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RESUMO

O presente trabalho propõe uma reflexão acerca da evolução do sistema
político brasileiro em paralelo com o Constitucionalismo, ou seja, a política sob uma
perspectiva constitucional.  Para atingir  tal  finalidade, fez-se necessário abordar o
momento  de  transição  representado  pela  superação  do  Absolutismo  e  a
consequente implementação do Estado Democrático de Direito, este que promoveu
a limitação do poder estatal através do princípio da legalidade. O ponto chave do
conteúdo proposto consiste na evolução do Poder Judiciário, sua consolidação como
um  poder  forte  e  independente,  a  importância  de  sua  atuação  na  busca  pelo
equilíbrio de forças e os fenômenos sociais que se originaram de sua atuação. Por
fim, suscita-se, de uma perspectiva jurídica e social, possíveis propostas em direção
ao  equilíbrio  entre  os  poderes,  à  evolução  do  direito  e,  em  instância  última,  a
pacificação  da  sociedade  através  da  garantia  dos  direitos  fundamentais  e  da
ponderação de todos os interesses possíveis, pois, somente com a  tutela geral de
todos os setores a engrenagem poderá funcionar harmonicamente.

Palavras-chave:  Direito  natural,  Estado  Democrático  de  Direito,  Freios  e
Contrapesos.



ABSTRACT

The present work is a statement on the evolution of the Brazilian political
system  in  parallel  with  Constitutionalism,  that  is,  a  politics  from  a  constitutional
perspective. To achieve this goal, he secured the moment of transition represented
by the overcoming of Absolutism and a consequent determination of the Democratic
Statute  of  Right.  The  account  management  in  templive  in  the  Judiciary,  your
standalised in uinteraction, the importance of the decision of the strategy, and the
classification the social society that its originated of its action. Finally, through a legal
and social perspective, the change of direction between the powers, the evolution of
law  and  the  last  decade,  the  pacification  of  society  through  the  guarantee  of
fundamental rights and the consideration of all orders, therefore, only with a general
guardianship of all sectors can function harmonically.

Keywords: Natural law, Democratic State of Law, Brakes and Counter-people, 
evolution, balance, context.
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INTRODUÇÃO

O  presente  trabalho  propôs  uma  análise  com  base  em  alguns  pilares

importantes, dentre os quais se situam o Direito Natural, o Estado Democrático de

Direito,  o  Constitucionalismo  e  o  desenvolvimento  da  Doutrina  do  checks  and

balances.  Para tal,  utilizou-se de obras e teorias consolidadas, desenvolvidas por

doutrinadores  consagrados  no  meio  jurídico,  como  Luis  Roberto  Barroso,  José

Afonso  da  Silva  e  Pedro  Lenza.  A  narrativa  textual,  por  sua  vez,  possui  uma

concepção fortemente histórica, afinal, a reflexão que se deseja propor gira em torno

da  ótica  da  evolução,  pois  é  justamente  nela  que  se  encontram  as  possíveis

respostas. 

Tendo  em  vista  se  tratar  de  um  conteúdo  altamente  reflexivo,  foram

introduzidos métodos e técnicas que induzem a um viés sociológico,  filosófico e

histórico, que vieram a se traduzir  no estilo literário dos textos, motivo pelo qual

invocou-se a contribuição de nomes como Montesquieu e Immanuel Kant. No mais,

a referida metodologia incorporou ao trabalho uma característica mais voltada ao

raciocínio oriundo das teorias apresentadas do que à uma compilação excessiva de

informações e dados.

Por fim, as soluções propostas, bem como o teor mais bruto da mensagem

que se  deseja  passar,  caminham para uma perspectiva voltada à psicologia,  ao

desenvolvimento pessoal e à uma ótica espiritual, pois acredita-se que os referidos

segmentos  estão  diretamente  relacionados  ao  objeto  jurídico  apresentado,

apresentando-se como o meio mais efetivo de se solucionar as mazelas do direito,

do Poder Judiciário, do sistema político e da sociedade como um todo.
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1 INFLUÊNCIAS DO JUDICIÁRIO NA SOCIEDADE

1.1.Evolução histórica das normas constitucionais

Para que a finalidade destinada ao presente trabalho seja atingida, faz-se

necessário apresentar, de forma resumida, a evolução histórica, não para descrever

toda a história do constitucionalismo, e sim com o objetivo de desenhar da forma

mais clara possível o contexto do direito em cada época pertinente ao tema, dando

enfoque  à  maneira  como  o  direito  é  visto  e,  consequentemente,  exercido,  seja

através do Estado ou da população. 

O direito, em sua forma mais pura e pioneira, traduz-se pelo direito natural.

Este  consiste  na  existência  de  leis  e  princípios  universais  que  regem todos  os

mecanismos existentes no universo, inclusive a humanidade e suas relações sociais.

Ele pode ser interpretado de diversas maneiras. 

Na visão de um cético, o direito natural  consiste  em valores e princípios

morais que acompanham intrinsicamente a sociedade desde os seus primórdios, ou

seja, uma particularidade humana. Na visão de um positivista puro, o direito natural

é algo ultrapassado, uma doutrina contrária à sua própria e que nada tem a ver com

o direito propriamente dito. Já no entender de um indivíduo espiritualizado, o direito

natural1 é algo que está além da sistematização dos homens. 

É uma força natural, que pode ser sentida, mas não plenamente explicada, é

uma espécie de comunicação entre homem, natureza e universo, utilizando-se do

princípio vital comum entre ambos, com o objetivo de, a todo o momento, atingir o

equilíbrio  e  a  evolução.  Ele  é captado nas entrelinhas,  conforme o  indivíduo se

abstém de viver no piloto automático e começa a ampliar seu conceito de realidade,

interagindo com o todo e desenvolvendo-se como ser. 

Feita a breve dissertação sobre o direito natural, necessita-se pular algumas

etapas da história do constitucionalismo para dar enfoque ao conteúdo pertinente ao

tema, tal qual, o direito contemporâneo. No fim do século XVIII (dezoito), início do

século XIX (dezenove), inicia-se uma nova era: O Estado Liberal. O referido contexto

caracteriza-se por implementar uma série de inovações, como a Constituição escrita,

1 KANT, Emmanuel. A Metafísica dos Costumes. Petrópolis: Vozes, 2003.
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a  limitação  do  poder  estatal,  a  igualdade  formal,  etc.  Todas  estas  conquistas

representaram uma vitória gigantesca do constitucionalismo, quebrando um ciclo de

poder ilimitado do Estado exercido, na maioria das nações, através de um regime

absolutista,  centralizado  e  implacável  para  com  seus  cidadãos.  Dessa  forma,

prepara-se  o  terreno  para  o  que  chamamos  de  Estado  Democrático  de  Direito,

pautado sob os princípios da dignidade da pessoa humana, legalidade e separação

dos poderes2.

Eis que, finalmente positivado, o direito natural atravessou seu período mais

áureo, em termos de resultados práticos, pois, só o fato de nascer um sistema de

governo organizado e garantista representa, por si  só, um avanço na direção do

equilíbrio.  Ocorre  que,  como  leciona  Luís  Roberto  Barroso,  “paradoxalmente,

representaram também sua superação histórica3. No início do século XIX, os direitos

naturais,  cultivados  e  desenvolvidos  há  mais  de  dois  milênios,  haviam  se

incorporado de forma generalizada aos ordenamentos positivos. Já não traziam a

revolução,  mas  a  conservação.  Considerado  metafísico  e  anticientífico,  o  direito

natural  foi  empurrado para  a  margem da história  pela  onipotência  positivista  do

século XIX. 

Tal assertiva se justifica pois, a exemplo do direito pautado na legalidade,

tudo o que é sistematizado tende a caminhar para uma razão prática e lógica. Neste

contexto,  caminhando para  o  início  da  idade contemporânea até  os  dias  atuais,

conclui-se  que  a  sociedade  evoluiu  moralmente,  tecnologicamente  e  a  nível  de

conhecimento  técnico,  mas,  no  entanto,  intensificou  consigo  os  conceitos  de

produção em larga escala, consumismo exacerbado, capitalismo globalizado, etc,

sob a chancela do “progresso”, tudo disseminado através de propaganda excessiva,

de forma a atender os interesses de grandes corporações e governantes maliciosos.

Porém, É inegável a crescente melhora da qualidade de vida material da sociedade,

de forma que, em resumo, a sobrevivência se tornou muito mais fácil. 

Na atualidade, dispomos do acesso a diversos meios de informação, que, na

maioria  das  ocasiões  são  tendenciosos,  mas  em  outras  exibem  conteúdos  que

podem mudar  para  melhor  a  vida  do  ser  humano.  No  entanto,  um  dos  efeitos

colaterais de tudo isso é a atenção demasiada ao material, ao sólido, lógico, racional

2 MORAES. A evolução histórica do Estado Liberal ao Estado Democrático de Direito e sua relação 
com o constitucionalismo dirigente. Local: Editora, 2014.
3 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 
2010. p. 245.
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e prático, conceituando o metafísico e o autoconhecimento como “pura viagem”. Tais

desdobramentos  influenciaram  excessivamente  no  direito,  pela  forma  a  qual

daremos continuidade a seguir. 

Em meio à consolidação do Estado Democrático de Direito americano no

início do século XIX , a sociedade contemporânea passou a sustentar-se por alguns

pilares, entre eles, a lei positivada. Tal mecanismo coincidiu com a ascensão de um

movimento filosófico denominado positivismo que, em um contexto geral, propagava

a ciência como fonte de explicação e respaldo para tudo o que existe no mundo, ao

passo que desqualificava o metafísico e natural. 

Obviamente, a referida doutrina incidiu sobre o direito, definindo-o como uma

ciência única e autônoma, que se justificava por si só. A consequência prática disso

se deu pela imposição da norma como solução de todos os conflitos possíveis. A lei

é perfeita e, o que ela diz, é o que deve acontecer, independente do contexto social

e  fático,  dispensando  a  influência  de  quaisquer  conceitos  morais,  filosóficos,

políticos e metafísicos. 

É importante ressaltar que tal sistematização representou um grande avanço

para uma sociedade que, em meio a um caótico contexto de transição, clamava por

direitos e garantias. O positivismo teve seu lado positivo. No entanto, como tudo na

vida  é  equilíbrio,  o  positivismo  jurídico  atravessou  uma  grande  crise  e  ensejou

algumas  catástrofes  por  parte  de  governos  autoritários  como,  por  exemplo,  o

holocausto propagado pelo regime nazista que, em tese, agia sob o respaldo da lei.

Com a superação do jusnaturalismo e o relativo fracasso do positivismo, o

direito  passou  a  ser  tema  de  muitas  reflexões,  afinal,  perdura-se  o  Estado

Democrático de Direito.  Eis que foram postas algumas alternativas, entre elas, o

resgate da moral e da filosofia como alicerces e inspiração de conceitos jurídicos.

Tal movimento, que ganhou força em meados da década de 50, já no século XX,

fora denominado pós-positivismo. 

Nas palavras de Luis Roberto Barroso: 

O pós-positivismo se apresenta, em certo sentido, como uma terceira via
entre  as  concepções  positivista  e  jusnaturalista:  não  trata  com
desimportância as demandas do Direito por clareza, certeza e objetividade,
mas não o concebe desconectado de uma filosofia moral e de uma filosofia
política. Contesta, assim, o postulado positivista de separação entre Direito,
moral  e política,  não para negar a especificidade do objeto de cada um
desses domínios, mas para reconhecer a impossibilidade de tratá-los como
espaços totalmente segmentados, que não se influenciam mutuamente. Se
é inegável a articulação complementar entre eles, a tese da separação, que
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é central ao positivismo e que dominou o pensamento jurídico por muitas
décadas, rende tributo a uma hipocrisia.4 

Barroso pontua também que o pós-positivismo traz consigo alguns valores

como a utilização da razão prática, proposta pelo positivismo, bem como o ato de

interpretar  a  norma,  ao  invés  de  puramente  anuncia-la,  na  qual  a  referida

interpretação utilizar-se-á de conceitos morais e filosóficos sem, contudo, estender

ao  campo  metafísico5.  No  mais,  ressalta  também  a  importância  da  legitimação

democrática na proposta do pós-positivismo, cuja norma não será legitimada através

da imposição do Estado, e sim oriunda do respaldo da sociedade, o que constitui a

premissa salutar do Estado Democrático de Direito e o distingue de uma ditadura.

  

1.2. O Nascimento do Poder Judiciário

No início do século XIX, em meados de 1800, o Brasil vivenciava um período

de transição muito crítico em sua história. Ao mesmo tempo que se caracterizava

por ser uma colônia, por sua vez diretamente limitada às relações de submissão

com Portugal, também já atravessara há tempos aquele contexto de exploração e

mineração.  O  ouro  já  se  tornara  escasso  e  os  povoados  viviam em sociedade.

Restava então definir que rumos o país iria tomar.

Eis que, com a chegada da família real  ao Rio de Janeiro,  O Brasil  fora

proclamado um Reino, em União com Portugal. Procedendo dessa forma, passa-se

a igualar o ordenamento jurídico brasileiro ao de Portugal, unificando-os6. A partir daí

o Brasil já não mais era visto como uma colônia, o que ensejou as bases para a

futura proclamação da independência, em 1822. Com isto, foi proclamada a primeira

Constituição do Brasil, precedida através de Assembleia Legislativa convocada pelo

então  imperador  Dom  Pedro  I.  Entretanto,  Dom  Pedro  não  gostou  nada  da

Constituição produzida7, o que o motivou a encerrar a seção e outorgar sua própria

constituição, em 1824, que instaurava os poderes executivo, legislativo, judiciário, e

o tão conhecido poder moderador. 

