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Não haverá, também, liberdade, se o poder de 

julgar não estiver separado do poder legislativo e 

do executivo. Se estivesse ligado ao poder executivo, 

o juiz poderia ter a força de um opressor. 

 

Montesquieu “O Espírito das Leis”  
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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho analisa a crescente influência do Judiciário brasileiro no processo de 
mudança política do país, enfocando os efeitos da superposição da função judiciária 
sobre a função governativa, com reflexos na capacidade dos poderes Executivo e 
Legislativo para criarem e implementarem atos normativos. A pesquisa busca investigar 
a crescente judicialização por que passa o Brasil, à luz de dois fatores: a 
constitucionalização de direitos havida com a Carta de 1988 e a disfuncionalidade do 
Poder Legislativo. Neste cenário, julgadores atuam como legisladores negativos, 
restritivos da implementação dos atos normativos a cargo do Legislativo ou do 
Executivo, porém, sem usurpação de suas funções. Sob este aspecto, a judicialização se 
identificaria com uma maior regularidade no deslocamento da discussão política da 
esfera de deliberação parlamentar para os tribunais. Por outro enfoque, superando esta 
postura mais conservadora, o fenômeno é identificado com um crescente ativismo 
judicial, derivado de uma disfuncionalidade do Poder Legislativo, que tem deixado de 
cumprir seu papel. Neste contexto, o Judiciário passaria a atuar como legislador 
positivo, suprindo a função legislativa no controle das omissões inconstitucionais, para 
produzir uma norma que o Legislativo não produziu. Através de uma revisão da 
literatura e de dados que tratam do contexto institucional em que se passa a  interação 
entre os três poderes para a implementação de políticas públicas, defende-se que o 
Judiciário tem afetado de forma relevante a performance e o nível de resolução do 
governo, compreendida esta última como a capacidade de implementação da mudança 
após deliberação política. Defende-se que se os juízes brasileiros detém poder para 
suspender os atos normativos do Presidente da República, a revisão judicial praticada no 
Brasil afeta de modo relevante o processo de implementação das políticas públicas, 
restringindo a capacidade do Executivo e do Legislativo na manutenção destas decisões. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palavras-Chave: Judicialização, Implementação de políticas públicas, Legislador 
Negativo, Legislador Positivo, Controle da Agenda, Controle de Constitucionalidade. 
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                                                  ABSTRACT 

 

 

 

This dissertation analyzes the growing influence of the Brazilian judiciary on the 

process of political changes that occurred in the country since the promulgation of the 

Constitution of 1988. It will be emphasized the effects of the overlapping judicial 

function on the governmental function which have resulted in a diminished and limited 

capacity for the executive and legislative powers to make and implement normative 

acts. In a scenario of constitutionalization of rights and increasing disfunctionality of the 

legislature, judges may act as negative legislators and may strongly restrict the 

production of statutes accruing both from the legislative and executive powers, even 

though, no usurpation of functions is taking place. In this sense, the judicialization of 

politics seems to be deeper in transporting the political debate from the parliamentary 

arena onto the courts. However, in a less conservative approach, the phenomenon may 

be regarded as an increasing judicial activism that emerge precisely from the 

disfunctionality and weakness of the legislative power. Judiciary, then, would act as 

positive legislator, undertaking the legislative function to control unconstitutional 

omissions. By using data and literature about the institutional context in which the three 

powers interact themselves in formulating public policies, we may conclude that the 

judiciary affects, in a relevant way, the government performance and the ‘level of 

resolution’ - that is, the capacity of implementing deliberated changes of the political 

process. It may be demonstrated, also, that, if Brazilian judges do have the power to 

suspend normative acts from the president, the judicial revision strongly affects the 

implementation of public policies. 

 

 

 

 

Keys Words: Courts, Judicialisation, Implementation of public politics, Control of the 
Agenda, Control of Constitutionality 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O presente trabalho se detém na análise da crescente influência do Judiciário 

brasileiro no processo de mudança política do país, enfocando os efeitos da 

superposição da função judiciária sobre a função governativa, com reflexos na 

capacidade dos poderes Executivo e Legislativo para criarem e implementarem atos 

normativos.  

A pesquisa busca investigar o processo de judicialização por que passa o Brasil, à 

luz de dois fatores: a constitucionalização de direitos havida com a Carta de 1988 e a 

disfuncionalidade do Poder Legislativo. Neste cenário, julgadores atuam como 

legisladores negativos, restritivos da implementação dos atos normativos a cargo do 

Legislativo ou do Executivo, porém, sem usurpação de suas funções. Sob este aspecto, a 

judicialização aqui se identificaria com uma maior regularidade no deslocamento da 

discussão política da esfera de deliberação parlamentar para os tribunais. Por outro 

enfoque, superando esta postura mais conservadora, o fenômeno é identificado com um 

crescente ativismo judicial, derivado de uma disfuncionalidade do Poder Legislativo, 

que tem deixado de cumprir seu papel. Neste contexto, o Judiciário passaria a atuar 

como legislador positivo, suprindo a função legislativa para produzir uma norma que o 

Legislativo não produziu.  

O trabalho é contextualizado na realidade brasileira, sendo o Judiciário a 

instituição tomada como referencial para a pesquisa. Não obstante a forma como se 

encontra organizado o Poder Judiciário no Brasil (Anexo I), deve ser entendido como 

Justiça Federal, neste trabalho: o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal 
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de Justiça (STJ), por deterem jurisdição nacional e serem instâncias recursais,  

exercendo controle sobre toda a legislação, inclusive a federal; os Tribunais Regionais 

Federais e os juízes federais de primeira instância, conforme a previsão constitucional. 

Sempre que relevante para a compreensão do argumento, identifica-se cada instância. 

Dentre as políticas públicas aqui consideradas, destacou-se, em alguns pontos, a 

tributária como uma área intensamente judicializada (Teixeira, 2001),  havendo uma 

relação direta entre o crescimento do número de processos nos Tribunais Superiores e a 

ação do governo federal na referida área1, daí a opção pelo enfoque sobre decisões que 

envolvem a matéria.  

A literatura em política comparada tem relatado a expansão do poder judicial e a 

importância crescente dos juízes no cenário político contemporâneo. Conforme noticia 

Hirschl (2004), em mais de oitenta países e em várias entidades supranacionais, 

reformas constitucionais têm transferido uma quantia de poder sem precedentes das 

instituições representativas para as judiciais, ao tempo em que se propaga a ampliação 

do poder de revisão judicial.  

Não obstante os diversos estudos recentemente elaborados sobre o assunto, a 

ciência política tem demorado a incorporar o Judiciário na análise da tomada de 

decisões governamentais pelo sistema político com a mesma profundidade com que 

considera o sistema partidário, o Legislativo e o Executivo ou, até mesmo, os 

movimentos sociais, as burocracias públicas ou as instituições econômicas2.  

 

                                                            
1 Diagnóstico do Judiciário, realizado em 2004 pela Fundação Getúlio Vargas – São Paulo. Fonte: 

site na internet http://www.mj.gov.br/reforma/index.htm em 20.02.2007. 
2 Entre muitos trabalhos nesse sentido, pode-se citar Vieira (1994); Arantes (1997); Sadek (1995; 

1999; 2000); Werneck Vianna et alii (1999); Teixeira (2001); Agra (2005); Koerner (2005; 2006); 
Oliveira (2005); Na literatura estrangeira, Holmes (1999); Sweet (2000); Shapiro (2002); Hirschl (2004). 
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Ocorre que no Brasil, após a constitucionalização de vários direitos na Carta de 

1988, a revisão judicial praticada pelos juízes caracteriza o Judiciário como um 

importante ator político.  Isto é aqui assumido como pressuposto. Para além, observa-se  

que não somente os tribunais superiores adquiriram relevância na arena política, como 

também as instâncias inferiores do Judiciário, integrada por juízes e desembargadores, 

em um jogo que envolve uma importante variável para a afirmação de poder destes 

últimos: o tempo necessário para a reversão das decisões judiciais.  

Precisamente quanto ao desconto do tempo, a pesquisa destaca a variável 

temporal em um processo judicial como elemento de reforço do poder de cada juiz 

brasileiro na obstrução do processo de implementação de políticas, apesar da crescente 

hierarquização observada na instituição, seguida de um efetivo controle interno exercido 

sobre a base da carreira3. O litigante contra o Estado terá maior probabilidade de obter, 

a curto prazo, uma decisão provisória, cuja vigência tenderá a se prolongar no tempo, o 

que revelaria uma falha da atuação dos juízes, por produzir na ordem jurídica 

constitucional um alto grau de imprevisibilidade4.  Em sentido inverso, os efeitos de 

uma decisão podem ser bastante protelados por via de pedidos de vista dos julgadores; 

pelo próprio rito processual, cujos prazos, por si mesmos, já protelam no tempo o 
                                                            
3 A teoria econômica apresenta dois enfoques possíveis na valoração do tempo. Primeiro, sob o 

aspecto do custo de oportunidade, isto é, do que um indivíduo ganharia (beneficios) em termos de renda e 
lazer se estivesse fazendo outra coisa. Em outras palavras, o custo de oportunidade de fazer A e não B é a 
perda que o indivíduo teria se fizesse B e não A. Um segundo enfoque, que interessa ao presente trabalho, 
refere-se à impaciência por consumo, que geraria uma taxa de desconto de todos os valores futuros 
quando comparados ao presente. Isto é, custos que serão arcados daqui a alguns anos, são menores do que 
se fossem arcados agora (in Ferguson, Microeconomia, 1989). Assim, benefícios valem mais hoje do que 
amanhã. Questões na Justiça que demorem muito beneficiam os devedores (ou os que não detém direito) 
e penalizam os credores (ou detentores de direito plausível). 

4 Faria (1998) conceitua a liminar nos seguintes termos: “Trata-se de provimento jurisdicional 
através do qual se resguarda o resultado útil do processo ou se antecipa os efeitos da sentença, de maneira 
a evitar a ineficácia da tutela, caso deferida apenas no final da contenda. A depender da urgência e da 
necessidade da tutela pretendida, a liminar pode se configurar em uma simples medida cautelar ou numa 
verdadeira antecipação do direito.(...) A sua concessão está sujeita à presença conjunta de dois 
pressupostos básicos: a fumaça do bom direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional”. 
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julgamento definitivo; por decisões de arquivamento destas ações, evitando assim uma 

decisão do mérito. Note-se que a variável temporal, em qualquer caso, gera a 

imprevisibilidade, pelo ato de decidir ou de decidir não decidir. 

A par deste poder para restringir a agenda de governo, observa-se um crescente 

ativismo judicial, derivado de uma disfuncionalidade do Poder Legislativo, com má 

performance na realização da função normativa de governo, no âmbito de produção de 

leis. Neste contexto, conforme dito, o Judiciário passaria a atuar como legislador 

positivo, suprindo a função legislativa para produzir uma norma que o Legislativo não 

produziu.  

Por via de diversos instrumentos constitucionais – o mandado de injunção, a ação 

de inconstitucionalidade por omissão, a interpretação conforme a Constituição, entre 

outros – o Supremo Tribunal Federal tem suprido lacunas legais, ao fundamento de que 

o Texto Constitucional lhe teria atribuído poderes mais amplos, com o fim de evitar o 

vácuo jurídico, caso em que a sua inércia configuraria omissão judicial, a contrariar a 

própria Constituição. 

A pesquisa se encontra organizada da seguinte forma:  

A Parte I é dedicada a questões de ordem teórico-metodológica. Inicia-se com os 

imperativos que justificaram a adoção do pluralismo como método integrativo para o 

enfoque institucionalista, neste trabalho. Em seguida, foram revistos vários supostos 

acerca do fenômeno da expansão do poder de uma instituição não-democrática5 em face 

dos dois fatores citados: a constitucionalização de direitos havida com a Carta de 1988 e 

a disfuncionalidade do Poder  Legislativo; sua relação com o estado democrático de 

                                                            
5 Instituição não-democrática no sentido de “não sujeita ao crivo eleitoral” em oposição ao 

Executivo e ao Legislativo, estas classificadas como democráticas (Zakaria, 2004). 
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direito, como se anuncia ser o Brasil, e a reprodução do embate entre constitucionalismo 

e democracia.  

Na Parte II, a pesquisa se volta para o contexto institucional brasileiro em que se 

passa a  interação entre (a) o Judiciário e o Executivo, no tocante às restrições para a 

implementação das políticas públicas6, e (b) o Judiciário e o Legislativo, no controle da 

constitucionalidade das omissões legislativas. Busca-se sistematizar alguns dados acerca 

da possível influência do Judiciário no nível de efetividade do governo, compreendida 

esta efetividade como a capacidade de implementação da mudança, uma vez deliberada 

no processo político (Cox & McCubbins 2001). E na análise do fenômeno da 

judicialização que se aproxima do ativismo judicial, será dado enfoque ao controle das 

chamadas omissões legislativas inconstitucionais, decorrentes da inércia do Legislativo 

par exercer sua função normativa.  

Em seguida, serão sistematizados alguns indícios da independência do Judiciário, 

em face dos demais poderes, não obstante o maior controle interno sobre a atuação dos 

juízes, individualmente considerados. Serão, assim, elencados alguns fatores que se 

destacariam por influenciar esta independência e o ativismo da instituição judicial em 

relação aos demais setores do governo, colhidos na literatura que trata do assunto7 e em 

dados empíricos secundários relacionados à atuação da instituição judicial. Com o 

estabelecimento de estruturas institucionais que favorecem níveis de independência 

                                                            
6 A expressão processo de formulação de políticas engloba todo o processo de discussão, 

aprovação e implementação das políticas públicas. 
7 Tomou-se por base, com diversos ajustes, o já citado Relatório 2006 do BID, segundo o qual: 

“Entre as características do Judiciário que afetam a independência judicial, várias se destacam: o grau de 
autonomia orçamentária; o nível de transparência e o uso de critérios meritocráticos no processo de 
indicação e nomeação de juízes; a estabilidade de mandato dos juízes; e o alcance dos poderes de 
apreciação judicial. A efetiva independência judicial também está condicionada ao comportamento de 
outros atores, como a possível interferência regular do presidente ou partidos dos tribunais, o que, por sua 
vez, depende dos incentivos desses atores.  
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judicial mais elevados8, os tribunais ficaram menos subservientes e o Judiciário 

reposicionou-se em relação a outros segmentos do governo. Houve um aumento 

generalizado no número de decisões judiciais contra as preferências do Executivo em 

muitos países latino-americanos. Em termos gerais, as decisões judiciais estão 

adquirindo maior importância tanto nas políticas públicas como no cenário político 

(Banco Interamericano de Desenvolvimento, 2007). Neste ponto, atenta-se à advertência 

de Ames (2003: 180), segundo o qual o Congresso Nacional brasileiro, apesar de  muito 

ativo, é obstrucionista, na medida em que “se volta com demasiada freqüência para 

protelar legislação até que o  Executivo atenda aos pedidos particularistas de pequenos 

grupos de deputados”. Três fatores estariam na origem do obstrucionismo: um elevado 

número de partidos com grandes divergências ideológicas, entraves regimentais e 

escassez de parlamentares interessados em legislação de interesse nacional. Este é o 

contexto em que opera a transferência de poder da instância  representativa para uma 

instituição não sujeita ao crivo eleitoral.  

Abordagens que consideram o Judiciário um relevante ator na arena política não 

são correntes na Ciência Política. Neste sentido, busca-se demonstrar que autores como 

Shugart & Haggard (2001) falham na avaliação da performance do chefe do Executivo 

brasileiro, quando, ao analisarem o número efetivo de pontos de veto em um regime 

consocialista presidencial fixam parâmetros de mensuração da performance do chefe do 

Executivo, frente aos demais poderes, sem contemplar a atuação do Judiciário como 

                                                            
8 Conforme Vieira (2002: 228): “Embora o Supremo Tribunal Federal sempre tenha tido uma 

posição de destaque em nossa história constitucional, onde problemas relativos à melhor forma de 
interpretar a Constituição também se faziam presentes, foi apenas a partir da ampliação dos agentes 
legitimados a acessar diretamente o Supremo Tribunal Federal, somada à extensa constitucionalização da 
vida política, decorrente do texto de 1988, que o Supremo adquiriu uma função de tamanha relevância em 
nossa democracia constitucional”. 
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veto player 9 mais ou menos relevante, nos países que compuseram sua amostra. Os 

autores defendem que um presidente cujo leque de atribuições contemple a criação de 

normas de “efeitos imediatos e reversão custosa”, tem seu poder bastante reforçado, 

caso do chefe do Executivo no Brasil. Ao menos para o caso do Brasil, pôde-se concluir 

quão inadequada tal conclusão se mostra para a apuração do maior ou menor controle 

sobre a agenda, por parte do Presidente. Na prática dos órgãos judiciais em geral, não é 

relevante que o ato presidencial gere efeitos imediatamente (caso das medidas 

provisórias). O custo inerente à reversão existe, mas ele não tem este poder inibitório. 

Os atos normativos são revertidos amiúde, sendo suspensa sua aplicabilidade por meras 

decisões judiciais liminares.  

Quando os judiciários tornam-se ativos como atores com poder de veto, as 

políticas tenderiam a uma maior estabilidade, porque teria de ser atendida a preferência 

de outro ator institucional, em face da constituição e das leis existentes, e também com 

as preferências de outros atores que podem atuar por meio do Judiciário para questionar 

as alterações nas políticas10. A questão é a de se saber se a estabilidade é mais desejável 

que a mudança, em cada contexto político, em determinada conjuntura. De outra parte, 

conforme um dos estudos analisados no decorrer da pesquisa, ao assumir este papel o 

                                                            
9 Veto players podem ser institucionais ou partidários. O número de veto players institucionais é 

especificado pela constituição, o número de veto players partidários é especificado de modo endógeno 
pelo sistema de partidos e pelas coalizões de governo de cada país em particular”. Também podem ser 
considerados atores com poder de veto: grupos econômicos, o Exército, o Judiciário, o Ministério 
Público, as maiorias qualificadas, os referendos, entre outros (Tsebelis, Processo Decisório em Sistemas 
Políticos: veto players no presidencialismo, parlamentarismo, multicameralismo e pluripartidarismo – 
1997). 

10 Em qualquer sistema político, a adoção de uma nova linha de ação governamental que se desvia 
do status quo requer a concordância de determinados atores. Quando o número absoluto desses atores 
com poder de obstrução de mudanças, ou veto-players, é grande, a inovação política se torna difícil. Meu 
argumento é que o surgimento de um grande número de atores cruciais é inerente à estrutura institucional 
brasileira. Em conseqüência disso, o poder central tem enorme dificuldade para introduzir políticas 
inovadoras”. (Ames, 2003, pág. 29)  
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Judiciário pode tornar as políticas menos adaptáveis, dependendo de como suas 

preferências conjugam-se com as preferências do Executivo e do Legislativo.  

A questão ganha maior relevo em casos como o do Brasil, onde cada juiz, nas 

diversas instâncias, agem como múltiplos pontos de veto, ao se considerar a variável 

temporal, de quase imediatidade das provisões judiciais antecipatórias (liminares e 

cautelares) e sentenças, as quais têm o efeito de suspender a aplicabilidade de ato 

normativo editado pelo Executivo, caso em que, mesmo sendo existente e válido, o ato 

não é eficaz11.  

Neste contexto, a atenção para a atuação do Judiciário no processo de mudança 

política se justifica, sem que se descure do necessário cotejo com as instituições 

informais existentes, para evitar a armadilha de estudar desenhos institucionais apenas 

aparentes. 

Quanto à parte final do trabalho, apesar de se cuidar de um tema relativamente 

novo e pouco explorado pelas ciências sociais, são lançadas algumas conclusões, 

observada a parcimônia que delineou os limites desta pesquisa, na revisão da literatura a 

que se procedeu. 

                                                            
11 Não se nega a possibilidade de suspensão destas medidas liminares, conforme prevê o artigo 4° 

da Lei 8.437, de 1992: “Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo 
recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder 
Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público 
interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave 
lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. No entanto, esta suspensão tem natureza 
política, sem que prevaleça sobre qualquer decisão jurídica que venha a ser proferida no processo, que se 
sobrepõe à decisão suspensiva tomada pelo presidente do Tribunal. 
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PARTE I 

ABORDAGENS NEO-INSTITUCIONAIS 

 

1.1. O Pluralismo metodológico e as instituições informais 

 

A abordagem do objeto desta pesquisa – a influência do Judiciário brasileiro na 

implementação dos atos de governo - se processa em nível institucional, na 

categorização desenvolvida por Mahoney e Snyder (1999)12. 

A análise se insere no debate posto na ciência política, acerca do problema da 

governabilidade e da capacidade essencial que o Estado deve deter de assegurar a 

implementação efetiva dos atos derivados do processo de deliberação e tomada de 

decisões. Conforme Ames (2003), o Brasil vive um permanente problema de 

governabilidade, a qual é por ele aferida em duas dimensões: a  da eficiência dos 

poderes legislativo e executivo na elaboração de programas e políticas públicas e a 

capacidade dos governos de efetivarem estes programas. O autor relaciona o problema 

da governabilidade à forma como operam as instituições, assinalando que as brasileiras, 

em especial, funcionam mal. Para o autor, todas as instituições têm um parti-pris contra 

a mudança, mas a matriz institucional brasileira torna especialmente difícil adotar 

mudanças do status quo.”  

                                                            
12 Segundo Mahoney e Snyder (1999), cinco níveis de análise são comumente empregados nos 

estudos sobre mudança de regime, sendo os componentes deste regime as variáveis institucionais, como 
regras e procedimentos legislativos e constitucionais, por exemplo. No texto original: “Five levels of 
analysis are commonly employed in studies of regime change: macro-structural, domestic-structural, 
institutional, social group, and leadership (…) The institutional level comprises formal domestic 
organizations and their rules and procedures, Political parties, military organizations, state 
bureaucracies, and regime components, such as constitutional or legislative rules and procedures, are 
institutional variables.” (1999: 9). 
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Instituições políticas geram incentivos para os políticos. “No caso brasileiro as 

instituições políticas criam incentivos que estimulam os políticos a maximizar seus 

ganhos pessoais. Para desempenhar a função legislativa, por exemplo, os chefes do 

Executivo não possuem base de sustentação em partidos com maioria, apesar de estarem 

entre os mais poderosos da América Latina. Assim, mesmo recorrendo a esses 

mecanismos [os poderes e prerrogativas], o máximo que conseguem com isso é “uma 

anuência limitada do legislativo, e não uma participação ativa no processo”.  Ames 

aponta como forte indício o fato de o Congresso haver votado pouquíssimos projetos de 

iniciativa dos parlamentares nos setores de educação, saúde e habitação nos últimos 

vinte anos, desde que a  Constituição de 1988 entrou em vigor13. 

Utilizando-se da teoria dos veto players, o autor assinala que a essência do 

problema institucional brasileiro está no excesso de atores com poder de veto, gerados 

pelo sistema eleitoral, o que determina uma estabilidade das políticas pouco desejável e 

altamente prejudicial para uma país que precisa de mudanças institucionais com a 

máxima brevidade14. Segundo Ames, entre estes atores se inserem as burocracias, o 

judiciário e a política estadual. 

A análise acerca do modo como o Judiciário afeta o funcionamento do governo, 

interferindo na agenda do Governo, seja ao suprir omissões do Poder Legislativo, seja 

ao restringir a implementação dos atos normativos editados pelo Executivo, quer 

venham a ser mantidos ou reformados por decisão, em caráter provisório ou definitivo, 
                                                            
13 O contexto pouco favorável a mudanças resultaria, ainda segundo Ames, da existência de 

partidos com amplo espectro ideológico, escasso controle das lideranças sobre os filiados e atuação 
individual em busca de projetos e recursos específicos para seu reduto eleitoral, sem a preocupação com 
questões de interesse nacional, relativas a problemas econômicos e sociais mais graves. Dentre as várias 
existentes, cite-se a esclarecedora resenha de Manoel Leonardo Santos, acerca da obra de Ames “Os 
Entraves da Democracia no Brasil”, publicada no ano de 2003, na sua versão em português. 

