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RESUMO 

 
Este trabalho procura identificar na doutrina e na jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal limites explícitos na atuação do Poder Judiciário no denominado controle 
judicial de políticas públicas. Não são raras as vezes em que os gestores públicos se 
vêem compelidos a adotar determinadas providências em matérias de políticas 
públicas contrárias às diretrizes instituídas por força de decisões judiciais. A 
participação ativa do Poder Judiciário na gestão pública pode ser sentida em todos 
os níveis e segmentos da administração pública, alcançando tantos as políticas 
nacionais quanto às locais. Essa presença judicial marcante desperta uma série de 
questionamentos, especialmente por parte dos administradores públicos, acerca da 
legitimidade e os limites dessa ingerência.  A princípio, ela é vista apenas como 
consequencia natural e inevitável do exercício da função jurisdicional, não 
representando, assim, violação ao pacto republicano. Todavia, em última análise, 
significa um alargamento da influência do Judiciário sobre todos os aspectos da vida 
social, com a conseqüente redução da esfera de competência dos demais poderes, 
em especial, no que pertine aos estudos desenvolvidos neste trabalho, do Poder 
Executivo. De acordo com alguns autores, a exemplo de Luís Roberto Barroso, 
Loiane Prado Verbicaro, Gisele Silva Araújo, a imposição de providências pelo 
Poder Judiciário ao Poder Executivo, se adotada de forma corriqueira e ilimitada, 
coloca em risco o constitucionalismo democrático, na medida em que atinge 
diretamente a clássica separação dos poderes. O fenômeno comumente 
denominado de “judicialização da política, apesar de contemporâneo, suscita, como 
dito dúvidas sobre a legitimidade e os limites de intervenção judicial em questões 
que, até bem pouco tempo, eram tidas como de cunho eminentemente político. No 
estudo realizado, foram abordadas as principais obras e trabalhos relacionadas ao 
tema, nomeadamente sobre a teoria separação de poderes, da judicialização da 
política e do controle judicial de políticas públicas. A partir desse estudo, verificou-se 
que, embora, na maioria dos textos, se reconheça a legitimidade da atuação judicial, 
pouco se escreveu sobre os limites já reconhecidos. Em face disso, tornou-se 
relevante empreender uma pesquisa na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 
mediante a qual foi possível encontrar alguns julgados da excelsa corte versando 
sobre questões políticas e o controle judicial de políticas públicas e, ainda que 
indiretamente, sobre os limites procurados. O trabalho iniciou-se com o 
levantamento das obras relacionadas à pesquisa, efetivado em livrarias, bibliotecas 
e em sites da Internet com conteúdo científico, seguido da pré-seleção e da 
obtenção, por aquisição, empréstimo ou simples consulta, daqueles que guardavam 
maior afinidade com o objeto da pesquisa. Num segundo momento, foi feita a leitura 
e o fichamento dessas obras, que, em seguida, deu lugar à redação provisória dos 
primeiros três capítulos do trabalho. Feito isso, partiu-se para a pesquisa 
jurisprudencial tanto na página do Supremo Tribunal Federal na Internet 
oportunidade em que foram identificadas as primeiras decisões relacionadas ao 
objeto da pesquisa. Além delas, outras foram coletadas a partir de livros tratando 
especificamente de decisões políticas proferidas pela Corte Suprema. Finalizadas as 
buscas, foi redigido o último capítulo expondo os achados que serviram de base à 
definição de limites para a atuação do Poder Judiciário no controle e implementação 
de políticas públicas. Considerou-se, ao final, os limites implícitos e explícitos da 
atuação judicial no controle judicial de políticas públicas, como sendo aqueles 
decorrentes da própria atividade judicial, porém, com algumas especificidades. 
 