Por um lado, quando se fala em instituir poderes descentralizados em um

regime imperial, tal fato representa por si só um enorme avanço. No entanto, os 3

4 BARROSO (2010) op. cit., nota 02, p. 255.
5 Idem.
6 Documentário STF – Poder Judiciário 200 anos, 2008.
7 Ibid. Documentário STF – Poder Judiciário 200 anos, 2008. Ver nota 8.
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poderes  que  hoje  se  controlam  e  se  limitam,  na  época  eram  indiretamente

controlados pelo poder moderador, conferido ao imperador dom Pedro I, seu poder

próprio, ou seja, a palavra final era sempre do imperador. Mas isso é perfeitamente

compreensível,  como  bem  alude  o  ex-ministro  do  STF  Francisco  Rezek,  “A

Constituição  de  1824  não  tem  nada  de  autoritária  para  a  sua  época,  pois,  os

poderes estabelecidos ao imperador era o mínimo que se esperava de uma figura

que detém esse título, em um regime de monarquia”8. 

Com  a  independência  proclamada,  ressaltemos  o  nascimento  do  Poder

Judiciário  no  Brasil  que,  em  virtude  da  centralização  proposta  pelo  regime

monárquico,  era  composto  somente  por  juízes  e  jurados  nacionais  na  primeira

instância, Tribunais das relações nas províncias, como órgãos de 2° instância e, por

fim,  o  Supremo  Tribunal  de  Justiça  como  instância  máxima,  composto  por  17

membros, sendo 5 portugueses e 12 naturais do Brasil9. Obviamente, sob influência

do  imperador,  suas  decisões  tornavam-se  passíveis  de  anulação,  conforme

assegurava a Constituição de 1824. O referido cenário perdurou por anos, isto é, no

decorrer do governo de Dom Pedro I  e, posteriormente, Dom Pedro II.  Por mais

contraditório que possa soar, o período monárquico em questão foi benéfico para o

judiciário  na  medida  em  que  preparou  o  terreno  para  que  a  magistratura  se

desenvolvesse no Brasil, pois, estando sempre respaldado pelo imperador e suas

decisões autoritárias, o então STJ se eximia muitas vezes da responsabilidade por

seus erros e efeitos de suas sentenças, o que permitia uma maior tranquilidade para

evoluir. 

Com o passar dos anos, muitas questões foram colocadas em pauta, como

o debate sobre a autonomia do judiciário, possível descentralização de modo a criar

outros  tribunais,  profissionalização  dos  juízes,  etc.  Dessa  forma,  começa-se  a

organizar a carreira da magistratura em solo brasileiro. 

Já em 1889, a monarquia encontrava-se demasiadamente enfraquecida, ao

passo  que  correntes  republicanas  oriundas  do  Liberalismo  e  ideais  positivistas

começavam a se consolidar. Eis que, com a deposição do Imperador Dom Pedro II

pelos militares, a República Velha fora instaurada no mesmo ano. Ocorre que, com

as  influências  de  todas  as  tendências  relacionadas  ao  Estado  Democrático  de

Direito (princípio da legalidade, dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais,

8 REZEK, Andre. Documentário STF – Poder Judiciário 200 anos. Brasília: STF, 2008.
9 DIREITO, Gustavo. O Supremo Tribunal Federal - Uma breve análise de sua criação. Local: Revista 
de Direito Administrativo, 2012. p. 257.
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industrialização, etc) a grande massa brasileira, que em sua grande maioria não era

letrada, naturalmente se aproximou do contexto político e passou a exercer certa

participação.  Nas palavras do historiador Gustavo Axt, “O mais importante não foi a

República em si, e sim a descentralização do poder político e administrativo”. Isso

ocorreu,  na  prática,  através  da  criação  dos  estados  federados,  sob  regime  de

federação. 

Nesse contexto, o governo militar provisório editou o Decreto n° 848 de 11

de  outubro  de  1890,  que  culminou  no  nascimento  da  Justiça  Federal,  que

estabelecia10 :

Art. 1º: A Justiça Federal será exercida por um Supremo Tribunal Federal e
por juízes inferiores intitulados - Juízes de Secção.
Art. 2º: Os juízes federais serão vitalícios e inamovíveis e não poderão ser
privados dos seus cargos se não em virtude de sentença proferida em juízo
competente e passada em julgado.
Parágrafo único. Poderão, entretanto, os juízes inferiores, si o requererem,
ser removidos de uma para outra secção.
Art.  3º:  Na  guarda  e  aplicação  da  Constituição  e  das  leis  nacionais  a
magistratura federal só intervirá em espécie e por provocação de parte.
Art.  4º:  Ao Presidente da República compete nomear  os juízes federais,
dependendo  da  aprovação  do  Senado  a  nomeação  dos  membros  do
Supremo Tribunal Federal.

Naturalmente, não fazia sentido algum um regime republicano sustentado

por  uma  constituição  monárquica.  No  ano  seguinte,  fora  então  proclamada  a

Constituição de 189111 , que inovou no sentido de criar a Justiça Estadual, composta

por Juízes e Tribunais Estaduais. 

O contexto era inteiramente de transição. Em menos de 70 anos, o Brasil

havia  deixado  a  posição  de  colônia,  atravessado  um  regime  monárquico  e

finalmente acabara de instaurar a República. 

Obviamente  todas  estas  mudanças  conceituais  referentes  ao  Estado

Democrático de Direito esbarraram (e ainda esbarram) em diversos obstáculos para,

na prática, se concretizarem. No tocante ao STF, pode-se dizer que as primeiras

gerações  de  ministros  nomeados  ainda  resguardavam  fortes  laços  com  a

monarquia, ao passo que não possuíam a experiência necessária para representar

um poder autônomo e julgar de forma independente as questões constitucionais. Já

10 BRASIL.  Decreto n° 848 de 11 de outubro de 1890. Ementa. Brasília: Câmara dos Deputados,
1980.   Disponível  em:  <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-848-11-
outubro-1890-499488-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em 16 de nov. de 2018.
11 BRASIL.  Constituição  da  República  dos  Estados  Unidos  do  Brasil  (24  de  fevereiro  de  1891).
Brasília:  Planalto,  1891.  Disponível  em  :
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao 91.htm> . Acesso em: 16 nov. 2018.

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-848-11-outubro-1890-499488-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-848-11-outubro-1890-499488-publicacaooriginal-1-pe.html
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com relação ao executivo, este sofrera uma limitação muito grande no seu campo de

atuação,  o  que  representava  um fenômeno inédito  em termos  históricos,  e  isso

gerou  uma  certa  instabilidade  perante  ao  equilíbrio  do  sistema  político  durante

algumas décadas. Por fim, à população havia a necessidade de melhor instrução,

ainda que se mantivesse baixa, visando um mínimo de inclusão social das camadas

às prerrogativas do governo, para que se instruíssem politicamente, conhecessem

seus direitos e pudessem exigi-los das autoridades. 

1.3 EC nº 45/2004: Reforma do Judiciário e seus reflexos
 

No decorrer do século XX, O Brasil vivenciou diferentes momentos políticos

(autoritários  e  democráticos),  sociológicos  e  econômicos,  que  culminaram  na

evolução do Direito da forma que o conhecemos hoje. Um verdadeiro divisor de

águas,  no  que  diz  respeito  à  novas  tendências,  se  deu  pela  promulgação  da

Constituição de 1988. A referida Carta positivou inovações no sentido de tutelar os

direitos de minorias,  promover a defesa dos direitos humanos, conferir  status de

norma constitucional  aos princípios,  estabelecer diretrizes a serem cumpridas no

presente,  a  médio  e  a  longo  prazo,  etc.  Paralelamente,  o  país  se  estruturou,  a

população aumentou e as relações de mercado tomaram proporções globais e isso,

obviamente,  gerou  também  efeitos  colaterais,  que  são  os  problemas  que

conhecemos hoje. Todos estes fatores ensejaram uma demanda muito maior pela

atuação efetiva do Poder Judiciário que, até mesmo nos dias atuais, carrega consigo

o estereótipo de ineficiente. Era preciso fazer algo. 

Assim,  no  ano  de  2004,  foi  aprovada  pelo  Congresso  a  Emenda

Constitucional  n°45,  que promoveu uma verdadeira  reforma no Poder  Judiciário.

Dentre as normas positivadas, constaram inúmeras inovações pertinentes, as quais

denotaremos a seguir. .

Primeiramente,  destaca-se  a   ampliação  do  controle  difuso.  Exemplo:

possibilidade de se impetrar Recurso Extraordinário com o intuito de contestar lei

local, em face de lei federal, e não apenas a norma constitucional propriamente dita,

pois trata-se de lei com status superior e amparada pelo princípio da presunção de

constitucionalidade.
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Outra inovação importante foi o advento da Repercussão Geral, um requisito

de admissibilidade que consiste na necessidade de a matéria que ensejou o recurso

ser relevante em um contexto geral, ou seja, que influencie a sociedade como um

todo.  Apesar de não ter sido conceituada pelo legislador, deixou-se transparecer

através do texto tipificado pelo Art. 1035 do CPC, afirmando que “será considerada a

existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político,

social ou jurídico, que ultrapassem os direitos subjetivos da causa” que, em outras

palavras exige que o benefício de se analisar o referido mérito não se resuma aos

particulares envolvidos no caso concreto, mas também ao interesse da coletividade,

cumprindo,  assim,  com  o  princípio  constitucional  da  supremacia  do  interesse

público. Também é importante destacar a criação da Súmula Vinculante, que

surgiu como uma alternativa do Judiciário para reduzir drasticamente o número de

ações e recursos impetrados, que venham a apresentar uma demanda repetitiva

com  entendimentos  similares.  Assim,  toda  vez  que  o  STF  desejar  firmar  uma

jurisprudência aplicável a uma lide específica, ele utiliza-se da súmula vinculante,

redigindo-a através de um texto que por sua vez vinculará a todos os tribunais. Para

ser  aprovada  e  cancelada,  caberá  aprovação  por  maioria  simples  do  tribunal.

Diante  dos  frequentes  questionamentos  acerca  não  só  da  morosidade  do

judiciário como também de sua ineficiência e inviabilidade e imparcialidade, nada

mais razoável do que positivar, a nível constitucional, normas que possam atuar no

sentido de garantir uma melhor qualidade na prestação do serviço. 

Dessa forma, a  EC 45/2004 assegurou mecanismos tipificados no Art.  5°,

LXXVIII  da Constituição Federal  para dar  maior  eficácia  ao princípio  da duração

razoável do processo. 

Tratou de proceder também com a o ideal da descentralização, aplicado por

sua  vez  ao  judiciário  que,  alinhado  ao  objetivo  de  criar  novas  possibilidades,

resultava na maior efetivação do princípio do acesso à justiça, e isso ocorreu, na

prática. Assim, a com a descentralização favorece também a ascensão, dominação

e fortalecimento do poder judiciário. 

O primeiro mecanismo que podemos elencar se refere a Justiça itinerante:

Consiste na ideia de facilitar o acesso à justiça aos cidadãos que residem longe das

comarcas  competentes  ou  em  lugares  inacessíveis,  de  difícil  locomoção  e

deslocamento. Nas palavras de Victor Santos Queiroz: “O cidadão não vai até o juiz.
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É o juiz que vai até o cidadão”12. Dessa forma, ficou a cargo de cada estado da

federação a prerrogativa de regulamentar a aplicação da referida medida mediante

ato  normativo  emanado  pelo  próprio  Tribunal  de  Justiça.  No  mais,  ficaram

autorizados os Tribunais a fazerem valer de estruturas móveis para o deslocamento

dos servidores. 

Dentre os pressupostos que fundamentaram a EC nº 45/2004, destacam-se: a

autonomia  financeira,  administrativa  e  funcional  da  Defensoria  Pública  Estadual,

com a finalidade tanto de desafogar as responsabilidades do Judiciário quanto de

promover  um  melhor  funcionamento  do  órgão,  a  possibilidade  das  custas  e

emolumentos serem destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às

atividades específicas da justiça, fortalecendo-a, conforme dispõe o Art. 98, §2º da

CF. 

A  referida  emenda  também  representou  implicações  aos  membros  do

Ministério  Públicos,  os  quais  passaram a  usufruir  da  de  forma mais  a  ampla  a

garantia da garantia da imparcialidade dos membros do MP, através de mecanismos

como:  a  vedação  do  exercício  de  atividade  político-partidária  (sem  qualquer

exceção)  e  do  recebimento,  a  qualquer  título  ou  pretexto,  de  auxílios  ou

contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, com ressalvadas

previstas em lei e a através da instituição, de modo semelhante ao que sucede com

os membros da Magistratura, da denominada quarentena de saída, a qual implica na

proibição do exercício da advocacia no juízo ou tribunal correspondente ao que se

afastaram por aposentadoria ou exoneração pelo prazo de 3 anos, tal como prevê o

art. 128, §5, II, “e”, “f” e §6°, todos da CF.

12 QUEIROZ, Victor Santos. Justiça Itinerante – Considerações sobre a experiência do Estado do Rio 
de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora, ano.
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2 STF E A PRÁTICA DO TRIBUNAL

2.1. História do Supremo Tribunal Federal 

Como  bem  salientado  no  capítulo  anterior,  o  Poder  Judiciário

exclusivamente brasileiro13 teve origem com a outorga da Constituição Imperial de

1824, instituindo-se como tribunal de instância máxima o STJ , Diferentemente do

que se possa pensar, este não corresponde ao mesmo Superior Tribunal de Justiça

que conhecemos hoje. Tratava-se de um tribunal distinto, cuja competência era a de

zelar pelas normas constitucionais, assim como o STF. Posto isso, cabe salientar

que  se  trata  de  uma  abordagem referente  às  primeiras  origens  do  Controle  de

Constitucionalidade Concentrado no Brasil14. 

