma ordem repleta de conceitos tópicos, indeterminados 

e programáticos, destinada a dar a sujeitos de direito desigualmente situados 

em termos socioeconômicos e geo-espaciais a (falsa) ideia de um “acabamento” 

lógico, harmonioso, uniforme e unívoco de um sistema legal formalmente 

                                            
232   Idem ibidem, p. 38.  
233  FARIA, José Eduardo. Os desafios do Judiciário. Dossiê do Judiciário. Estudo USP. Disponível em: http:// 

www.revistas.usp.br/revusp/article/vieu/ p. 49. 
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concebido como sendo capaz de traduzir “interesses comuns” a partir de uma 

“vontade geral234. 

  

  Na realidade, para Faria, a técnica jurídica excessivamente permissiva no 

campo interpretativo, acaba pervertendo a própria liberdade jurídica e convertendo em 

meramente formal e programática a conformação do modelo de proteção social 

pretendido pela Constituição no sentido de aperfeiçoamento do processo 

democrático235.   

  Em consequência de tal postura, as proposições constitucionais em favor dos 

direitos humanos e sociais acabam por exercer apenas um papel ideológico de 

controle das expectativas sociais236:   

Considerada a partir de seu ethos cultural, corporativo e profissional, a 

magistratura brasileira tem desprezado o desafio de preencher o fosso entre o 

sistema jurídico vigente e as condições reais da sociedade, em nome da 

“segurança jurídica” e de uma visão por vezes ingênua do equilíbrio entre os 

poderes autônomos. Apenas a base da magistratura brasileira, por meio de 

alguns poucos- porém expressivos juízes de primeira instância, é que tem 

tentado promover certas mudanças237. 

 

  Se toda a corporação judicial não renovar sua cultura técnico 

profissional, permanecendo atrelada a uma visão de mundo liberal-clássica 

sem compreender que quanto mais programáticas forem as normas dos 

direitos sociais maior é o espaço deixado à discricionariedade nas decisões 

judiciais, o Judiciário corre o sério risco de ver a ordem jurídico-positiva 

fragmentada e despedaçada por uma sociedade dividida, contraditória e 

explosiva; uma sociedade que, nos segmentos mais desfavorecidos, não tem 

achado socorro tanto na Constituição quanto na imensa profusão de leis e 

códigos em vigor238.   

 

  5- Excessivo grau de independência disposto na Constituição Federal de 1.988.  

                                            
234  Idem, ibidem, p. 49. 
235  Idem, ibidem, p. 50.  
236  Ibidem, p. 50.  
237  Ibidem, p. 56. 
238   Ibidem, p. 56 e 57.  
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  Já comentado no tópico anterior como causa da falta de accountability do Poder 

Judiciário. Foi complementado com a questão ligada ao processo de 

institucionalização dos órgãos judiciais, analisado por Sadek 239 , para quem, tal 

processo iniciou-se com a liberdade para o recrutamento e promoção de seus 

membros e depois com o rol de garantias concedido pela Constituição, que tornaram 

esta instituição mais complexa e mais independente, permitindo uma excessiva 

corporativização da instituição, “tornando-a refratária a mudanças e, sobretudo a 

questionamentos de sua atuação e de certos privilégios”.   

O processo de fortalecimento institucional do Judiciário, enquanto organização 

teria ainda que ser apreciado do ponto de vista do cumprimento efetivo de suas 

funções. Referimo-nos, aqui, a um aspecto igualmente fundamental, qual seja, 

a efetividade da instituição na distribuição da justiça. Este é o questionamento 

mais intenso que o Judiciário vem enfrentando no Brasil, responsável, por 

excelência, pelo que se convencionou chamar de “crise” da justiça. O 

equacionamento deste problema é apenas em parte uma questão de ordem 

estrutural, no sentido que demos a este termo no presente texto240. 