Palavras-chave: Judiciário – Políticas públicas – Intervenção – Limites 



ABSTRACT 
 
This work looks for to identify in the doctrine and the jurisprudence of the Supreme 
Federal Court some explicit limits in the performance of the Judiciary Power in the 
called judicial control of public politics. The times are not rare where the public 
managers if see compelled to adopt definitive steps in substances of contrary public 
politics to the lines of direction instituted for force of sentences. The active 
participation of the Judiciary Power in the public administration can be felt in all the 
levels and segments of the public administration, reaching as much the national 
politics how much to the places. This fort judicial presence awakes a series of 
questionings, especially on the part of the public administrators, concerning the 
legitimacy and the limits of this mediation. The principle, it is seen as natural 
consequence and only inevitable of the exercise of the jurisdictional function, not 
representing, thus, breaking to the republican pact. However, in last analysis, it 
means a widening of the influence of Judiciary on all the aspects of the social life, 
with the consequent reduction of the sphere of ability of the too much powers, in 
special, what pertine to the studies developed in this work, of the Executive. In 
accordance with some authors, the example of Luis Robert Barroso, Loiane Prado 
Verbicaro and Gisele Silva Araújo, the imposition of steps for the Judiciary Power to 
the Executive, if adopted of current and limitless form, place the democratic 
constitutionalism at risk, in the measure where he directly reaches the classic 
separation being able of them. The phenomenon customary called of “judicialização 
of the politics”, although contemporary, excites, as said doubts on the legitimacy and 
the limits of judicial intervention in questions that, until good little time, were had as of 
matrix eminently politician. In the carried through study, the main workmanships and 
works related to the subject had been boarded, nominated on the theory separation 
of powers, of the judicialização of the politics and the judicial control of public politics. 
From this study, it was verified that, even so, in the majority of the texts, if it 
recognizes the legitimacy of the judicial performance, little was written on the 
recognized limits already. In face of this, one became excellent to undertake a 
research in the jurisprudence of the Supreme Federal Court, by means of which it 
was possible to find some judgeships of supreme cut turning on questions politics 
and the judicial control of public politics and, despite indirectly, on the looked limits. 
The work was initiated with the survey of the workmanships related to the research, 
accomplished in bookstores, libraries and in sites of the Internet with scientific 
content, followed of the daily pay-election and the attainment, for acquisition, loan or 
simple consultation, of that they kept to greater affinity with the object of the 
research. At as a moment, it was made the reading and the collect of these 
workmanships, that, after that, place gave to the provisory writing of first the three 
chapters of the work. Made this, chance was broken in such a way for the 
jurisprudence research in the page of the Supreme Federal Court in the Internet 
where the first related decisions had been identified to the object of the research. 
Beyond them, others had been collected from books treating specifically to decisions 
politics pronounced for the Supreme Cut. Finished the searches, the last chapter was 
written displaying the findings that had served of base to the definition of limits for the 
performance of the Judiciary Power in the control and implementation of public 
politics. It was considered, to the implicit and explicit end, limits of the judicial 
performance in the judicial control of public politics, as being those decurrent ones of 
the proper judicial activity, however, with some specific characteristics. 
 
Keywords: Judiciary - Public politics – Intervention - Limits 
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INTRODUÇÃO 
 

Durante todo o período da ditadura militar iniciada com o golpe de 1964, o 

povo brasileiro sofreu graves restrições em seus direitos de liberdade, de expressão, 

de propriedade e até do direito à vida, vindo a tê-los restabelecidos, pelo menos 

formalmente, com a promulgação da nova Constituição da República, ocorrida em 5 

de outubro de 1988. 

Devido às inúmeras privações verificadas no período ditatorial, que mal tinha 

acabado de encerrar quando foi convocada a assembléia nacional constituinte em 

1987, cada segmento da sociedade procurou resguardar ao máximo, através do 

texto constitucional, todos os direitos e garantias até então violados. 

Foi a partir desse fenômeno que o Poder Judiciário passou a ter competência 

para apreciar e decidir quase todas as questões surgidas no seio da sociedade, o 

que, inevitavelmente, ampliou o papel do Judiciário, tornando-o muito mais ativo na 

vida do país. Esse Poder passou a desempenhar a função de guardião da 

Constituição, a fim de consagrar os direitos fundamentais e a proteção da estrutura 

institucional do Estado Democrático de Direito. 

Disso resulta que as regras, princípios e valores constitucionais podem 

inspirar os juízes, de acordo com a interpretação que acerca deles façam, a não ter 

limites, a não ser os de sua própria consciência, quando tiverem que decidir um caso 

concreto envolvendo apenas particulares ou mesmo o poder público. 