14 Destaque-se que, para Tsebelis (1997), a estabilidade das políticas não é a mesma coisa que a 
estabilidade do governo ou a estabilidade do regime. A  estabilidade das políticas é fonte da instabilidade 
do governo ou do regime, em face do reduzido potencial de mudanças de políticas em um dado contexto 
institucional. 
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se insere neste debate que leva em consideração  aspectos da qualidade mínima do 

funcionamento do governo15.  

Nos sistemas democráticos como os da América Latina, os processos de 

discussão, aprovação e implementação das políticas públicas desenvolvem-se em um 

cenário político em que atuam atores estatais oficiais e políticos profissionais 

(presidentes, líderes de partidos, legisladores, juízes, governadores, burocratas) assim 

como grupos privados, sindicatos, meios de comunicação e outros membros da 

sociedade civil. Estes atores interagem em diversas arenas que podem ser formais ou 

informais, e podem ter distintos graus de transparência.16  

Em um contexto de complexas instituições, envolvendo muitos atores, mais 

provável é que os políticos não consigam prever os resultados. As instituições podem 

trazer embutidas barreiras deliberadamente criadas por atores políticos em relação a 

reformas, por imaginarem que somente poderiam constranger seus adversários se 

constrangessem a si mesmos (Pierson 1996). Neste contexto, o quadro institucional 

deve ser entendido de forma sistêmica, o que só pode ser alcançado a partir de estudos 

detalhados de países, que levem em conta diversas dimensões institucionais importantes 

e suas interações, assim como legados históricos e culturais (como divisões 

fundamentais na população, valores comuns e o fato de o país ter uma história de 

democracia estável).   

Deste modo, defende-se aqui uma abordagem eclética para investigar o problema 

da interferência do Judiciário na atuação do Executivo e do Legislativo, analisando-se, 

                                                            
15 A opção pelo enfoque sobre a política tributária, em alguns pontos deste trabalho, decorreu do 

fato de ser esta uma área intensamente judicializada, havendo relação direta entre o crescimento do 
número de processos nos Tribunais Superiores e a ação do governo federal, com a implementação de 
medidas de natureza econômica/tributária, conforme apontado por estudo intitulado Diagnóstico do 
Judiciário, realizado em 2004 pela Fundação Getúlio Vargas – São Paulo. 

16 Ob. cit. (2006). 
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sob uma perspectiva calculadora, como as instituições levam os atores a assumirem 

ações instrumentais orientadas no sentido de um cálculo estratégico, ao tempo em que 

se considera, sob a perspectiva dita cultural, que os juízes possuiriam diferentes visões 

de mundo, correspondentes às suas posições e contextos sociais – conseqüentemente os 

interesses não seriam dados, como as preferências no institucionalismo da escolha 

racional - mas construídos politicamente (Immergut, 1996).  

É preciso esclarecer tal opção metodológica.  

Considerando-se instituição como sendo “as regras do jogo numa sociedade, ou, 

em termos mais formais (...), as restrições inventadas pelo homem pelo homem para 

modelar a interação humana” (North, 1990), toma-se como suposto a classificação do 

neo-institucionalismo proposta por Hall e Taylor (2003), dentre outras existentes17, com 

os enfoques oferecidos pelas vertentes da escolha racional e histórico.  

Sob o primeiro, o da teoria da escolha racional, instituições são definidas como 

“organizações que estruturam a interação ao influenciarem a possibilidade e a seqüência 

de alternativas na agenda ou mecanismos que reduzem a incerteza no tocante ao 

comportamento dos outros, ao mesmo tempo em que propiciam aos atores ”ganhos de 

troca”, o que os incentivará a se dirigirem por certos cálculos ou ações precisas”. São 

características marcantes: 1) os atores pertinentes compartilham um conjunto 

determinado de gostos e preferências e se comportam de modo utilitário, no sentido de 

maximizar a satisfação de suas preferências, com freqüência num ato de estratégia; 2) 

tendem a considerar a vida política como uma série de dilemas de ação coletiva (ex.: 
                                                            
17 Ames, por exemplo, afirma que entre as tradições de análise institucional estão: 1) a teoria 

organizacional, com destaque para os papéis e as práticas institucionais, como também nos deveres e 
obrigações (March e Olsen); 2) a idéia dos custos de transação, relacionada com eficiência econômica e 
formato organizacional da firma (Coase, North e Williamson); 3) a tradição da teoria da escolha racional, 
que vê instituições como jogos extensivos cujas regras coagem os autores (Shepsle) e 4) a sociologia 
histórica, focando a sincronia e a seqüência das mudanças institucionais (Skocpol, Evans, Thelen e 
Steinmo).  
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Dilema do Prisioneiro e Tragédia dos Bens Comuns) ; e 3) dá importante destaque para 

o papel da interação estratégica na determinação da vida política (comportamento não 

determinado por forças históricas ou impessoais, mas por cálculo estratégico), cálculo 

este que considera fortemente as expectativas do ator relativas ao comportamento 

provável dos outros atores. 

Na vertente do neo-institucionalismo histórico, diferentemente, instituições são 

vistas como “procedimentos, protocolos, normas e convenções oficiais e oficiosas, 

inerentes à estrutura organizacional da comunidade política ou da economia política”. 

Identificado pelos seguintes atributos são: 1) que ele traz tanto a perspectiva calculadora 

quanto a cultural; 2) que defende a idéia da distribuição assimétrica do poder; 3) que a 

causalidade social dependente da trajetória percorrida (path dependent) e de 

propriedades herdadas do passado  e  4) que as instituições estão combinadas com 

outros na cadeia causal  (ex. variáveis sócio-econômicas e difusão de idéias). Em suma, 

a proposta do institucionalismo histórico apresenta um mundo mais complexo que o 

universo das preferências, postulado pelos teóricos da escolha racional. 

Assume-se, assim, uma posição institucionalista, tomando esta passagem da 

interação entre o Judiciário e o Executivo, identificada nos tópicos seguintes, como uma 

variável independente (ou explicativa) do nível da capacidade do governo de 

implementar a mudança política após o processo de tomada de decisão. A análise 

buscou superar a polarização havida entre as abordagens estruturalistas, que enfatizam 

variáveis de nível macro, e voluntaristas, que enfatizam variáveis de nível micro, 

acolhendo premissas conceituais de ambas as vertentes, por um método integrativo. 

Será observado o papel desempenhado pelas instituições na determinação de resultados 
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sociais e políticos), sob as perspectivas calculadora e cultural, conjuntamente, sob a 

ótica da racionalidade dita limitada. 

Quanto à perspectiva calculadora, que se caracteriza por considerar quer “as 

instituições oferecem aos atores uma certeza mais ou menos grande quanto ao 

comportamento presente e futuro dos outros atores. (o papel das instituições é, então, 

regular as interações estratégicas)”,  sugere-se que as instituições se mantêm porque elas 

realizam algo da ordem do equilíbrio de Nash”. Em outros termos, “os indivíduos 

aderem a esses modelos de comportamento porquê o indivíduo perderá mais ao evitá-lo 

do que ao aderir a ele” (Hall e Taylor, 2003:198).  

Quanto à segunda, a perspectiva cultural, esta se caracteriza por entender que 

instituições “fornecem  modelos morais e cognitivos que permitem a interpretação e a 

ação. Assim [...] não somente as instituições fornecem informações úteis de um ponto 

de vista estratégico, como também afetam a identidade, a imagem de si e as preferências 

que guiam a ação”. (Hall e Taylor, 2003:196).  

A adoção da racionalidade limitada18, na busca pela integração entre as diversas 

vertentes do modelo, aponta para equilíbrios induzidos por preferências e equilíbrios 

induzidos por estruturas (Hall e Taylor, 2003), distribuição assimétrica do poder e 

combinação de diversos fatores na cadeia causal (institucional, sócio-econômico e de 

difusão de idéias), para observar um mundo mais complexo que o universo das 

preferências (postulado pelos teóricos da escolha racional restrita).  Por uma das 

estratégias integrativas de explicação a que se reportam Mahoney e Snyder (1999) - the 

funnel strategy – assume-se que variáveis em um determinado nível de análise são 

capazes de explicar apenas parte de um resultado do regime e que devem ser 

                                                            
18 Segundo Ferejohn (1994), esta racionalidade onde estão envoltos elementos sociais e culturais 

pode ser denominada de densa.  
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consideradas variáveis de todos os níveis na tentativa de nos aproximarmos de uma 

explicação “completa. 

De outra parte, sob o aspecto cognitivo, assola a preocupação acerca do que uma 

instituição efetivamente é, conforme North, Weingast e Wallis19. Os autores entendem 

por instituição as regras do jogo e o modelo de interação que governam e constrangem 

as relações individuais. O maior problema está, todavia, em definir as regras sob os 

quais as pessoas  interagem.20 Esse é o grande desafio do pesquisador que se propõe a 

estudar instituições. É complicado defini-las e identificá-las com precisão, uma vez que 

elas abrangem normas escritas, convenções sociais, normas informais de 

comportamento, crenças compartilhadas. E as instituições formais, por si mesmas, nem 

sempre são capazes de assegurar e induzir a cooperação entre os indivíduos, por mais 

sofisticado e eficiente que seja o desenho institucional tido em abstrato.  

O’Donnell21 adverte para a necessidade de que, sem negligenciar o estudo das 

instituições formais, sejam elas analisadas cuidadosamente tendo em consideração as 

interações entre o contexto formal e o informal. É certo que essa informalidade não é de 

fácil investigação e caracterização. A própria noção de instituições informais, por vezes, 

é vaga, aproximando-se da noção de cultura ou costume. Mesmo diante destas 

                                                            
19 Douglass c North, John Joseph Wallis, Barry r. Weingast. A conceptual framework for 

interpreting recorded human history. In: National bureau of economic research. Cambridge, december 
2006. Http://www.nber.org/papers/w12795 . p. 19.  

20 Os padrões de comportamento dos atores, pautados por valores, crenças, relações de poder, 
podem se submeter aos constrangimentos e oportunidades oferecidos pelas instituições. Em contrapartida, 
estes últimos podem sofrer variações a partir dos primeiros, os padrões comportamentais. Estes estão 
diretamente relacionada ao “ethos” democrático dos atores, um fator subjetivo. Um indivíduo cujos 
valores democráticos são meramente ou altamente instrumentais estaria mais propenso ao favorecimento 
dos interesses individuais em detrimento da sociedade. Dessa forma, os atores tenderiam a subverter o 
corpo institucional, mediante práticas diversas como o patrimonialismo, clientelismo e corporativismo20. 
Tais práticas geram atos corruptos e o insulamento burocrático, blindado as instituições e os agentes à 
fiscalização e à punição. Essas práticas, se não combatidas, tendem a assumir um padrão de regularidade. 
Formulados esses padrões, eles penetram na sociedade como normas e convenções sociais. 

21 Helmke, Gretchen and Levitsky (2006: 289) 
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dificuldades, não há como ignorá-las, se se deseja compreender os mecanismos e 

engrenagens do Estado de Direito, mormente em países da América Latina, conforme 

diversos estudos realizados sobre a região, dentre os quais se destacam aqueles 

organizados por Helmke22.  

Para avaliar o modo como o Judiciário brasileiro exerce poder no processo de 

criação e implementação de atos normativos convém  levar em conta o grau de 

independência da instituição e dos que a integram, sob o impacto da interação entre 

instituições formais e informais – que ora atuam de forma divergente, ora de forma 

cooperativa. Isto finda por repercutir na análise acerca do Estado de direito no Brasil. 

Quando as instituições informais reforçam o desenho institucional previsto, de modo 

complementar ou substitutivo, consoante a tipologia proposta por Helmke e Levitsky23, 

não se observaria o hiato entre o que é anunciado na Constituição e a prática. Em 

oposição, quando se caracteriza a divergência, que pode se dar por competição ou 

acomodação24, haveria um hiato entre o Brasil real e o formal.  

Helmke (2006) apresentou quatro tipologias distintas subdivididas em duas 

categorias: graus de convergência com o Estado e eficiência das instituições formais. 

Com isto a autora mostrou que as instituições informais tendem a seguir diversos 

caminhos com diferentes conseqüências. Segundo tal tipologia, as instituições 

informais podem ser substitutivas, acomodativas, competitivas ou complementares. 

                                                            
22 As instituições informais se originam quando as leis sociais se distanciam ou não funcionam de 

acordo com as normas do Estado. Isto significa dizer que essas instituições mesmo não legalizadas pelo 
próprio Estado são legitimadas pelos atores e pela sociedade. Helmke (2006) afirma que as instituições 
informais são regras e procedimentos criados, comunicados e aplicados fora das sanções oficiais e 
geralmente são tão importantes quanto as instituições formais na estruturação das regras do jogo. 

23 Helmke, Gretchen and Levitsky.  Informal institutions and Democracy. John Hopkins 
University Press, Baltomire, 2006. p. 14. 

24 Helmke, Gretchen and Levitsky.  Informal institutions and Democracy. John Hopkins 
University Press, Baltomire, 2006. p. 15 
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Para o presente estudo, importa reter o conceito atribuído pelos autores, por primeiro, 

às instituições acomodativas, as quais alterariam os resultados substantivos, 

contradizendo o espírito das instituições sem alterar suas regras formais. São 

geralmente criadas por atores que discordam dos resultados, mas são incapazes de 

modificá-los. Em segundo, considere-se as do tipo complementar, que coexistem com 

instituições formais efetivas; seus resultados complementam as atividades formais do 

Estado, não produzindo resultados divergentes das instituições formais25.   

Diante desta tipologia, a instituição judicial brasileira, no exercício do controle 

dos atos normativos a cargo dos demais poderes, estaria envolta entre instituições 

informais do tipo complementar e por acomodação, observando-se um relativo grau de 

convergência entre formalidade e informalidade, com alta eficiência das instituições 

formais existentes. Isto é, da análise dos dados empíricos analisados haveria, por um 

lado, o enforcement das instituições formais existentes mediante práticas informais 

regulares assumidas pelos atores, em idêntico sentido às regras firmadas; por outro 

lado, observa-se a existência de instituições informais acomodativas, que contrariariam 

o espírito das instituições. Tal quadro será analisado na parte II deste trabalho. 

 
 
1.2  .Judicialização em um suposto estado democrático de direito 

 

A literatura em política comparada tem relatado a expansão do poder judicial, ao 

redor do mundo. Conforme noticia Hirschl (2004), em mais de oitenta países e em 

                                                            
25 As instituições informais substitutivas buscam resultados compatíveis com as regras do Estado, 

mas funcionam em regimes nos quais as regras formais não são aplicadas freqüentemente. As do tipo 
competitivas, por sua vez, funcionam juntamente com a ineficiência das instituições formais e buscam 
diferentes resultados. Os incentivos dessa estrutura são incompatíveis com as regras formais ( HELMKE  
2006: 15). 
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várias entidades supranacionais, reformas constitucionais têm transferido uma quantia 

de poder sem precedentes das instituições representativas (majoritárias) para as 

judiciais26. O autor assinala que na maioria destes países se constata uma recente 

constitucionalização de direitos e a correspondente previsão da revisão judicial. 

Neste contexto de expansão da atuação dos tribunais e juízes, fala-se na 

judicialização da política, a qual, segundo um dos conceitos que lhe são atribuídos por 

Tate & Vallinder (1995), levaria à redução de atuação das esferas estatais política e 

administrativa, com a transferência da produção normativa do Poder Legislativo, do 

Executivo e das agências administrativas para os tribunais, fenômeno que pode ser 

observado no Brasil27.  

A seguir, analisa-se o processo de judicialização por que passa o Brasil, à luz de 

dois fatores: a constitucionalização de direitos havida com a Constituição Federal de 

1988 e a disfuncionalidade do Legislativo brasileiro.  

  
 
1.2.1   A Judicialização e a constitucionalização de direitos  

 

Em um primeiro momento, o fenômeno da judicialização se atrela à idéia de 

julgadores como legisladores negativos, sem que usurpem diretamente as funções do 

Legislativo ou do Executivo, exercendo o controle da constitucionalidade em função 

                                                            
26 No texto original, em inglês: “Around the globe, in more than eighty countries and in several 

supranational entities, constitutional reform has transferred an unprecedented amount of power from 
representative institutions to judiciaries”. (ob. cit., p. 1).  

27 Ressalte-se que há entendimento em contrário sentido, porém minoritário, no sentido de que  a 
judicialização da política somente poderia ser observada em relação aos julgamentos definitivos 
realizados pelo Judiciário27, antes dos quais somente caberia analisar a politização da justiça (Oliveira, 
2005). 
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da aplicação (ou afastamento) das leis já existentes, sem alteração do sentido original 

da lei.  

Do ponto de vista histórico, em boa parte da região latino-americana o Poder 

Judiciário sempre se caracterizou como altamente dependente do Executivo, longe de 

uma  postura proativa na interpretação das normas legais, no questionamento da 

legalidade dos atos do Executivo, na apreciação da constitucionalidade das leis e no 

suprimento das lacunas decorrentes da omissão do Legislativo. A reversão deste cenário 

se deu com a intensificação dos processos de democratização, sendo empreendidas 

reformas do Judiciário nos últimos 20 anos, alterando a estrutura e o funcionamento do 

sistema judiciário na região.  

O resultado é que, em alguns países, no que se inclui o Brasil, o Judiciário está 

assumindo um papel mais ativo e independente na adoção, execução e aplicação das 

políticas públicas, observando-se o aumento expressivo do potencial de envolvimento 

dos tribunais no processo de formulação de políticas, evidenciado pelos níveis de 

independência do Poder Judiciário.28 

Ressalve-se, neste ponto, que, embora presente em vários regimes, a 

judicialização quase sempre se apresenta como um fato controverso e com 

características diversificadas (Tate, 1995). Assim, a  judicialização não é permanente 

nem uniforme. O impacto das decisões judiciais medido em uma série de casos 

envolvendo políticas públicas bem definidas tem demonstrado que cada área decisória 

manifesta sua própria dinâmica de possibilidades e restrições constitucionais, conforme 

a maior ou menor intensidade da interação judicial-política e o grau de desenvolvimento 

do sistema de controle da constitucionalidade.  

                                                            
28 Relatório 2006 do Banco Interamericano de Desenvolvimento, intitulado A Política das 

Políticas Públicas (2007: 83). 
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De acordo com esta variação, os processos legislativos seriam mais ou menos 

judicializados. Teixeira (2001) comenta o caso da França, em que temas como  

nacionalização, privatização, política de mídia, lei criminal e legislação eleitoral 

envolvem arenas políticas altamente judicializadas; assim também na Alemanha, em 

relação à justiça criminal, campanha de financiamento da educação e setores de 

broadcast. O autor ainda cita Castro (1997), que identificou, para o caso do Brasil, a 

política tributária como uma área intensamente judicializada, daí nossa opção, em 

alguns pontos deste estudo, pelo enfoque sobre decisões que envolvem a matéria. Há 

relação direta entre o crescimento do números de processos nos Tribunais Superiores e a 

ação do governo federal, com a implementação de medidas de natureza 

econômica/tributária. 

A judicialização da política vai além da mera independência do Judiciário29. Esta 

instituição pode desempenhar vários papéis: ator com poder de veto, ator com poder de 

decisão, árbitro imparcial e representante da sociedade. O papel da instituição variará de 

acordo com seu grau de ativismo e independência. 

Quando os judiciários tornam-se ativos como atores com poder de veto, as 

políticas tenderiam a uma maior estabilidade, porque teria de ser atendida a preferência 

de outro ator institucional, com a constituição e as leis existentes, e também com as 

preferências de outros atores que podem atuar por meio do Judiciário para questionar as 

alterações nas políticas. A questão é a de se saber se a estabilidade é mais desejável que 

a mudança, em cada contexto político, em determinada conjuntura. De outra parte, ao 
                                                            
29 Conforme Maciel & Koerner (2002), “Se na idéia da política judicializada estão em evidência 

modelos diferenciados de decisão, a noção de politização da justiça destaca os valores e preferências 
políticas dos atores judiciais como condição e efeito da expansão do poder das Cortes. A judicialização da 
política requer que operadores da lei prefiram participar da policy-making a deixá-la a critérios de 
políticos e administradores e, em sua dinâmica, ela própria implicaria papel político mais positivo da 
decisão judicial do que aquele envolvido em uma não decisão. Daí que a idéia de judicialização envolve 
tanto a dimensão procedimental quanto substantiva do exercício das funções judiciais.”  
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assumir este papel, o Judiciário pode tornar as políticas menos adaptáveis, dependendo 

de como suas preferências conjugam-se com as preferências do Executivo e do 

Legislativo.  

Tate (1995: 31) procurou elencar as condições políticas, na presença das quais 

afloraria um processo de judicialização, de modo geral. São apontadas como  condições 

para o surgimento de tal fenômeno:  (a) democracia; (b) separação dos poderes; (c) 

respeito aos direitos políticos; (d) uso dos tribunais por grupos de interesse e pelos 

partidos de oposição; (e) inefetividade das instituições majoritárias; (f) delegação das 

instituições políticas. Tais condições serão analisadas com mais vagar no decorrer deste 

trabalho.  

De acordo com um estudo realizado pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento30, constante em seu Relatório 2006, ao menos no aspecto formal, 

todas estas condições estão presentes no caso brasileiro, podendo ser observada, na 

prática, a judicialização da política: 

 
“O Poder Judiciário no Brasil tem desempenhado o importante papel de 
executor da constituição, assegurando que os outros poderes do governo não 
ultrapassem os seus limites. Houve uma série de casos de destaque em que o 
Supremo Tribunal Federal decidiu contra o Executivo em questões que eram 
de vital importância para o governo. Um deles foi a tentativa da 
administração Fernando Henrique Cardoso de cobrar impostos dos 
trabalhadores aposentados, uma medida que era considerada um componente 
integrante de um programa de controle fiscal. A medida, que foi aprovada no 
Congresso depois de um esforço considerável, era altamente controversa, 
porque envolvia direitos e privilégios adquiridos. No fim, o Supremo 
Tribunal Federal declarou que a medida era inconstitucional. Alston et al. 
discutem esse e outros casos que corroboram a noção de que o Judiciário no 
Brasil tem um grau razoável de independência.” 
 
 

Dentre estas condições indicadas por Tate (1995) como necessárias para a 

expansão do poder judicial, duas delas – a inefetividade e a delegação por instituições 

                                                            
30 Relatório 2006 do BID (2007: 171) 
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majoritárias – merecem comentário à luz do marco analítico geral de funcionamento do 

governo como indicador para a classificação de um regime democrático. 

Instituições não representativas como o Judiciário, restringem o poder de decreto 

do chefe do Executivo, interferindo em sua agenda, na implementação dos atos por ele 

editados. 

Dados empíricos isto revelam. Cite-se um caso recente em que o presidente do 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Marco Aurélio Mello - também ministro do 

STF - disse que o programa Territórios da Cidadania, lançado pelo governo para 

beneficiar 958 municípios com R$ 11,3 bilhões de investimentos, poderia ser 

questionado no TSE pela oposição. De acordo com Marco Aurélio, a lei veda a criação 

de benefícios em anos eleitorais para evitar desequilíbrios nas eleições. "O que se quer é 

a simples continuidade e não a outorga de benesses para alcançar-se um determinado 

fim."31. O Presidente Lula, porém, criticou a opinião no discurso de lançamento de 

obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em Sergipe. "É preciso 

perguntar a quem falou essa sandice se ele quer ser ministro da Suprema Corte ou 

político. Se quer ser político, renuncie lá e se candidate a um cargo para falar as 

bobagens que quiser, na hora que quiser, mas não ficar [sic] se metendo nas políticas do 

governo federal"32, disse o presidente. Eis a réplica do Ministro do Supremo: 

 
"Mais uma vez constatamos que estamos vivendo numa Democracia, na qual 
a liberdade de expressão é mola-mestra. Ele verbalizou o que quis verbalizar, 
nós ouvimos e ponderamos e chegamos a nossas conclusões. E 
evidentemente cada qual tem que cumprir seu dever de acordo com sua 
ciência e sua consciência. E ninguém, absolutamente ninguém, enquanto 
vivenciarmos a Democracia, pode tudo, nem mesmo o presidente da 
República”. 