 

 3.4   A criação do CNJ como órgão controle do Poder Judiciário.  

 Face ao reconhecimento da crise do Judiciário241, tornou-se preponderante a 

instituição de um órgão de controle encarregado de enfrentar seus diversos aspectos, 

nos termos abordados no tópico anterior, que certamente foram aguçados pela falta 

de controle de ordem democrática e institucional sobre um poder tão importante.  

 Conforme analisado nos capítulos anteriores, concluiu-se que embora não seja 

exigível do Judiciário uma accountability vertical, por tratar-se de poder não eleito, a 

Constituição Federal de 1988 não promoveu a accountability horizontal adequada em 

relação a esse poder; o que, entretanto, não representa uma opinião unânime na 

literatura pesquisada.   

                                            
239  SADEK, Maria Tereza. A organização do Poder Judiciário no Brasil, Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas 

sociais, 2010, p. 14. Disponível em http://books.scielo.org.  
240   Idem, ibidem, p. 15. 
241  Segundo Sadek, tal crise está relacionada à efetividade da instituição na distribuição da justiça e corresponde 
ao questionamento mais intenso que o Judiciário enfrenta. Op. cit. p. 15. 
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   Assim, por exemplo, para Tomio e Robl Filho 242, a accountability existia, ainda 

que de forma não totalmente satisfatória:  

  

Isto não significa que após 1988 nenhuma forma de controle foi imposta ao 

poder Judiciário. A manifestação dos cidadãos, das associações e da imprensa 

pode expor publicamente um agente público (accountability social). Em 

decorrência disso, cidadãos, associações e agentes públicos podem formular 

requerimentos administrativos ou ações judiciais, pleiteando que as 

autoridades competentes sancionem os agentes estatais (accountability 

horizontal).  

 

 Tais conclusões de Tomio e Robl Filho 243 , foram baseadas no arranjo 

institucional norte-americano, que segundo eles, estabelece ao menos três meios de 

prover a ausência de accountability para agentes não eleitos e independentes:  

1- Através da criação de mecanismos de eleição para tais agentes;  

2- Por meio de interações das relações institucionais entre os agentes, como forma 

de evitar a existência de unchecked power/agent (poderes não 

checados/agentes- tradução nossa);  

3- Por meio do desenvolvimento no âmbito de uma agência ou poder, de relações 

internas ou externas de accountability.  

  A causa da dificuldade para equilibrar o controle do Judiciário reside na 

necessária independência que este poder deve ter para aplicar as leis de forma 

imparcial e igualitária, zelando pela supremacia da constituição, conforme as 

prescrições do Estado Democrático de Direito.   

  Acredita-se, entretanto, que a solução proposta no direito estrangeiro não é 

considerada de todo satisfatória. Isto porque, a diretriz de item 1, que trata do juiz 

eleito, revela a possibilidade de que a independência possa tornar-se comprometida, 

toda vez que o juiz proferir alguma decisão que venha a contrariar o pensamento da  

                                            
242 TOMIO, Fabrício Ricardo de Limas; ROBL FILHO, Ilton Norberto. Accountability e Independência Judiciais: 

Uma análise da competência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Revista de Sociologia e Política v.21, nº 
45, 29-46, março 2013, p. 29. Disponível em http://revistas.ufpr.br/rsp/article/view/34439/21357.  
243    Ibidem, p. 33.  
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maioria da população e achar que correrá o risco de não ser reeleito, o que o levaria 

a direcionar suas decisões conforme a opinião dos eleitores para manter-se no 

cargo244, como refletem Tomio e Robl Filho.  

  Quanto ao item 2, acredito que no caso brasileiro, a nomeação dos membros 

do STF no âmbito da União, já envolve a participação dos outros dois Poderes, 

conforme prescreve o parágrafo único do art. 101 da Constituição Federal245, de forma 

a satisfazer as exigências do item 2, que trata da interação das relações institucionais 

entre os agentes, sem que isto tenha demonstrado alguma eficácia sobre o controle 

democrático do poder em tela.   