De  acordo  com  a  cronologia  dos  acontecimentos,  o  STJ  representou  o

Controle de Constitucionalidade exercido no regime monárquico, que por sua vez

era muito limitado e cerceado, afinal, o contexto social da época não abarcava ideais

liberais, de limitação do poder do Estado e supremacia da Constituição. Isso veio a

ocorrer com a proclamação da República, em 1890, que culminou no nascimento do

STF, onde, na prática, constituiu uma nova roupagem conferida ao antigo STJ. 

O então Supremo Tribunal de Justiça, considerado na prática um órgão de

apoio do Imperador, agora configurava um poder neutro e independente, sob a nova

denominação  de  Supremo  Tribunal  Federal,  cuja  previsão  constitucional  lhe

assegurava uma função bem definida,  que é a de coibir  e julgar quaisquer atos

atentatórios  à  primeira  Constituição  Republicana,  seja  por  limitar  o  poder  do

Executivo ou por garantir a efetivação dos direitos fundamentais15. 

Para isso, houveram contribuições de diversos indivíduos que agiram em

prol da construção dessa nova sociedade. Debates sobre questões pertinentes, tais

como habeas corpus, liberdade de imprensa, privilégios dos magistrados, vinham

sendo suscitados. Eis que surge a figura de Rui Barbosa, um operador do direito que

chamou  para  si  a  responsabilidade  de  agir  em defesa  da  garantia  dos  direitos

fundamentais. Não obstante, impetrou inúmeros habeas corpus para figuras, tanto
13 Por “exclusivamente brasileiro”, refere-se ao Poder Judiciário nacional, total e amplamente 
independente de Portugal, regulamentado pela Constituição do Império.
14 GUSTAVO (2012). Op. Cit, nota 02, p.256
15 GUSTAVO (2012). Op. Cit, nota 03, p. 262.
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quanto renomadas e conhecidas como para indivíduos humildes e desamparados.

Tal insistência contribuiu efetivamente no sentido de consolidar a doutrina do habeas

corpus  que,  desde  a  instauração  da  República  até  meados  da  década  de 20,

configurava a principal, e talvez única, alternativa constitucional de tutela de direitos.

Dessa  forma,  com  o  trabalho  de  ação  e  reação,  estabilidade  e  instabilidade,

problema  e  solução,  sendo  realizado  por  todas  as  forças  que  compõem  este

sistema, o controle concentrado de constitucionalidade passou a ganhar forma e se

consolidar, e a grande prova de tal assertiva é o desenvolvimento da Doutrina do

Habeas  Corpus,  amplamente  adotada  pelo  então  jovem  tribunal.  Aliás,  cabe

ressaltar, o referido remédio constitucional não se limitava a tutelar apenas o direito

de ir e vir,  mas atuava no sentido de garantir, de forma ampla e generalizada, o

exercício dos direitos fundamentais em detrimento dos limites impostos ao poder

executivo16. 

Diante da supremacia do poder executivo, que perdurou por séculos, seja

através do absolutismo, monarquia, república velha e afins, de repente, assim, do

nada, começa a esbarrar em um tribunal, composto por poucos homens engomados

e engravatados que simplesmente decidiam pela legalidade ou não dos atos por

eles praticados. Logo o executivo, com um poderio militar e institucional tão forte,

amplo e enraizado na cultura tanto dos governantes como de sua população. Era um

momento de transição que, sem dúvida, representava um golpe no ego de qualquer

um que estivesse acostumado a mandar e ser obedecido. Em nome do sublime

jusnaturalismo, faz-se válido questionar se tal consequência não se trata de um fator

cósmico,  gerado  pelo  todo,  a  atitudes  e  fatos  que  não  são  compatíveis  com o

equilíbrio natural das coisas. Evolução constante e gradativa. 

Conflitos e confusões entre julgamentos de cunho político e jurídico. Todas

estas  questões  constitucionais  de  limitação  do  poder  executivo,  embates  entre

forças  estatais,  controle  das  instituições  públicas  que  representam  pilares  da

sociedade,  conflito  de  interesses,  configuravam  situações  novas  para  o  STF,  e

assim desenvolvia-se o controle concentrado no brasil, em um período de transição,

transcendendo uma época onde as coisas eram resolvidas na base da canetada e

da imposição, para uma era onde tudo deve ser minuciosamente analisado e julgado

conforme as competências, funções e situações fáticas de cada órgão, ponderando

todos os interesses envolvidos e julgando conforme as normas da constituição e da

16 Idem.
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finalidade social envolvida. E isso vale tanto para atos que beneficiem o executivo

quanto para os que os desfavorecem, pois, a intenção aqui não é simplesmente se

sobrepor à atuação da administração pública, estatal de política e governo, e sim

ponderar de forma justa os interesses de todos os envolvidos em prol de garantir a

separação dos poderes e fazer valer o sistema de freios e contrapesos, pois dessa

forma se atinge a justiça e, principalmente, o equilíbrio. 

O  caso  Marbury  vs  Madison17  nos  denota  que  medidas  de  natureza

puramente política não podem ser conhecidos. No entanto, o direito constitucional

também engloba o campo político. É inútil negar isso. Então o procedimento correto,

na medida em que se procura atingir  o  equilíbrio,  é  julgar  as questões políticas

conforme  estas  estabeleçam  ligação  direta  com  a  garantia  das  normas

constitucionais. 

O que consagrou o sistema político que vivemos hoje no tocante ao controle

das  decisões  estatais,  bem  como  a  consolidação  do  STF  como  tribunal

constitucional,  foram  os  sucessivos  questionamentos  aos  atos  do  poder  público

federal,  de  forma  que,  antigamente,  tudo  era  resolvido  na  base  dos  interesses

predominantes no momento, que constantemente mudavam conforme o contexto da

situação fosse alterado, criando assim uma instabilidade e insegurança jurídica, não

só no tocante ao cumprimento da lei, mas também no que tange ao respaldo que

atos,  até  então válidos  e  legítimos,  pudessem ser  revogados ao bel  prazer  dos

interesses  atuais,  gerando  uma  verdadeira  montanha  russa  de  decisões  e

indecisões.

O STF paradoxalmente, possuiu fundamental importância na instauração do

equilíbrio  da  federação  brasileira,  conciliando,  ao  mesmo  tempo,  o  poder

centralizado e descentralizado. Se por um lado surgiu como alternativa para coibir os

abusos  praticados  por  governantes  do  executivo  ainda  com  forte  ligação  à

monarquia e ao poder centralizador, por outro teve atuação primordial na contenção

de  excessos  de  competências  estatais  e  locais,  que  por  sua  vez  originavam

rebeliões e revoluções que ameaçavam a unidade da federação e a consequente

união dos Estados em prol da nação. Por fim, não obstante e menos importante, há

que  se  destacar  a  finalidade  inovadora  e  principal  de  garantir  os  direitos

17 CALAZANS, Murilo. MARBURY VS MADISON: Um breve exame histórico, político e jurídico. [s.l.]: 
Âmbito Jurídico, ano. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/?
n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=17974&revista_caderno=9>. Acesso em: 16 nov. 2018.
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fundamentais dos cidadãos, ao passo que, atingindo este objetivo,  adquiria mais

respaldo e legitimidade pois, afinal, o poder emana do povo. 

Considera-se natural que, com as bases do constitucionalismo já instaladas,

o novo sistema caminhe para a evolução que dele se espera. Posto isso, faz-se

necessário mencionar o incessante trabalho, por parte dos doutrinadores atuantes,

em consolidar,  aprofundar e criar  diversos institutos jurídicos de forma a conferir

possibilidades18 ao judiciário e ao direito em um contexto geral.  Assim, nasceram

institutos e tendências históricas, como o mandado de segurança, a ascensão de

novas  fontes  do  direito  (doutrina,  jurisprudência,  hermenêutica  e  argumentação,

interpretação, princípios) e demais tendências globais, sob a chancela inicial  dos

fenômenos  positivista  e  pós-positivista.  Por  fim,  o  resultado  disso  se  deu  pela

manutenção do Judiciário ao longo do Século XX e seu constante desenvolvimento,

bem como pela ascensão gradativa do Direito Constitucional em cenários muitas

vezes desfavoráveis.

2.1 Judicialização da Política x Ativismo Judicial

2.1.1 Judicialização da Política

 A nova era que teve início  com o liberalismo, atravessou as etapas do

Estado de Direito, Estado Social de Direito e, por fim, culminou na consolidação do

Estado  Democrático  de  Direito  desencadeou  diversas  mudanças  em  diferentes

setores da sociedade e do Estado, como bem exposto anteriormente. Uma delas,

em especial e pertinente ao tópico refere-se à distribuição do poder político19, que se

consolidou através da criação de poderes fortes e independentes, que se controlam

e se limitam.

Tendo  em  vista  o  surgimento  de  mecanismos  determinantes  e  cruciais,

como o princípio da legalidade, os direitos e garantias fundamentais, o controle de

constitucionalidade, etc.,  todos estes fatores culminaram no desmembramento do

poder estatal,  que antes era absoluto e concentrado, em 3 poderes que, embora

sempre tenham existido em termos de funções práticas exercidas, não possuíam

18 GUSTAVO (2012). Op. Cit, nota 03, p. 266-267.
19 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.587.
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conceitos, estrutura e campo de atuação minuciosamente definidos, o que veio a

ocorrer com a positivação constitucional20. 

Falando especificamente do Brasil, o executivo não apenas teve seu campo

de atuação limitado, como também modificou o conceito de absolutismo para uma

perspectiva de governo e gestão, sem, contudo, abdicar do poder de império quando

se trata de manter a ordem. O judiciário e o legislativo, por sua vez, passaram de

meros órgãos de apoio a poderes muito bem consolidados, que exercem influência

significativa na sociedade.

No tocante  ao judiciário,  embora  este tenha evoluído constantemente  ao

longo  das  décadas  (como  nos  mostra  os  capítulos  anteriores),  o  auge  de  sua

influência iniciou-se com a positivação da Constituição de 1988, que veio a criar

diversos  mecanismos  constitucionais  com  a  finalidade  de  impugnar  os  atos

emanados pelo  poder  público,  quando em desacordo com a Constituição21.  Tais

inovações introduziram de vez o poder judiciário e, principalmente o STF, na esfera

de atuação dos outros poderes, funcionando como um terceiro imparcial que possui

a finalidade de corrigir e remediar os erros, irregularidades e omissões oriundos de

seus atos. 

A referida interferência do judiciário, por um lado, representa um fenômeno

positivo, pois este assume um papel  muito importante no sentido de garantir  um

efetivo cumprimento das normas constitucionais, tanto por parte do particular quanto

dos poderes públicos. No entanto, é necessário lembrar que os poderes legislativo e

executivo, embora exerçam uma prestação pública definida, são poderes políticos,

que  se  originam  por  meio  do  voto  e  exercem  suas  funções  baseando-se  em

motivações políticas, sendo que, ao interferir nessas questões, o judiciário acaba por

interferir  politicamente, mesmo que não seja esta a sua finalidade22.  O fenômeno

descrito é conhecido como Judicialização da Política. 

Há diversas  fontes  e  caminhos  para  se  explorar  este  tema,  tão  vasto  e

suscetível a debates. Entretanto, esboçando um conceito simples e resumido, pode-

se dizer que a judicialização da política consiste em propor uma maior abrangência

20 CASTRO. O Estado Democrático de Direito. Lajeado. 2007. p. 17.
21 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 17° ed.  São Paulo: Saraiva, 2013. p. 258.
22 JUNIOR, Amandino Teixeira Nunes. A Judicialização da Política no Brasil. Brasília: Edições 
Câmara, 2016. p .41.
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no  campo  de  atuação  do  judiciário,  respaldando-o  a  interferir,  talvez  de  forma

excessiva, nos assuntos do poder executivo e do legislativo23.

Para  Cappelletti,  a  expansão  do  judiciário  “representa  o  necessário

contrapeso num sistema democrático de checks and balances à paralela expansão

dos ramos políticos do estado moderno”. 

De  fato,  para  que  o  judiciário  possa  exercer  uma  criação  proativa  no

contexto da judicialização, deve haver, necessariamente, uma ausência de atuação

ou irregularidade nesta por parte dos outros poderes, de forma a motivar, em tese,

sua interferência. 

Muitos são os questionamentos em torno da conceituação referente ao certo

e errado, que por sua vez é externalizada no imbróglio jurídico da legitimidade, como

bem  observa  a  professora  Evorah  Cardoso,  pesquisadora  do  Núcleo  Direito  e

Democracia do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP). Segundo

seu  raciocínio24,  os  doutrinadores,  tanto  da  esfera  jurídica  quanto  da  área  das

ciências  políticas  mantém os  estudos  focados  na  questão  constitucional,  que  é

importante e deve sim ter atenção. Porém, racionaliza-se demais em cima disso, o

que gera um bloqueio em relação às próximas etapas do debate, quais sejam, os

questionamentos  referentes  à  maneira  correta  de  proceder,  aos  mecanismos  a

serem implementados para equilibrar o sistema político, as motivações pelas quais

este fenômeno ocorre, etc. Em suma, como já é de praxe na sociedade, discute-se

muito o problema e a culpa, e quase nada a solução.