Para determinada corrente do pensamento jurídico e político, sempre que a 

questão estiver relacionada com o controle de legalidade ou de constitucionalidade, 

sejam eles formais ou materiais, o Judiciário, através de seus órgãos, não só pode, 

mas deve decidir segundo suas convicções, independentemente de afetar ou não a 

opção política feita pelo chefe do Poder Executivo. 

Este, todavia, não é o entendimento de outro grupo de pensadores que se 

posiciona contrariamente a tal possibilidade, entendendo que a ausência de limites, 

definidos para a atuação do Poder Judiciário na hipótese apontada, pode ocasionar 

uma crise para a democracia. 

Em que pesem as discussões em torno do assunto, não se pode deixar de 

reconhecer que limites devem existir, não só ao Poder Judiciário, mas também aos 

demais Poderes, pois, do contrário, restaria inócua a garantia de separação dos 

poderes positivada no art. 2° da Constituição Feder al de 1988, segundo a qual, "são 
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Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e 

o Judiciário". 

Atualmente, diante de inúmeras decisões judiciais obrigando o Executivo a 

efetivar algumas políticas públicas, tem-se discutido, no meio jurídico e político, se o 

Poder Judiciário, a pretexto de se desincumbir de sua missão constitucional de 

controlar a constitucionalidade dos atos do Poder Público, pode intervir no âmbito de 

competência do Poder Legislativo e do Poder Executivo, no primeiro caso alterando 

a legislação por meio de interpretações e, no segundo, determinando a adoção de 

medidas tendentes à efetivação de políticas públicas. 

Ora, se deve prevalecer, no Estado, o princípio da separação dos poderes, 

como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil e de todo Estado 

Democrático, inclusive, devem também existir limites ao controle judicial dos atos do 

poder público. 

O controle judicial de políticas públicas tem provocado reações diversas entre 

os autores. É um tema muito debatido nos últimos tempos devido a sua relevância 

para a sociedade, que espera a garantia de seus direitos assegurados 

constitucionalmente, e pela compreensão do Estado Democrático de Direito que 

dele emerge. 

Falar em controle judicial é questionar a possibilidade e o grau de intervenção 

do Judiciário em determinado conflito de interesses.  

Ao se referir a políticas públicas, pensa-se em um conjunto de atividades 

voltadas ao atendimento de necessidades sociais, econômicas e políticas da 

coletividade, geralmente, buscando a diminuição das diferenças sócio-econômicas 

entre a população. As políticas públicas devem ser programadas e executadas pelo 

Poder Público na busca do bem comum. 

O presente trabalho analisa a questão do controle judicial de políticas 

públicas, tecendo um estudo a respeito dos limites dessa atuação do Judiciário. Ao 

dele são estudados os problemas relativos aos parâmetros do controle judicial sobre 

políticas públicas; à compatibilização do controle judicial de políticas públicas e ao 

princípio da separação dos poderes; aos limites do Poder Judiciário e à necessidade 

de se garantir a efetivação dos direitos fundamentais. 

O interesse pelo tema teve origem no ano de 2005, quando realizando uma 

pesquisa na Internet em busca de novos temas jurídicos, deparei-me com um livro 

de Direito intitulado de “O Controle Judicial de Políticas Públicas”. A temática me 
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despertou o interesse, e serviu de base para nortear o trabalho que vinha sendo 

desenvolvido por mim, na condição de diretor de secretaria do primeiro Juizado 

Especial Federal, cuja missão institucional era ampliar o acesso à Justiça e dar 

celeridade às causas de menor valor econômico. 

Já naquela época, percebi que as causas propostas perante a Justiça Federal 

envolvem, em sua maioria, questões atinentes à efetivação de políticas públicas, 

como saúde, educação, previdência e assistência social, preservação do patrimônio 

público, entre outras. 