  Com efeito, a indicação dos membros da mais alta corte por parte do Presidente 

da República e sua aprovação pelo Senado Federal, não garantem que tal ministro irá 

atuar de acordo com determinado perfil em função do qual teria sido indicado. De 

qualquer forma, considera-se salutar e democrática a solução apontada pela 

Constituição Federal nesse aspecto.  

O item 3, que trata da accountability, vai de encontro às razões que determinaram 

a criação de um órgão de controle para o Poder Judiciário e a grande dificuldade para 

idealizar o perfil de controle mais adequado para tal órgão, em função da necessária 

independência e autonomia que o Judiciário deve possuir para realizar suas 

atribuições de forma independente e imparcial.   

  Além da questão referente à necessidade de autonomia como requisito da 

imparcialidade, havia necessidade de alcançar condições políticas favoráveis à 

aprovação de tal projeto, tendo em vista a grande resistência ao controle externo, 

verificada por ocasião da discussão do anteprojeto da Constituição Federal de 

1.988246.   

A reforma do poder Judiciário foi estabelecida como prioritária logo no início do primeiro 

mandato do governo Lula. Em 2003, o Ministério da Justiça criou a Secretaria da Reforma do 

Poder Judiciário, sendo promulgada no final de 2004, a Emenda 45/04. Na verdade, o que fez 

o governo Lula foi estabelecer consensos políticos com os legisladores para aprovar a PEC 

96/92, conforme a redação final formulada pela Deputada Federal Zulaiê Cobra.   

                                            
244   Ibidem, p. 34.  
245  Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada 

a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.  
246  Ibidem, p. 39.  
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  Tratou-se, portanto, de trabalhar politicamente para alinhavar um acordo que 

neutralizasse a forte objeção anteriormente apresentada, de forma a minimizar a 

oposição ao projeto, no sentido de deixar claro ao judiciário que as atribuições do 

órgão, relacionavam-se apenas ao controle administrativo, correcional e disciplinar de 

juízes e tribunais da justiça estatal.247   

  Com base nesses parâmetros, foi finalmente instituído um órgão de controle do 

Poder Judiciário, denominado Conselho Nacional de Justiça, definido pelo Ministro 

Ricardo Lewandowski, por ocasião da comemoração de 10 anos de existência desse 

órgão, como “um órgão de planejamento estratégico do Judiciário”248:  

  
Inicialmente o CNJ foi concebido como um órgão de controle, o que é 

extremamente importante, mas agora encontrou seu caminho traçado pela 

Constituição, que é o de um órgão de planejamento estratégico do Judiciário.  

  

  E após tanta batalha política e jurídica contra a criação do órgão, torna-se até 

um tanto surpreendente observar o conteúdo das pautas de três sessões ordinárias 

do órgão, selecionadas aleatoriamente e com lapso aproximado de um ano entre elas,  

conforme constatado por Almeida 249 ; referia-se principalmente a demandas 

promovidas por juízes de primeira instância, servidores judiciais e serventuários de 

cartórios extrajudiciais, além de representantes da advocacia e do Ministério Público, 

referentes a procedimentos de natureza eminentemente administrativa.  

  De acordo com Almeida, as decisões do CNJ em torno das ações ou omissões 

administrativas sobre membros do Poder Judiciário, bem como as que buscaram 

padronizar e regularizar a progressão de magistrados na carreira e o provimento de 

cargos em concursos públicos resultaram no fortalecimento do órgão e a consolidação 

de sua autoridade no campo político da justiça250.   

                                            
247  ALMEIDA, Frederico Normanha Ribeiro de. Op. cit. p. 256.  
248  Disponível no site do CNJ: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/62361-reforma-constitucional-que-criou-

cnjcompleta-10-anos.    
249  ALMEIDA, Frederico Normanha Ribeiro de. Op. cit. p. 276.  
250  Ibidem, p. 277.  
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  Observou, ainda Almeida, que este fortalecimento representou uma perda de 

autonomia das cúpulas estaduais e federais do Poder Judiciário, refletindo as posições 

dominantes que já prevaleciam anteriormente no campo político da justiça251.  