É importante salientar  que a judicialização da política opera  também em

outro  contexto.  Em  síntese,  os  procedimentos,  técnicas,  linguagens  e  demais

características  do  judiciário  estariam  sendo  gradativamente  implementados  no

executivo  e  no  legislativo,  como  se  estes  estivessem  consumindo  uma  “cultura

judicial”.  Como  exemplo,  pode-se  citar  os  procedimentos  administrativos

disciplinares  utilizados no âmbito  da  administração pública  para apurar  condutas

puníveis  e  também  as  comissões  parlamentares  de  inquérito,  que  confere  a

determinados membros do legislativo poderes e prerrogativas semelhantes às de um

tribunal,  visando  a  apuração  de  possíveis  crimes  cometidos  pelos  deputados  e

senadores. 

23 JUNIOR (2016) op. cit., nota 02, p. 22.
24 CARDOSO (2014) op. cit., nota 02.
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Todos  estes  fatores  ensejam  uma  gama  de  argumentos  favoráveis  e

contrários à judicialização da política. Por uma certa perspectiva, pode-se dizer que

esse fenômeno é benéfico à medida que atua para resolver problemas criados pelo

poder público (e isso inclui o próprio judiciário, em outras instâncias), garantir direitos

e  obrigações  que  por  omissão  não  foram  tutelados,  coibir  abusos  de  poder,

historicamente muito frequentes, entre outros benefícios. No entanto, os críticos ao

fenômeno analisam que o judiciário  não possui  legitimidade para  tal,  afinal,  não

foram eleitos  pelo  povo,  tampouco  são  elegíveis  estando  empossados  em seus

cargos. No mais,  ponderam também a falta de expertise técnica dos juízes para

decidir sobre estas questões, além de o procedimento judicial ser, em determinados

casos, inadequado para tal25. 

Estando os respectivos argumentos corretos ou não, isso se comprova de

acordo  com o  contexto  e  a  situação  fática.  Quando  se  discute,  por  exemplo,  a

produção de efeitos de um mandado de injunção, é unanimidade para todos que o

referido  instrumento  possui  a  função  de  instruir  o  legislativo  a  regulamentar  a

matéria  que,  por  ora,  representa  uma  lacuna  legislativa.  Entretanto,  a  partir  do

momento que se utiliza da ausência de norma para criar,  por meio de sentença,

direitos e obrigações não previstos  em lei  infraconstitucional,  a  referida hipótese

configura o ponto central do debate, tal qual, a legitimidade  do judiciário26.

A solução para a situação fática descrita  é analisar conforme o contexto

ponderar as normas para garantir o interesse público, mesmo que para isso tenha

de intervir e exercer função atípica. Porém, o problema em proceder dessa forma

traduz-se  na  subjetividade  que  envolve  este  princípio.  Para  decidir,  o  juiz  deve

necessariamente usufruir de certa discricionariedade com o intuito fazer um juízo de

valor,  que  pode  ser  arbitrário  ou  não  e,  ainda  que  não  o  seja,  as  normas

constitucionais  de  competência  em  conflito  ensejam  sempre  o  debate  e,

consequentemente, a impugnação. 

2.2 Ativismo Judicial

25 CARDOSO (2014) op. cit., nota 02.
26 Idem.
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Trata-se de um fenômeno que possui relação direta com a judicialização da

política,  e  isso  faz  com que,  em algumas situações,  ambos  sejam confundidos.

Nesse sentido, assevera Lênio Luiz Streck: 

Um juiz pratica ativismo quando decide a partir de argumentos de política,
de moral, enfim, quando o direito é substituído pelas convicções pessoais
de cada magistrado (ou de um conjunto de magistrados); já a judicialização
da política é um fenômeno que exsurge a partir da relação entre os poderes
do  Estado  (pensemos,  aqui,  no  deslocamento  do  polo  de  tensão  dos
poderes executivo e legislativo em direção à justiça constitucional.

Conforme  já  explicado,  a  judicialização  da  política  é  um  fenômeno  que

engloba a participação direta dos três poderes, dando enfoque não ao caso concreto

em si, mas à demanda judicial como um todo, de forma a se originar da falha e da

ineficiência  do  executivo  e  do  legislativo,  inclusive  quando  os  próprios  decidem

ajuizar demanda na justiça. O ativismo judicial, por sua vez, ocorre quando, ao julgar

determinado  caso  concreto,  o  juiz  assume  posição  de  destaque  e  aplica  suas

próprias  convicções  ao  caso  concreto,  extrapolando,  assim,  os  limites

constitucionais e conferindo ao judiciário uma postura proativa27. 

Assim como na judicialização da política, o ativismo judicial põe à tona dois

questionamentos  que  operam  como  um  divisor  de  águas  no  debate:  Estaria  o

judiciário legitimado a assumir tal postura? Qual é o limite da atuação do judiciário?

Observa-se que tal questionamento, por si só, já representa uma questão

política,  afinal,  existem  normas  constitucionais  em  conflito  no  que  tange  à

competência  e  legitimidade  dos  entes  para  criarem  direitos  e  obrigações,  e  a

ponderação referente à qual  norma deve prevalecer será precedida por  análises

com motivações políticas e doutrinárias.  Todavia,  no tocante à lide propriamente

dita, é possível encontrar um denominador comum no sentido de tutelar todas as

partes envolvidas e estabelecer, mediante sentença, um acordo no qual todos terão

de  ceder  para  poderem ganhar.  John  Locke,  personagem fictício  da  série  Lost,

afirmou sabiamente no capítulo X da 1° temporada que “se desejas algo da ilha,

precisa dar algo à ilha”. Semear para usufruir. 

Objetivando analisar, com base no raciocínio do parágrafo anterior, traz-se à

tona  o  polêmico  e  emblemático  caso  da Raposa  Serra  do Sol.  O referido  caso

concreto  diz  respeito  a uma área de reserva  indígena situada em Roraima,  nos

Municípios  de  Normandia,  Pacaraima  e  Uiramutã,  entre  os  rios  Tacutu,  Maú,

27 CARDOSO, Evorahe. Ativismo Judicial. Brasília: Escola Superior do MPU, 2014.
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Surumu, Miang e a fronteira com a Venezuela. Possuindo uma extensão territorial de

1.743.089  hectares  e  1000  quilômetros  de  perímetro,  a  Raposa  Serra  do  Sol

corresponde  à  uma  das  maiores  reservas  indígenas  do  país  e  foi  devidamente

demarcada através da Portaria  820/98 e posteriormente modificada pela portaria

534/2005, ambas expedidas pelo Ministério da Justiça. Mas foi somente em 2005

que ocorreu a homologação oficial por meio do Decreto de 15 de abril de 2005, da

presidência da República28. 

Ocorre  que,  em  virtude  de  constituir  um  território  tão  imenso  e  fértil,  a

Raposa Serra  do Sol  atraiu  a  atenção de produtores  de arroz,  que viriam a  se

instalar  na  região  no  início  da  década  de  70,  quando  adquiriram  as  terras  de

poderosos latifundiários. Os novos proprietários passaram a ocupar uma área de

aproximadamente  100  mil  hectares  ao  Sul  e  produzir,  até  2008/2009  (ano  da

sentença) 160.000 toneladas de grãos por ano29 . 

Posteriormente originaram-se diversos conflitos entre índios e fazendeiros,

fato este que gerou a ação popular apreciada pelo STF. A relatoria ficou a cargo do

ministro Ayres Britto, que compartilha do mesmo entendimento liderado no bojo do

julgamento. Algumas de suas considerações foram acrescentadas à ementa oficial.

Vejamos: 

Os direitos dos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam foram
constitucionalmente “reconhecidos”, e não simplesmente outorgados, com o
que  o  ato  de  demarcação  se  orna  de  natureza  declaratória,  e  não
propriamente constitutiva.  Ato  declaratório  de uma situação jurídica ativa
pré-existente.  Essa  a  razão  de  a  Carta  Magna  havê-los  chamado  de
“originários”,  a traduzir  um direito mais  antigo do que qualquer outro,  de
maneira  a  preponderar  sobre  pretensos  direitos  adquiridos,  mesmo  os
materializados em escrituras públicas ou títulos de legitimação de posse em
favor de não-índios. Atos, estes, que a própria Constituição declarou como
“nulos e extintos” (§ 6º do art. 231 da CF). O modelo de demarcação das
terras indígenas é orientado pela ideia de continuidade. Demarcação por
fronteiras vivas ou abertas em seu interior,  para que se forme um perfil
coletivo e se afirme a autossuficiência econômica de toda uma comunidade
usufrutuária. Modelo bem mais serviente da ideia cultural e econômica de
abertura de horizontes do que de fechamento em “bolsões”, “ilhas”, “blocos”
ou “clusters”, a evitar que se dizime o espírito pela eliminação progressiva
dos elementos de uma dada cultura (etnocídio).  Cada etnia autóctone tem
para  si,  com  exclusividade,  uma  porção  de  terra  compatível  com  sua
peculiar  forma  de  organização  social.  Daí  o  modelo  contínuo  de
demarcação,  que  é  monoétnico,  excluindo-se  os  intervalados  espaços
fundiários entre uma etnia e outra. Modelo intraétnico que subsiste mesmo
nos casos de etnias lindeiras, salvo se as prolongadas relações amistosas
entre etnias aborígines venham a gerar, como no caso da Raposa Serra do
Sol,  uma condivisão  empírica  de  espaços que  impossibilite  uma precisa

28 MINHOTO, Antônio Celso Baeta. Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia
Brasileira de Direito Constitucional, Curitiba, 2014, vol.6, n. 10, p.167.
29 Idem.
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fixação de fronteiras interétnicas. Sendo assim, se essa mais entranhada
aproximação física ocorrer no plano dos fatos, como efetivamente se deu na
Terra Indígena Raposa Serra do Sol,  não há como falar de demarcação
intraétnica, menos ainda de espaços intervalados para legítima ocupação
por  não-índios,  caracterização  de  terras  estaduais  devolutas,  ou
implantação de Municípios.

No mesmo sentido:

[...] de todas as dimensões federativas o que incumbe não é subestimar, e
muito menos hostilizar comunidades indígenas brasileiras, mas tirar proveito
delas para diversificar  o  potencial  econômico-cultural  dos seus territórios
(dos entes federativos). O desenvolvimento que se fizer sem ou contra os
índios, ali onde eles se encontrarem instalados por modo tradicional, à data
da Constituição de 1988, desrespeita o objetivo fundamental do inciso II do
art.  3º  da  Constituição  Federal,  assecuratório  de  um  tipo  de
“desenvolvimento  nacional”  tão  ecologicamente  equilibrado  quanto
humanizado e culturalmente diversificado, de modo a incorporar a realidade
indígena [...]. 

A sentença produziu efeitos no sentido de proceder com a demarcação das

terras,  bem  como  por  obrigar  os  particulares  a  abandoná-las.  Na  ocasião,  os

ministros decidiram por preservar a reserva ambiental em sua totalidade. 

Para  motivar  a  decisão,  os  votos  vencedores  utilizaram-se  do  direito

fundamental  à  demarcação,  devidamente  positivado  na  lei  maior.  Nesta  esteira,

afirmam  que  as  terras  tradicionalmente  ocupadas  pelos  índios  foram

democraticamente reconhecidas, conforme o viés social da Constituição de 1988,

motivo pelo qual  o ato de demarcação viria a ser meramente declaratório e não

constitutivo. Além do que, ponderam corretamente que os índios representam um

grupo de seres humanos minoritários, um patrimônio histórico cultural do Brasil e

que possuem uma relação harmoniosa para com a natureza, fomentando assim o

bom trato ao meio ambiente e gerando biodiversidade, o que é benéfico ao interesse

público. Por fim, sustentam que, por se trataram de povos muito antigos, o direito á

demarcação possui  um viés originário,  devendo se sobrepor a quaisquer direitos

adquiridos30. 

A linha de raciocínio simboliza a nova era do Direito Constitucional. O teor

da decisão reforçou o Estado como servidor da sociedade, da ordem e garantidor de

direitos  fundamentais,  a  interpretação/ponderação  como  mecanismos  pós-

positivistas de aplicação da norma, a proteção das minorias como um dos marcos da

Constituição de 88, a garantia de um direito de última dimensão, tal qual o meio

ambiente e, por fim, a Supremacia do interesse público sobre o interesse privado.

30 MINHOTO (2014). Op. Cit, nota 03, p.177-178.
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Em suma, estas novas tendências vieram para somar e devem sim ser ponderadas.

Entretanto, analisando de forma crítica, levanta-se o questionamento de uma

possível  polarização por  parte  do  STF,  uma certa  ausência  de  razoabilidade ao

ponderar  as  normas  sem dedicar  necessária  atenção  ao  contexto  fático  que  se

apresenta. 

Como  bem  reforçado  pelo  tribunal,  o  direito  à  demarcação  constitui  um

direito  transcendental  e  deve  sim  ter  um  peso  maior  em  relação  às  garantias

particulares.  Todavia,  os  bens  jurídicos  a  serem  tutelados  não  se  resumem

meramente  à  propriedade  privada.  A  situação  acaba  por  ser  um  pouco  mais

complexa, senão vejamos. 

Conforme o exposto, os produtores de arroz produziam 160.000 toneladas

de arroz por ano, número altamente significativo por si só. Ademais, pondera-se que

o Estado de Roraima é composto, em sua maioria, por zonas rurais, motivo pelo

qual  a  agropecuária  representa  o  principal  setor  de  produção  do  Estado31.

Considerando o fato de que o referido ente federativo necessita arrecadar tributos, é

imprescindível  afirmar  que  a  produção  daquela  região  é  de suma importância  à

economia local. 