 

                                                            
31 “Ministro Mello, do Supremo, diz estranhar acidez de Lula”, In Agência Estado, 29.02.2008. 
32 “Lula diz que Judiciário não deve meter o nariz no Executivo e alfineta Mello”, In Folha de São 

Paulo, 29.02.2008.  
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Em relação ao caso brasileiro, Vieira (2002) aponta que, embora a Constituição de 

1988 não haja feito modificações na estrutura do Supremo Tribunal Federal, frustrando 

aqueles que aguardavam a criação de um tribunal constitucional especializado, nos 

moldes existentes na Europa Continental, houve diversas alterações em suas 

competências, que levaram a uma redefinição do papel desempenhado em relação ao 

sistema político brasileiro.  

Tais condições merecem comentário à luz do marco analítico geral de 

funcionamento do governo como indicador para a classificação de um regime 

democrático, o que será analisado na segunda parte deste trabalho. 

 
 
1.2.2 A judicialização e a disfuncionalidade do Poder Legislativo 
 

 

A análise do processo de judicialização brasileiro para além desta postura mais 

típica e “tradicional” se impõe. Conforme visto no tópico anterior,  a expansão do 

poder judicial brasileiro  se atrelaria à edição da Constituição de 1988, que, além de ter 

natureza analítica, abrigou em seu texto diversos direitos e garantias, alargando e 

dando destaque à interpretação a ser procedida na arena dos tribunais, em lugar do 

processo deliberativo do Congresso Nacional. Neste ponto, observar-se-ia uma maior 

regularidade no deslocamento da discussão sobre estes direitos da esfera política, de 

deliberação parlamentar, para os tribunais. 

Não obstante, há um segundo fator a ser considerado com o propósito de melhor 

captar as características da judicialização observada no Brasil: uma disfuncionalidade 

do Legislativo, que tem deixado de cumprir seu papel.  
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Disfuncionalidades como a que se passa a analisar detém relevância na 

classificação de um dado regime como uma mera poliarquia ou como um regime 

democrática, consideradas as zonas de transição que permeiam esta categorização. 

Zaverucha (2000) abordou esta questão com propriedade em seus estudos acerca do 

controle civil sobre os militares no Brasil, quando demonstra que os militares 

brasileiros continuam a exercer influência política e a deter prerrogativas 

incompatíveis com um regime democrático. Ao tratar das disfuncionalidades 

verificadas no governo (não regime) democrático brasileiro, Zaverucha faz ver em sua 

premiada obra que:  

 

“Em um país como o Brasil, onde os direitos humanos são cotidianamente 
violados até mesmo pelas organizações encarregadas de garanti-las, onde o 
estado de direito funciona parcialmente em alguns estados, principalmente no 
norte do país, onde o Executivo edita medidas provisórias em profusão, onde 
o Legislativo, em vários momentos, transforma-se em um apêndice do 
Executivo, onde o Judiciário atua morosamente para uns e aceleradamente 
para outros, onde os partidos políticos não representam como deveriam os 
interesses da população e onde o controle civil sobre os militares deixa muito 
a desejar, fica difícil aceitar a tese de que existe um regime democrático em 
nossas plagas.”(págs. 14 e 16).  

 

Com efeito, é notório o estrangulamento da pauta do Congresso, causado pela 

avalanche de medidas provisórias editadas pelo governo Lula, replicando uma prática 

consagrada no governo de Fernando Henrique Cardoso, todas sempre demandando 

avaliação prioritária, sem que os parlamentares adotem qualquer medida efetiva para 

restringirem seu número33.  

O atual presidente do Senado, Garibaldi Alves, alega que o excesso de medidas 

provisórias baixadas pelo Poder Executivo, assim como as sentenças do Poder 

Judiciário que adquirem valor de leis são dois exemplos de ações que vêm diminuindo 
                                                            
33 Também durante o mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso (de 1995 a 2002), a 

produção de medidas provisórias foi intensa, na média de 4,3 MPs enviadas por mês ao Congresso, 
segundo apontamentos da Consultoria Tendências (in Agência Senado, 18 de novembro de 2008). 
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o espaço de atuação do Legislativo. "Atualmente, passamos um mês sem votar por 

causa das medidas provisórias (...) às vezes o Poder Judiciário esquece que é Poder 

Judiciário e pensa que é Poder Legislativo", assinalou o senador, em periódico daquela 

Casa.34 Em resposta, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar 

Mendes afirmou que “a interferência da Corte em questões legislativas não extrapola 

suas funções e está prevista na Constituição (...) o STF pode atuar de forma direta para 

preencher lacunas da Constituição quando há omissão legislativa.” O ministro indaga e 

e, em seguida, responde: "Será que nós estamos sendo extravagantes nos pronunciando 

sobre omissões constitucionais? A Constituição autoriza que nós censuremos a 

omissão legislativa por meio de ação direta por omissão e no mandado de injunção". 

Neste contexto, em que devem ainda serem considerados os inúmeros 

dispositivos da Constituição de 1988 ainda pendentes de regulamentação, o Judiciário 

passou a atuar como legislador positivo, suprindo a função legislativa para produzir 

uma norma que o Poder Legislativo não produziu, e chegando a um efetivo ativismo 

judicial. Ressalve-se que esta forma de atuação do poder do Judiciário tem sido cada 

vez mais freqüente,  sendo este o motivo que o poder da instituição judicial seja 

qualificado neste trabalho como crescente. O Supremo tem superado os limites que a 

doutrina e a jurisprudência anunciavam para sua atuação no controle das chamadas 

omissões inconstitucionais do Legislativo35. 

                                                            
34 In Agência Senado, edição de 7 de novembro de 2008. 
35 Conforme pontuado por Ferraz (2004): “Reflexo direto dessa concepção (harmônica com a 

tripartição de poderes), é a doutrina acolhida no Supremo Tribunal Federal de que não pode o Judiciário 
usurpar as funções do Legislativo, por meio de decisões que terminariam por inovar no mundo jurídico, a 
pretexto de exercer o controle de constitucionalidade. Somente poderá atuar como legislador negativo, 
jamais como um agente político positivo a inovar. Assim, tendo em conta que a declaração de 
inconstitucionalidade deve restringir-se ao mínimo texto legal possível, por força da presunção de 
constitucionalidade das leis, verificou a doutrina e jurisprudência sobre as funções do judiciário que, essa 
declaração de inconstitucionalidade haverá de ser tal que não venha a alterar o sentido original da lei, isto 
é, que a supressão de alguma expressão inconstitucional não venha a criar um direito novo, usurpando por 
via reflexa a competência constitucionalmente estabelecida em favor do Legislativo.” 
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O entendimento decorrente da construção jurisprudencial havida nos anos 90 a 

respeito das omissões legislativas firmara-se no sentido de que apenas no julgamento 

de um mandado de injunção (artigo 5º, LXXXI, da Constituição Federal em vigor) o 

Judiciário garantiria a aplicação imediata do preceito constitucional, fazendo cessar a 

lesão a direito fundamental decorrente da omissão, mas apenas para o caso concreto 

sob julgamento. Ainda assim, em relação a tal instrumento, não se falaria em atuação 

legislativa do judiciário, mas apenas na aplicação direta da Constituição a um caso 

determinado. Diversamente, no julgamento de uma ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão (art. 103 da Constituição Federal), a eficácia da 

posição do Supremo se fazia erga omnes (para todos), não somente para o caso 

concreto, mas o Judiciário, em contrapartida, limitava-se a obrigar o legislador a 

preencher a lacuna que inviabilizasse o exercício do direito, sem imposição de 

qualquer prazo para tal providência nem sanção por eventual descumprimento desta 

determinação pelo Legislativo, à exceção dos órgãos administrativos, caso em que a 

decisão declaratória da inconstitucionalidade passou a ter pouca força executiva.  

Atualmente, porém, crescentes seus poderes, a instituição judicial passou a suprir 

diretamente supre tal lacuna criando a norma necessária para regular o caso. O autor 

assinala sua preocupação reproduzindo a advertência do constitucionalista José Afonso 

da Silva, de vir o Supremo a suprimir a discricionariedade legislativa do Parlamento, 

possibilitando, diante do sentido vago do enunciado contido no parágrafo 2º do artigo 

103 da Constituição Federal em vigor. 

Restritiva se manteria a argüição de descumprimento de preceito fundamental 

(ADPF), que facultaria ao Judiciário apenas a atuação como legislador negativo, no 
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sentido de proteger preceito fundamental violado, nos termos da Lei nº 9.882/99, que 

disciplina seu uso e efeitos, sem que se cuide de qualquer autorização ao Judiciário 

para atuar como legislador positivo, inserindo-se na função legislativa36. Possibilita-se 

ao cidadão recorrer ao STF sempre que houver uma violação de direito decorrente do 

regime e dos princípios adotados pela Constituição ou de tratado internacional de 

direitos humanos, de que o Brasil faça parte. 

Uma outra forma pela qual o Judiciário atuaria como legislador positivo seria 

aquela em que o STF procede à chamada interpretação conforme a Constituição, 

atuando não para suprir uma lacuna mas para mudar o sentido da norma já editada pelo 

Legislativo. Nesta hipótese, o STF profere uma decisão em caráter aditivo à lei já 

existente, sob a justificativa de torná-la conforme a Constituição. Este foi o caso, no 

célebre julgamento havido em maio de 2008 sobre o uso científico das células-tronco, 

em que, para aplicarem a norma infraconstitucional, sob discussão, os julgadores 

estabeleceram algumas condições a serem observadas para a adequação constitucional 

da matéria, tais como a criação de um conselho federal para cuidar da reprodução 

humana, e a determinação do número de óvulos a serem fertilizados em cada clínica.37  

Em outro caso paradigmático, julgado em outubro de 2007, o Supremo apreciou 

a questão de ser necessária a regulamentação por lei complementar para a criação de 

municípios, conforme fixado pelo Congresso Nacional em 1996. Este nunca chegou a 

editá-la. O Supremo decidiu, então, dar um prazo até abril de 2009 para que a Câmara 

regulamentasse a matéria, sob pena de os municípios criados voltarem a ser distritos. 

Decisões outras, proferidas em tal contexto, serão melhor analisadas na segunda 

parte desta pesquisa. 
                                                            
36 “Pode o STF legislar?”, in O Estado de São Paulo, 10 de novembro de 2004. 
37 “142 dispositivos à espera de regulamentação”, in O Estado de São Paulo 2 de outubro de 2008. 
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As críticas a esta mudança institucional no Judiciário, que assume para si a tarefa 

de preencher os vácuos legais decorrentes da inércia do Legislativo, são diversas. 

Segue-se a análise procedida pelo constitucionalista Barroso (2008), para quem “Há 

algumas demandas da sociedade não atendidas a tempo pelo Congresso Nacional. E o 

que acontece ? Nos espaços em que havia demandas sociais importantes e o Legislativo 

não atuou, o Judiciário se expandiu”. (...) [todavia] não há democracia sem um Poder 

Legislativo atuante, dotado de credibilidade e com identificação com a sociedade 

civil”. O autor remete o problema da disfuncionalidade ao debate acerca da 

sedimentação da democracia brasileira, nesta pesquisa assumida como ainda frágil. E 

atribui ao arranjo constitucional, de grande amplitude de matéria, responsabilidade 

parcial pelo tipo de relação que o Executivo tem de estabelecer rotineiramente com o 

Congresso para a formação de maiorias qualificadas, em lugar de maiorias simples, 

que deliberem sobre as demandas da sociedade.  

Há quem defenda, ainda, mudanças no próprio Texto Constitucional, para a 

definição dos limites de atuação do Judiciário e a proibição para que atue em matérias 

pendentes de decisão no Congresso, conforme assinala o líder do Partido dos 

Trabalhadores na Câmara, deputado federal Maurício Rands. Outro deputado, Márcio 

França, do Partido Socialista Brasileiro, propõe a eleição direta de ministros de 

tribunais superiores, por entender necessário o respaldo popular para que legislem38. 

Neste caso, o poder judicial estaria identificado com a atuação de uma instituição 

eleita, a representar a vontade consentida de uma maioria.  

Esta tensão entre o poder exercido por instituições eleitas e não eleitas reproduz 

o embate teórico havido entre o constitucionalismo e a democracia, tratado a seguir. 

                                                            
38 “142 dispositivos à espera de regulamentação”, in O Estado de São Paulo 2 de outubro de 2008. 
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1.2.3 O Judiciário e os poderes eleitos: constitucionalismo e democracia 

 

Sem ignorar as múltiplas definições existentes e as dúvidas quanto à melhor 

mensuração de democracia, a presente análise se faz a luz de índices como The 

Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy, que classifica o Brasil como uma 

democracia defeituosa. Tal categoria se coloca entre democracias plenas e regimes 

híbridos, ficando em última posição os regimes autoritários, conforme a metodologia 

empregada39. Autores como Zakaria (2004), por sua vez, assinalam que o Brasil pode 

ser observado como um governo democrático, porém iliberal, na medida em que as 

liberdades civis, o Estado de direito, a accountability não estão devidamente efetivados. 

O’Donnell (1998) afirma que o Judiciário brasileiro obteve “um alto grau de 

autonomia em relação ao Executivo e ao Congresso, sem que isto significasse uma 

melhora de seu desempenho (no mais, extremamente fraco).” ao tempo em que alerta 

para o dado de que “o Judiciário tem usado sua autonomia para atribuir aos juízes e aos 

outros funcionários salários especialmente altos e, principalmente no caso dos Tribunais 

Superiores e em outros Tribunais, privilégios imensos.” Tal distorção encontrou suporte 

empírico no relatório Diagnóstico do Judiciário, realizado em 2004 pela Fundação 

Getúlio Vargas – São Paulo, para a Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério 

da Justiça40, que integra o governo brasileiro, a apontar o alto custo de manutenção do 

Judiciário brasileiro.  

                                                            
39Este índice pode ser encontrado na versão eletrônica da revista The Economist. 

http://www.economist.com/media/pdf/DEMOCRACY_INDEX_2007. Acesso em abril de 2007. 
40 Houve contestações a este Diagnóstico. Em 18/8/2004, Jornal Folha de São Paulo, trouxe a 

seguinte notícia: “Jobim contesta relatório sobre juízes- Pressionado pelos juízes, o presidente do STF 
(Supremo Tribunal Federal), ministro Nelson Jobim, desqualificou o diagnóstico do Judiciário divulgado 
anteontem pelo governo. Ele disse que o documento contém vários equívocos e que, por isso, não será 
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Considera-se que um governo democrático não necessariamente respeitará 

princípios liberais, ainda que estes princípios estejam relacionados diretamente com o 

constitucionalismo e os direitos fundamentais. Sob esta ótica, a dimensão liberal adquire 

a necessária relevância, distinguindo-se da democrática, ao menos para fins 

metodológicos. Esta distinção serve para melhor captar a tensão havida entre ambas as 

dimensões, reproduzindo o embate entre democracia e o constitucionalismo. Zakaria 

(2004) afirma que o liberalismo constitucional, intimamente associado ao estado de 

direito e ao constitucionalismo, visa a limitar a autoridade do governo, enquanto que a 

democracia se dirige à acumulação e exercício desta autoridade. Nestes termos seria 

possível identificar uma contradição entre democracia e liberdade, sem que se possa 

admitir que a democracia gere, per se, a liberdade. 

A idéia de democracia como a melhor forma de governo prevaleceu no mundo 

moderno dirigida à formação de um consenso em torno de um procedimento eleitoral 

para a formação de governos41. Este consenso, construído na fase de deliberação 

política, tem sido revertido por diversas decisões judiciais, durante o processo de 

implementação destas políticas. Segundo a classificação de democracia aqui assumida – 

do tipo iliberal ou defeituosa – defende-se que a revisão judicial praticada pelos juízes 

brasileiros pode ser uma variável independente ou explicativa relevante para o nível de 

                                                                                                                                                                              
levado em conta e ainda sugeriu a necessidade de correção de erros. "Diante dos vários equívocos já 
identificados no "Diagnósticos do Poder Judiciário", não há condições de levá-lo em conta para análise e 
planejamento de nossas atividades, salvo oportuna correção por seus autores", afirmou Jobim a um grupo 
de juízes. Esse foi o primeiro confronto de Jobim com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
desde que ele assumiu a presidência do STF, em junho último. Ontem, o Ministério da Justiça divulgou 
um "diagnóstico" do Judiciário, um trabalho de 113 páginas feito pela Fundação Getúlio Vargas a pedido 
do governo, que vai servir também como argumento para o governo, que defende a reforma no Judiciário. 
Os juízes criticam a metodologia usada pelo Ministério da Justiça. Um exemplo é a conclusão do 
"diagnóstico" de que os juízes brasileiros estão entre os que mais ganham na comparação com os de 
outros 29 países, a partir de dados do Banco Mundial, questionados por eles. Segundo o relatório, o 
salário no Brasil só é menor que no Canadá.Outro dado apurado é que o Brasil ocupa o primeiro lugar no 
ranking de repasses de recursos públicos para o Poder Judiciário, em uma relação de 35 países 

41 Bresser-Pereira (2002). 



  40

capacidade do Executivo brasileiro de controlar a agenda de governo,42 ou para a 

capacidade de  imposição da mudança política resultante da deliberação havida no 

processo de tomada de decisão. 

Estabelece-se, assim, uma relação de causalidade – embora tais causas não sejam 

suficientes - entre o desenho institucional firmado para o Judiciário, em que cada juiz 

detém o poder de declarar a inconstitucionalidade de qualquer ato normativo editado 

pelo Executivo e a dificuldade que esta alta difusão de poder representa para o processo 

de implementação de políticas pelo Executivo no Brasil, com reflexos altamente 

relevantes sobre o comportamento dos cidadãos, como potenciais litigantes em 

processos judiciais, e dos governantes.  

A literatura política já reconhece que há outras variáveis, que se processam em 

um nível subjacente ao deste cenário, também relevantes para a melhor explicação: as 

instituições informais de Helmke & Levitsky (2006), os fatores culturais, na acepção 

estrita de Huntington (2002), os jogos ocultos de Tsebelis (1998). Para Zaverucha 

(2000), por exemplo, uma análise fundamentada apenas nos mecanismos eleitorais e 

nos desenhos institucionais, apesar de necessária, não é suficiente para caracterizar um 

regime como democrático, porque indicadores desta estirpe não detectam enclaves 

autoritários que porventura remanesçam. 

O Estado Democrático de Direito é associado à concepção de limite, controle, 

aperfeiçoamento, garantia, do regime democrático. Mas não se admite qualquer 

legalidade. Constitui uma evolução sensível do Estado de Direito, que se ligara aos 

princípios da legalidade e da justiça. Por tal qualidade, suas instituições devem estar 

                                                            
42Na literatura em ciência política expressa no idioma inglês, há o termo deciseveness, no sentido 

da capacidade de  manutenção da mudança política, uma vez tendo sido implementada, no processo de 
tomada de decisão. 



  41

orientadas não somente para a garantia destes princípios, mas também para o da 

igualdade, realizando-se o princípio republicano. Não somente por isto, a atuação do 

Judiciário se reveste da máxima relevância para a análise da qualidade de um regime, 

uma vez competir ao Judiciário interpretar a Constituição Federal, a qual anuncia, já em 

seu artigo 1º, ser o Brasil um Estado Democrático de Direito.  

Tem-se como um dos indicadores para que a dimensão do Estado de Direito na 

democracia funcione efetivamente a existência de um Judiciário independente, sem a 

obstrução ou intimidação de outros agentes ou instituições estatais. A atenção à 

dimensão do Estado de Direito acerca de sua existência de fato é crucial para superação 

do abismo entre o Brasil formal e o Brasil real. Como aponta Zaverucha, “cabe ao 

Estado de Direito diminuir o fosso jurídico entre o país legal e o país real caso queira se 

erguer uma sólida democracia. Um sistema legal cujas regras são ignoradas pelos 

agentes estatais torna-se incapaz de obter a adesão dos cidadãos”.43   

Segundo Taylor (2007), o Judiciário desempenha um papel central na 

determinação e aplicação de princípios tanto constitucionais quanto ideais. Ele decide 

quais regras são legítimas e estão em concordância com as leis locais ou a Constituição, 

assim como quais ações (ou omissões) representam aberrações ou infrações. Como 

resultado, os tribunais influenciam o curso das políticas públicas: tribunais e juízes 

influenciam o tipo de políticas que são implementadas e julgam a legalidade dessas 

políticas dentro da sua visão das regras legais existentes e das normas e tradições 

vigentes.  

Holmes (2003) assinala a diferença entre o governo pela lei (rule by law) e o 

desejável governo da lei (rule of law) a que se refere o ideal do Estado de direito, em 

                                                            
43 Zaverucha, Jorge. FHC, forças armadas e polícia. Record: Rio de Janeiro, 2005. p. 29 
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que todos são tratados igualmente, por regras previamente firmadas. O autor trata como 

“Estado dual” os países marcados pela distância entre a formalidade e a realidade.  

Nestes países, a tendência é a de que as ações políticas sejam praticadas de forma a 

beneficiar as elites políticas e econômicas detentoras de poder. Segundo Zaverucha 

(2005), a insegurança jurídica continua sendo um problema contingente no Brasil, 

impedindo que se fortaleçam dois atributos do Estado de Direito: a previsibilidade e a 

igualdade. Em regimes de semidemocracia, como o  Brasil, poucos grupos privilegiados 

controlam o uso discricionário da lei, e, diante do alto índice de desigualdade, a 

sedimentação do Estado de Direito e da Democracia restam inviabilizadas. Nestas 

circunstâncias, uma sociedade pretoriana se delineia, com prevalência dos interesses da 

elite política e reforço de práticas como clientelismo, fisiologismo, corrupção e outros 

vícios. As democracias instrumentais e pretorianas são antagônicas ao conceito proposto 

por Shapiro (2003), no qual o modelo ideal de democracia minimiza a dominação de 

uns sobre os outros, ante a sujeição de todos os cidadãos a regras.  

Em relação ao Brasil, as clivagens sociais e econômicas que marcam o país nos 

remetem a duas realidades distintas: o Brasil formal e o Brasil real. No Brasil dito 

formal, as garantias e direitos civis estão assegurados no texto constitucional. No 

Brasil “real”, porém, a igualdade perante a lei é meramente formal, convivendo com a 

desigualdade de classes e a impunidade, favorecendo a parcialidade e previsibilidade 

na aplicação de leis  (Holmes, 2003).  

Neste cenário, outros processos se desencadeiam: a descrença nas instituições, a 

falta de organização e participação, a permissividade do Estado frente às ilegalidades 

das instituições e dos atores, levarão ao insulamento burocrático, que, por sua vez, 

tornará deficitário outro mecanismo muito caro ao ideal democrático – ainda que alguns 
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teóricos não o vejam como um dado essencial para democracias do tipo consocialista: a 

responsabilização dos governantes (accountability).  

No Estado Democrático de Direito, a vontade popular representada pelo 

parlamento não tem uma validade absoluta e sem limites, mas é válida unicamente na 

medida em que não se choca com um direito de nível superior, a Constituição. Tão 

importante como a legitimidade democrática de quem governa é a conformação dos atos 

governamentais com os princípios gerais constitucionais, bem assim a observância dos 

limites dos poderes de cada um dos órgãos estatais e de seus agentes. E as 

conseqüências do Estado Democrático de Direito na função jurisdicional foram muitas. 