 CONCLUSÃO   

   Em sede de conclusão, torna-se importante analisar por meio das atribuições 

e da configuração institucional do CNJ, qual sua natureza jurídica como órgão de 

controle e por fim, apurar se, com sua criação ficou saneada a lacuna deixada na 

Constituição Federal de 1988, de forma a estabelecer mecanismos de accountability 

horizontais e verticais para o Judiciário.   

Verifica-se, assim, que o CNJ é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal 

Federal, sendo formado de 15 membros, dentre os quais 60% são juízes e 40% 

escolhidos dentre membros do Ministério Público, advocacia e cidadãos, estes com 

notável saber jurídico e reputação ilibada, todos com mandato de 2 anos, permitida 

uma recondução252.  

  A análise da composição do órgão, constituído por 60% dos membros 

provenientes do Judiciário poderia ser analisada como indício revelador da natureza 

de controle interno do CNJ.   

  Contudo, ao atentarmos para a diversidade dos órgãos de origem dos membros 

deste Conselho e a diversidade de seus graus hierárquicos nas instituições de origem, 

bem como a proveniência mesclada entre a justiça comum e da justiça do trabalho de 

Estados diversos, sem falar no prazo máximo 4 anos de atuação dos membros; é 

possível concluir que uma composição heterogênea como esta, implica em dificultar a 

influência de grupos internos de poder e a tendência ao corporativismo. Tais fatores, 

são aptos para resguardarem a independência e a autoridade do órgão, muito 

diferente do perfil das corregedorias dos tribunais ou do Conselho Superior da 

Magistratura, como órgãos de controle interno.  

 Ademais, a análise dos poderes atribuídos ao CNJ que, a teor do art. 103-B, § 

4º “d” da Constituição Federal, foi incumbido de exercer o controle da atuação 

administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres 

                                            
251 Ibidem, p. 279.  
252 Caput do art. 103-B e seus incisos I a X e parágrafos 1 a 3.  
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funcionais dos juízes, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo 

Estatuto da Magistratura, permitem considerá-lo como instituição de accountability 

horizontal.   

  Esta conclusão é corroborada por Oliveira e Aoyama 253 , com base nas 

principais atribuições do órgão, a saber:  

 1- definição do planejamento estratégico, dos planos de metas e dos 

programas de avaliação institucional do Poder Judiciário;  

2-produção e divulgação dos indicadores sobre movimentação processual e 

performance da atividade jurisdicional de todo o País;  

 3-  julgamento dos processos disciplinares contra magistrados.  

  

  A natureza de órgão de supervisão está plenamente configurada no caput do 

parágrafo supratranscrito, que estipula expressamente que, além de controlar a 

atuação administrativa e financeira, o que já constitui atribuição da accountability, 

também exerce funções relacionadas ao controle do cumprimento dos deveres 

funcionais dos juízes.  

  Os incisos I a VII, do mesmo parágrafo explicitam de forma mais detalhada a 

previsão do referido parágrafo, no sentido de discorrer sobre a forma de execução da 

atividade controladora, fiscalizadora e correcional do CNJ, o que também permite 

classifica-lo como órgão de accountability.  

 Conforme ficou salientado nos capítulos anteriores, a accountability horizontal 

deve ser auferida não apenas quanto às funções de controle exercidas pelo órgão, 

mas também, quanto à sua procedência institucional, relacionada a Poder ou a 

instituição diversa daquele que deve ser controlado.  

   Nesse sentido, o fato de ter a maioria de seus membros provenientes da 

magistratura, não induz à conclusão que este órgão tenha uma atuação semelhante à 

do Judiciário, ou que seja equivalente a um órgão de controle interno, vez que suas 

atribuições são normativas, fiscalizatórias e controladoras; não relacionadas ao 

controle do mérito das decisões judicias.    