Nesta esteira, salienta-se que, ao comparar a extensão territorial da reserva

demarcada à área ocupada pelos fazendeiros, conclui-se que a última representa

menos de 10% do total. Acrescenta-se também que 46% da extensão territorial de

Roraima é destinada à demarcação de terras indígenas32.

Não menos importante é o fato de que os produtores locais encontravam-se

instalados há mais de 30 anos, operando com um viés produtivo e de boa-fé. 

Analisando tais circunstâncias, é possível identificar que, além do direito à

propriedade,  fazem-se  presentes  outras  normas  a  serem  ponderadas,  estas  de

caráter privado e, também, de caráter coletivo. No que tange ao impacto econômico

gerado pela decisão, estão em jogo os princípios da livre concorrência e busca do

pleno emprego, conforme tipificado pelo Art. 170, a seguir:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme
os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
I - soberania nacional;
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade;

31 PACIEVITCH, Thais. Economia De Roraima. [s.l.]: Infoescola, ano. Disponível em: 
<https://www.infoescola.com/economia/economia-de-roraima/>. Acesso em: 26 out. 2018.
32 MINHOTO (2014). Op. Cit, nota 04, p 176, 179.
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IV - livre concorrência;
V - defesa do consumidor;
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos
de elaboração e prestação;                            
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII - busca do pleno emprego;
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas
sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.  

Procedendo  com a  abordagem,  destaca-se  agora  as  normas  de  caráter

privado. Ao desapropriarem as terras antes pertencentes aos produtores, ocorre a

clara sobreposição à propriedade privada. Seguindo nesta linha, ao mencionar que a

propriedade era produtiva e benéfica à economia estatal,  pode-se dizer que esta

cumpria sua função social. Por fim, raciocina-se que, por terem sido forçados a se

retirarem de suas terras  após quase quatro  décadas,  e  considerando que estas

representavam sua fonte  de renda,  sua moradia e seu bem de família,  nota-se,

dessa forma, a presente violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. .

     Ante o exposto, e feitas as colocações referentes aos interesses da parte

contrária, propõe-se que o STF acertou ao priorizar o direito coletivo e originário.

Todavia o fez de forma excessiva, ao sobrepor um direito sobre o outro tutelando

apenas  uma  parte,  demonstrando  certa  ausência  de  razoabilidade  e

proporcionalidade. 

Nesse sentido, pontua-se primeiramente o dado relativo à extensão territorial

do  estado de Roraima.  Como já  posto,  cerca de 46% do Estado é destinado à

demarcação de reservas indígenas,  o  que demonstra  uma razoável  contribuição

estatal para com a causa, ainda que de forma imperiosa.

O  meio  ambiente  é  de  vital  importância  ao  equilíbrio  do  planeta  e  está

diretamente relacionado à qualidade de vida e ao fluxo natural. Ao aplicar políticas

públicas de preservação, deve-se sempre priorizá-lo em detrimento de interesses

particulares, e esta foi a postura do STF no julgamento. Entretanto, a CF estabelece

que quando há conflitos de direitos, estes devem ser ponderados à luz do princípio

da razoabilidade e da proporcionalidade, e não meramente sobrepostos. 

Uma  possível  solução  para  este  caso  consiste  em  proceder  com  a

demarcação e,  simultaneamente,  manter  a  propriedade,  que corresponde a uma

extensão mínima da reserva, aos fazendeiros. Primeiramente porque todos sairiam

beneficiados. Em seguida, aduz-se que o referido acordo estimularia as causas a

caminharem juntas, evitando os confrontos ideológicos e políticos, que remetem a



31

um  contexto  de  embate.  Por  fim,  destaca-se  que  a  preservação  da  atividade

econômica ali desenvolvida geraria um retorno econômico ao Estado e estimularia o

mercado,  garantindo  a  tutela  de  mais  dois  princípios  constitucionais  de  ordem

coletiva.

Tendo em vista a imensa importância destinada às causas de preservação

do meio-ambiente e dos povos indígenas, uma solução, talvez, muito mais efetiva se

daria pela atuação conjunta dos três poderes no sentido de envidar esforços no

combate  ao  desmatamento  ilegal  das  reservas  ambientais33.  De  acordo  com os

dados disponíveis, estima-se que cerca de 12.562 (doze mil quinhentos e sessenta e

dois) hectares foram desmatados entre 2016 e 2017. O dado em questão representa

um grau  alarmante  no  que  tange  à  violação  da  lei,  tanto  constitucional  quanto

infraconstitucional, sendo que tais infratores o fazem em terras que, obviamente, são

protegidas pelo código florestal ou destinadas à demarcação indígena.

2.3. Causas que fomentam esse fenômeno na realidade brasileira

O presente  capítulo  expôs,  basicamente,  o  conceito  da  judicialização  da

política e do ativismo judicial alinhando-os a dois casos concretos muito famosos.

Ocorre  que,  para  que se  chegasse a  este  ponto  último de manifestação destes

fenômenos, tal qual, os casos concretos e as situações fáticas, faz-se necessário

questionar a forma como a referida realidade se estruturou. Seguindo esta linha.

 

2.3.1 Má prestação dos serviços públicos e privados.

Constitui-se unanimidade entre todos os brasileiros que o nosso país possui,

em um contexto geral (ou seja, tudo), sérias dificuldades no que tange à fazer a

máquina funcionar, e bem.

Ao abordar o Estado e sua função social, acaba por ser notória a ineficiência

na prestação dos direitos fundamentais, destacando-se prioritariamente os de 2° e

3°  dimensão,  como  a  saúde,  a  educação,  segurança,  a  preservação  do  meio

ambiente, o desenvolvimento, etc, todos positivados constitucionalmente. Soma-se

isso à omissão reiterada por parte do legislativo no tocante a cumprir sua função

constitucional de produzir a norma e regulamentar os direitos em questão.
33 SOSMA. Atlas da Mata Atlântica: Dados mais recentes. Local: Sosma, ano. Disponível em <https://
www.sosma.org.br/projeto/atlas-da-mata-atlantica/dados-mais-recentes/>. Acesso em: 02 nov. 2018.
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À luz da crítica feita pela professora Sônia Barroso Soares ao lecionar a

disciplina  de  Direito  Tributário,  “Além  do  advento  da  corrupção  e  do  jogo  de

interesses, outro problema salutar da ineficiência estatal se dá pela má gestão. O

Brasil  é  um  país  muito  mal  administrado,  os  governantes  em  sua  maioria  são

despreparados e o dinheiro público é investido de maneira errada”. 

Obviamente,  há muitos pontos positivos a serem destacados partindo de

uma análise individualizada de cada setor. No entanto, tendo em vista que o objeto

aqui proposto remete-se ao campo geral, é imprescindível destacar que, se existem

falhas  na  prestação  pública,  existirão  lacunas  e  problemas  a  serem  resolvidos.

Sendo assim, qual a maneira mais prática e acessível para o cidadão de buscar uma

solução para determinada falha do Estado? O Poder Judiciário. 

Por exemplo, quando Cappelletti  pontua em sua obra Juízes Legisladores

que o Poder Judiciário chega para coibir o déficit legislativo presente nas sociedades

contemporâneas  plurais,  faz-se  clara  a  participação  estatal  no  fenômeno  da

judicialização da política.

2.3.2 Cultura do conflito e litigância

“Ubi  societas  ibi  jus”.  Assim  disse  Ulpiano  no  Corpus  Iuris  Civilis,  cuja

tradução  significa  que  “não  há  sociedade  sem  o  direito”.  De  fato,  o  consenso

doutrinário concorda no sentido de que o direito possui a função de promover a paz

social. Tal assertiva não deixa de ser verdadeira, mas, todavia, a prerrogativa em

pauta não cabe exclusivamente ao direito, e sim à nação como um todo. O problema

de  se  externalizar  no  dia  a  dia  o  raciocínio  doutrinário  em questão  se  dá  pela

supervalorização  do  poder  judiciário,  este  que  é  o  guardião  do  direito  aplicado,

transferindo inteiramente a ele a responsabilidade de resolver todas as diferenças

existentes  nos indivíduos,  como se o  juiz  fosse um ser  imaculado proferindo as

palavras de Deus, ou um pai de família resolvendo brigas de crianças mimadas.

As diferenças, convenhamos, são inúmeras. Diferenças políticas, religiosas,

familiares, culturais, históricas, éticas...Até este ponto, perfeitamente compreensível,

afinal, cada ser humano é marcado por suas individualidades. A problemática se

encontra justamente na forma como lidamos com as diferenças alheias. A cultura

materialista  e  competitiva,  tão  enraizada  na  sociedade  faz  com que  o  ego  das

pessoas cresça e desenvolvam certo egoísmo, a ponto de necessitar defender seu
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lado a todo custo e impor a sua razão, esta que se torna completamente relativa se

não for  aplicada com boas intenções, em benefício  de todos (inclusive daqueles

intitulados “vilões”).

Um exemplo perfeito do raciocínio exposto no parágrafo acima se dá pela

forma como o povo brasileiro reagiu às eleições 2018. Sobre o tema, o psicólogo

Cristiano Nabuco, psicólogo do Grupo de Dependências Tecnológicas do PRO-Amit

(Programa Integrado dos Transtornos do Impulso),  do  Instituto  de  Psiquiatria  da

Universidade de São Paulo (USP), aduz o seguinte34 :

A polarização se intensificou a partir do momento em que as redes sociais
entraram na vida das pessoas. Mesmo que tenha milhares de amigos, ela
recebe informações que repetem o que ela posta. Isso cria a falsa ideia de
que o contorno político  é parecido com o dela,  de que o indivíduo com
opinião contrária está fora da curva.  Todo mundo tem a receita pronta para
o que deveria ser feito. E quando vê algo no sentido contrário, tem uma
revolta quase existencial.

Na mesma linha, acrescenta:

Ficamos  irritados  quando  nossa  construção  [da  verdade]  está  sendo
desafiada: 'O que eu pensei sobre você não corresponde ao que você me
mostra'.  Isso  exige  uma  reorganização  mental,  criando  um  desconforto
muitas vezes comparado a uma dor física. A pessoa dificilmente entra em
uma discussão para mudar de opinião.  Ela entra para mostrar  quanto o
outro está errado. Se esse for o tom da conversa, desista.

Quando  este  tipo  de  comportamento  é  desenvolvido  e  estimulado,  seja

através da televisão,  internet e quaisquer outras fontes de informação, a pessoa

tende a reproduzi-lo em todas as esferas de sua vida particular, gerando, assim,

litígios  jurídicos  de  todos tipos,  tais  como casos de alienação parental,  conflitos

sucessórios, ofensas à honra e à imagem, acordos trabalhistas mal formulados e

tudo o que já conhecemos. Afinal, queremos que os nossos interesses prevaleçam e

não  estamos  lá  muito  preocupados  com os  interesses  de  nossos  “adversários”.

Dessa forma, a narrativa exposta no Manual de mediação do Conselho Nacional de

Justiça  (CNJ)  referente  ao  conceito  de  “vencedor/perdedor”  oriundo  da

heterocomposição judicial  se confirme e se justifique. Pode-se dizer que há uma

ideia geral propagada entre os litigantes de que todo e qualquer conflito necessita

ser resolvido judicialmente,  pois  o que se busca é uma sentença ou,  em outras

palavras, um instrumento de validação e de poder.

34 CARPANEZ, Juliana. Como sobreviver às eleições sem brigar com amigos. [s.l.]: UOL Notícias, 
2018. Disponível em <https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/09/25/briga-
discussao-redes-sociais-amigos-eleicao-manter-amizade.htm>. Acesso em: 13 nov. 2018.
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No mais, cabe salientar que o Judiciário brasileiro está longe de ser perfeito

e ainda não presta um serviço digno de boas avaliações por parte da população. Em

uma  pesquisa   desenvolvida  pelo  mesmo  CNJ,  no  ano  de  2011,  referente  à

satisfação dos usuários para com a justiça, foram entrevistados 18.688 usuários do

poder  em  questão.  Nesta,  42%  dos  usuários  informaram  que  poucas  vezes  o

atendimento é rápido, sem filas ou espera excessiva; 48,4% declararam que poucas

vezes há interesse em atender o usuário; 62,7% declararam que as audiências não

são realizadas no horário  previsto;  56,7% afirmam que os processos nunca são

concluídos nos prazos previstos pela legislação e, por fim, 64,8% confirmaram que,

ao procurar informações em um canal de contato, as respostas não são dadas em

tempo hábil.

2.3.3 Características do Judiciário voltadas à resolução do conflito

Como se sabe, a função primordial do judiciário é resolver conflitos por meio

da aplicação do direito. Para tal, utiliza-se do processo, devidamente tipificado no

CPC, CPP e derivados como metodologia prática de trabalho. 

Ocorre que, em virtude dessa função, e considerando a ascensão que o

referido  poder  vem  experimentando  ao  longo  das  décadas  que  se  passam,  a

judicialização da política  opera  também no sentido  de fazer  com que  os  outros

poderes adotem certos procedimentos e técnicas de cunho processual no âmbito de

seu campo de atuação.

Tal  assertiva  traduz-se  pela  positivação  constitucional  de  alguns

instrumentos que vieram para este fim, como a tão conhecida comissão parlamentar

de inquérito.

Nesse  diapasão,  salienta  Junior,  ao  citar  sabiamente  as  palavras  do

doutrinador Silva em sua obra:

as  comissões  parlamentares  de  inquérito  são  organismos  que
desempenham papel  de grande relevância  na  fiscalização  e  controle  da
Administração, a ponto de receberem, pela Constituição de 1988, poderes
de  investigação  próprios  das  autoridades  judiciárias,  além  de  outros
previstos nos regimentos internos da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. 
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3 FREIOS E CONTRAPESOS
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O Sistema de Freios e Contrapesos consiste em um mecanismo de controle

mútuo com o objetivo de consolidar a separação e consequente harmonização dos

poderes, devidamente positivado no Artigo 2°, caput, da CRFB/88.