Uma ordem estatal que se encontra baseada em princípios constitucionais positivos 

(implícitos e explícitos) e não apenas na legalidade, sendo o Direito seu elemento 

fundante, não apenas a lei, levaria, como efetivamente levou, a um alargamento notável 

da função jurisdicional. O Estado democrático de direito apóia-se, portanto, no princípio 

democrático (cujo esteio está nas decisões fundamentais tomadas por quem representa o 

povo, ou por este diretamente) com o princípio do Estado de Direito, concebido para 

que o poder fosse controlado pelo Direito, evitando-se o arbítrio e garantindo-se uma 

atuação estatal com base fundante na Justiça.44 

No plano teórico, em que se observa a tensão entre constitucionalismo e 

democracia, reproduzido na relação entre o Judiciário, de um lado, e o Executivo e o 

Legislativo, de outro, como instituições representativas, cabe indagar: tais dimensões 

são antagônicas ou conciliáveis? Para alguns estudiosos, o constitucionalismo é 

essencialmente anti-democrático (Payne, Jefferson, Shapiro)45. Eles temem que a 

                                                            
44 Osvaldo Palu (2004). 
45 Para uma análise mais detalhada, consulte-se Elster (1999), segundo o qual “cada geração deseja 

ser livre para obrigar suas sucessoras, sem estar obrigado por suas predecessoras”. 
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Constituição se configure em uma camisa de força para a democracia e para a expressão 

da vontade da maioria. Para outros, ao inverso, há o temor de que a democracia é que 

venha a romper o dique constitucional (Hayek, Holmes, Madison), mostrando-se 

tirânica a vontade da maioria que elege seus representantes.  

A tensão irreconciliável é reconhecida por ambos os lados e caracteriza um dos 

mitos centrais do pensamento político moderno. E esta tensão, conforme dito, findaria 

por se reproduzir na relação havida entre os três poderes.  

Conforme apontava Madison, à ambição de um dos poderes devem ser opostas as 

dos demais, efetivando, deste modo, um sistema de checks and balances. Na oposição 

de ambições observada em face da  superposição de funções entre os três poderes46, o 

Judiciário, que detém o monopólio da interpretação constitucional, restaria em posição 

consideravelmente mais vantajosa que o Legislativo e o Executivo, como instituições 

atreladas à dimensão democrática do estado brasileiro, traduzido na vontade de seu 

eleitorado.  

Dito de outra forma, o embate entre constitucionalismo e democracia poderia ser 

observado na própria dinâmica que rege o exercício das funções dos três poderes, 

considerados aqueles como concepções politicamente distintas, que convivem em um 

Estado Democrático de Direito ou de constitucionalismo democrático. Referindo-se ao 

assunto, Vieira (1994) nos remete a Elster (1988), que assim pontua a tensão entre as 

duas dimensões: 

 

“o Constitucionalismo se refere aos limites sobre as decisões majoritárias; 

mais especificamente, a limites que são em algum sentido auto-impostos. Os 

limites podem tomar várias formas. Eles podem ser procedimentais ou 

                                                            
46 Overlapping function, na expressão de Moreno, Crisp e Shugart (2003) 
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substantivos; eles podem bloquear ou simplesmente diminuir o processo de 

mudança legislativa (...) as Constituições servem a duas funções: elas 

protegem direitos individuais, e formam um obstáculo a certas mudanças 

políticas que poderiam ser levadas a cabo caso a maioria pudesse fazê-lo. A 

segunda função é servir de várias maneiras: declarando algumas mudanças 

inconstitucionais; fazendo o processo de mudança tão complicado que apenas 

algumas propostas vingarão (...)”  

 

Just (2005) identifica a discussão sobre o paradoxo da jurisdição constitucional 

como inserida, em termos mais restritivos, entre a compatibilidade do controle da 

constitucionalidade das leis e do princípio democrático, fonte de sua legitimidade. Ao 

questionar a explicação para que uma instituição composta por pessoas não eleitas possa 

anular a expressão mais eminente da vontade dos representantes do povo, o autor 

ressalta a lógica do desenho constitucional adotado por cada regime, assinalando que o 

controle de constitucionalidade é reconhecido como o  mais importante e mais ativo 

mecanismo de intervenção da autoridade judicial na vida política – em que se destacam 

a corte constitucional e a interpretação constitucional, daí a relevância de se aprofundar 

o debate acerca da própria teoria da interpretação. 

Neste sentido, Holmes (1999) argumenta que a democracia é o governo formado 

pelo debate público, vigoroso e aberto, e não somente a imposição da vontade 

majoritária. Deste modo, por via de uma norma constitucional, uma comunidade pode 

defender sua própria capacidade de tomar decisões racionais contra sua tendência 

inerente de cair no pensamento de grupo ou de se sujeitar ao interesse de grupos mais 

articulados e influentes.  

Afastando-me da visão conciliatória entre constitucionalismo e democracia, 

segundo a qual a legitimidade da jurisdição constitucional repousaria em sua concepção 
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como um instrumento de realização do próprio princípio democrático da soberania 

popular, detenho-me na explicação que conecta a jurisdição constitucional ao princípio 

do Estado de direito, de garantia de que a maioria não imporá tiranicamente sua 

vontade. A tensão observada se processará, então, entre a autonomia política do 

indivíduo – ou liberdade positiva (cara ao ideal democrático) -  e a autonomia privada – 

ou liberdade negativa (atrelada ao princípio do Estado de direito) – mediante a garantia 

de direitos subjetivos. A prevalecer a primeira, a legitimidade das normas estará 

condicionada à sua formação democrática, pelo princípio da soberania popular, caso em 

que o legislador não estará limitado por qualquer pré-comprometimento para a escolha 

do conteúdo das normas que edita.  Prevalecendo a segunda, as leis somente serão 

legítimas na medida em que respeitarem os direitos fundamentais do indivíduo e o 

dogma do princípio do Estado de direito, caso em que não pode o legislador 

democrático dar todo e qualquer conteúdo às normas que vier a produzir. 

Neste passo, Just (2005) pontua que o Estado de direito, ao assegurar o respeito 

aos direitos de expressão e de participação políticas, além de outros direitos 

fundamentais, findaria como uma condição para a própria existência da democracia. O 

Estado de Direito representaria a igualdade legal de todos os indivíduos, através da 

previsibilidade da segurança jurídica. Se este estado nunca pode ser alcançado, nada 

impede que se possa aproximar da justiça liberal, como lembra Holmes, ao citar 

Rousseau.47  

 

                                                            
47 Zaverucha (2005: 31). 
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PARTE II 

A INFLUÊNCIA DO JUDICIÁRIO BRASILEIRO 

NA IMPLEMENTAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO 

 

 

2.1. Restrições à implementação dos atos do governo: o Judiciário como legislador 

negativo 

 

Há uma capacidade considerável dos julgadores de controlar o timing e as 

conseqüências do impacto de suas decisões, tanto na fase de deliberação quanto na fase 

da implementação das políticas públicas. Isto se processa por diversas vias, que não 

demandam um processo judicial formal para tanto: seja ao sinalizar os limites para a 

alteração da política pública, ou ao sustentar publicamente a necessidade de alteração de 

um ato político, ou mesmo ao atrasar uma decisão sobre uma determinada questão 

política, ou, ainda, alterando ou rejeitando uma proposta normativa após sua 

implementação; são diversas, assim, as formas de que se vale para o controle da agenda 

do governo (Taylor, 2007), conforme se verá mais adiante. 

Este cenário parece suficiente para que ao controle efetivado por juízes de 

instâncias inferiores se dê a máxima relevância. Importa observar o teor das decisões 

acautelatórias (liminares, principalmente) proferidas em todas as instâncias. Conforme 

estudo de Teixeira (2001), a transformação das liminares em instrumento privilegiado 

de controle da constitucionalidade torna-o equivalente ao das medidas provisórias 

fartamente utilizadas pelo Executivo na elaboração de políticas públicas. Ambos detém 

a característica da provisoriedade, mas apresentam uma diferença importante: as 
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medidas provisórias do Executivo estão sujeitas a mudanças ou à rejeição do 

Legislativo, e até mesmo podem ser suspensas por decisão de qualquer juiz. As 

liminares dos juízes, não podem ser alteradas por nenhum dos outros poderes. O 

tribunal é o senhor do tempo e do mérito das suas próprias decisões.  

Portanto, a revisão judicial praticada pelos juízes brasileiros, bastante expandida 

após a constitucionalização de vários direitos na Carta de 1988, teria tornado tais atores 

múltiplos pontos individuais de veto, de forma que não apenas os tribunais superiores 

adquirem relevância na contraposições das ambições destes atores políticos, conforme 

alertava Madison, como também as demais instâncias do Judiciário, integrada pelos 

juízes e desembargadores, em um jogo que envolve uma importante variável, a favor 

destes últimos: o tempo necessário para a reversão das decisões judiciais. 

Segundo estudo realizado no Brasil pelo Ministério da Justiça, intitulado 

Diagnóstico do Poder Judiciário – 2004, o maior número de processos judiciais 

concentra-se na 1ª instância (86% dos processos entrados em 2003) e não na 2ª instância 

e nos Tribunais Superiores. O desconto do tempo assumido pelas partes reforça a 

importância de cada juiz brasileiro como relevante ponto de veto para a atuação do 

governante, pelo estímulo ao litígio que vem sendo observado. 

Neste ponto, convém pontuar o contexto no qual se lança tais considerações sobre 

a atuação da instituição judicial e dos litigantes.  

A teoria econômica apresenta dois enfoques possíveis na valoração do tempo. 

Primeiramente, sob o aspecto do custo de oportunidade, isto é, do que um indivíduo 

ganharia (beneficios) em termos de renda e lazer se estivesse fazendo outra coisa. 

Considera-se o custo de oportunidade de fazer A e não B como sendo a perda que o 

indivíduo teria se fizesse B e não A. Um segundo enfoque, que interessa ao presente 
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trabalho, refere-se à impaciência por consumo, que geraria uma taxa de desconto de 

todos os valores futuros quando comparados ao presente, dita taxa de preferência no 

tempo. Isto é, custos que serão arcados daqui a alguns anos, são menores do que se 

fossem arcados agora (conforme Ferguson, Microeconomia, 1989).  O autor define a 

taxa de preferência no tempo como sendo “a taxa de desconto da renda ou consumo 

futuros. Isto é, se uma pessoa prefere 1.000 agora a 1.050 daqui a um ano, sua taxa de 

preferência é maior que 5%. Se a pessoa é indiferente entre 1.000 agora e 1.060 daqui a 

um ano, sua taxa de preferência no tempo é de 6%.”  

Deste modo, benefícios valeriam mais hoje do que amanhã. Voltando à 

proposição do trabalho: questões na Justiça que demorem muito beneficiariam os 

devedores (ou os que não detém direito) e penalizariam os credores (ou detentores de 

direito plausível).  

Conforme dito na parte introdutória deste trabalho, no âmbito do STF uma 

decisão liminar deferida por um dos ministros pode acelerar os efeitos do julgamento de 

uma questão posta em uma ação direta de inconstitucionalidade (ADIn) ou em uma 

argüição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), por exemplo.  Sob este 

aspecto da revisão judicial e do controle da constitucionalidade no Brasil, o litigante 

contra o Estado terá maior probabilidade de obter, a curto prazo, uma decisão 

provisória, cuja vigência tenderá a se prolongar no tempo, o que revelaria uma falha da 

atuação dos juízes, por produzir na ordem jurídica constitucional um alto grau de 

imprevisibilidade.48.   

Em sentido inverso, os efeitos de uma decisão podem ser bastante protelados por 

via de pedidos de vista dos julgadores. Além disto, nos demais tribunais superiores e 

                                                            
48 Este foi o diagnóstico que emergiu da pesquisa realizada por Teixeira (2001), explorada no 

decorrer deste trabalho 



  50

instâncias inferiores, há todo o leque de decisões legalmente previstas, cujos prazos, por 

si mesmos, já protelam no tempo o julgamento definitivo.. Também existem inúmeras 

possibilidades para arquivar ações por motivos processuais, evitando assim uma decisão 

do mérito (Koerner, 2005; Pacheco, 2006). Note-se que a variável temporal, também 

aqui, gera a imprevisibilidade, pelo ato de não decidir ou de decidir não decidir. Além 

disto, cabe abordar o alto impacto de uma não-decisão, possível com o controle da pauta 

de julgamentos por cada julgador, gerando a imprevisibilidade no processo de 

implementação da política questionada. 

De acordo com o já citado Diagnóstico do Poder Judiciário – 2004,  o aumento de 

produtividade dos Ministros do STF foi proporcional ao aumento da demanda. 

Identifica-se que a maior parte dos processos no STF eram causas nas quais a União - 

poder Executivo - figura como parte e as questões debatidas são repetitivas. Os picos de 

demanda representaram a repercussão judicial de medidas implementadas pelo governo 

federal, como planos econômicos, alterações de ordem tributária, etc. A 

representatividade do Poder Público no número de processos autuados no STF, entre 

1999 e 2003, especialmente de entes federais, equivale a 65% do total.  

Deduz-se, neste cenário, uma considerável vantagem do Judiciário sobre o 

Executivo, com a transferência do poder decisório da arena democrático-representativa 

para uma instância não sujeita ao crivo eleitoral, nos seguintes termos: por via de 

processos judiciais, os atos normativos editados pelo Executivo (União, Estados e 

Municípios) são questionados e afastados, através de decisões liminares e cautelares, 

todas antecipativas do mérito (julgamento final), por decisões que suspendem os efeitos 

das sentenças e acórdãos impugnados pelas partes, por vários recursos possíveis, nos 

termos da legislação processual. 



  51

Deste modo, o agravamento do problema da incapacidade de implementação de 

uma mudança política para o governante, se observaria a partir da própria suspensão dos 

efeitos do ato normativo, que atravanca o processo na fase de sua implementação, ainda 

que os termos destes atos venham a ser integralmente mantidos ao final do processo 

judicial. A dimensão temporal aqui adquire importância. 

De outra parte, não há impedimentos ao Judiciário para ir mais além, no exercício 

do poder que lhe foi constitucionalmente atribuído, alterando o teor destes atos político-

normativos, conforme o alargamento do chamado controle de legalidade. A 

jurisprudência dos Tribunais gradualmente se firmou pela possibilidade de ampla 

revisão, que controle a legalidade, a razoabilidade e a proporcionalidade do ato 

administrativo, questionando-se de forma muito extensa a validade do ato. Há 

entendimento já sumulado no STF, que isto prevê49, inclusive em caso que envolva 

conceito jurídico indeterminado.50 

Analisando o processo de implementação de políticas públicas, Taylor (2007) 

avalia que no cenário das políticas implementadas pelo governo federal, 

especificamente, poder-se-ia observar que a localização do Brasil na dimensão 

majoritário-consensual da democracia variaria de acordo com o estágio do processo 

político, ou seja: o sistema seria altamente majoritário quando se trata do processo de 

deliberação de políticas públicas, mas tenderia para a forma consensual durante o 

processo de implementação das políticas.  

                                                            
49 Súmula 473 do STF – “A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de 

vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 
apreciação judicial” (grifou-se agora). 

50 É o que se sucede com expressões do tipo “ordem pública”, “bons costumes”, “interesse 
público”, “segurança nacional” e outras do gênero. 
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E o Judiciário – juntamente com os governadores, prefeitos e burocracias estatais, 

que também podem ter um impacto significativo na implementação das políticas 

públicas – desempenharia um papel extremamente relevante para explicar essa 

dualidade. Os tribunais ampliam o leque de atores que podem influenciar a 

implementação de políticas públicas, mesmo depois de elas serem aprovadas por amplas 

maiorias legislativas51. 

Taylor considera, ainda, o o crescente reconhecimento pelos cientistas políticos de 

que os grupos de interesse procuram o local institucional mais favorável para contestar 

as políticas públicas ("venue-seeking"), seja esse local o Judiciário, as agências 

reguladoras ou as burocracias específicas. Assim, a instituição judicial vem sendo usada 

cada vez mais como um "venue" importante para a contestação das políticas públicas. 

Segundo Koerner (2005), o STF, em particular, tem agido de forma muito 

cautelosa e até conservadora para evitar alargar potenciais conflitos com o Executivo. 

Teixeira (2001), por igual, assinala que o STF tem se mostrado ativo no controle das 

iniciativas de reformas do Executivo e das decisões do Legislativo, porém é possível 

afirmar que aquela corte interage cooperativamente com os demais poderes do Estado 

no processo de reformas da economia e das estruturas estatais, sendo “poucos os 

episódios em que a sua atuação tenha representado uma perda significativa para os 

outros poderes, ou mesmo determinado retrocesso na implementação de políticas 

reformistas que se encontravam em curso no período estudado”(p. 156). Esse argumento 

é comum na literatura mundial sobre os tribunais, já que eles não podem atuar sem 

                                                            
51 E a independência do Judiciário frente aos poderes eleitos, na análise de uma relação tipo 

principal-agente, muito bem atesta as dificuldades de controle que o principal (as instituições majoritárias, 
por delegação dos eleitores) têm sobre este último imbuído de autoridade (neste caso, o Judiciário) 
conforme pontuado por diversos estudiosos, com destaque para Kiewiet & McCubbins (1991), além de 
Dan Wood (1988) e Rourke (1984) 51; este último avalia a relativa independência de uma burocracia 
pública perante a autoridade política central, desde que estejam presentes e combinados alguns fatores. 
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correr o risco de perder o seu poder para um Executivo cioso das próprias 

prerrogativas.52 

Embora o ato de contrariar interesses do Executivo possa representar altos custos 

para o Judiciário, o que leva este último a agir da forma mais conservadora possível, 

este poder nem sempre é submisso, mostrando-se mais assertivo em seu perfil (Taylor 

2007).  

O autor identifica a interferência do Judiciário no processo de implementação das 

diversas reformas que compuseram a agenda do governo de Fernando Henrique 

Cardoso, no Brasil. Alega que um presidente inicialmente apoiado por uma ampla 

coalizão reformista teve suas principais decisões de políticas públicas, afirmadas por 

emendas constitucionais e leis complementares aprovadas no Senado e na Câmara, 

contestadas judicialmente por grupos deixados de fora das negociações do Congresso.  

As mais significativas e reais ameaças às reformas do governo FHC surgiram no 

Judiciário, portanto, não no Legislativo: das dez principais iniciativas políticas 

aprovadas durante o governo Fernando Henrique, todas foram contestadas de alguma 

forma pelo Judiciário, e sete delas restaram alteradas ou atrasadas de alguma maneira no 

STF. Tribunais federais repetidamente interromperam imensos leilões de privatização; a 

realização de uma delicada reforma no sistema de previdência social foi subvertida; e o 

Judiciário anulou ou mudou a legislação referente à reforma agrária, às reformas 

tributárias e a outras políticas públicas significativas. É certo que nem toda proposta do 

governo foi contestada judicialmente, mas as mais importantes e contenciosas o foram, 

                                                            
52 Taylor (2007) assinala que, nos 15 anos entre 1988 e 2002, o STF – somente através do 

instrumento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – Adin – concedeu decisões liminares ou de mérito 
invalidando parcialmente mais de 200 leis federais. Em comparação, entre 1994 e 2002, a Suprema Corte 
mexicana julgou a constitucionalidade de um pouco mais de 600 leis naquele país usando dois 
instrumentos parecidos com a Adin, mas invalidou somente 21 leis federais; em toda sua história, a 
Suprema Corte americana invalidou em torno de 135 leis federais apenas. 
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e com relativo sucesso. Esta interferência do Judiciário remanesce, conforme se 

comentará mais adiante.  

Ressalte-se que mesmo antes da implementação, ainda na fase de deliberação, os 

integrantes do Judiciário brasileiro detém poder suficiente para influenciar a discussão 

das políticas públicas antes de elas serem aprovadas, sinalizando suas preferências e os 

limites que entende cabíveis para as mudanças que estas políticas representem. 

 O já citado estudo de Taylor (2007) considera que os juízes assim agem 

sinalizando suas preferências publicamente muito antes da aprovação final dos projetos, 

seja por meio de pronunciamentos públicos (caso do ministro Carlos Velloso na 

segunda tentativa de reforma da Previdência durante o governo Fernando Henrique) ou 

através de reuniões a portas fechadas entre Executivo e Judiciário. Neste último caso, 

destaca-se o ocorrido na época da adoção de medidas contra o Apagão, que foram 

discutidas de antemão entre um representante do Executivo, Pedro Parente, e integrantes 

do STF. Recentemente, o Ministro Gilmar Mendes, atual presidente do STF, 

entendendo que as operações deflagradas pela Polícia Federal, com respaldo do 

Ministério Público Federal, caracterizavam, em certos casos, flagrante abuso de 

autoridade53, declarou publicamente sua intenção de se articular com os demais poderes 

para rever a legislação de 1965 que trata da questão do abuso de autoridade, além de fazer o 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabelecer parâmetros para que os juízes de primeira 

instância possam autorizar os grampos. 

 Este tipo de manifestação detém o efeito de antecipar o resultado final, inserindo 

os juízes no jogo e alterando a política pública resultante, muitas vezes sem o Judiciário 

precisar utilizar seus poderes formais.  

                                                            
53 Matéria veiculado no jornal O Estado de S. Paulo, de 15 de julho de 2008, reportagem de Fausto 

Macedo e Felipe Recondo. 
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Cabe observar, neste ponto, a questão posta por Tate & Vallinder (1995) no 

sentido de que a atuação proativa dos juízes decorre da inefetividade das instituições 

representativas, no que se insere o Executivo54. Entendem os autores que a dificuldade 

do Executivo para implementar mudanças políticas ensejaria a expansão do poder 

judicial. Atente-se ao perigo da tautologia no raciocínio acima colocado, quando, quase 

que de maneira automática, as causas e condições são correlacionadas com o aumento 

da litigância processual e, conseqüentemente, com um processo de judicialização da 

política e de expansão do poder judicial.  

Para definir o sentido da relação de causalidade entre as variáveis expansão do 

poder judicial  e inefetividade do Executivo e do Legislativo, (qual delas é condição, 

qual é conseqüência, reciprocamente consideradas) no processo de formulação e 

implementação de políticas públicas, convém atentar para o procedimento por meio do 

qual opera a deliberação política. 

Após deflagrada a seqüência de delegações pelo eleitor, operam-se tradeoffs 

fundamentais para a performance e o resultado democráticos, com repercussão na 

capacidade de implementação da mudança política, na habilidade e compromisso do 

Executivo na implementação de uma decisão política, na relação entre interesse público 

e privado e na eficiência das decisões políticas, conforme assinalado por Cox & 

McCubbins (2001), no que são ratificados por Shugart & Hagaard (2001).  Os primeiros 

                                                            
54 No presente trabalho, traduziu-se como “inefetiva” a expressão ineffective utilizada por Tate e 

Vallinder (1995), na versão em inglês. Nesta última, os autores elencam as diversas condições 
facilitadoras da expansão do poder judicial, de que se extrai a seguinte: “Ineffective Majoritarian 
Institutions – a condition may be the weakness of political parties and governing coal itions (...) When 
executives are unable to govern through disciplined parties with effective legislative majorities, they will 
find it difficult to develop effective policies with the political and public support that can sustain them 
though opposition challenges directed to the judiciary.” (p. 31). Cox e McCubbins (2001) atribuem ao 
termo effectiveness outro sentido, correspondente à falta de eficiência das decisões políticas. À 
capacidade e compromisso do Executivo para  implementar a mudança política os autores utilizam as 
expressões decisiveness e resoluteness, respectivamente.  
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assinalam que da separação de poderes e de propósitos55 decorreria um aumento dos 

pontos de veto, com a redução da capacidade para mudanças políticas. Nesta 

perspectiva é que se observaria o presidencialismo com separação de poderes, o 

bicameralismo, o federalismo (sub-governos nacionais separam esferas de ação) e a 

revisão judicial.  

Sob este enfoque, é possível questionar o postulado firmado por Tate & Vallinder 

(1995), quanto à relação de causalidade acima indicada.  

Por hipótese, pode-se supor que a reversão destes atos normativos pelo Judiciário 

é que agravaria a indecisiveness do governo, e não o inverso. Assim, o controle 

constitucional efetivado por cada juiz brasileiro é que reforçaria para o Executivo o 

problema das mudanças políticas e efetivação de políticas públicas, ao dificultar a 

implementação destes atos normativos. Não o inverso. Sem perder de vista a dinâmica 

das relações sociais, de autêntico process-in-motion, em lugar de condicionar a atuação 

proativa dos juízes, a dificuldade do Executivo para implementar mudanças políticas 

poderia ser um efeito da revisão judicial efetivada pelos órgãos do Judiciário. 