                                            
253 OLIVEIRA, Fabiana Luci; AOYAMA, Pâmela Tieme Barbosa. O Conselho Nacional de Justiça e a Academia. Revista 

CNJ Brasília, vc.2, 2017, p. 12. Disponível em www.cnj.jus.br/pesquiss-judiciarias/revista-cnj  
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  Ademais, um órgão de accountability deve ter poder de punição, que é a 

característica mais marcante da accountabilty horizontal e que constitui uma 

importante atribuição do CNJ. De acordo com a pesquisa de Oliveira e Aoyama254, 

desde que foi instalado, em junho de 2005 até março de 2017, o CNJ aplicou pena de 

aposentaria compulsória a 51 magistrados, por ações que envolviam recebimento de 

vantagens indevidas em troca de sentenças judicias, negligência na condução de 

processos e outras violações ao Código de Ética da Magistratura.   

Consta, também no repertório da atuação do órgão, apontadas por Oliveira e 

Aoyama, decisões de grande repercussão como por exemplo a constante da 

Resolução nº 7, de 18/10/2015, que trata da proibição do nepotismo255.    

  Por todo esse empenho, a atuação do CNJ atraiu a atenção da Academia, que 

dedicou a este tema um total de 248 trabalhos, conforme registro no Banco de Teses 

e Dissertações da CAPES256, envolvendo diversos tipos de análises que têm o CNJ 

como tema principal.  

  Não se pode, contudo, deduzir que a atuação do CNJ como órgão de 

accountability horizontal será capaz de sanar os graves problemas decorrentes da 

atuação do judiciário, muitos deles ligados a outras fontes de interação, relacionados 

à estrutura do país como um todo e seus problemas sociais, políticos e econômicos, 

que se colocam como obstáculos ao incremento da democracia.   

 Observa-se que o Brasil é um país com uma das mais injustas distribuições de 

renda do mundo, por conta da qual, a pobreza e a falta de amparo e assistência à 

criança e aos jovens carentes alcançam proporções alarmantes, que irão engrossar o 

rol dos marginalizados, com reflexos diretos no crescimento da população carcerária 

e na segurança das grandes cidades.  

   No entanto, a máquina burocrática estatal, equipada uma estrutura adequada 

para promover um nível satisfatório de accountability, revela-se incapaz de controlar 

os ilícitos relacionados com clientelismo, corrupção, má-gestão do dinheiro público e 

subsídios nababescos, presentes desde os tempos de Campos257, nos idos de 1975; 

de forma a transformar em palavras inúteis, os objetivos fundamentais da República 

                                            
254 Idem, ibidem, p. 12  
255 Idem, ibidem, p. 12.  
256 Idem, ibidem, p. 12.  
257 CAMPOS, Anna Maria. Op. cit. p. 30.  
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Federativa do Brasil, inscrito no art. 3º, inciso I, da Constituição Federal, que determina 

a construção de uma sociedade livre, justa e solidária.   

  O Judiciário, além do Ministério Público, são os poderes do sistema de justiça 

a quem foi confiada a missão de zelar pela democracia e a ordem jurídica; tendo sido 

dotados de poderes, garantias e condições materiais para agirem com independência 

e responsabilidade no cumprimento de suas obrigações, o que coloca nas mãos 

desses poderes a chave mestra para o deslinde da grave crise política, econômica e 

social que vilipendia o Brasil; pois que atravessou incólume por anos a fio, a todos os 

filtros das organizações burocráticas e do sistema de justiça, estabelecidos em prol 

da coisa pública.   

 De acordo com as pesquisas referidas nesse trabalho, pode-se constatar que 

o CNJ exerceu um controle efetivo e não meramente formal do Poder Judiciário, 

embora ainda insuficiente, diante de um sistema político cujas teias burocráticas 

revelaram-se altamente seletivas para a persecução dos poderosos, o que leva a 

concluir que os problemas cruciais, que ensejaram a presente crise, não dependem 

da accountability de apenas um poder, embora seja, assim mesmo, essencial em 

todos os aspectos quando se trata do Judiciário.   
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  CONSIDERAÇÕES FINAIS    

 A teoria do Estado de Direito permitiu a delimitação do poder político do Estado 

ao estipular as regras legais de organização e exercício do poder, a composição de 

seus órgãos e um catálogo de direitos e deveres, como atributos de uma ordem 

jurídica capaz de oferecer segurança e previsibilidade ao corpo social, no âmbito de 

uma doutrina liberal que limitava a intervenção do Estado na área econômica.  