Fazendo uma breve exposição histórica sobre o referido princípio, este

começou a ser conceituado inicialmente por Aristóteles que desenvolveu a teoria de

que  em  toda  forma  de  governo  existem  três  órgãos  de  funções  essenciais35

exercidas pelo poder soberano. A primeira assume a prerrogativa de editar normas

gerais a serem observadas por todos. A segunda engloba todos os mecanismos

necessários às ações práticas do Estado. Por fim, a última compreende a função

jurisdicional .  Todavia,  ao  contrário  do  que  se  pudesse  imaginar,  Aristóteles

concebia o exercício dessas três funções ao soberano, ou seja, embora distintas,

seriam elas concentradas nas mãos de um único órgão. Isso seria compreensível

considerando o momento histórico de sua teorização.

A construção histórica do sistema de freios e contrapesos, enquanto doutrina,

ainda recebeu contribuições de nomes consagrados, como Maquiavel e John Locke.

Entretanto,  somente  com  a  teoria  da  separação  dos  poderes  desenvolvida  por

Montesquieu,  em  sua  obra  “O  Espírito  das  Leis”,  que  o  referido  conceito  fora

implementado na prática e, por sua vez, consagrou à época a primeira Constituição

republicana dos EUA. Montesquieu propunha que, para o Estado se tornar legítimo e

equilibrado perante a ótica da democracia, os poderes necessariamente devem ser

autônomos  e,  ao  mesmo  tempo,  interligados36,  permitindo  um  controle  mútuo  e

simultâneo.  Estes  poderes  viriam  a  ser  denominados  Executivo,  Legislativo  e

Judiciário.

Apesar de determinante contribuição no tocante à formulação estrutural  do

Estado Democrático,  Montesquieu residiu  por  determinado período na Inglaterra,

fato este que serviu de inspiração para a edição e consequente publicação de sua

obra. Considerando o fato de que o regime de governo vigente no país europeu

tratava-se  de  um  misto  de  parlamentarismo  com  monarquia,  o  filósofo  então

desenvolvera seus estudos sob forte influência do contexto político local. Em outras

palavras,  Montesquieu possuía forte  identificação com a monarquia37 e defendeu

durante muito tempo o exercício do poder executivo como prerrogativa exclusiva do

Rei.
35 LENZA (2015).  op. cit., nota 03, p. 585.
36 Idem.
37 MONTESQUIEU. O Espírito das Leis. São Paulo. Martins Fontes. Livro VIII. p. 120
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Neste contexto, necessita-se ponderar que, em virtude de reunir vários ideais

diferentes  em  uma  mesma  obra,  seus  pensamentos  influenciaram  não  só  a

construção  da  Constituição  Americana  de  1787,  que  será  abordada  no  tópico

seguinte, como também fomentaram movimentos de oposição em discordância com

a nova  ordem estatal  proposta  na referida  Carta  Magna,  como será  proposto  a

seguir:

3.1.  Contexto  histórico:  um  exemplo  de  sua  aplicação  na  realidade

norte americana.

Para melhor compreender a forma como se dá o equilíbrio entre os poderes

nos Estados Unidos, necessita-se primeiramente falar de sua Constituição, esta que

já perdura por mais de 200 anos.

Promulgada  no  ano  de  1788,  a  Constituição  norte-americana  coroou  a

independência da nação e originou a fundação do regime republicano e federalista

hoje vigente. O referido marco histórico representou um divisor de águas, pois, tais

mudanças só foram possíveis devido ao sucesso da Revolução Americana38,  que

iniciou-se em 1776 e teve seu fim decretado pela assinatura do Tratado de Paris, em

1783. 

Pode-se dizer então que os Estados Unidos se tornaram a primeira nação a

definitivamente  implementar  um  modelo  claro  de  democracia  (ainda  que  falho),

afinal, agiram sob plena influência dos fenômenos liberais e iluministas emergentes

na época. O resultado disso se deu pela construção da primeira Constituição escrita

da história, que por sua vez influenciou o processo de democratização de todos os

países da América. O documento39, que  reuniu também conceitos inspirados nas

escolas de direito natural,  positivou tão somente sete artigos e fora submetido à

apenas vinte e sete emendas ao longo de mais de duzentos anos. 

Como pode uma Carta de dimensões tão curtas e simplificadas perdurar até

os dias atuais? Conforme aduzem os constitucionalistas americanos40 , isso ocorre

38 PISSURNO, Fernanda Paixão. Revolução Americana. [s.l.]: Infoescola, ano. Disponível em: <https://
www.infoescola.com/historia/revolucao-americana/>. Acesso em: 15 nov. 2018.
39 A Constituição dos Estados Unidos, Separação dos Poderes e Poder Regulamentador. Disponível 
em <
https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico/article/.../2112/125>. Acesso em: 16 nov. 
2018.
40 Idem.

https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico/article/.../2112/125%3E.
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porque  o  teor  das  normas  constitui  caráter  principiológico,  permitindo  que  a

interpretação  destas  possa ser  alterada  conforme o  contexto  social  pertinente  à

época,  resultando  na  garantia  de  novos  direitos  e  possibilitando  novas

compreensões sem, necessariamente, ter de mudar o texto legal. 

Sendo  o  povo  o  titular  do  poder,  as  matérias  positivadas  ateem-se  a

estabelecer a definição conceitual e funcional dos três poderes, os limites gerais de

sua  atuação  e  a  consequente  provisão  dos  direitos  e  garantias  individuais,  que

atendem pela denominação de Bill of Rights. Dessa forma, a Constituição de 178741

assume  a  posição  de  estabelecer,  minimamente,  pilares  morais  e  consagrar  os

valores  da  sociedade  norte-americana  que,  sob  o  respaldo  das  ondas  liberais,

reorganizou o sistema político, constituiu o princípio da legalidade, instituiu novos

poderes  e,  por  fim,  estabeleceu  um  mecanismo  harmônico  de  controle  mútuo

denominado checks and balances.

Como  citado  anteriormente,  houveram  muitos  embates  ideológicos  que

precederam a promulgação.  Haviam os  que defendiam a implementação de um

modelo  aristocrático  com uma estrutura  democrática  de separação dos poderes,

como os adeptos da Teoria Mista42. 

Outros  criticavam  fortemente  o  federalismo  e  exigiam  uma  separação

absoluta  dos  poderes  que,  alinhados  à  determinadas  classes  sociais,  seriam

autônomos a ponto de inexistir o controle mútuo entre eles, como era o caso dos

antifederalistas43.  O  fato  é  que  o  modelo  Federalista  que  conhecemos,  pautado

inicialmente em ideais totalmente liberais, sob a tutela do princípio da legalidade,

com  a  definição  de  três  poderes  que  se  controlam  e  se  limitam  consolidou-se

somente depois de muitos embates, discussões políticas e pressões de movimentos

ideológicos  contrários  e  favoráveis,  evidenciando  um  claro  cenário  inicial  de

instabilidade  precedendo  a  pacificação,  e  isso  se  justifica  pois,  afinal,  os  EUA

acabara de por fim à uma guerra e conquistar sua independência.

Tendo em vista a fundação de um regime estatal  completamente novo e

nunca  antes  aplicado,  o  desconhecido  acabou  por  gerar  alguns  temores  na

população, dentre os quais destaca-se o receio de uma postura tirânica por parte do

41 LENZA (2015). op. Cit, nota 02, p.72.
42  A Separação dos Poderes na Constituição de 1787. Rio de Janeiro, ano. p. 50. Disponível em: 
<https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/11347/11347_5.PDF>. Acesso em: 22 nov. 2018.
43 Idem. p. 47.
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legislativo44.  A limitação do poder estatal  de que tanto se fala seria estabelecida

justamente através da norma positivada, o que geraria uma necessidade ímpar de

uma atuação profissional e de boa-fé dos responsáveis por legislar, pois esse seria o

divisor de águas no tocante a brecar os abusos do Executivo. Considerando esta e

outras  problemáticas,  tornava-se  cada  vez  mais  evidente  a  necessidade  de  se

aplicar  o  checks  and  balances.  A  responsabilidade  era  enorme,  pois  estamos

falando  do  futuro  de  um  país  recém-independente  e  com  enorme  potencial.

Novamente, faz-se necessária a caminhada em direção ao equilíbrio. Como

não podia ser diferente, o Judiciário teve de se impor e mostrar sua força, pois só

assim poderia  cumprir  sua função de  atuar  como um poder  neutro  e  exercer  o

contrapeso necessário à aplicação do checks and balances. Eis que veio à tona o

fatídico  caso  Marbury  vs  Madison45 ,  que  praticamente  inaugurou  o  controle  de

constitucionalidade norte-americano.

Em 1800 ocorreram as eleições presidenciais dos EUA nas quais Thomas

Jefferson sagrou-se vencedor obtendo vantagem em relação  John Adams, o então

presidente.   Em 4 de março de 1801, pouco antes do término de seu mandato,

Adams nomeou alguns aliados de seu partido político para cargos importantes, pois

assim manteria uma parcela de sua base. Tais indicações foram aprovadas pelo

Senado e posteriormente validadas por Adams quando este assinou os termos de

investidura,  restando  apenas  a  entrega  dos  diplomas  pelo  então  Secretário  de

Estado John Marshall aos investidos.

No  entanto,  ao  assumir  a  presidência,  Thomas  Jefferson  revogou  o

reconhecimento dado por Adams às nomeações e motivou James Madison, o novo

Secretário  de  Estado,  a  não  entregar  os  diplomas  restantes  aos  interessados,

impossibilitando-os de assumir os cargos. Um dos prejudicados pelo referido ato era

William Marbury, juiz de paz indicado à Suprema Corte com base na nova lei de

organização do Poder Judiciário, a Judiciary Act of 1801, que conferia competência

da nomeação ao presidente, que na época era Adams.

Diante do ocorrido, Marbury entrou com um writ of mandamus na Suprema

Corte reivindicando o reconhecimento de sua nomeação e a consequente entrega

de seu diploma. Curiosamente, o presidente do tribunal e relator do caso viria a ser

44 Idem.
45 CALAZANS, Murilo. Marbury vs Madison: Um breve exame histórico, político e jurídico. [s.l.]: Âmbito
Jurídico, ano. Disponível em < http://www.ambito-juridico.com.br/site/?
n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=17974&revista_caderno=9
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John Marshall, ex-secretário do governo de Adams, que fora nomeado ao cargo nos

mesmos moldes de Marbury e recebeu a tempo sua diplomação. Sendo assim, a

demanda ajuizada por Willian Marbury suscitou o julgamento de três questões. A

primeira referente ao juízo de admissibilidade do remédio impetrado, se este era o

instituto adequado à tutela da causa ou não. A segunda indaga se o impetrante

possuia de fato o direito à nomeação. Por fim, questionou-se se este direito havia

sido de fato violado.

No tocante à primeira diretriz, Marshall verificou que, conforme o disposto na

seção 13 da lei do Judiciary Act, a Suprema Corte seria competente para expedir o

writ of mandamus à quaisquer pessoas que ocupem cargos públicos. Ocorre que, a

despeito do tipificado no Artigo III da Constituição, o devido remédio constitucional

só poderia ser expedido em sede originária quando ajuizado por oficiais públicos,

embaixadores,  cônsules ou quando o Estado-membro for  parte.  Do contrário,  só

poderia ser apreciado em sede recursal .  Dessa  forma,  o  tribunal  declarou  a

inconstitucionalidade do Judiciary Act e se recusou a expedir o writ of mandamus de

Willian Marbury.

Entretanto,  Marshall  reconheceu  prontamente  o  direito  à  nomeação

postulado, bem como a declaração de sua inviolabilidade. Segundo o entendimento

da  Corte,  tendo  o  presidente  assinado  o  Diploma  e  o  Secretário  de  Estado  o

chancelado,  tanto  o diploma como a nomeação são válidos,  tendo o requerente

direito a recebe-lo. No mais, pontuou que quaisquer direitos legais violados possuem

um remédio para ampará-lo, devendo Marbury prontamente exercê-lo.

John Marshall  fez de sua atuação neste caso uma estratégia perfeita de

ponderação e equilíbrio. Ao mesmo tempo que exerceu sua função de zelar pelo

documento constitucional  e  limitar  a  atuação do legislativo com a declaração de

inconstitucionalidade, afastou a possibilidade de expedir o writ of mandamus sob o

mesmo  fundamento  técnico  constitucional,  abstendo-se  de  fazer  um  julgamento

puramente político e cometer o tão citado ativismo judicial. Em suma, afastou uma

decisão  política  contrária  aos  interesses  do  Governo  Federal  e  exerceu  a

prerrogativa de controlar, no âmbito de suas funções, os outros poderes46. 

Diante do caso concreto exposto, conclui-se que o mecanismo do  checks

and balances fora bem aplicado, desta vez pelo Judiciário americano. Contudo, cabe

46 CALAZANS. Op.cit. nota 02. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/?
n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=17974&revista_caderno=9>. Acesso em: 20 nov. 2018. 
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sempre ressaltar que o referido controle entre os poderes deve ser exercido tão

somente em acordo com as normas constitucionais,  pois,  caso contrário,  haverá

intromissão  excessiva  e  arbitrária  no  campo  de  atuação  alheio,  gerando  assim

tensões e desequilíbrios.