Este trabalho não se propõe a avaliar com profundidade esta questão. Limita-se a 

ressaltar que a hipótese merece um estudo acerca da predominância de uma ou de outra 

variável como precedente, definindo-se a relação de causalidade que foi posta pelos 

citados autores, sem o rigor recomendável56. 

Quanto a esta influência do Judiciário no processo de implementação de políticas, 

há diversos estudos que analisam o número efetivo de pontos de veto em um regime 

                                                            
55 Os autores abordam os efeitos da separação de poderes – dos quais o presidencialismo é uma 

variante – e da separação de propósitos. Este último conceito está ancorado na proposição madisoniana 
segundo a qual ao se desenhar instituições “ambição deverá ser contraposta a ambição” (Madison, The 
Federalist n. 51, 1982, p. 337). 

56 A adoção de método quantitativo do tipo estatístico Granger Causality, em adição a outros, 
pode ser sugerida. 
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consocialista presidencial, como é o caso do Brasil, sem se deterem no controle da 

agenda governativa exercido por este poder. 

Cite-se Shugart e Haggard (2001), que falham na fixação dos parâmetros de 

mensuração da performance do chefe do Executivo, frente aos outros poderes. Os 

autores não contemplam o Judiciário como veto player relevante, nos países que 

compuseram sua amostra. A estimativa deixa de mensurar a atuação do Judiciário seja 

na fase de deliberação, seja na de implementação dos atos normativos editados pelo 

Presidente da República. 

Os autores traçam uma escala acerca dos poderes do presidente, classificados 

como reativos – englobando o poder do presidente de vetar uma lei, total ou 

parcialmente, as exigências existentes para derrubar seu veto – ou proativos - no que se 

insere a competência para regular determinadas matérias, editando atos normativos. 

Sob este último aspecto, de mensuração da força dos presidentes quanto ao seu 

poder proativo, Shugart e Hagaard (2001) assumem que um presidente cujo leque de 

atribuições contemple a criação de normas de “efeitos imediatos e reversão custosa”, 

tem seu poder bastante reforçado. Ao traçar uma comparação entre os presidentes da 

América Latina, atribuem ao presidente brasileiro a pontuação máxima em uma escala 

de 0 (zero) a 2 (dois), segundo tais parâmetros. 

Analisando-se tal indicador, ao menos para o caso do Brasil, percebe-se quão 

inadequado ele se mostra para apuração do maior ou menor controle sobre a agenda, por 

parte do Presidente. Na prática dos órgãos judiciais em geral, não é relevante que o ato 

presidencial gere efeitos imediatamente (caso das medidas provisórias). O custo 

inerente à reversão existe, mas ele não tem este poder inibitório. Os atos normativos são 
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revertidos amiúde, sendo suspensa sua aplicabilidade por meras decisões judiciais 

liminares. 

Um estudo que não contemple o processo inicial de suspensão da eficácia de tais 

atos, por parte do Judiciário, não captará com precisão a dinâmica que rege a 

implementação dos atos do Executivo, na arena dos Tribunais.  

Perceba-se que deve ser considerada não apenas a atuação do STF, no controle 

máximo da constitucionalidade dos atos normativos, mas também a rotina das instâncias 

inferiores, compostas por juízes e tribunais de segundo grau, na apreciação de pedidos 

cuja urgência no afastamento das disposições do Executivo é comum. 

Isto não implica a recepção da posição de Vieira (1994) para quem “não contando 

o sistema jurídico brasileiro com o princípio do stare decisis, existente no mundo da 

common law57, fica muito vulnerabilizada a autoridade dos tribunais superiores, 

especialmente a do STF. Ao declarar a constitucionalidade de uma lei, numa ação direta 

de inconstitucionalidade, ou num recurso extraordinário, o STF não conta com a 

fidelidade dos demais órgãos do Judiciário.” 

Os incentivos para tal alinhamento  existem, sim, e são bastante fortes, conforme 

se verá no tópico que trata do forte controle interno que a cúpula do Judiciário exerce 

sobre os juízes. É revelador que, via de regra, metade da promoção dos juízes seja feita 

por mérito, sendo um dos quesitos do mérito a proporção de decisões mantidas pelas 

instâncias superiores58. 

                                                            
57 Stare decisis pode ser entendido como a aplicação pelas Cortes subordinadas dos precedentes 

firmados pelas Cortes superiores. Estabelecido o precedente do caso, a Corte continuará a aderir àquele 
precedente, aplicando-o a casos futuros nos quais os fatos relevantes para fins decisórios sejam 
substancialmente iguais, ainda quando as partes não sejam as mesmas. 

58 Conforme Ferrão & Ribeiro (2006) 



  59

Por um enfoque ou por outro, até mesmo com a adoção da súmula vinculante59 e 

da avaliação da repercussão geral60, a cargo do STF , a harmonização das decisões das 

instâncias pode interferir no volume do julgamento das ações, mas não na iniciativa para 

sua propositura, o que alimenta a permanente tensão verificada entre as duas 

concepções já pontuadas, a constitucional e a democrática61.  

Dahl (1989) assinalava não ser possível comprovar empiricamente a capacidade 

efetiva de bloqueio das decisões majoritárias pela Suprema Corte americana, mas 

apenas a sua capacidade de retardar mudanças62 Não obstante tal dificuldade de 

mensuração, há diversas tentativas a respeito. Por exemplo, há dados da Secretaria de 

Reforma do Judiciário, integrante do Ministério da Justiça do governo brasileiro, no já 

citado Diagnóstico do Judiciário, a relatarem que, em 2003, 94% dos processos entrados 

na Justiça Comum estavam na 1ª instância, sendo que grande parte destas ações, quando 

decididas na 1ª instância, não chegavam a ser encaminhadas para os Tribunais de 

Justiça. No mesmo período, 83% dos processos de competência da Justiça Federal 

foram distribuídos na 1ª instância, sendo similar a predominância de processos na 1ª 

instância, na Justiça Comum. 

                                                            
59 Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 45/2004, foi introduzida a possibilidade de 

adoção de súmula vinculante pelo STF. O artigo 103-A foi acrescido ao texto constitucional conferindo 
poderes ao Tribunal para "aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito 
vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta". 

60 A repercussão geral possibilita ao Supremo deixar de apreciar recursos extraordinários que não 
tenham maiores implicações para o conjunto da sociedade. É um filtro que permite ao STF julgar somente 
os recursos que possuam relevância social, econômica, política ou jurídica. Ao mesmo tempo, determina 
que as demais instâncias judiciárias sigam o entendimento da Suprema Corte nos casos em que foi 
reconhecida a repercussão geral. 

61 O autor cita John Hart Ely, para quem “um corpo que não foi eleito e nem pode ser 
responsabilizado democraticamente, não está apto a dizer a um corpo de representantes do povo como ele 
deve ou não governar” (Vieira, 1994). 

62 In um prefácio à teoria democrática, Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro, 1989, pp. 106 a 111 
(Vilhena Vieira, 2004). 



  60

Neste jogo, o tempo necessário para a reversão das decisões judiciais traduz-se em 

importante variável. Por via dos processos judiciais, os atos normativos editados pelo 

Executivo – União, Estados e Municípios – são questionados e afastados, ainda no 

início do processo, por decisões judiciais precárias, em maior – as medidas liminares – 

ou menor grau – as sentenças e acórdãos sujeitos a vários recursos segundo a legislação 

processual. Com significativa freqüência, o interesse das partes se limita à obtenção 

desta decisão inicial, enfraquecendo as atenções, tanto das partes, como do próprio 

julgador, com relação à solução final do litígio. 

A revisão judicial praticada por todos os juízes brasileiros, em qualquer instância, 

bastante expandida após a constitucionalização de direitos na atual Carta Maior, tornou-

os múltiplos pontos individuais de veto. O desenho institucional do Judiciário brasileiro 

autoriza os juízes e tribunais que o integram, em toda e qualquer instância, a exercerem 

o controle da legalidade e da constitucionalidade dos atos com força de lei. Em razão 

disto, um ato normativo editado pelo chefe do Executivo (de que a medida provisória é 

uma destacada espécie), pode ter sua eficácia suspensa por qualquer juiz, em qualquer 

instância, logo no início do processo, e por uma decisão precária, de natureza liminar, 

ou antecipativa do mérito. 

Deste modo, à primeira vista, o Presidente da República deteria um alto poder 

normativo, ou proativo, para usar a terminologia adotada por Shugart e Hagaard (2001), 

além de manter o controle de sua agenda, na medida em que ele pode editar atos de 

efeitos imediatos e reversão custosa, atributos que, em tese, inibiriam a ação dos veto 

players. Todavia, uma análise mais acurada revelará que o seu alto poder de criação de 

normas se esvazia diante do baixo poder para implementá-las efetivamente, sob o 

aspecto ora analisado. 
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Nesta superposição de funções, o Judiciário leva flagrante vantagem sobre o poder 

Executivo. Medidas como a prevista na Emenda Constitucional 32/2001, que acelerou a 

conversão das medidas provisórias em lei, na seara legislativa, bem como a recém-

promulgada súmula vinculante, afetam o julgamento do grande volume de processos 

envolvidos na revisão judicial, questão de ordem pragmática, sem que isto represente a 

mitigação do poder de controle do Judiciário sobre tais atos. 

A análise de alguns dados é reveladora, no sentido de corroborar o que aqui se 

afirma. Conforme visto, na relação entre o Executivo e o Judiciário, no Brasil, os juízes 

e tribunais de instâncias inferiores detém grande poder para vetar a implementação de 

políticas públicas pelo chefe do Executivo, por via do controle de legalidade e de 

constitucionalidade sobre os atos normativos por ele editados. Neste aspecto, ressaltei a 

importância do fator temporal como uma importante variável nesta contraposição de 

funções de cada Poder, pelo estímulo oferecido aos litigantes para provocarem a revisão 

judicial. 

Conforme assinalado, os atos normativos editados pelo Executivo - União, 

Estados e Municípios - são questionados e afastados, ainda no início dos processos 

judiciais, por decisões precárias – liminares ou antecipativas do mérito – e por sentenças 

e acórdãos sujeitos a vários recursos segundo a legislação processual. Não se ignora a 

existência de instrumento processual próprio para a suspensão de decisões que 

contrariem o interesse do Executivo. A Lei nº 8.437, de 30.06.1992, prevê o pedido 

suspensivo de decisão, cujo deferimento é de competência do Presidente do tribunal 

regional a que se dirija. Ocorre que esta medida não infirma o impacto causado pela 

disputa judicial por dois motivos (a) a própria incerteza gerada pelo aguardo da decisão 

ou decisões já afeta o processo de implementação da política discutida; (b) a prática dos 
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tribunais tem demonstrado que a decisão do presidente do tribunal, de natureza política, 

é afastada logo que uma decisão jurídica é proferida, o que os advogados dos 

particulares cuidam em providenciar, submetendo os processos de seu interesse direto 

aos juízes competentes para decidirem cada caso. 

Acerca do tempo necessário para a reversão das decisões judiciais há diversos 

estudos e relatórios, que se debruçam sobre as conseqüências nefastas para a economia 

brasileira de um Poder Judiciário moroso, com implicações sérias - apenas sob a ótica 

econômica - na diminuição de investimentos, na restrição ao crédito ou no aumento de 

custos deste crédito.  

Cite-se, por primeiro, o teor da própria Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano 

2009, aprovada em 15 de julho de 2008, que registra, em seu item 60, os "riscos fiscais" 

atuais, ensejando o perigo de déficit no orçamento público, da ordem de sessenta 

bilhões de reais, somente em relação às demandas judiciais de natureza tributária.  

Colhe-se da leitura do texto legal - uma das balizas para a composição da agenda 

do governo e do orçamento público que a sustenta – que são bastante significativos os 

valores envolvidos nestas pendências judiciais, o que interfere diretamente no 

planejamento de gastos do governo. Não importa, nesta fase, se a decisão final em cada 

caso será favorável ou não ao erário público.  

Destaca-se na classe de passivos contingentes contra a União as lides judiciais de 

ordem tributária que estão em fase de discussão e pendentes de decisão. Tais ações 

judiciais são defendidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN. Os 

detalhes bem demonstram a dinâmica dos julgamentos das grandes causas nos 

Tribunais. São as principais:  
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(a) em relação ao crédito-prêmio do Imposto sobre Produtos Industrializados – 

este crédito constitui-se em estímulo à exportação criado pelo governo brasileiro em 

1969, cujo termo final de fruição é contestado perante o Poder Judiciário. A PGFN 

defende que a extinção desse benefício ocorreu em 30/06/83, enquanto os exportadores 

defendem que o mesmo ou estaria em vigor, ou teria sido extinto em 05/10/90. O fato é 

que a tese da não-extinção em 1983 já estava consolidada no Superior Tribunal de 

Justiça, ainda que sem um efetivo debate de pontos fundamentais para a compreensão 

da questão. Em face disso, a PGFN buscou junto aos Ministros da Corte a reabertura da 

discussão, primeiramente na 1a Turma e posteriormente na Primeira Seção (que reúne 

as duas Turmas de Direito Público do STJ), com resultado favorável à tese da Fazenda 

Nacional de extinção em 1983. Em um segundo momento a questão foi rediscutida em 

face da edição da Resolução nº 71, do Senado Federal, oportunidade em que se 

estabeleceu a extinção do estimulo em 05/10/1990. Contudo em face da nova 

composição da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, reabriu-se a discussão 

sobre o tema e o julgamento está suspenso na Corte em face do pedido de vista do 

Ministro Herman Benjamin. O risco para a União equivale ao montante anual de pelo 

menos vinte bilhões de reais, segundo estimativas da Secretaria da Receita Federal do 

Brasil;  

(b) quanto à cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de 

Serviços – ICMS-  na base de cálculo da Contribuição para a Seguridade Social - 

COFINS - : o Supremo Tribunal Federal discute a constitucionalidade da inclusão do 

ICMS na base de cálculo da COFINS, conforme autorizado pelo art. 2º., parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 70/1991. O Ministro Marco Aurélio, relator, deu 

provimento ao recurso, no que foi acompanhado pelos Ministros Carmem Lúcia, 
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Ricardo Lewandowski, Carlos Britto, Cezar Peluso e Sepúlveda Pertence. Entenderam 

os Ministros do STF estar configurada a violação ao art. 195, I, da Constituição Federal, 

ao fundamento de que a base de cálculo da COFINS somente pode incidir sobre a soma 

dos valores obtidos nas operações de venda ou de prestação 

de serviços, ou seja, sobre a riqueza obtida com a realização da operação, e não sobre 

ICMS, que constitui ônus fiscal e não faturamento ("Art. 195. A seguridade social será 

financiada. mediante recursos provenientes... das seguintes contribuições sociais: I - do 

empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes 

sobre:... b) a receita ou faturamento"). O Ministro Eros Grau, em divergência, negou 

provimento ao recurso por considerar que o montante do ICMS integra a base de cálculo 

da COFINS, porque está incluído no faturamento, haja vista que é imposto indireto que 

se agrega ao preço da mercadoria. Após, o julgamento foi suspenso em virtude do 

pedido de vista do Ministro Gilmar Mendes (RE 240785/MG, relator Ministro Marco 

Aurélio, 24.8.2006). A projeção de perdas para a União, segundo estimativas da SRF, 

equivale a 12 bilhões de reais por ano;  

(c) em relação à Lei nº 9.718/1998, que alargou a base de cálculo da COFINS, 

para abarcar todas as receitas auferidas pelas pessoas jurídicas. Tal alteração foi 

contestada pelos contribuintes, e o julgamento no STF foi desfavorável à Fazenda 

Nacional (Recursos Extraordinários nº 357.950-9/RS, 390.840- 5/MG, 358.273-9/RS e 

346.084-6/PR). A projeção de perdas para a União, segundo estimativas da Secretaria 

da Receita Federal do Brasil, no período de 1999 a 2002, em preços de 2005 é de, 

aproximadamente, 26,8 milhões de reais; e  

(d) quanto à cobrança da Contribuição de Intervenção no Domínio 

Econômico/combustíveis – CIDE/combustíveis - esta é uma contribuição de intervenção 
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no domínio econômico cuja constitucionalidade da legislação que a instituiu vem sendo 

questionada judicialmente pelas distribuidoras e postos de combustíveis. A atuação da 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional tem conseguido coibir a concessão de 

liminares por juízes de primeiro grau, com a interposição de agravos de instrumentos 

perante os Tribunais Regionais Federais – TRF's e o ajuizamento de suspensões de 

segurança. Todavia, tal questão seguramente deverá ser definida de forma definitiva 

pelo STF e, em caso de derrota, a União deixará de arrecadar algo em torno de 7,5 

bilhões de reais (média da arrecadação nos últimos anos).  

Outra questão que tem sido objeto de demandas judiciais, e representa risco fiscal, 

consiste na variação do saldo do empréstimo compulsório sobre o consumo de 

combustíveis e aquisição de veículos, criado pelo Decreto-Lei no 2.288, de 23 de julho 

de 1986, e recolhido até 1989. O saldo dos empréstimos compulsórios, em 31 de 

dezembro de 2006, era de 20,8 bilhões de reais, dos quais 16,7 bilhões de reais referem-

se ao saldo dos empréstimos sobre o consumo de combustíveis e 4,1 bilhões de reais 

sobre a aquisição de veículos. sendo que os valores referentes às ações transitadas em 

julgado com decisão desfavorável para a União têm sido honrados na forma de 

precatórios.  

Em relação ao valor do estoque de depósitos judiciais, devem ser considerados 

aqueles realizados sob a vigência da Lei nº 9.703/98, a qual, em síntese, determinou a 

transferência dos depósitos realizados para a Conta Única do Tesouro Nacional. Nesses 

termos, o estoque representa, em dezembro de 2006, o valor de 39,9 bilhões de reais. 

Do valor mencionado, 6,6 bilhões de reais representam a arrecadação ou estoque de 

depósitos realizados exclusivamente no ano de 2006. Devido à grande variação dos 

valores depositados e devolvidos nos anos anteriores e das incertezas quanto à decisão 
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sobre o montante de causas judiciais favoráveis à União, o risco proveniente desse 

passivo não permite uma estimativa para 2008. 

É certo que o fato de ser alto o número de processos em trâmite nos tribunais, a 

envolverem causas de interesse dos demais poderes, como as relatadas acima, não 

implica uma alta judicialização da política. A literatura alerta para o perigo de, por tal 

ilação, se chegar a resultados mascarados quanto à efetiva expansão do poder dos juízes.  

Neste ponto, convém analisar alguns dados sobre o tratamento conferido ao 

grande volume de processos, por ser o Estado o réu por excelência no processo civil 

brasileiro, caso em que dos grande número de processos contra si instaurados, também 

são numerosas as decisões contrárias a seu interesse, o que terá, sim, uma influência 

negativa sobre sua capacidade de implementar e manter efetivas mudanças políticas.  

No Brasil, o estudo Judiciário e Economia publicado em 2006 pela Secretaria de 

Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, com base em análises realizadas pelo 

Banco Mundial, Banco Central e pelo Supremo Tribunal Federal, trouxe a público 

dados que demonstram os efeitos negativos da interferência judicial sobre as relações e 

contratos econômicos em áreas como a creditícia e a trabalhista, contribuindo também 

para o alto índice de informalidade no País. Não fosse isto o bastante, há uma relação 

direta entre o crescimento do número de processos nos Tribunais Superiores e a ação do 

governo federal, com a implementação de medidas de natureza econômica/tributária63. 

A informação pode ser traduzida, neste contexto, como um efetivo problema de 

capacidade de implementação dos atos normativos dos governantes, entenda-se, o chefe 

do Executivo, quando estes atos são questionados judicialmente.  

                                                            
63  Conforme estudo intitulado Diagnóstico do Judiciário, publicado em 2004 pelo  Ministério da 

Justiça. 
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Sob este prisma, o ato judicial de não decidir adquire extrema importância. O 

favorecimento dos economicamente privilegiados não se dá através da intervenção 

direta, mas sim de uma neutralidade que ignora as maiores chances de defesa que o 

litigante organizacional11 naturalmente tem a seu favor, conforme Ferrão e Ribeiro 

(2006). 

A Tabela 1, constante em publicação do Banco Central do Brasil (Fachada; 

Figueiredo e Lundberg, 2003:15) mostra os custos para recuperação de créditos no país, 

considerando também a taxa de desconto do tempo, em um processo de cobrança 

extrajudicial e judicial, ressaltando o valor esperado de recuperação destes créditos. 

Observa-se que, no caso de cobrança de até R$ 1.000,00 por via judicial; quase nada é 

recuperado. 

Tab. 1: Custos estimados para a recuperação de contrato de crédito 
Processo  Prazo de 

tramitação
Valor do contrato 

(em R$)
  500,00 1.000,00 5.000,00 50.000,00
Extrajudicial 
Simples 

Até um ano 216,00 320,00 997,00 8.502,00
43,2% 32% 19,9% 17%

Judicial: 
Fase do conhecimento 

Até 3 anos 486,00 779,00 3.018,00 28.122,00
97,2% 77,9% 60,4% 66,2%

Judicial: 
Fase da execução

Até 5 anos 500,00 967,00 3.989,00 37.946,00
100% 96,7% 79,8% 76,8%

Fonte: Fachada, Figueiredo e Lundberg, 2003 
 
 

Segundo Pinheiro64, para 91% dos empresários brasileiros, o Judiciário é ruim ou 

péssimo no que tange à agilidade, proporção que se compara aos 42% e 26% dos 

empresários que têm a mesma avaliação sobre, respectivamente, os custos de acesso e a 

imparcialidade da Justiça. Os próprios magistrados concordam, grosso modo, com essa 

visão, ainda que sejam menos críticos em relação ao desempenho da instituição. Para 

45% deles, o Judiciário é ruim ou muito ruim em relação à agilidade, contra proporções 

                                                            
64 Apud Judiciário e Economia, elaborado pelo Ministério da Justiça (2006). 
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de 30%, 19% e 3% dos que têm a mesma opinião sobre os custos de acesso, a 

previsibilidade e imparcialidade das decisões judiciais, respectivamente. 

Traçando uma panorâmica do problema, o citado estudo faz uma análise 

quantitativa acerca da morosidade e litigiosidade que acomete o Judiciário, com reflexos 

na capacidade de implementação de políticas públicas pelo Executivo. Em favor do que 

venho defendendo, de que a competência atribuída a cada juiz, no território brasileiro, 

para suspender a implementação de um ato do Executivo, afeta a capacidade de 

implementação de decisões políticas do governante, destaco o alto congestionamento 

verificado na justiça do 1º Grau, comum ou de varas especializadas, federal ou estadual, 

em relação aos tribunais superiores, a revelar a intensidade da movimentação processual 

nas instâncias inferiores e o maior atrito de interesses nesta arena.  

A Tabela 2 abaixo, divulgada pelo Supremo Tribunal Federal em A Justiça em 

Números, 200565, demonstra que a morosidade da Justiça é perceptível diante das altas 

taxas de congestionamento observadas. Esta taxa de congestionamento resulta da soma 

do número de processos em tramitação e o número de  processos protocolados (os que 

ingressaram), sendo o total dividido pelo número de processos julgados em um ano. 

 

               Tab. 2: Litigiosidade – Congestionamento 
Âmbito 2º grau 1º grau

Justiça Federal 76,23% 81,37%
Justiça do Trabalho 20,56% 62,97%

Justiça Estadual 57,84% 75,45%
Supremo 58,67%

STJ 31,12%
TST 69,10%
Total 59,26%

 
              Fonte: STF, A Justiça em Números, maio/2005, apud Ministério da Justiça (2006) 

 

                                                            
65 apud Ministério da Justiça (2006). 
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Segundo o mesmo estudo, esta alta taxa de congestionamento é responsável pelo 

tempo de duração dos processos, sendo de 10 a 20 meses na 1ª instância, de 20 a 40 

meses na 2ª instância, e de 20 a 40 meses nas instâncias superiores. 