  Embora com algumas identidades temáticas com a doutrina da democracia 

concernentes à rejeição do uso arbitrário do poder; a teoria do Estado de Direito não 

se confunde com esta, vez que não compartilha de sua área de interesse mais voltado 

para questões relativas à soberania popular, participação dos cidadãos nas decisões 

coletivas, regras e valores da representatividade, pluralismo dos sujeitos da 

competição política e responsabilização dos governos 258 , que são institutos 

intimamente relacionados à accountability.  

  Destarte, a accountability constitui uma doutrina que abriga importantes valores 

que foram consagrados ao longo da tradição da história política dos países, como 

liberalismo, relacionado ao reconhecimento de certos direitos que devem ser 

respeitados pelo Estado; o republicanismo, correspondente ao cumprimento dos 

deveres e satisfação do interesse público e por fim, a democracia, relacionada à 

participação popular nas decisões do governo259  

  O tema de que aqui se trata, relacionado ao controle social da atividade judicial 

através da accountability, procurou abordar as especificidades da atividade 

jurisdicional e suas principais transformações ao longo da evolução do Estado de 

Direito para, ao final, abordar a atual situação deste poder no Brasil e sua relação com 

a accountability.   

  Sabe-se que, dentre os principais controles que a accountability possibilita para 

promover a valoração da democracia, encontram-se a participação popular através do 

voto, que faz parte do controle vertical, por meio do qual o cidadão pode censurar um 

mal político que deixou de cumprir suas obrigações republicanas e nãotrabalhou em 

defesa dos interesses dos eleitores; incluindo nele também a atividade da mídia e dos 

grupos de interesse que acompanham a atuação dos governantes.  

                                            
258  COSTA, Pietro, ZOLO, Danilo. O Estado de Direito. Op. cit. p. 53.  
259  O’DONNELL, Guillermo. Accountability horizontal e Novas Poliarquias. Op. cit. p. 31.  
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   Esta forma de controle, consistente em avaliar a atividade dos representantes 

do Estado e tomar as medidas possíveis para corrigir os desvios de rumo, através dos 

três componentes da accountability, consistentes na informação (transparência dos 

atos do governo), justificação (prestação de contas e apuração de conduta ) e punição 

ou responsabilização (sanção em decorrência de conduta reprovável); não têm ampla 

aplicabilidade ao Poder Judiciário, que tem sua investidura através de concurso 

público e, além disto, goza de garantias como a vitaliciedade, inamovibilidade e 

irredutibilidade de vencimentos.  

  Ressalva-se, contudo, a atuação da mídia ao divulgar fatos importantes do 

interesse da comunidade, dos grupos de interesse que podem acionar os setores 

burocráticos e também, a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, encarregada 

de processar e apurar reclamações dos membros e serventuários desse poder.  

 Uma das constatações mais importantes ao longo da pesquisa, foi quanto à 

falta de accountability relacionada ao Poder Judiciário até o momento da criação do 

CNJ. Enquanto dos dois outros poderes, executivo e legislativo podem ser 

considerados, ao menos no aspecto formal, accountables ou regularmente 

submetidos aos procedimentos de accountability, vez que através de sua modalidade 

vertical, o cidadão tem condições de acompanhar os trabalhos dos políticos e 

manifestar-se sobre eles; de outro lado, sofrem também a incidência da accountability 

horizontal, relacionada aos cheks and balances. Tais controles baseiam-se na 

premissa de que o poder controla o poder.  