3. 2. Desequilíbrio dos freios e contrapesos na realidade brasileira

No desenrolar da história brasileira, mais precisamente a partir da outorga

da Constituição imperial de 1824, a aplicação do princípio da separação dos poderes

e do  sistema de  freios  e  contrapesos  começou  a  ganhar  terreno.  Desde então,

houveram desequilíbrios pontuais, tais como a criação do Poder Moderador como

forma de legitimar a soberania do imperador47, conforme aduz o Art. 98, a seguir:

Art. 98: O Poder Moderador é a chave de toda a organização política e é
delegado privativamente ao imperador,  como chefe supremo da nação e
seu  primeiro  representante,  para  que  incessantemente  vele  sobre  a
manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes
políticos.

Tendo em vista ser o imperador o chefe supremo da nação, nota-se uma

clara  supremacia  do  poder  executivo  perante  os  demais.  A  referida  realidade

perdurou até o ano de 1889, este marcado pelo encerramento do ciclo imperial.

Outra Constituição que merece destaque é a de 1937. Getulio Vargas, que já

se encontrava no poder, assumia-o novamente por meio de um golpe de estado 48.

Através  deste,  outorgou  por  si  próprio  uma  nova  Constituição,  que  estabeleceu

dispositivos  cruciais  de  desequilíbrio  entre os  poderes,  tais  como o Art.  73,  que

dispunha sobre o Poder Executivo:

Artigo 73: O Presidente da República é a autoridade suprema do Estado e
coordena a atividade dos órgãos representativos de grau superior, dirige a
política  interna  e  externa,  promove  ou  orienta  a  política  legislativa  de
interesse nacional, e superintende a administração do país. 

Por  “autoridade  suprema  do  estado”,  entende-se  que  as  decisões  do

presidente prevaleceriam em detrimento das demais instituições, e por “promover ou

orientar a política legislativa” aduz-se uma clara influência sobre as matérias de lei.

A  constatação  perfeita  que  enseja  tal  assertiva  é  o  ato  pelo  o  qual  Getúlio

47 AFONSO. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 75-76.
48 AFONSO (2007), op. Cit. nota 02, p. 82-83
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determinou  o  fechamento  do  Congresso  Nacional,  sobrepondo  completamente  a

atuação  do  Legislativo.  Ainda  sobre  o  referido  poder,  a  Constituição  de  1937

determinou: 

Art 38 - O Poder Legislativo é exercido pelo Parlamento Nacional com a
colaboração  do  Conselho  da  Economia  Nacional  e  do  Presidente  da
República,  daquele  mediante  parecer  nas  matérias  da  sua  competência
consultiva e deste pela iniciativa e sanção dos projetos de lei e promulgação
dos  decretos-leis  autorizados  nesta  Constituição.  §  1º:  O  Parlamento
nacional  compõe-se  de  duas  Câmaras:  a  Câmara  dos  Deputados  e  o
Conselho  Federal.  §  2º:  Ninguém  pode  pertencer  ao  mesmo  tempo  à
Câmara dos Deputados e ao Conselho Federal.

A título de esclarecimento, o Conselho Federal49 tratava-se à época de um

órgão  cuja  composição  englobava  representantes  dos  estados  e,  também,  dez

membros nomeados pelo presidente. Em outras palavras, o novo Poder Legislativo

proposto por Getúlio Vargas não era inteiramente autônomo, pois, dentro de sua

própria composição haviam representantes do Executivo . Considerando ainda que o

referido artigo propõe a “colaboração do Presidente da República”, não há dúvidas

de que este poder seria direcionado pelo Executivo Federal. Não é preciso dizer que

o  referido  regime  constituiu  um  período  ditatorial,  marcado  por  inúmeras

intervenções federais nos estados, censura da atividade de imprensa, dissolução de

partidos políticos e demais medidas coercitivas.

Por fim, destaca-se que, embora mantido, nem mesmo o Judiciário escapou

de sofrer intervenções. À luz do Artigo 96 da Constituição de 1937:

Art. 96 - Só por maioria absoluta de votos da totalidade dos seus Juízes
poderão os Tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato do
Presidente da República.  Parágrafo  único -  No caso de ser declarada a
inconstitucionalidade de uma lei que, a juízo do Presidente da República,
seja necessária ao bem-estar do povo, à promoção ou defesa de interesse
nacional  de  alta  monta,  poderá  o  Presidente  da  República  submetê-la
novamente ao exame do Parlamento: se este a confirmar por dois terços de
votos em cada uma das Câmaras, ficará sem efeito a decisão do Tribunal.

Dessa forma, o referido artigo traz a possibilidade de o presidente submeter

a  decisão  do  Judiciário  sobre  inconstitucionalidade  de  lei,  em sede  de  Controle

Concentrado,  ao  crivo  do  Legislativo  para  reexame.  Sendo  o  Legislativo

indiretamente controlado pelo Executivo, conclui-se que houve, de fato, uma clara

sobreposição ao sistema de  freios  e  contrapesos,  ensejando,  assim,  um regime

ditatorial, que por sua vez instaurou o desequilíbrio. 

49 A Divisão de Poderes Funcional e Espacial. Instituto do Legislativo Paulista. Disponível em < 
https://www3.al.sp.gov.br/repositorio/ilp/anexos/1035/YY2012MM7DD30HH15MM20SS48-
Organizacao_do_estado_ILP.pdf
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Considerando que, ao longo dos séculos XIX e XX, o Brasil vivera altos e

baixos no tocante à organização estatal e distribuição dos poderes, pode-se dizer

que essa gama de acontecimentos históricos serviu de maturação para que, em um

dado  e  crucial  momento,  a  democracia  e  a  evolução  do  constitucionalismo

aflorassem em sintonia e consonância. Eis que, no dia 5 de Outubro de 1988, fora

promulgada a chamada Constituição cidadã50. Talvez, pela primeira vez na história,

pode-se  dizer  que  se  trata  de  um  documento  legitimado  pela  sociedade,  pois

abarcou reivindicações diretas de todos os tipos de classes e setores, buscou tutelar

tanto os interesses de minorias quanto dos demais segmentos, inovou introduzindo

os  princípios  e  outras  fontes  do  direito,  trouxe  mecanismos  de  ponderação  de

normas conflitantes, etc.  Em suma, uma constituição verdadeiramente política no

real sentido da palavra, tal qual, o de fazer todos os polos caminharem juntos. E,

como  não  poderia  deixar  de  ser,  uma  Constituição  equilibrada  deve,

necessariamente,  possuir  um  sistema  efetivo  e  bem  estruturado  de  freios  e

contrapesos.

A separação dos poderes e o sistema de freios e contrapesos é aplicado no

Brasil  de  forma  muito  peculiar.  Os  mecanismos  positivados  conferiram  grande

margem de atuação, por parte dos 3 poderes, no sentido de interferir na esfera de

atuação uns dos outros. A respeito do Executivo, a este fora configurado diversas

formas de participação no processo Legislativo,  tais  como a  edição de medidas

provisórias, decretos-lei, leis degeladas, etc. Acrescenta-se ainda a força dada ao

Ministério Público, um órgão que surgiu basicamente para fiscalizar a tudo e a todos,

inclusive o próprio Governo Federal,  funcionando como uma espécie de controle

interno.

Ao abordar o Legislativo, percebe-se que, ao mesmo tempo que compartilha

algumas de suas funções legislativas com o Executivo, opera como um limitador

crucial  ao  poder  deste,  de  inúmeras  formas.  Pode-se  citar  a  competência  para

julgamento de crimes de responsabilidade pelo presidente da República (Arts. 85 e

86, CF/88), sustar atos do executivo que exorbitem o seu poder regulamentar (Art.

49, V, CF/88), convocar ministros de estado para prestarem esclarecimentos (Art.58,

&2, III, CF/88), dentre outras funções.

Por fim, como já inúmeras vezes pontuado no presente trabalho, o Judiciário

tem, por natureza de sua função, a prerrogativa de limitar os outros poderes, pois o

50 AFONSO (2007), op. Cit. Nota 03, p.88-89.
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faz de forma natural e é plenamente identificado com esta função. Obviamente, não

age a seu bel prazer, mas somente quando é invocado e sob o pretexto de haver

falhas, abusos, excessos, condutas dolosas ou omissões por  parte  não  só  do

Estado, mas da sociedade como um todo. Faz-se necessário citar,  novamente o

pensamento de Cappelletti, quando aduz que a expansão do judiciário “representa o

necessário contrapeso num sistema democrático de checks and balances à paralela

expansão dos ramos políticos do estado moderno”.

Quando se fala em separação dos poderes, é possível deduzir que se trata

de uma postura semelhante ao “cada um no seu quadrado”,  onde cada poder

exerce uma função diferente e ninguém se intromete na vida de ninguém. No

entanto,  a  aplicação  do  sistema  de  freios  e  contrapesos  no  Brasil  induz,

necessariamente,  o  exercício  de  funções  atípicas  por  parte  do  Executivo,

Legislativo e Judiciário que, em tese, se misturam. Sendo assim, na prática, o

termo “separação” acaba por criar um paradoxo quando alinhado ao checks and

balances. Conforme aduz o professor Aderson de Menezes:

[...] se os poderes vão ou melhor funcionam em conjunto, se a ação de um
poder  detém ou limita  a  ação  de outro  poder,  se  o  que há é simples e
realmente  um  sistema  de  três  poderes  distribuídos,  não  tem  por  que
continuar  a  ser  divulgada  a  falsa  noção  de  poderes  separados  ou  a
claudicante teoria da separação dos poderes.  Não existem, pois, poderes
isolados  em dependências  incomunicáveis,  o  que  fragmentaria  o  Estado,
quebrando prejudicialmente a sua incontestável unidade.51 

Raciocinando de forma crítica, é possível concluir que tais funções atípicas

são necessárias, desde que estas não sobreponham à função principal do referido

poder, e que essa mesma função atípica não se sobressaia à atuação do poder

que detém essa competência originária. Sendo assim, uma nova alternativa seria

substituir o termo “separação”, que pode estar ultrapassado, para a denominação

disposta no próprio Art. 2° da CF/88, a “harmonização”. No mais, cabe ressaltar

que esse termo constitucional, em seu sentido prático, é importante porque induz

os poderes a trabalharem juntos para fazer a sociedade progredir. Isso, claro, em

um cenário ideal.

No  entanto,  o  que  se  vê  na  prática  algumas  vezes  são  os  poderes

trabalhando  juntos  sim,  mas  com  um  viés  de  cumplicidade,  atentatório  ao

interesse público e de forma a gerar impunidade, como costuma acontecer no

51 MENEZES. Teoria Geral do Estado. São Paulo. Forense. 1992. p. 257.
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Brasil.  Um exemplo  disso  se  dá pelos  21 habeas corpus concedidos pelo  Sr.

Ministro Gilmar Mendes, em menos de um mês, a réus da Lava-jato que cumpriam

prisão  preventiva,  dificultando,  assim,  as  investigações.  Quando  esse  tipo  de

situação acontece, o Ministério Público, órgão sem pretensões políticas, acaba

sendo tolido em seu campo de atuação.

No fim das contas, deve-se dizer que o Brasil evoluiu muito enquanto Estado,

povo  e  nação  no  decorrer  das  décadas,  mais  ainda  possui  alguns  velhos

problemas enraizados desde sempre, como a corrupção, que é um dos efeitos

oriundos de uma cultura com um lado muito deficiente e limitador, questão esta

que será melhor debatida no tópico seguinte.

.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando os fatos expostos nos capítulos anteriores, pode-se afirmar

que a ciência do direito, tanto no âmbito de sua estrutura normativa, quanto no de
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sua aplicação prática, evolui dia após dia, podendo esta assertiva ser constatada em

inúmeras frentes. 

No que se refere ao papel do Direito Constitucional na organização estatal,

este fora crucial no momento de transição do Absolutismo e dos territórios colônia

para  o  Estado Democrático  de Direito,  de  forma que sua aplicação teve de ser

minuciosa, pois, ao implodir um modelo político estrutural vigente, deve-se elaborar

outro  quase  do  zero,  o  que,  convenhamos,  se  trata  de  uma  enorme

responsabilidade, afinal, criar um novo Estado implica diretamente em criar um novo

destino para um povo.

Já  ao  que  tange  ao  papel  do  direito  na  sociedade,  este  atua  como um

grande mecanismo de pacificação social, procurando garantir a ordem tendo como

norteadores a moral, a ética, o bem comum e a erradicação de preconceitos. 

Sendo  assim,  propõe-se  que,  entre  qualidades  e  defeitos,  o  Direito  se

apresenta  hoje  como uma ciência  com alto  grau  de  qualidade  e  potencial  para

conduzir  a  sociedade  à  sua  evolução  natural.  Contudo,  talvez  o  real  empecilho

esteja na sua não aplicabilidade prática, e o motivo que faz com que o Direito não

consiga exercer sua função social em diversas situações fáticas é muito simples.

Não é apenas o Direito que precisa evoluir, e sim, a sociedade. Todos precisam

fazer seu papel.

A  proposta  pós-positivista  de  correlacionar  a  formação,  estrutura  e

aplicabilidade do direito à outras ciências se faz necessária, pois, tendo em vista que

o objetivo é manter a ordem e garantir o bem-estar social, este necessita vir de uma

ótica macro.

A evolução do estado como um todo apresentada neste trabalho, nada mais

é do que um reflexo da evolução da humanidade, do “eu interior” de cada indivíduo.

No entanto, ao modificar toda uma engrenagem de estilo de vida, algumas coisas

podem dar errado e originar efeitos colaterais, e estes são representados por novos

problemas, que antes não existiam, bem como pelos problemas já enraizados desde

os primórdios, como a busca do poder sobre os outros, a ganância, a discriminação

social, e etc.