A forma de atuação do Judiciário e o valor do desconto do tempo reforçam as 

instâncias inferiores como relevantes pontos de veto para a atuação do governante, 

conforme demonstra o referido estudo. Observa-se a dificuldade de recuperação de 

crédito nos processos do Brasil e o alto custo da manutenção do sistema judicial para o 

país, na ordem de 3,66% de seu orçamento, custo mais alto em comparação a outros 35 

países analisados pelo Banco Mundial.66 

O fato de ser o crédito de recuperação custosa e difícil não tem demovido a 

sociedade de recorrer ao Judiciário, do que se pode deduzir, a princípio, serem maiores 

os benefícios em ingressar com processos litigiosos. Veja-se que o processo de 

execução é apontado como um dos gargalos mais significativos, responsável por grande 

parte da morosidade da Justiça, haja vista a sua não conclusão. Isto é o que aponta a 

referida pesquisa realizada pelo Banco Mundial nos órgãos judiciais paulistas, a qual 

aponta que 70% dos processos de execução simplesmente desapareceram, uma parte 

devido a acordos extra judiciais ou ao pagamento, mas a maior parcela porque o credor 

não encontrou bens e desistiu. 

No mesmo estudo, consta que 48% dos processos de execução não vão além do 

pedido inicial, seja porque o credor não dá continuidade (acordo extrajudicial ou 

desistência porque sabe que o devedor não pagará), seja porque a Justiça não encontra o 

devedor para a citação. Dos processos que continuam, 41% não conseguem penhorar os 

                                                            
66 World Bank (2003).  
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bens, em geral por dificuldade em encontrá-los (é função do devedor encontrar e 

penhorar os bens) Dos processos com penhoras ocorridas, 57% foram embargados. 

Metade dos processos de execução param na fase de citação, pela dificuldade de 

encontrar o devedor. Também na fase da penhora de bens, o percentual é o mesmo. 

 Os dados bem demonstram o quanto os devedores se beneficiam da utilização da 

máquina do Judiciário para postergar seus pagamentos. O devedor não apresenta bens, 

ou apresenta bens de difícil liquidação, para atrapalhar ainda mais a resolução do litígio.  

 

2.2. Edição de atos de governo por omissão do Legislativo: o Judiciário como legislador 

positivo 

 

A par de sua atuação como ator com poder de veto, o o Judiciário também passou 

a atuar como legislador positivo, suprindo a função legislativa para produzir uma 

norma que o Poder Legislativo não produziu, e chegando a um efetivo ativismo 

judicial. Por este enfoque, o Judiciário atua para o suprimento de uma lacuna legal, 

superando os limites consagrados na doutrina kelseniana de órgão meramente 

aplicador do Direito, que haveria de evitar a função criadora, inerente, por esta 

concepção, ao órgão legislativo.  

Sob este aspecto, há diversos dispositivos na Constituição Federal à espera de 

regulamentação por lei infraconstitucional, haja sido ou não declarada pelo Supremo 

Tribunal Federal a inconstitucionalidade da omissão do Poder Legislativo para a 

regulamentação. São dispositivos formulados tecnicamente com expressões do tipo 

“como na forma da lei” ou “na forma que a lei estabelecer”. As matérias que pendem de 

regulamentação são as mais diversas, podendo ser citadas, porque relevantes: (a) o 
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artigo 244 da Constituição Federal, que prevê a elaboração de lei para a adaptação dos 

logradouros, edifícios de uso público e veículos de transporte coletivo existentes para 

garantir o acesso adequado a portadores de deficiência física; (b) a Emenda 

Constitucional que em 1996 previu a necessidade de lei para regulamentar a criação de 

municípios;  (c) o artigo 81, que requer lei para regular a eleição indireta de presidente 

da República e vice-presidente, caso ambos os cargos fiquem vagos nos dois últimos 

anos de mandato; (d) artigo 90, sobre lei que limite a compra de terras por pessoas 

físicas e jurídicas estrangeiras; (e) lei que regule o direito à licença-paternidade tratado 

no artigo 7º;  (f) lei que regule a autonomia universitária prevista no artigo 207; (g) lei 

que regule o Imposto sobre Grandes Fortunas, previsto no artigo 153; (h) 

regulamentação por lei dos critérios de avaliação para demissão de servidores públicos, 

conforme prevê o artigo 41;  (i) lei sobre a criação de fundos para a previdência do 

servidor público e dos trabalhadores da iniciativa privada, segundo os artigos 249 e 250; 

(j) lei que fixe os critérios para a inelegibilidade dos candidatos com ficha suja, nos 

termos do artigo 14 da Constituição Federal.   

Para declarar a inconstitucionalidade da omissão legislativa, o Judiciário pode se 

valer dos diversos instrumentos postos à sua disposição pela Carta Constitucional, 

sejam os que demandam uma provocação de agente legitimado ao seu manejo –há o 

mandado de injunção, a ação de inconstitucionalidade por omissão, a interpretação 

conforme a Constituição – sejam aqueles inerentes à atuação de ofício do Supremo – a 

súmula vinculante – ou do Conselho Nacional de Justiça – a Resolução.  
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Dentre os diversos dispositivos pendentes de regulamentação, aqueles em relação 

aos quais o Supremo Tribunal Federal já declarou a mora do Poder Legislativo, são os 

seguintes67: 

 

Matéria  Processo Relator Data  do julgamento 
 
Aposentadoria especial 
(art. 40,§ 4º CF) 
 

MI 721 
MI 758 

Min. Marco Aurélio 
Min. Marco Aurélio 

30/08/2007 
01/07/2008 

 
Direito de greve dos 
servidores públicos 
civis 
 

MI 670 
MI 708 
MI 712 

Min. Maurício Corrêa 
Min. Gilmar Mendes 
Min. Eros Grau 

25/10/2007 
25/10/2007 
25/10/2007 

 
Lei complementar 
federal para criação de 
municípios 
 

ADI 3682 Min. Gilmar Mendes 09/05/2007 

 
Aviso prévio 
proporcional 

MI 369 
MI 95 
MI 124 
MI 278 
MI 695 

Min. Sidney Sanches 
Min. Carlos Velloso 
Min. Carlos Velloso 
Min. Carlos Velloso 
Min. Sepúlveda Pertence 

19/08/1992 
07/10/1992 
07/10/1992 
03/10/2001 
01/03/2007 

 
Tribunal de Contas-
criação de cargos no 
modelo federal 
 

ADI 3276 Min. Eros Grau 02/06/2005 

  

Ressalte-se a posição assumida pelo atual presidente do STF, ministro Gilmar 

Mendes, no sentido de que a própria Constituição deu à Corte poderes mais amplos, 

para interpretar as leis e agir nos vazios jurídicos, poderes estes que não vinham sendo 

devidamente utilizados (in Revista Veja, edição de 23 de agosto de 2008). A seguir, 

passa-se à análise de alguns julgados, escolhidos com o fim de ilustrar o comportamento 

do Supremo Tribunal em relação às omissões legislativas inconstitucionais. 

                                                            
67 Adaptação pela autora dos dados constantes no site do Supremo Tribunal Federal . Para maiores 

informações quanto à fase em que se encontra cada processo, consulte-se o seguinte endereço na rede 
internet:  <http://www.stf.jus.br/portal/cms> 
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A evolução desta função normativa, assumida pelo Judiciário brasileiro de forma 

crescente, vale repetir, pode ser muito bem ilustrada no caso do julgamento acerca do 

direito de greve no serviço público, realizado em outubro de 2007. Há mais de uma 

década, no ano de 1996, o STF havia analisado caso similar, posto no Mandado de 

Injunção (MI) de nº 107-DF, versando sobre a mesma questão. Ali haviam decido os 

ministros que os servidores públicos não poderiam exercer a greve antes da edição de 

uma lei regulamentando o assunto, a cargo do Legislativo. Desta vez, em 2007, no 

Mandado de Injunção MI nº 670-ES, o Supremo entendeu que o vácuo jurídico não 

deveria permanecer, caso em que fez aplicar a lei de greve da iniciativa privada sobre 

as situações de greve do serviço público. 

Este caso é paradigmático, assim como paradigmática foi a decisão proferida no 

STF, em relação ao ativismo da Corte, razão pela qual se passa a sua análise mais 

minudenciada.  

Embora previsto na Constituição Federal o direito dos servidores públicos a 

fazerem greve, este direito nunca havia sido regulamentado por norma 

infraconstitucional. Ao julgar o caso em 25 de outubro de 2007, o Supremo Tribunal 

Federal considerou que o Congresso havia sido omisso ao não tratar do tema nos 

últimos 20 anos e decidiu que em caso de paralisações de servidores públicos, a Lei nº 

7.783, de 1989, que regulamentou a greve dos trabalhadores da iniciativa privada, deve 

ser aplicada, com os permissivos e punições ali previstos. 

A evolução de tal postura encontra-se perfeitamente pontuada na decisão que 

julgou o mandado de injunção respectivo, o de nº MI 670-ES, relatado originariamente 

pelo ministro Maurício Corrêa, e depois pelo ministro Gilmar Mendes. Em razão da 

clareza e pertinência do acórdão para a análise sobre a nova postura assumida, passa-se 
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à reprodução quase literal do raciocínio exposto pelos julgadores ao proferirem o 

acórdão do órgão plenário do Supremo. 

Ao julgar o referido MI nº 107-DF, relatado pelo Ministro Moreira Alves, 

publicado no Diário da Justiça em 21 de setembro de 1990, o plenário do STF 

consolidou entendimento que conferiu ao mandado de injunção os seguintes elementos 

operacionais: 

- os direitos constitucionalmente garantidos por meio de mandado de injunção 

apresentam-se como direitos à expedição de um ato normativo, os quais, via de regra, 

não poderiam ser diretamente satisfeitos por meio de provimento jurisdiconal do STF; 

- a decisão judicial que declara a existência de uma omissão inconstitucional 

constata, igualmente, a mora do órgão ou poder legiferante, insta-o a editar a norma 

requerida; 

- a omissão inconstitucional tanto pode referir-se a uma omissão total do 

legislador quanto a uma omissão parcial; 

- a decisão proferida em sede do controle abstrato de normas acerca da 

existência, ou não, de omissão (a ação direta de inconstitucionalidade por omissão) é 

dotada de eficácia erga omnes (significa dizer, vale para toda a coletividade) e não 

apresenta diferença significativa em relação a atos decisórios proferidos no contexto de 

mandado de injunção; 

- o STF possui competência constitucional para, na ação de mandado de 

injunção, determinar a suspensão de processos administrativos ou judiciais, com o 

intuito de assegurar ao interessado a possibilidade de ser contemplado por norma mais 

benéfica, ou que lhe assegure o direito constitucional invocado; 
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- esse plexo de poderes institucionais legitima que o STF determine a edição de 

outras medidas que garantam a posição do impetrante até a oportuna expedição de 

normas pelo legislador. 

Apesar destes avanços, proporcionados por esta construção jurisprudencial 

inicial, o STF flexibilizou a interpretação constitucional primeiramente fixada para 

conferir uma compreensão mais abrangente à garantia fundamental do mandado de 

injunção. A partir de uma série de julgamentos precedentes, citados no acórdão, o 

Tribunal passou a admitir soluções normativas para a decisão judicial como alternativa 

legítima de tornar a proteção judicial efetiva, conforme prevê o artigo 5º, XXXV, da 

Constituição Federal em vigor. 

Passa, então, o Tribunal à questão da existência da omissão legislativa no tocante 

à definição das possibilidades, condições e limites para o exercício do direito de greve 

por servidores públicos civis. Entenderam os ministros participantes do julgamento68, 

que a questão já havia sido por diversas vezes apreciada pelo STF. Em todas as 

oportunidades, a Corte havia firmado o entendimento de que o objeto do mandado de 

injunção cingir-se-ia à declaração de existência, ou não, de mora legislativa para a 

edição de norma regulamentadora específica, já tendo sido aventada a possibilidade de 

aplicação aos servidores públicos civis da lei que disciplina os movimentos grevistas 

no âmbito do setor privado -  a Lei nº 7.783, de 1989. 

Em seguida, o Tribunal abordou o perigo de a reiterada omissão legislativa 

inconstitucional configurar-se como típica omissão judicial, pela demora na solução de 

casos como o analisado. Defenderam os ministros, então, a legitimidade da adoção de 

alternativas normativas e institucionais de superação da situação de omissão.  
                                                            
68 Participaram deste julgamento, os seguintes ministros: Maurício Corrêa, Gilmar Mendes, 

Ricardo Lewandowski. Ellen Gracie (à época presidente do STF), Direito Menezes, Carmen Lúcia, Celso 
de Mello, Carlos Britto, Marco Aurélio e Joaquim Barbosa. 
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Os membros do STF reconheceram que assim como o controle judicial deve 

incidir sobre a atividade do legislador, é possível que a Corte Constitucional atue 

também nos casos de inatividade ou omissão do Legislativo. Na experiência do direito 

comparado (em especial, na Alemanha e na Itália), admite-se que o Poder Judiciário 

adote medidas normativas como alternativa legítima de superação de omissões 

constitucionais, sem que a proteção judicial efetiva a direitos fundamentais se 

configure como ofensa ao modelo de separação de poderes.  

Considerando que não é competência exclusiva do legislador a concessão do 

direito de greve dos servidores públicos civis, sob pena de esvaziar-se direito 

fundamental positivado, o Tribunal admite que futuramente venha o legislador 

infraconstitucional a conferir novos contornos acerca da adequada configuração da 

disciplina deste direito constitucional. Decidem, assim, determinar a aplicação da Lei 

nº 7.783, de 1989, enquanto a omissão não for devidamente regulamentada por lei 

específica  para os servidores públicos civis, nos termos do artigo 37, VII, da 

Constituição Federal em vigor.  

Vieira (2002) assinala que o debate acerca da amplitude do mandado de injunção 

é mais uma discussão de fundo político, que meramente acadêmica ou forense. Para o 

autor, a questão remete ao modelo de Estado adotado pela Constituição, por serem os 

direitos dependentes de regulamentação, e sujeitos, pois, à omissão legislativa, 

relativos ao modelo do estado de bem-estar, de prestação positiva por parte do Estado. 

Assim, ao se discutir o mandado de injunção, estar-se-ia levando em consideração o 

papel do Judiciário no estado de bem-estar e qual o papel deste Poder quando o Estado 

for omisso. 
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Um outro caso que também revelou este ativismo judicial foi o da vedação à 

prática do nepotismo na administração pública. Por via de uma Resolução, a de nº 7, 

de 18.10.2005, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, presidido à época pelo ministro 

Nelson Jobim, que também presidia o Supremo Tribunal Federal, editou uma norma 

que vedou tal prática, na esfera do Judiciário, limitado ao nível federal, neste primeiro 

momento. De acordo com o texto normativo, a contratação de parentes ficou proibida, 

sendo considerados tais os cônjuges, companheiros e parentes até o terceiro grau, 

inclusive por vínculo de afinidade (como sogro, genro, nora, por exemplo). Também o 

nepotismo cruzado restou proibido, aquele em que um juiz de um órgão do Judiciário 

contratava o parente de outro juiz e vice-versa. Além disto, a proibição passou a 

alcançar a contratação de empresas que tivessem entre seus sócios parentes de juízes e 

servidores. Prestadoras de serviço também, que tiveram nos seus quadros empregados 

que tenham algum tipo de relação familiar com membros do tribunal, não mais 

poderiam ser contratadas. 

Tal Resolução foi editada sem lei que lhe desse suporte, não se aguardando a 

aprovação do projeto de emenda constitucional pendente de apreciação no Legislativo 

– a Proposta de Emenda Constitucional nº 334, de 1996. Neste caso, o CNJ invocou 

diretamente dois preceitos constitucionais para exercer a função legislativa – o do 

artigo 37, que consagra os princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência na 

administração pública; o do artigo 103-B, § 4º, que seria muito claro sobre sua 

competência para tanto. Conforme o referido dispositivo, cabe ao CNJ "zelar pela 

observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos 

atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo 

desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem providências necessárias 



  78

ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da 

União".  

Após esta Resolução, o Supremo Tribunal Federal veio a formular uma súmula 

vinculante, a de nº 13, que estendeu a vedação de prática de nepotismo (inclusive 

nepotismo cruzado) à administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.69 

Um terceiro caso, também modelar quanto à identificação do ativismo  judiciário, 

consistiu naquele que regulou a fidelidade partidária, pelo qual o Tribunal Superior 

Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal definiram a titularidade do mandato eletivo,  e 

os processos de perda de mandato e de justificação de desfiliação partidária. 

À época de sua primeira entrevista coletiva à imprensa na presidência do 

Supremo, o ministro Gilmar Mendes justificara esta atuação institucional assinalando 

que “O Supremo fez uma ponderação e entendeu que o modelo democrático estava 

sendo comprometido com este processo que se tornara comum, quase que natural, de 

pessoas mudarem seqüencialmente de partido (...) Vimos que alguns parlamentares 

mudavam de três a cinco vezes na mesma legislatura. Isso levava a uma distorção na 

relação entre governo e oposição (...) Qual a conseqüência disso para a democracia? É a 

                                                            
69 Súmula vinculante 13 - A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa 
jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão 
ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste 
mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Fonte de Publicação: DJe nº 162/2008, p. 
1, em 29/8/2008.  
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distorção do próprio resultado eleitoral. Foi essa a avaliação que o Tribunal fez. 

Entendeu que o principio democrático estava sendo comprometido”.70 

A Resolução TSE nº 22.610, editada em 27.03.2007, relatada pelo ministro César 

Asfor Rocha, decorreu de uma consulta do antigo Partido da Frente Liberal – PFL, atual 

Democratas, perante o Tribunal Superior Eleitoral. A questão posta sob decisão daquela 

Corte referiu-se ao direito dos partidos políticos e coligações de verem preservadas as 

vagas obtidas após eleições proporcionais, quando o candidato eleito vem a se desligar 

do partido ou se juntado a outra legenda. 

A Corte proferiu seu julgamento com suporte nos fundamentos seguintes: a) a 

filiação partidária é condição de elegibilidade constitucionalmente prevista; b) a filiação 

do candidato ao partido político é o único elemento da sua identidade política; c) o 

sistema proporcional está visceralmente ligado ao partido político, pois é com base nos 

votos obtidos pela agremiação que se calcula o número de cadeiras ocupadas na casa 

legislativa, ou seja, o candidato se elege com o "patrimônio partidário de votos"; d) a 

obtenção e exercício do mandato como patrimônio particular do eleito vai de encontro 

ao princípio da moralidade; e) a detenção do mandato pelo partido não é uma sanção ao 

candidato migrante e sim a manutenção da representação partidária daquela agremiação; 

f) o entendimento até então vigente, de que o mandato pertencia ao candidato, se firmou 

no âmbito do STF no tempo em que não se reconhecia a força normativa dos princípios 

e que hoje resta superado; g) a interpretação de que a vaga é do partido não é inovação 

interpretativa, pois se extrai das normas constitucionais (art. 14, §3º, V e art.17, §1º) e 

legais (art. 2º, art.108, art.175, §4º, art.176 do CE, art.26 da Lei 9.096/95, art.11, II da 

Lei 9.504/97); e, finalmente, admitiu que existem casos em que se justifica a 

                                                            
70 Revista Consultor Jurídico, 24 de abril de 2008 <http://www.conjur.com.br/static/text> 
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manutenção do mandato pelo parlamentar. Disto se extrai o ethos político dos 

julgadores, imbuídos do intuito de higienizar os sistemas eleitoral proporcional e 

partidário brasileiros. 

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, ao julgar casos similares, ratificou o 

entendimento firmado na citada Resolução do Tribunal Superior Eleitoral, 

reconhecendo que  os partidos e as coligações é que detinham, em lugar dos candidatos 

eleitos, o direito à vaga no Poder Legislativo, por disposição da própria Constituição 

Federal; porém, o Supremo reservou o exercício de tal direito à edição de norma 

regulamentadora, a cargo do TSE71. Além disto, o Supremo fixou a data da expedição 

da Resolução deste tribunal especializado como o marco temporal para a perda dos 

mandatos dos parlamentares. Percebe-se, em face do ineditismo e extensão das decisões 

adotadas por ambas as Cortes, que houve uma inovação sobre direito eleitoral e 

processual que, em uma primeira análise, invadiria a competência privativa da União 

para legislar sobre referidas matérias, em flagrante contrariedade ao art. 22, I da CF/88.  

Ao decidir a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.351-3-DF, o Supremo 

Tribunal Federal entendeu que mostrava-se conflitante com a Constituição Federal lei 

que, em face da gradação de votos obtidos por partido político, afasta o funcionamento 

parlamentar e reduz, substancialmente, o tempo de propaganda partidária gratuita e a 

participação no rateio do Fundo Partidário. E entendem que, ante a declaração de 

inconstitucionalidade de leis, incumbe atentar para a inconveniência do vácuo 

normativo, projetando-se, no tempo, a vigência de preceito transitório, isso visando a 

aguardar nova atuação das Casas do Congresso Nacional (ementa do julgado lavrada em 

07.12.2006).  
                                                            
71 Mandados de Segurança nº 26.602, 26.603 e 26.604, impetrados por partidos políticos que 

reivindicavam as vagas ocupadas por parlamentares que se desfiliaram após sua eleição. 
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Em resposta, foi apresentado o Projeto de Decreto Legislativo nº 397, de 2007, de 

autoria do Deputado Régis de Oliveira (PSC-SP), cuja justificativa bem dimensiona a 

má recepção quanto à interferência na função legislativa, a cargo, precipuamente, do 

Poder Legislativo. Afirmou o parlamentar que “o Poder Legislativo é o único 

competente para criar direitos e obrigações nas relações intersubjetivas. Nenhuma outra 

autoridade, por mais respeitada que seja, tem competência para legislar em seu lugar, 

sob pena de usurpação de atribuições. Quem quiser legislar que se candidate e disponha 

sobre princípios e normas jurídicas.”72 Este é, grosso modo, um dos enfoques sob o qual 

tem seguido o debate comum ao estado democrático de direito: os limites para a atuação 

de uma instituição não democrática (no sentido de não sujeita ao crivo do eleitorado), 

como o Judiciário,  inserida em um modelo deliberativo-representativo do processo de 

decisão política, de que é exemplo o brasileiro. A advertência posta por Habermas73, na 

citação de Gisele Cittadino (2004), se mostra pertinente, neste cenário, quando assinala 

que “em um Estado Democrático de Direito, a corte constitucional deve (...) entender a 

si mesma como protetora de um processo legislativo democrático, isto é, como protetora 

de um processo de criação democrática do direito, e não como guardiã de uma suposta 

ordem suprapositiva de valores substanciais. A função da Corte é velar para que se 

respeitem os procedimentos democráticos para uma formação da opinião e da vontade 

políticas de tipo inclusivo, ou seja, em que todos possam intervir, sem assumir ela 

mesma o papel de legislador político.” 

  

                                                            
72 A íntegra do texto do referido PDL 397 encontra-se disponível na rede internet, no Portal da 

Câmara dos Deputados, acessando-se “Projetos de Lei e Outras Proposções”. 
73 Trata-se da obra de Habermas., Más allá del Estado Nacional, de 1997, citada por Cittadino 

(2004). 
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2.3 Alguns indícios da independência da instituição judicial e da dependência                             

dos juízes para influírem na agenda do governo 

 

A concepção de independência da instituição judicial é aqui abordada no sentido 

de sua não sujeição aos demais Poderes do Estado. É relacionada ao potencial para que 

os tribunais possam agir de acordo com seus próprios objetivos de políticas e seu 

envolvimento coletivo no processo de formulação de políticas.  Por sua vez, os 

magistrados são aqui considerados independentes avaliando-se o nível de subordinação 

hierárquica entre eles, sua capacidade de tomar decisões em conformidade com a lei, e 

não com base em fatores políticos externos ou internos.  