   Depreende-se, portanto, que a estrutura dos órgãos e poderes do Estado 

funciona com a fiscalização mútua e recíproca entre os poderes. Por exemplo, o 

Tribunal de Contas é um órgão do Legislativo que fiscaliza o Executivo, o Congresso 

também fiscaliza o Executivo e o Executivo tem seus órgãos de controle que fiscalizam 

o Legislativo, tais como Controladoria Geral da União (CGU) e (AGU) Advocacia Geral 

da União.   

  Observou-se que o Judiciário não era submetido a nenhum controle 

democrático antes da Emenda Constitucional nº 45, que instituiu o CNJ, que constitui 

um órgão destinado a promover um controle administrativo em relação ao Poder 

Judiciário.  



131 

 

  A criação do CNJ, representou um avanço importante em direção ao 

aprimoramento da accountability e da democracia no Brasil, vez que propiciou a 

institucionalização de controles sobre um Poder que até então era considerado imune 

aos princípios dos cheks and balances.  

 Não é possível, contudo, concluir que a criação do CNJ, seja capaz de resolver 

por si mesma a imensa gama de problemas relacionados com a atuação do Judiciário 

num país profundamente abalado por diversas crises. O aspecto favorável é que este 

órgão recebeu uma avaliação positiva em diversos trabalhos acadêmicos.  

   Observa-se, assim, que nesses 12 anos de existência CNJ, houve uma efetiva 

limitação à incontestável independência do Judiciário bem como seu controle 

administrativo; mas que ainda não foi suficiente para resolver a ampla gama de 

problemas de diversas etiologias, que ainda persistem.  

 Isto porque, tantos anos depois, algumas questões abordadas desde a 

Constituinte ainda continuam sendo tratadas pelos noticiários de jornais de forma 

quase rotineira, sem que tenham sido enfrentadas de forma adequada, a exemplo da 

preocupação de Comparato com a manifestação pública de magistrados, para não 

lhes comprometer a imparcialidade; o alerta do Constituinte Plinio Sampaio com o 

controle dos gastos com salários; a discussão da Nova Lei Orgânica da Magistratura 

e outras.  

 Reconhece-se, por outro lado, que o CNJ tem procurado dar uma satisfação à 

sociedade através de sua corregedoria260, principalmente porque tal órgão, que atua 

na cúpula da instituição, ao lado da presidência; exerce atribuições que podem ser 

classificadas como “accountability vertical, na medida em que dispõe de um canal de 

comunicação permanente com os usuários, através das seguintes atribuições:   

 

 receber as reclamações e denúncias de qualquer interessado, relativa aos 

magistrados e aos serviços judiciários auxiliares, serventias, órgãos 

prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do 

poder público ou oficializados.na apuração de reclamações quanto à demora 

no andamento de uma ação judicial.   

                                            
260 OUVIDORIA – Atribuições e Limitações. Disponível em www.cnj.jus.br/ouvidoria-page/atribuicoes-elimitacoes  
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 Com isto, a entidade vem angariando uma confiança por parte da sociedade e 

o respeito por parte da magistratura, tanto em razão de seu poder de punição, como 

também por suas outras atribuições que abrangem poder de planejamento, 

fiscalização e orientação, entre outras.  

 Conclui-se, portanto, que a criação do CNJ sanou em parte a deficiência de 

accountability do Judiciário, de forma a introduzir um controle vertical realizado através 

de sua corregedoria, ao enfrentar as reclamações dos jurisdicionados; como também 

e, principalmente, por propiciar um meio do controle horizontal.  

   Releva considerar, entretanto que, a accountability horizontal exercida pelo 

CNJ, não está articulada com os órgãos de outros poderes, tal como exige a doutrina 

dos ckecks and balances, no sentido de permitir uma fiscalização mútua entre eles, 

motivo pelo qual pode-se concluir que o CNJ exerce um razoável, mas não suficiente 

grau de accountability horizontal.   