A presente narrativa veio a adquirir um tom sociológico, filosófico e talvez até

espiritual,  mas isso porque tais esferas estão diretamente ligadas ao Direito, sua

criação e suas finalidades sociais. De nada adianta estabelecer um sistema ultra-

elaborado e evoluído de freios e contrapesos se,  na prática,  ele  é deturpado.  É
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igualmente inútil propor um lindo regime democrático, com eleições presidenciais e

voto universal se, no fim das contas, ele for aparelhado e utilizado para usurpar a

população.

Seguindo  esta  linha  de  raciocínio,  qual  o  real  sentido  de  se  propor  um

Estado  Democrático  de  Direito  com  uma  boa  sistemática  de  harmonização  dos

poderes e tutela de direitos humanos? Justamente o de se coibir a busca pelo poder,

de fazer as pessoas enxergarem que todas elas são iguais em sua essência, de

fazer com que se entendam em suas diferenças e, resumindo, buscar o amparo de

todos,  gerando harmonia,  e  não simplesmente  dizer  que as  “minorias”  possuem

direitos  e,  através  disso,  promover  uma luta  de  classes,  embates  e  segregação

através de rótulos. E isso são coisas que estão dentro de nós, ou seja, a origem

disso  tudo  vem  de  cada  indivíduo,  e  a  partir  daí  vem  o  nosso  senso  de

responsabilidade.

Definindo rapidamente a Constituição Federal de 88, pode-se dizer que ela

não é perfeita,  mas, contudo, representa um documento histórico, com inúmeras

qualidades  e  previsões  interessantes  que,  se  fossem  de  fato  aplicadas  e

respeitadas, o Brasil seria um lugar maravilhoso de se viver.

Sendo assim,  volta-se a  repetir,  todos devem fazer  sua parte.  O Estado

como gestor, deve atuar para prestar um retorno da melhor qualidade possível, com

o foco voltado ao bem-estar social ao invés de interesses particulares e ânsia de

poder.

A mídia, como pilar crucial de engenharia social,  deve parar de alienar e

contaminar  as  pessoas,  não  só  com  notícias  tendenciosas,  mas  também

culturalmente, afinal, é muito cômodo lançar matérias falando de corrupção, crimes e

demais mazelas da sociedade e, ao mesmo tempo, promover através de novelas,

músicas, programas de auditório e demais plataformas conteúdos que induzem um

comportamento nocivo, egoísta, consumista, inseguro e idiotizado da população.

As religiões, por sua vez, devem urgentemente parar de impor e estimular

condutas sociais inúteis e limitantes e concentrar naquilo que realmente importa, tal

qual, a prática da espiritualidade, que se materializa através da conexão, da sintonia

e do contato energético que o fiel faz com o seu Deus, seja ele qual for.

E dentre inúmeros outros segmentos,  destaca-se, por fim, o nosso papel

como cidadão.  Precisamos assumir  mais a responsabilidade pelas circunstâncias

que se apresentam na nossa vida e buscar nossa própria evolução. De nada adianta
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reclamar da falta de investimentos na saúde se o indivíduo comer bolo de chocolate

e pão de queijo no café da manhã, Mc Donald’s no almoço e pizza na janta. É

igualmente inútil se revoltar com o circo que foi a votação na Câmara no processo

de impeachment da Dilma se, no dia a dia, o indivíduo arruma confusão por qualquer

motivo imbecil, não respeita os pais, procura sempre impor suas convicções, etc.

Também é inoperante reclamar da ineficiência estatal em propor um retorno de sua

arrecadação  tributária  se  não  conseguimos  administrar  nosso  próprio  dinheiro,

gastamos com coisas que não precisamos e  financiamos bens materiais  em 60

vezes.

Em suma, o que se propõe de fato é que não faz muito sentido jogar a

responsabilidade para algo em específico, como por exemplo, dizer que o problema

da política é o Judiciário, ou que o problema do Brasil são os políticos. O problema,

na verdade, acaba por ser um fenômeno geral, que está em tudo mas, ao mesmo

tempo, não possui  nome, cor,  cargo,  partido, ideologia,  nem nada que se possa

apontar, definir e culpar. Da mesma forma, a solução possui o mesmo perfil, pois se

trata de algo que está na origem do ser, devendo ser trabalhada em termos de estilo

de vida e visão de mundo, que deve ser alheio a crenças, paradigmas e padrões

sociais limitantes.  Procedendo dessa forma, o resultado se refletirá em todas as

instâncias da sociedade, seja na política, economia, superação de desigualdades,

saúde, e qualidade de vida em um contexto geral.

A metodologia de exposição de conteúdo do presente trabalho traduz-se por

uma  análise  da  evolução  do  Constitucionalismo,  representado  pelo  Estado

Democrático de Direito, partindo de uma perspectiva histórica, sociológica, filosófica

e espiritual, sendo este último o princípio motor do direcionamento deste conteúdo. 

Quando proposta, logo no início, uma reflexão acerca do Direito Natural, o

fizeste para defender  a tese de que as coisas acontecem conforme seu fluxo e

ordem natural.  A problemática se encontra no fato de que,  por  sermos dopados

diariamente com inúmeras informações e estímulos para a manutenção do status

quo, e tendo em vista que existem conceitos limitantes enraizados na sociedade, as

pessoas  externalizam  isso  através  de  uma  visão  de  mundo  condicionada  e

produzida  em  massa,  o  que  é  antinatural.  Negamos  nossa  participação  nesse

grande mecanismo inteligente, que é a natureza e, em instância mais elevada, o

universo, e por não estarmos alinhados a este fluxo acabamos gerando diversos

problemas sociais, que influenciam diretamente na nossa vida particular.
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Dentre todos os fenômenos citados, tais como a judicialização da política, o

ativismo judicial, a cultura do conflito, a prestação dos serviço públicos e todas os

demais setores de influência que conhecemos, a postura a ser adotada para que

tudo isso seja positivo e aplicado de forma benéfica à sociedade vem do grau de

elevação  e  desenvolvimento  de  cada  indivíduo,  órgão,  empresa  e  demais

segmentos responsáveis. A partir do momento que tomamos uma consciência de

evolução e desenvolvimento pessoal, buscando equilibrar todas as esferas de nossa

vida, adquirimos uma atitude de qualidade perante a tudo o que formos fazer, e isso

se resultará em um Judiciário imparcial, justo e célere, em um Executivo garantindo

Direitos Fundamentais e trazendo o retorno de nossos impostos, em um Legislativo

legislando  corretamente,  em  um  sistema  de  freios  e  contrapesos  harmônico  e

equilibrado  e,  por  fim  em uma  união  das  pessoas  por  um bem comum e  pela

harmonização  de  todos  os  interesses,  seja  trabalhador  ou  empregador,  gay  ou

hétero, direitista ou esquerdista,   e todos os demais rótulos segregadores que a

sociedade por si própria criou.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AFONSO, José da Silva. Curso de Direito Constitucional Positivo.São Paulo: 
Malheiros, 2007.

BRASIL. A Constituição dos Estados Unidos, Separação dos Poderes e Poder 
Regulamentador. Brasília: IDP, ano. Disponível em 
<https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico/article/.../2112/125>. 
Acesso em:

BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (24 de 
fevereiro de 1891). Brasília: Planalto, 1891. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm>. Acesso em: 
16 nov. 2018.

BRASIL. Decreto n° 848 de 11 de outubro de 1890. Brasília: Câmara dos 
Deputados, 1890. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-
1899/decreto-848-11-outubro-1890-499488-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso 
em 16 de nov. de 2018

BARROSO, Luis Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São 
Paulo: Saraiva, 2010. 



51

CALAZANS, Murilo. Marbury vs Madison: Um breve exame histórico, político e 
jurídico. Cidade: Âmbito Jurídico, ano. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id 
=17974&revista_caderno=9>. Acesso em: 

CARDOSO, Evorah. Judicialização da Política. Brasília: Escola Superior do MPU, 
2014.

CASTRO. O Estado Democrático de Direito. Lajeado: Editora, 2007

GUSTAVO. Revista de Direito Administrativo. Cidade: Editora, 2012.

JUNIOR, Amandino Nunes Teixeira. A Judicialização da Política no Brasil. 
Brasília: Edições Câmara, 2016.

______. Ativismo Judicial. Brasília: Escola Superior do MPU, 2014.

KANT, Immanuel. A Metafísica dos Costumes. Petrópolis: Vozes, 2003.

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2015

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2013. 
17 ed.

MENEZES. Teoria Geral do Estado. São Paulo: Forense,1992.

MONTESQUIEU. O Espírito das Leis. São Paulo: Martins Fontes, ano. Livro VIII.

MORAES. A evolução histórica do Estado Liberal ao Estado Democrático de 
Direito e sua relação com o constitucionalismo dirigente. Cidade: Editora, 2014.

QUEIROZ, Victor. Justiça Itinerante – Considerações sobre a experiência do 
Estado do Rio de Janeiro. Cidade: Editora, ano.
.
MINHOTO, Antônio Celso Baeta. Constituição, Economia e Desenvolvimento. 
Curitiba: Revista da Academia Brasileira de Direito Constitucional, 2014. vol.6. n. 10.

Disponível em: <https://www.sosma.org.br/projeto/atlas-da-mata-atlantica/dados-
mais-recentes/>. Acesso em:

CARPANEZ, Juliana.https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/
2018/09/25/briga-discussao-redes-sociais-amigos-eleicao-manter-amizade.htm

http://www.cnj.jus.br/images/gestao-planejamento-poder-judiciario/
pesquisasatisfacao/usuarios_total_geral.pdf

PISSURNO, Revolução Americana.  Disponível em: < 
https://www.infoescola.com/historia/revolucao-americana/

http://www.cnj.jus.br/images/gestao-planejamento-poder-judiciario/pesquisasatisfacao/usuarios_total_geral.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/gestao-planejamento-poder-judiciario/pesquisasatisfacao/usuarios_total_geral.pdf


52

 A Separação dos Poderes na Constituição de 1787. p. 50. Disponível em < 
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/11347/11347_5.PDF

PACIEVITCH, Thais. ECONOMIA DE RORAIMA. Disponível em: 
<https://www.infoescola.com/economia/economia-de-roraima/>. Acesso em: 18 nov. 
2018.


	1 INFLUÊNCIAS DO JUDICIÁRIO NA SOCIEDADE
	1.1.Evolução histórica das normas constitucionais
	1.2. O Nascimento do Poder Judiciário
	1.3 EC nº 45/2004: Reforma do Judiciário e seus reflexos

	2 STF E A PRÁTICA DO TRIBUNAL
	2.1. História do Supremo Tribunal Federal
	2.1 Judicialização da Política x Ativismo Judicial
	2.1.1 Judicialização da Política

	2.2 Ativismo Judicial
	2.3. Causas que fomentam esse fenômeno na realidade brasileira
	2.3.1 Má prestação dos serviços públicos e privados.
	2.3.2 Cultura do conflito e litigância
	2.3.3 Características do Judiciário voltadas à resolução do conflito


	3 FREIOS E CONTRAPESOS
	O Sistema de Freios e Contrapesos consiste em um mecanismo de controle mútuo com o objetivo de consolidar a separação e consequente harmonização dos poderes, devidamente positivado no Artigo 2°, caput, da CRFB/88. Fazendo uma breve exposição histórica sobre o referido princípio, este começou a ser conceituado inicialmente por Aristóteles que desenvolveu a teoria de que em toda forma de governo existem três órgãos de funções essenciais exercidas pelo poder soberano. A primeira assume a prerrogativa de editar normas gerais a serem observadas por todos. A segunda engloba todos os mecanismos necessários às ações práticas do Estado. Por fim, a última compreende a função jurisdicional . Todavia, ao contrário do que se pudesse imaginar, Aristóteles concebia o exercício dessas três funções ao soberano, ou seja, embora distintas, seriam elas concentradas nas mãos de um único órgão. Isso seria compreensível considerando o momento histórico de sua teorização. A construção histórica do sistema de freios e contrapesos, enquanto doutrina, ainda recebeu contribuições de nomes consagrados, como Maquiavel e John Locke. Entretanto, somente com a teoria da separação dos poderes desenvolvida por Montesquieu, em sua obra “O Espírito das Leis”, que o referido conceito fora implementado na prática e, por sua vez, consagrou à época a primeira Constituição republicana dos EUA. Montesquieu propunha que, para o Estado se tornar legítimo e equilibrado perante a ótica da democracia, os poderes necessariamente devem ser autônomos e, ao mesmo tempo, interligados, permitindo um controle mútuo e simultâneo. Estes poderes viriam a ser denominados Executivo, Legislativo e Judiciário. Apesar de determinante contribuição no tocante à formulação estrutural do Estado Democrático, Montesquieu residiu por determinado período na Inglaterra, fato este que serviu de inspiração para a edição e consequente publicação de sua obra. Considerando o fato de que o regime de governo vigente no país europeu tratava-se de um misto de parlamentarismo com monarquia, o filósofo então desenvolvera seus estudos sob forte influência do contexto político local. Em outras palavras, Montesquieu possuía forte identificação com a monarquia e defendeu durante muito tempo o exercício do poder executivo como prerrogativa exclusiva do Rei. Neste contexto, necessita-se ponderar que, em virtude de reunir vários ideais diferentes em uma mesma obra, seus pensamentos influenciaram não só a construção da Constituição Americana de 1787, que será abordada no tópico seguinte, como também fomentaram movimentos de oposição em discordância com a nova ordem estatal proposta na referida Carta Magna, como será proposto a seguir:
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