Sem ignorar a assimetria entre os poderes (Lijphart, 1989), a hipótese é a de que o 

Judiciário brasileiro é uma instituição independente o bastante para superpor a função 

judicial à função governativa, interferindo no processo de implementação dos atos 

normativos editados pelo Executivo. 

Esta independência institucional, chamemos assim a independência do Judiciário 

em relação aos demais poderes, em nada se confunde com a independência de seus 

integrantes. Ao revés.  Há quem defenda ser esta relação inversamente proporcional, 

sendo menos independente a instituição tanto mais independentes sejam seus membros. 

A concentração de poder da cúpula - por via da hierarquia, do forte controle interno, 

dentre outros mecanismos também redutores da independência de seus membros, 

individualmente considerados – reforçaria o poder de barganha no jogo político, em 

favor da instituição. Sob este aspecto, há poucos estudos que avaliem a relação entre a 

independência individual dos membros da instituição (no caso, os juízes) e a 

independência da instituição (o Poder Judiciário). Conforme pontuado por Sadek 
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(2003), a questão pode envolver problemas de ação coletiva e fragilizar a própria 

instituição. A autora afirma que para uma instituição nova como a do Ministério 

Público, por exemplo, um de seus problemas é o seu baixo nível de institucionalização. 

A autonomia dada a cada promotor individualmente considerado representou um 

incentivo para a construção de uma identidade moldada pelas características individuais 

de cada membro e não da instituição como um todo. A atuação do Ministério Público 

está relacionada mais à performance individual de cada um dos seus membros 

considerados isoladamente74.  

Abordaremos a independência do Judiciário, portanto, sob estas duas dimensões:  

a independência da instituição judicial, no âmbito externo, em relação aos demais 

poderes e a independência de seus integrantes, os juízes, no âmbito interno da 

instituição, captando a relação havida entre os que integram sua base e a cúpula. Frise-

se que a análise se destina a servir de suporte para o efetivo objeto da pesquisa: o 

impacto que o controle judicial causa sobre a capacidade do Executivo de implementar 

as políticas de governo. 

A abordagem se dirige à independência do Judiciário brasileiro, no âmbito 

externo, isto é, em relação aos demais poderes, observando as principais instituições 

formais e informais existentes. Uma análise da independência institucional do Judiciário 

brasileiro demonstra que ele está assumindo um papel mais ativo e independente na adoção, 

execução e aplicação das políticas publicas, reposicionando-se em relação a outros segmentos 

                                                            
74 A teoria de veto player modela esta situação. Na análise formal desenvolvida por Tsebelis 

(1995) sobre veto players e tomada de decisão,  se extrai o conceito de que veto player é um ator 
institucional ou faccional (especialmente partidário) cuja concordância é necessária para alterar as 
políticas em curso. O autor assume que as cortes imbuídas do controle de constitucionalidade são um veto 
player. Observadas, no mundo empírico, a efetiva revisão judicial garantida pelas prerrogativas 
constitucionais atribuídas a cada juiz, para o desempenho de sua função, houve uma relevante ampliação 
do número efetivo de pontos de veto74. Com a difusão de participação, instaura-se uma arena de múltiplos 
jogos entre veto players, que levaria a uma baixa qualidade institucional. 



  84

do governo, com menos subserviência75. Regras formais e informais apontam para uma 

combinação de fatores que resulta no forte poder da cúpula para a condução de assuntos do 

interesse institucional, frente aos demais poderes76. No âmbito interno do Poder Judiciário, 

aliada à tradição da instituição, bem sedimentada, há uma crescente hierarquização, 

conduzida pela cúpula da instituição, com regras formais e informais que apontam para 

uma relação de dependência dos juízes que compõem a base na família jurídica 

(entenda-se como tais os juízes da primeira instância e os desembargadores que 

integram os tribunais regionais). 

Segundo Vieira (1994), a independência do Poder Judiciário frente aos outros 

poderes estaria historicamente arraigada, sendo fruto de um longo processo institucional 

e teórico. Uma leitura da Constituição de 1988 levaria à inferência, segundo o autor, de 

que o processo deliberativo de uma tal Carta está atrelada à percepção que os 

constituintes detém sobre a atuação concreta das instituições. Se predomina uma visão 

crítica da atuação institucional de certos organismos públicos, é possível que se 

pretenda um novo perfil aos dispositivos constitucionais a eles referentes, de modo a 

reconfigurá-los.  

Tendo em vista as condições institucionais determinantes da atuação do Poder 

Judiciário, impostas pelo Regime Militar, através de constantes mutações em sua 

estrutura, os deputados constituintes responsáveis pela elaboração da Carta de 1988 

alteraram, em grande parte, os contornos constitucionais até então vigentes. Nesse 

sentido, esses constituintes desenharam um Poder Judiciário munido de maior 

                                                            
75 Relatório 2006 do BID (2007: 81) 
76 Acerca da interação entre instituições formais e informais na atuação do Ministério Público, 

cite-se o paradigmático estudo realizado por Flavianne Nóbrega Bittencourt (dissertação de mestrado, 
UFPE, 2006). 
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autonomia orçamentária e de maior independência externa para decidir, privativamente, 

suas necessidades administrativas.  

Após a intensificação dos processos de democratização, com as reformas do 

Judiciário empreendidas nos últimos 20 anos, alterando a estrutura e o funcionamento 

do sistema judiciário na região, houve a reversão do cenário anteriormente observado de 

uma atuação pouco proativa do Poder Judiciário no questionamento da legalidade dos 

atos do Executivo. O Judiciário brasileiro passou a assumir um papel mais ativo e 

independente na adoção, execução e aplicação das políticas públicas, observando-se o 

aumento expressivo do potencial de envolvimento dos tribunais no processo de 

formulação de políticas (evidenciado pelos níveis de independência do Poder 

Judiciário).77  

São vários os indícios da independência do Judiciário, em face dos demais 

poderes, não obstante o maior controle interno sobre a atuação dos juízes, 

individualmente considerados. Seguem elencados alguns fatores que se destacariam por 

influenciar a independência e o ativismo da instituição judicial em relação aos demais 

setores do governo. A proposta, nos limites desta pesquisa, é tão somente a de proceder-

se  a uma breve sistematização de alguns destes indícios, colhidos na literatura que trata 

do assunto78 e em dados empíricos secundários relacionados à atuação da instituição.   

 

 

                                                            
77 Relatório 2006 do BID (2007: 83). 
78 Tomou-se por base, com diversos ajustes, o já citado Relatório 2006 do BID, segundo o qual: 

“Entre as características do Judiciário que afetam a independência judicial, várias se destacam: o grau de 
autonomia orçamentária; o nível de transparência e o uso de critérios meritocráticos no processo de 
indicação e nomeação de juízes; a estabilidade de mandato dos juízes; e o alcance dos poderes de 
apreciação judicial. A efetiva independência judicial também está condicionada ao comportamento de 
outros atores, como a possível interferência regular do presidente ou partidos dos tribunais, o que, por sua 
vez, depende dos incentivos desses atores.  
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2.3.1  Recrutamento dos juízes  

 

Inicia-se pelo recrutamento e seleção de integrantes para os órgãos singulares 

(juízes) e órgãos colegiados (desembargadores e ministros de tribunais), segundo o qual 

o Judiciário brasileiro situa-se em uma zona intermediária de independência, a qual, se 

não é a ideal, é superior à dos demais países da América Latina, conforme a tipologia a 

seguir descrita.  

Dentre os diversos métodos, os mais conhecidos são a eleição popular, a livre 

nomeação do Executivo, a nomeação pelo Executivo condicionada à proposta dos 

tribunais, a nomeação pelo Executivo após aprovação por corpos políticos e o concurso 

público. Pode-se considerar as estruturas judiciárias, sob a ótica do processo de seleção 

e formação dos magistrados, como inseridas em um dos três modelos seguintes79.  

O empírico-primitivo, em que os juízes ingressam e são demitidos por juízo 

político, comum em estruturas fortemente verticalizadas, como é o caso de toda a 

América Latina, exceção feita ao Brasil. Neste modelo, a nomeação do magistrado pode 

ser do tipo política, com seleção arbitrária, seja por parte do Executivo, do Legislativo 

ou de alguma de suas câmaras; por cooptação, quando o órgão supremo do Judiciário 

provê os cargos, ou nomeiam os tribunais de segunda instância e estes nomeiam os 

juízes de primeira instância; mistas, o órgão jurisdicional supremo se nomeia e os juízes 

são nomeados pela cúpula. O caso brasileiro segue o modelo técnico-burocrático em 

que há a exigência de seleção técnica, carreira estruturada e concentração do poder 

interno na cúpula. O terceiro modelo seria o democrático contemporâneo, em que o 

Poder Judiciário é dirigido por um órgão pluralístico, separado das últimas instâncias e 

                                                            
79 Citação de Eugênio Zaffaroni, apud Regina Maria Groba Bandeira, em estudo da Consultoria 
Legislativa da Câmara dos Deputados, 2002. 



  87

formado majoritariamente por juízes eleitos horizontalmente pelos próprios 

magistrados. 

O modelo democrático contemporâneo é um ideal a ser alcançado pelo países que 

hoje buscam superar a tecnoburocracia. Zaffaroni cita os casos francês, espanhol e 

italiano, mostrando a tendência de estabelecimento de um governo pluralístico, de 

desierarquização administrativa dos colegiados, publicidade das atuações, oralidade e 

pluralização de nomeação para o tribunal constitucional. 

O caso brasileiro, de modelo tecnoburocrático, é considerado “forte”, seja pela 

exigência de concurso público para o ingresso na magistratura, com nível rigoroso, seja 

pelas garantias da magistratura, notadamente as da inamovibilidade, vitaliciedade e 

irredutibilidade de vencimentos (salários), constitucionalmente fixadas. O sistema de 

carreira é parcial, diante da introdução do chamado “quinto constitucional” nos 

colegiados de segunda instância, provenientes do Ministério Público e da advocacia. 

Ressalve-se, neste ponto, o sistema de nomeação política havido para a escolha 

dos membros do STF, que é mecanismo de nomeação típico das estruturas ditas 

empíricas, nas quais são freqüentes as designações de pessoas ligadas aos interesses dos 

governos ou de seus partidos.  

No preenchimento dos cargos dos tribunais de segundo grau, o Poder Judiciário 

não atua isoladamente. Já existe o controle do Ministério Público e dos advogados nos 

órgãos colegiados, para a formação do chamado quinto constitucional. A participação 

do Judiciário se limita, no que concerne ao preenchimento de um quinto de vagas, à 

formação de listas tríplices das indicações efetivadas por entidades de classe do 

Ministério Público e da advocacia, com sua remessa ao Executivo, que livremente 

escolhe a quem nomear.   
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Diferentemente é o que se dá quanto ao preenchimento das vagas do STF, em que 

a escolha de seus ministros é feita pelo Senado Federal, por indicação do Presidente da 

República. Sem perder de vista a necessidade de checks and balance, inerente a um 

estado democrático de direito, na concepção madisoniana, a indicação política aproxima 

o sistema brasileiro dos modelos empíricos de estrutura judiciária, vistos anteriormente. 

Os juízes vêem nessa forma de escolha dos membros do STF uma vinculação 

inadequada e constrangedora entre o Judiciário e o Palácio do Planalto, recomendando o 

veto à nomeação de ocupantes de cargo de confiança no governo ou daqueles que 

tenham exercido tais cargos durante o mandato do agente político a quem compete a 

designação.  

São casos notórios na formação do STF os dos ministros Maurício Corrêa e 

Nélson Jobim - ambos ex-ministros da Justiça nos governos Itamar Franco e Fernando 

Henrique Cardoso. Corrêa era senador pelo Partido Socialista Democrático Brasileiro e 

foi indicado por Itamar em outubro de 1994 para ocupar a vaga do ministro Paulo 

Brossard, aposentado compulsoriamente. Jobim tomou posse no STF, em abril de 1997, 

indicado por Fernando Henrique para a vaga do Ministro Francisco Rezek, que assumiu 

vaga na Corte Internacional de Haia. Tal interferência pode se dar de modo diverso: À 

época da reforma da previdência, o então ministro Marcio Thomaz Bastos anunciou na 

imprensa que dentre os critérios para a escolha dos próximos integrantes do Supremo 

estava o de apoio irrestrito à sobredita reforma, conforme artigo publicado na Revista 

Veja (edição nº 1.748, de 16.04.2003).   

Na versão dos defensores do modelo ora adotado, a escolha dos Ministros do STF 

está em consonância com o sistema de freios e contrapesos da Constituição, que permite 

o equilíbrio entre os três Poderes. Enquanto o Poder Executivo indica, o Legislativo 
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aprova ou não a escolha dos membros do órgão de cúpula do Poder Judiciário.  Invoca-

se, ainda, a necessária limitação sobre a atuação do judiciário, uma vez que o próprio 

povo soberano tem a sua ação limitada nos termos da Constituição.  

Além disto, o Brasil adotou o critério do mandato vitalício para os juízes. A lógica 

da criação de mandatos longos (ou vitalícios) para os juízes é proporcionar maior 

segurança no emprego, para que suas preocupações acerca da manutenção do cargo ou 

da promoção não influenciem suas decisões. Assim, o abandono de mandatos curtos que 

coincidam com as eleições presidenciais e para o Congresso tende a favorecer a 

independência do Judiciário.80 

Não obstante a ressalva quanto à nomeação dos integrantes dos Tribunais 

Superiores, o arranjo institucional constitucionalmente previsto para o poder Judiciário 

confere à instituição, em relação aos demais poderes, prerrogativas suficientes para uma 

atuação independente e autônoma, tanto quanto possível em um sistema de freios e 

contrapesos, inerente a um estado democrático de direito, com a garantia para os juízes 

de decidirem de forma contrária à vontade do governante que os nomeou, na hipótese de 

serem estas vontades não-coincidentes. 

 Institucionalmente, mantém-se o monopólio da função judicante, seu poder 

procedimental e material para decidir quando e de que forma, com a liberdade para a 

definição das pautas de julgamento e dos próprios julgados, como bem demonstra a 

oscilação constante na jurisprudência, como se verá mais adiante. Este poder para 

decidir, no exemplo lançado por Comparato (2004), muito se revela em um caso em que 

os jurisdicionados se encontrem efetivamente privados do direito de serem julgados de 

forma imparcial na comarca em que são domiciliados, ele exemplifica, sem que possam 

                                                            
80 Relatório 2006 do BID (2007: 86). 
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obter o desaforamento do feito para o juízo que vier a ser designado pelo tribunal de 

segunda instância81. O particular, assim, terá de se submeter às preferências, crenças e 

interesses de um dado juiz específico. 

 

2.3.2 Autonomia e controle (âmbito externo) 

 

Moreno, Shugart e Crisp (2003) argumentam que em uma relação entre 

instituições independentes – como a do Executivo com o Judiciário, ao menos no Brasil 

pós-Constituição de 1988, em que se observou a considerável ampliação das 

prerrogativas dos juízes e a sedimentação da autonomia administrativa, financeira e 

orçamentária da instituição - não haveria accountability. Ou seja, em nível horizontal, 

de poderes independentes, sem hierarquia entre si, não se deve falar em accountability 

horizontal mas apenas em um mecanismo de trocas horizontais, reservando-se o termo 

apenas para o controle vertical que o eleitorado exerceria sobre os representantes 

escolhidos82. Independência e accountability seriam, assim, termos contraditórios. Para 

além desta independência, os autores afirmam que em sistemas presidencialistas, as 

cortes têm uma autoridade que se superpõe às várias instituições eleitas, podendo, por 

via de revisão judicial, modificar seus atos, tornando-se mais habilitados a opor suas 

                                                            
81 Suponha-se a hipótese de um juiz de direito que, em região de agudo conflito agrário, coloque-se 
objetivamente do lado dos proprietários rurais e se empenhe em julgar sistematicamente improcedentes as 
ações possessórias e reipersecutórias intentadas por essas mesmas pessoas. As regras processuais 
concernentes à suspeição não têm aí aplicação, em princípio, pois não se consegue provar algum interesse 
pessoal do magistrado na solução das lides submetidas à sua decisão. 
82 No texto original (Moreno et alii, 2000): “Any relations between institutions of officials within a 
democratic state that are not vertical are not relations of accountability. Presidential systems are peculiar 
in their establishment of several agents […] Distinct mechanisms for constituting the branches in 
presidential systems leave them with countervailing ambitions that encourage them to check and balance 
one another in a process of exchange as they carry out of their overlapping tasks”. 
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ambições às dos outros poderes. Admitindo-se ou não tais ilações, a questão do controle 

sobre a instituição controlado se coloca. 

Sobre a autonomia orçamentária, financeira e administrativa, constitucionalmente 

firmada, o duplo controle externo previsto na Constituição tem-se mostrado brando. O 

primeiro, quando da elaboração da proposta orçamentária, que é feita dentro dos limites 

estipulados com os demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias; o segundo, 

perante os Tribunais de Contas, que avaliam os gastos e não pertencem à estrutura do 

Judiciário. 

 Quanto ao controle externo exercido sobre a função judiciária propriamente dita, 

controles existem, como o efetivado pelo Ministério Público, mas a sociedade 

considerou-os insuficientes, levando à criação do Conselho Nacional de Justiça, no ano 

de 2004. As críticas tornaram-se contundentes na sociedade, com questionamentos 

quanto à eficiência dos mecanismos internos de correição, principalmente em razão do 

espírito de corpo da Instituição. Em um contexto de críticas ao chamado julgamento 

independente dos juízes, chegou-se à idéia da criação de um órgão externo. Nesse caso, 

o controle deveria atingir a função jurisdicional. Surgiram diversos argumentos 

contrários à criação de um órgão de controle externo, atentando para o perigo de 

interferência indevida na atividade jurisdicional, atingindo a independência do 

Judiciário, imprescindível para a correta distribuição da justiça.  

No exercício do controle dos atos do Judiciário, há o Conselho Nacional da 

Magistratura (Lei Orgânica da Magistratura Nacional - Lei Complementar nº 35, de 

14/3/1979). Além dele, foi criado em 2004 o Conselho Nacional de Justiça com a 

atribuição de exercer o controle sobre a atuação administrativa e financeira do Poder 

Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, sem prejuízo da 
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competência disciplinar e correcional dos tribunais, podendo avocar processos 

disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria 

com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções 

administrativas, assegurada ampla defesa, nos termos do artigo 103-B da Constituição 

Federal em vigor. 

 

2.3.3  Controle interno e hierarquia 

 

No tocante ao controle interno sobre os atos dos juízes ditos da base, constata-se 

uma crescente hierarquização, por parte da cúpula, integrada pelos Ministros dos 

Tribunais Superiores83. A princípio, hierarquia não é indicativo de menos democracia. 

Nos Estados Unidos da América, por exemplo, há os certioraris, e não se pode, por isto, 

concluir que a corte americana é menos democrática que o Supremo brasileiro84.   

No Brasil, observa-se a adoção de meios para o controle da produtividade dos 

magistrados. O Conselho Nacional de Justiça passou a avaliar a produtividade dos 

juízes brasileiros para executar, em uma segunda etapa, um projeto de fixação de metas 

mensais de produtividade a cargo dos juízes85. Esta iniciativa, a cargo do corregedor 

nacional de Justiça, ministro César Asfor Rocha, começou a ser posta em prática entre 

                                                            
83 O conceito de hierarquia é aplicado aqui para designar a cadeia de comando que se inicia nos gestores 
de topo e segue até os trabalhadores não gestores, passando sucessivamente por todos os níveis da 
estrutura organizacional. É, portanto, através da hierarquia que se estabelecem as relações de  autoridade 
formal entre superiores e subordinados e que é definida a estrutura organizacional em qualquer 
organização. 
84 Atualmente, o acesso recursal somente pode se dar por intermédio da petition for writ of certiorari, cuja 
admissão fica, primeiramente, sujeita aos critérios objetivos do Regimento Interno da Suprema Corte (U. 
S. S. C. Rules - Rule n. 10), e, em segundo lugar, ao critério subjetivo da relevância, que consiste em 
avaliação discricionária. O writ of certiorari só vai para a discuss list se pelo menos 4 dos 9 juizes 
entenderem que a questão é relevante para o país e para a sociedade de um modo geral. Se não figurar na 
lista, o recurso não é conhecido. 
85 Revista Consultor Jurídico, 26 de maio de 2008.  
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os juízes estaduais de primeira instância. 'O juiz não é acostumado a ser julgado, ele é 

acostumado a julgar', diz Rocha. 'O sistema vai estimular a competitividade entre os 

magistrados e vai criar dificuldade para aquele que produz pouco', afirma o juiz auxiliar 

Murilo Kieling, do Conselho Nacional de Justiça. É por isso que a avaliação de 

produtividade sempre foi recebida com reservas pelas entidades da magistratura. A 

maioria dos juízes alega que os processos judiciais variam de importância e 

complexidade e que tem de dedicar mais tempo para julgar os casos mais difíceis, do 

ponto de vista técnico e doutrinário, com o objetivo de não deixar brechas que 

justifiquem eventuais pedidos de anulação da sentença pelos advogados da parte 

derrotada. Isto se dará após a fase de coleta de dados, como o número de processos que 

julgam por mês, de ações distribuídas, total de audiências marcadas e realizadas, feitos 

arquivados e número de autos conclusos ao juiz há mais de cem dias. De posse destes 

dados nacionais, busca-se chegar a um diagnóstico da Justiça estadual, em um primeiro 

momento, e traçar um cenário nacional. Isso para verificar o tempo médio em que juízes 

criminais, por exemplo, decidem, qual a demanda, as condições de trabalho de cada um, 

se faltam assessores e como é a estrutura física. 

 A idéia é ampliar progressivamente a fiscalização para a segunda instância da 

Justiça estadual, para as Justiças Federal e Trabalhista e para os tribunais superiores, 

inclusive o STF. O critério de produtividade adotado pelo Conselho Nacional de Justiça 

leva em conta apenas o número de decisões proferidas mensalmente pelos magistrados, 

não considerando a estrutura da vara, o número de processos que aguardam julgamento 

e o grau de complexidade das decisões.  



  94

E há tribunais, como o  Tribunal Regional Federal da 3ª Região86, por exemplo, 

que além de divulgarem a produtividade de seus juízes, divulgam a quantidade de 

ausências de cada juiz. 

Merece destaque, ainda no tópico sobre o controle interno exercido pela cúpula do 

Judiciário, a questão da súmula vinculante, que veio a ser adotada. Koerner (1999) 

assinalava que a adoção da súmula com efeito vinculante propiciaria um sistema 

extremamente concentrado de controle da constitucionalidade, na medida em que 

associaria o método europeu, baseado num único tribunal, com a indicação de seus 

membros também de forma concentrada, isto é, como prerrogativa do Presidente da 

República com a anuência do Senado. As considerações acima adquirem mais ênfase, 

quando se sustenta que os juízes, ao operar por meio do método difuso, vêm permitindo, 

através do exercício de sua jurisprudência, a garantia de direitos individuais e coletivos 

frente a medidas tomadas pelo Poder Executivo, bem como por empresas privadas que 

prestam serviços de repercussão pública. Os defensores da súmula, regra geral, ocupam 

postos institucionais decisivos na arquitetura dos poderes republicanos, responsáveis 

pelo assessoramento jurídico do Poder Executivo, bem como por representantes dos 

órgãos de cúpula do sistema judicial. O argumento principal apresentado, por seus 

defensores, é o de que a súmula tem como objetivo superar a crise de funcionalidade 

que afeta o aparelho judicial, congestionado pela proliferação de processos idênticos nos 

tribunais superiores, cujos objetos já teriam sido decididos por reiterada jurisprudência 

desses órgãos. Paradoxalmente, se a justificativa da adoção da súmula vinculante é a de 

que esta poderia resolver o problema da quantidade de recursos, é preciso registrar que 

o sistema recursal não foi objeto de debate nesse processo de reforma. Um dado 

                                                            
86 Revista Consultor Jurídico, 8 de junho de 2008  
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importante refere-se ao fato de que a Administração Pública e o conjunto de suas 

autarquias e fundações detêm privilégios recursais os quais são utilizados como 

procedimentos protelatórios. Embora seja discutível a adoção da súmula vinculante 

como um instrumento adequado para sanar os problemas da crise do controle de 

constitucionalidade difuso, sem que venha desencadear disfunções de outra natureza, 

sua aprovação foi referendada pelo plenário da Câmara dos Deputados.  