  Independente da natureza jurídica do CNJ, é incontestável que sua atuação 

permitiu um aprimoramento dos serviços judiciários, e que a problemática que este 

poder enfrenta, também está relacionada com fatores externos a esse Poder, inclusive 

decorrentes da crise no Estado de Direito.  

 Com efeito, observa-se no mundo inteiro grandes questionamentos a respeito 

do empoderamento do Poder Judiciário como fenômeno dos tempos pós-modernos. 

Segundo Maus261, que tirou suas conclusões com base no exame da jurisprudência 

alemã, existem certos fatores relacionados à psique humana que podem determinar 

uma vontade de domínio, irracionalidade e arbítrio cerceadores da autonomia dos 

outros indivíduos e da soberania popular, que constituem fatores impeditivos de uma 

política constitucional libertadora. Tais características escondem-se por trás de teorias 

jurídicas ou normativas, como: garantia judicial de liberdades e princípios de 

interpretação constitucional.  

 Acrescenta-se a tais apontamentos de Maus, a problemática relativa à própria 

ciência jurídica pela falta de padrões objetivos de avaliação de uma decisão judicial 

que dependa de interpretação, ainda mais em relação a sociedades tão complexas e 

                                            
261 MAUS, Ingeborg. Judiciário como Superego da Sociedade. O Papel da Atividade Jurisprudencial na “sociedade 

órfã”. Tradução do alemão: Martonio Lima e Paulo Albuquerque, novembro de 2000, p. 183. Disponível em 

www.direitocontemporaneo.com/up-content/uploads/2014/JUDICIARIO-COMO-SUPEREGO-DASOCIEDADE.pdf  
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globalizadas como as atuais, cujos ordenamentos são incapazes de dispor sobre 

todos os fatos da vida social.  

   Não restam dúvidas, portanto, que grande parte das decisões fica por conta de 

uma aplicação subjetiva de critérios normativos e principiológicos traçados pela 

hermenêutica, o que possibilita interpretações completamente diferentes umas das 

outras, para um mesmo contexto fático e jurídico; não obstante haja a obrigação legal 

de transcrever os fundamentos utilizados na análise das questões de fato e de 

direito262.   

  É por tais razões que o princípio da imparcialidade constitui uma questão tão 

relevante, ao lado da neutralidade política, que outrora já chegou a ser considerada 

um aspecto do princípio da separação de poderes.  

   Observa-se ademais que, mesmo com a possibilidade de recursos, 

estabelecida justamente para contornar tais problemáticas, a decisão judicial, constitui 

um elemento intocável da dogmática jurídica; vez que, ainda que reformada em 

superior instância, não estará sujeita a reparos por parte do próprio juiz que a prolatou.   

  Esta gama de complexidade em torno da atividade judicial num pais com os 

problemas sociais do Brasil e com uma accountability vertical deficitária, demandaria 

um controle horizontal mais imperativo, entre os poderes e uma atuação do Judiciário 

voltada à defesa dos interesses republicanos, consistentes no zelo pela coisa pública 

e defesa de seus interesses; liberais, decorrentes da guarda e defesa dos direitos 

básicos de todos os cidadãos, independentemente de sua origem ou classe social e 

democráticos, relacionados à amplitude dos meios de participação dos cidadãos nas 

decisões do governo, traduzido por incentivos à democracia participativa e aos 

movimentos sociais, como legítimas manifestações da soberania popular.  

  Não obstante a importância fundamental da accountability em relação ao Poder 

Judiciário, considera-se que o efetivo controle da atividade dos agentes públicos, 

depende principalmente do exercício da cidadania por parte de toda a sociedade, 

como ficou caracterizado no estudo de Campos 263 , ao constatar que o grau de 

accountability de uma burocracia estatal depende não apenas do macroambiente da 

                                            
262 Código de Processo Civil, art. 458, inciso II.  
263   CAMPOS, Ana Maria. Op. cit. p. 47.  
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administração pública, referente às instituições burocráticas; mas também da textura 

política e institucional da sociedade; dos valores e os costumes tradicionais 

partilhados na cultura e da própria história.  
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