A recém-promulgada súmula vinculante teria implicado, assim, uma redução da 

esfera de atuação dos juízes, acentuando o conflito de interesses havido no âmbito 

interno do Judiciário. Em artigo publicado na Revista do Centro de Estudos Jurídicos 

(2003), o ex-presidente da Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, juiz 

Hugo Cavalcanti, denuncia que a Reforma do Poder Judiciário no Brasil foi traçada 

pelas linhas do Banco Mundial, a partir de 1999, no bojo do projeto neoliberal 

implementado no País, com a preocupação de se evitar a reprodução dos efeitos 

maléficos ocorridos na América Latina. O magistrado discorre sobre a interferência do 

capital internacional nos processos de reforma do Poder Judiciário,87 antes de apontar o 

posicionamento contrário da Magistratura brasileira no tocante à súmula vinculante, em 

face das limitações que implicariam tal aprovação. Argumenta que a referida classe 

defende a proposta alternativa denominada “súmula impeditiva de recursos”, por 

considerá-la mais racional e inofensiva à independência do juiz. 88 

  
                                                            
87 Verificada a partir da elaboração do Documento Técnico n. 319/96, produzido pelos Estados 

Unidos e publicado pelo Banco Mundial, com o escopo de aprimorar a qualidade na prestação de 
serviços, reduzir a morosidade, ampliar o acesso à Justiça e implantar Mecanismos Alternativos de 
Resolução de Conflitos – MARC, em conformidade com os interesses e padrões internacionais. 

88 A diferença é que, no caso da súmula impeditiva de recursos, serão irrecorríveis as decisões que 
interpretarem um tratado ou lei federal de acordo com o entendimento firmado neste tipo de súmula. Não 
obstante, a decisão que recebe ou nega seguimento ao recurso poderá, ela mesma, ser recorrida. E o STF 
pode rever decisões do STJ e do TST, o que torna ineficaz a medida de agilização processual.  
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2.3.4   Critérios de promoção e de remoção na carreira 

 

Outro aspecto que afeta diretamente os interesses pessoais dos Juízes e, por 

conseguinte, seu nível de independência, refere-se aos critérios para promoções e 

remoções do Poder Judiciário. A Associação Juízes para Democracia sai em defesa da 

objetividade destas promoções e remoções, manifestando na Imprensa a sua 

preocupação com a ausência de critérios objetivos para tanto. Alega que o deslocamento 

horizontal (remoção) e vertical (promoção), embora reflita diretamente os interesses dos 

magistrados, igualmente repercute no provimento de varas especializadas, nas quais são 

decididas matérias específicas de interesse do Estado, de grupos econômicos ou da 

sociedade, bem como na ordem de chegada dos juízes aos Tribunais e na composição, 

pelo critério da antiguidade, da metade dos órgãos especiais, elite institucional da 

magistratura. Somente juízes escolhidos sem injunções capazes de lhes retirar a 

autonomia e que, por isso, atuam com independência funcional e descomprometidos 

com quem os haja escolhido, podem promover julgamentos em prol da democracia, da 

instituição efetiva de um Estado de Direito e de uma sociedade justa, que assegure o 

primado da dignidade da pessoa humana.  

Embora a Constituição Federal haja previsto para o Judiciário brasileiro uma 

estrutura descentralizada, em que todos os juízes, cada um deles, pode livremente 

interpretar a lei e a própria Constituição, sem relação de hierarquia com o Presidente do 

Supremo Tribunal Federal nem de qualquer Tribunal,89  há diversos incentivos para o 

alinhamento dos juízes das instâncias inferiores com o entendimento do STF. Exemplo 

disto é citado por Ferrão & Ribeiro (2006), o de que metade da promoção dos juízes é 

                                                            
89 O Presidente do Supremo não pode avocar (chamar para si) o julgamento de um processo distribuído a 
um juiz, nem pode impedi-lo de atuar, ou determinar que profira tal ou qual decisão – 



  97

feita por mérito, sendo um dos quesitos do mérito a proporção de decisões mantidas 

pelas instâncias superiores. 

A respeito do tema, Vieira (1994) assinala que “não contando o sistema jurídico 

brasileiro com o princípio do stare decisis, existente no mundo de tradição common law, 

fica muito vulnerabilizada a autoridade dos tribunais superiores, especialmente a do 

STF. Ao declarar a constitucionalidade de uma lei, numa ação direta de 

inconstitucionalidade, ou num recurso extraordinário, o STF não conta com a fidelidade 

dos demais órgãos do Judiciário.” Como visto no parágrafo anterior, esta liberdade de 

atuação é desestimulada. 

A mesma Associação se insurgiu, ainda, contra a concentração de liminares nas 

mãos de vice-presidentes, o que desvirtuaria o princípio do juiz natural. Além disto, 

divulgou nota em torno do que ela nomina de “restrições à democracia nos tribunais”, 

condenando decisão liminar do STF proferida em Ações Direta de 

Inconstitucionalidade, no sentido de limitar a participação nas eleições do Tribunal de 

Justiça de São Paulo aos três desembargadores mais antigos. Argumentam que, após tal 

decisão, mesmo que os Órgãos Especiais possam ser compostos por metade de 

membros eleitos, só os mais antigos entre os mais antigos estão aptos a disputar órgãos 

de direção.  

Neste ponto, quando a entidade condena o ato do  STF de considerar válidas as  

normas da Lei da Organização da Magistratura, por serem supostamente típicas da 

“gerontocracia”, percebe-se a defesa do interesse não do Judiciário, em si mesmo 

considerado, mas dos juízes ingressos a menos tempo na instituição, o que poderia 

indicar um antagonismo entre os interesses de um e de outro grupos. 
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Na tentativa de reverter o grau de dependência observado, o  1º Fórum Mundial de 

Juízes, evento paralelo ao Fórum Social Mundial realizado em janeiro de 2002, em 

Porto Alegre – RS, procurou divulgar e reafirmar as conclusões do XVII Congresso 

Brasileiro de Magistrados, realizado em outubro de 2001, em Natal – RN, sobre a 

reforma do Poder Judiciário. Impende destacar, da Carta de Natal, as seguintes 

proposições atinentes ao controle e democratização da Instituição: 

1. eleições diretas, pelo voto de todos os juízes vitalícios, para os órgãos diretivos 

dos tribunais, admitindo-se a possibilidade constitucional de sua instituição pelos 

tribunais estaduais, mediante proposta de emenda às respectivas constituições; 

2. criação de ouvidorias, em todos os tribunais, para o estabelecimento de vias de 

comunicação direta com a sociedade; 

3. repúdio ao nepotismo, com vedação normativa expressa dessa prática 

relativamente aos três poderes; 

4. eleições, por todos os juízes vitalícios, de metade da composição dos órgãos 

especiais dos tribunais, sendo a outra metade composta pelo critério de antigüidade; 

5. proibição de sessões secretas e exigência de fundamentação de todas as 

decisões administrativas dos tribunais; 

6. participação de magistrados, escolhidos pelo voto direto de todos os juízes, na 

composição de conselhos de justiça e da magistratura e 

7. repúdio à possibilidade de demissão de juízes por decisão administrativa, por 

configurar quebra da garantia da vitaliciedade indispensável à liberdade de 

julgamento e às garantias constitucionais dos cidadãos. 
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Constata-se que muitas das sugestões da magistratura para a Reforma do Poder 

Judiciário foram acolhidas pelos Relatores da matéria no Congresso Nacional.Quanto ao 

primeiro item da enumeração precedente, verifica-se que o Substitutivo aprovado na 

Câmara e o do Relator da matéria no Senado não adotaram a eleição direta dos órgãos 

diretivos dos tribunais, não obstante as manifestações da magistratura favoráveis a essa 

alteração constitucional. A criação de ouvidorias consta dos Substitutivos citados, mas 

não seriam integrantes da estrutura do Judiciário. O repúdio ao nepotismo vem expresso 

no Substitutivo elaborado pelo Senador Bernardo Cabral, mas não logrou aprovação na 

Câmara dos Deputados. O texto do Senado, que ainda será votado no plenário, veda aos 

juízes nomear, a qualquer título, cônjuge ou parentes consangüíneos ou afins, até o 

segundo grau, inclusive, ou por adoção, na estrutura do Poder Judiciário, exceto 

provimento de cargo efetivo em virtude de concurso público.  

Todavia, a idéia de realização de eleições, por todos os juízes vitalícios, de metade 

da composição dos órgãos especiais dos tribunais, sendo a outra metade composta pelo 

critério de antigüidade, não foi acolhida pelos Relatores da Reforma do Judiciário. A 

Deputada Zulaiê Cobra sugeriu, em seu parecer, o provimento de metade das vagas por 

antigüidade e a outra metade por eleição pelo tribunal pleno, o que foi aprovado pelo 

plenário da Câmara dos Deputados. Os Substitutivos em discussão no Congresso 

estabelecem, entre os princípios a serem seguidos pelo Poder Judiciário, o de que todos 

os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as 

decisões, sob pena de nulidade. A lei poderá limitar a presença a determinados atos, às 

próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a 

preservação do direito à intimidade do interessado não prejudique o interesse público à 

informação. 
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As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, 

sendo as disciplinares tomadas pela maioria absoluta de seus membros. O Substitutivo 

do Senado estende a determinação atinente às decisões administrativas ao Conselho 

Nacional de Justiça. Quanto às indicações para o Conselho Nacional de Justiça, a 

proposta em elaboração no Senado suprimiu as indicações de juízes estaduais pelo STF, 

permitindo maior participação da magistratura de primeiro grau na escolha do 

desembargador e do juiz de direito escolhidos para integrar o Conselho. Por fim, a 

possibilidade de demissão de juízes por decisão administrativa do Conselho Nacional de 

Justiça foi suprimida do texto da Reforma no Senado, atendendo a pleito da Associação 

dos Magistrados Brasileiros, ao entendimento de que representaria uma ameaça à 

vitaliciedade do juiz. 

 

2.3.5   Corporativismo 

 

Sobre o corporativismo havido no Judiciário brasileiro. Teixeira (2001) aponta a 

atuação corporativa de seus membros nas questões salariais. A cúpula da instituição 

conta com o interesse corporativo para o alinhamento na questão remuneratória e para 

obtenção de vantagens indiretas (melhoria da estrutura favorecendo a formação de 

gabinete pelos desembargadores).   

Sobre o alto custo de manutenção do Judiciário brasileiro, merece comentário o 

relatório Diagnóstico do Judiciário, realizado em 2004 pela Fundação Getúlio Vargas – 

São Paulo, para a Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça90,  a 

apontar que nas comparações internacionais, com base no ano de 2000, o Brasil figurou 

                                                            
90 Fonte: site na internet http://www.mj.gov.br/reforma/index.htm em 20.02.2007. 
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na pior posição, quanto à participação das despesas do Judiciário no total da despesa do 

setor público, com 3,66%. 

Não por acaso, os salários dos juízes no Brasil, na esfera federal, quando 

comparados com os de outros países, em 2000, se situaram no topo do ranking, 

conforme dados do Banco Mundial, quando medidos em PPPD - dólares corrigidos pela 

paridade do poder de compra (apud. Ministério da Justiça, 2004). 

A Figura 1 representa o ranking das despesas. Nesta avaliação, o Brasil figurou na 

segunda pior posição, só ultrapassado pela Itália. Esta despesa atingiu 9,84 milhões de 

dólares por 100.000 habitantes, contra uma média internacional de 2,04, ou seja, 4,8 

vezes esta média.91 

 

Figura 1: Despesa do Judiciário (eixo vertical) versus despesa total do setor público 
               (Em milhões de USD pela PPP por 100.000 habitantes) 
 

 
Fonte: Fundação Getúlio Vargas (2005). 

                                                            
91 O índice compara-se a uma média internacional de 0,97% e a uma posição compatível na reta de 
regressão de 0,86%, em função do valor das despesas totais do setor público. Este excedente de 2,80 
pontos percentuais, aplicado sobre a despesa total da União e Estados ocorrida em 2002, em valores de 
maio de 2004, representaria um adicional de custo do sistema judiciário brasileiro de R$ 23,6 bilhões por 
ano. 
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PARTE III  

CONCLUSÃO 

 

A judicialização da política, no sentido de expansão da atuação dos tribunais e 

dos juízes, com a conseqüente redução de atuação das esferas política e administrativa,  

pode ser bem observada no Brasil, no sentido de julgadores como legisladores 

negativos, sem que usurpem diretamente as funções do Legislativo ou do Executivo no 

exercício do controle da constitucionalidade em função da aplicação (ou afastamento) 

das leis já existentes, conforme a ampliação de poderes atribuídos ao Judiciário pela 

Constituição de 1988.  

Todavia, os juízes não tem a isto se limitado. O Supremo Tribunal Federal, assim 

como alguns tribunais superiores, tem assumido uma postura mais ativista neste 

controle de constitucionalidade de leis. E, sob este aspecto, a judicialização brasileira 

se atrelaria a um outro fator: a disfuncionalidade do Legislativo, que tem deixado de 

cumprir sua principal função: a de criar leis. O mau funcionamento de um dos poderes 

repercute no delicado equilíbrio entre eles, levando a distorções e disfuncionalidades, 

como a ora apontada. Colhe-se diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal em 

casos nos quais a omissão legislativa, uma vez caracterizada como inconstitucional, 

ensejou uma verdadeira atividade criativa de normas, no suprimento de lacunas e 

vácuo jurídicos. Neste contexto, o papel do Judiciário e, em particular, do Supremo 

Tribunal Federal não se esgota simplesmente na função de bloquear decisões 

representativas.  

Assim, a conclusão posta no Relatório BID 2006, de que o Judiciário brasileiro 

tem exercido de forma bastante ativa os papéis de ator com poder de veto, ator com 
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poder de decisão e árbitro imparcial, se confirma. A interferência dos juízes na 

capacidade de implementação das mudanças políticas pelo Executivo se perfaz tanto 

quando o poder de revisão judicial é efetivamente exercido, como quando o tomador de 

decisões é levado a considerá-lo no processo de criação ou de implementação dos atos 

normativos, que podem vir a ser revertidos, se esta for a preferência do juiz, como ator 

institucional. 

Na prática dos órgãos judiciais brasileiros, principalmente na rotina das instâncias 

inferiores, é pouco relevante que um ato normativo do Executivo (caso das medidas 

provisórias) gere efeitos imediatamente. O custo inerente à reversão existe, mas ele não 

teria este poder inibitório. Os atos normativos são revertidos amiúde, sendo suspensa 

sua aplicabilidade por meras decisões judiciais liminares. 

Em um processo judicial, as partes assumem o custo inerente ao tempo para 

obterem uma decisão final, ao proporem suas ações, assim como os juízes, ao 

proferirem decisões precárias, no início dos processos, e sentenças sujeitas a diversos 

recursos, que permanecerão surtindo efeitos enquanto não se tornar definitivo julgado 

em contrário sentido, o que tem demorado a acontecer, em face da morosidade do 

Judiciário. Assim, a competência atribuída a cada juiz, no território brasileiro, para 

suspender a implementação de um ato do Executivo, afeta a capacidade do governante 

de manter a mudança política, uma vez tendo sido implementada. 

O alto congestionamento verificado na justiça do 1º Grau, comum ou de varas 

especializadas, federal ou estadual, em relação aos tribunais superiores, no Brasil, revela 

a intensidade da movimentação processual nas instâncias inferiores e o maior atrito de 

interesses nesta arena, o que expande o número de atores em condições de impor suas 
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preferências no controle difuso da constitucionalidade dos atos normativos do 

Executivo. 

E diversos estudos têm demonstrado quão falaciosa é a idéia de que os juízes 

brasileiros apresentariam um forte viés conservador na manutenção dos atos do 

Executivo, ou de ser o Judiciário um poder cego ou amorfo, sem independência, como 

mera burocracia aplicadora de decisões políticas previamente definidas. Até porque os 

juízes detém poder mesmo enquanto não proferem nenhuma decisão. Não decidir 

também é relevante. O controle de constitucionalidade se sedimentaria como o  mais 

importante e mais ativo mecanismo de intervenção da autoridade judicial na vida 

política – em que se destacam a corte constitucional e a interpretação constitucional. 

Quando os judiciários tornam-se ativos como atores com poder de veto, as 

políticas tenderiam a uma maior estabilidade, porque para haver a mudança teria de ser 

atendida a preferência de mais um ator institucional, com a constituição e as leis 

existentes, e também com as preferências de outros atores que podem atuar por meio do 

Judiciário para questionar as alterações nas políticas. A questão é a de se saber se a 

estabilidade é mais desejável que a mudança, em cada contexto político, em 

determinada conjuntura. De outra parte, ao assumir este papel, o Judiciário pode tornar 

as políticas menos adaptáveis, dependendo de como suas preferências conjugam-se com 

as preferências do Executivo e do Legislativo.  

Neste passo, há uma relação de causalidade – embora tais causas não sejam 

suficientes - entre o desenho institucional firmado para o Judiciário na Constituição 

Federal em vigor (em que o controle de constitucionalidade das leis é atribuído a  todos 

os juízes no território brasileiro, na modalidade difusa) e a dificuldade que tal difusão de 

poder representa para o processo de implementação de políticas pelo Executivo no 
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Brasil, com reflexos altamente relevantes sobre o comportamento dos cidadãos, como 

potenciais litigantes em processos judiciais, e dos governantes.  

Reproduz-se, neste jogo, a fricção entre os paradigmas do constitucionalismo e da 

democracia, conjugados que estão em um estado democrático de direito, direção para a 

qual intenta caminhar o Brasil, conforme anunciado em sua Carta Magna. Ocorre que, 

como uma instituição não submetida ao crivo eleitoral, o Judiciário não teria de ser, 

necessariamente, antidemocrático; na visão de Vieira (2002), ao limitar o resultado, 

nesta dimensão, tal instituição poderia, paradoxalmente, habilitar a própria democracia, 

assegurando seus princípios éticos por via do pré-comprometimento constitucional.  

E quanto aos excessos? A realização do ideal do governo das leis se dá quando o 

Judiciário, no exercício da revisão judicial e do controle de constitucionalidade, 

assegura a vontade da Constituição, não as de seus próprios Ministros. Isto porque não 

haveria uma esfera de discricionariedade judicial, da simples decisão pela decisão, mas 

uma vinculação à decisão mais justa, perseguida por via de um processo de 

argumentação racional e controlável, com fundamentos também racionais e 

controláveis, atendendo aos princípios de justiça, certeza e previsibilidade jurídicas, nos 

termos da Constituição. Diante da idéia de que um novo mecanismo de controle seja 

criado para as decisões que extrapolem a competência do STF, invadindo o campo dos 

demais poderes, surge nova indagação: quem controlaria o novo controlador? Se os 

ministros do STF não respondem perante ninguém - eis a dura verdade - restam a auto-

contenção e a crítica contundente da sociedade como os únicos remédios aos excessos.  

A partir das mudanças impostas pelo Texto Constitucional de 1988, o Judiciário 

passou, pois, a assumir o papel de árbitro da política nacional, neutralizando conflitos e 

garantindo a continuidade e a harmonia do sistema político, exercendo uma espécie de 
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Poder Moderador – guardadas as enormes distinções – do império, efetivado em 

diversos momentos da vida republicana brasileira pelas forças armadas. A se admitir 

esta hipótese, a atribuição de tal poder a um órgão civil, o qual está obrigado a deliberar 

nos limites do texto da Constituição, já implicaria uma evolução no sistema político 

brasileiro.  
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ANEXO I 

 

ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA BRASILEIRA 

 

O Poder Judiciário é tratado no Capítulo III da Constituição Federal, que dispõe 

sobre a composição e competência de seus diversos órgãos, sobre as garantias da 

magistratura, sobre sua autonomia administrativa e financeira e sobre as linhas mestras 

do Estatuto da Magistratura. 

 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) 

O STF tem a competência de exercer o controle concentrado da 

constitucionalidade de leis e atos normativos federais e estaduais, de julgar 

determinadas autoridades federais, como o Presidente da República, em infrações 

penais, além de outras, elencadas no art. 102 da Constituição Federal. 

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) 

O STJ cumpre o papel de guardião da lei federal, recebendo recursos de decisões 

judiciais que a contrariem. Cabe também a este órgão julgar os crimes comuns 

praticados por governadores e outras autoridades. Suas competências estão descritas no 

art. 105 da Constituição Federal. 

14 Organização da Justiça Brasileira 

JUSTIÇA FEDERAL: TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E JUÍZES FEDERAIS 

À Justiça Federal cabe julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou 

empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 
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oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça 

Eleitoral e à Justiça do Trabalho, bem como as demais causas previstas no art. 109 da 

Constituição Federal. 

Aos Tribunais Regionais Federais cabe julgar, em grau de recurso, as causas 

decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência 

federal da área de sua jurisdição. Existem hoje cinco Tribunais Regionais Federais no 

país, cada um englobando um conjunto de estados de determinada região. 

A Justiça Federal compreende ainda os Juizados Especiais Federais, compostos de 

juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a 

execução das causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor 

potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas 

hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes 

de primeiro grau (Lei 10.259/01). 

 

JUSTIÇA DO TRABALHO: TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, TRIBUNAIS 

REGIONAIS DO TRABALHO E JUÍZES DO TRABALHO 

À Justiça do Trabalho cabe conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos 

entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito público externo e da 

Administração Pública direta e indireta e, na forma da lei, outras controvérsias 

decorrentes da relação de trabalho, bem como os litígios que tenham origem no 

cumprimento de suas próprias sentenças, inclusive coletivas. 

A competência dos Tribunais Regionais de Trabalho, que hoje são 24 no país, e 

do Tribunal Superior do Trabalho, composto por 17 Ministros, não são expressamente 

estabelecidas pela Constituição Federal, o que cabe a lei ordinária. 
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JUSTIÇA ELEITORAL : TRIBUNAIS E JUÍZES ELEITORAIS 

À Justiça Eleitoral compete o julgamento de ações envolvendo o pleito eleitoral e 

sua lisura. A Constituição Federal remete à lei o detalhamento das competências dos 

juízes eleitorais, dos Tribunais Regionais Eleitorais (há um na capital de cada estado e 

no DF) e do Tribunal Superior Eleitoral (mínimo de sete Ministros). 

 

JUSTIÇA MILITAR: TRIBUNAIS E JUÍZES MILITARES 

À Justiça Militar da União compete processar e julgar os crimes militares 

previstos em lei. A Constituição Federal remete à lei o detalhamento das competências 

dos juízes militares, dos Tribunais Militares (são 12 Circunscrições da Justiça Militar no 

país) e do Superior Tribunal Militar, que é composto por 15 Ministros. 

 

JUSTIÇA ESTADUAL: TRIBUNAIS E JUÍZES ESTADUAIS 

A Constituição Federal delega aos Estados a competência de organizar sua própria 

Justiça, sendo definida a competência na Constituição do Estado. A Justiça Estadual 

compreende um Tribunal de Justiça por Estado, com a competência de analisar recursos 

das decisões proferidas em 1ª instância estadual, dentre outras. Alguns estados 

constituem, ao lado do Tribunal de Justiça, Tribunais de Alçada, com competências para 

causas específicas, determinadas pelas normas da organização judiciária local. 

A Constituição Federal prevê ainda a possibilidade de a lei estadual criar a Justiça 

Militar estadual (em estados onde o efetivo da Polícia Militar seja superior a 20 mil 

integrantes) com competência para processar e julgar os policiais militares e bombeiros 

militares nos crimes militares definidos em lei. 
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A Justiça Estadual compreende também os Juizados Especiais Estaduais, 

compostos de juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o 

julgamento e a execução das causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de 

menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, 

nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de 

juízes de 1º grau (Lei 9.099/95). 