Ao ser transferido para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, onde passei 

a ocupar o cargo de assessor de desembargador, cujas atribuições são as de 

prestar auxílio ao aludido magistrado no julgamento dos recursos interpostos contra 

decisões e sentenças prolatadas por juízes de primeiro grau, o interesse pelo tema 

foi ainda maior. É que há no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com sede em 

Recife-PE e jurisdição sobre os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas e Sergipe – assim como nos outros tribunais regionais 

federais do país -, em grau de recurso, muitas causas em que se discute 

diretamente as ações ou omissões do poder público atinentes à efetivação das 

políticas públicas em âmbito nacional, estadual e municipal. 

Muitos estudos já foram realizados sobre o tema do controle judicial de 

políticas públicas, especialmente por juízes e membros do ministério público. 

Embora venha se defendendo o referido controle, nenhuma das obras a que tive 

acesso abordou suficientemente os limites impostos ao Poder Judiciário no controle 

judicial de políticas públicas. 

A resposta a esta questão é de grande relevância para o julgamento dos 

feitos de competência da Justiça Federal, haja vista que, como dito, as causas que 

nela tramitam envolvem sobretudo ações e omissões do poder público relacionadas 

à implementação de políticas públicas. Esta foi a principal razão para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa desenvolvida é do tipo exploratória, uma 

que tem por finalidade proporcionar maior familiaridade com o problema e torná-lo 

mais explícito. No tocante aos procedimentos técnicos, classifica-se a pesquisa 

como de natureza bibliográfica e documental, tendo em vista que, em um primeiro 

momento, é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e trabalhos científicos e, num segundo momento, vale-se de 



16 

material sujeito a tratamento analítico, qual seja, as decisões do STF envolvendo o 

controle judicial de políticas públicas e seus limites. Utiliza-se tanto o método de 

abordagem dedutivo, especialmente na parte da pesquisa bibliográfica, quanto o 

indutivo, ao buscarmos o entendimento da Suprema Corte a partir de decisões 

proferidas em casos específicos e individuais. Com referência à técnica de coleta de 

dados e sua análise propriamente dita, a pesquisa dirige-se a dados primários que 

são analisados qualitativamente. O universo da pesquisa documental foi toda a base 

de jurisprudência do STF disponibilizada na Internet. 

De início, foram realizadas buscas em páginas de livrarias na Internet, nas 

maiores livrarias da cidade e na biblioteca do Tribunal Regional Federal da 5a 

Região à procura de obras (livros, teses, dissertações, artigos científicos) que 

tratassem especificamente dos assuntos centrais a serem utilizados na pesquisa, 

nomeadamente a teoria da separação dos poderes, a judicialização da política, 

políticas públicas, controle judicial de políticas públicas e jurisprudência do STF em 

questões políticas. 

No tocante aos livros, após uma análise perfunctória de seus conteúdos, 

através de manuseio físico ou da leitura dos sumários disponíveis na Internet, foram 

adquiridos aqueles mais diretamente ligados aos assuntos da pesquisa. Cite-se, por 

exemplo, que todos os livros publicados no Brasil sobre o controle judicial de 

políticas públicas foram adquiridos e compuseram a pesquisa. Vale salientar que 

muitos livros já integravam a biblioteca pessoal do autor deste trabalho, enquanto 

que outros foram tomados por empréstimo, além daqueles a que só se teve acesso 

para consulta e anotações. 

Com relação às teses, dissertações e artigos científicos, a maior parte foi 

colhida através de portais de Internet mantidos pela Capes, por universidades e 

outras instituições de ensino. 

Os capítulos foram redigidos de acordo com a precedência lógica dos 

assuntos. Assim é que inicialmente foram abordados assuntos geralmente 

estudados no âmbito da ciência política para, em seguida, tratar os que comumente 

são objeto da ciência jurídica. 

Procurou-se, em cada um dos capítulos demonstrar, sempre que possível, a 

relação entre legitimidade e limites da atuação judicial em áreas tradicionalmente 

afetas aos demais poderes. 
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Superados o levantamento, leitura, fichamento das obras e redação da parte 

doutrinária, ou seja, toda a parte atinente à pesquisa bibliográfica, partimos para a 

pesquisa documental, cujo objetivo maior foi o de selecionar julgados do Supremo 

Tribunal Federal que direta ou indiretamente cuidassem dos assuntos desenvolvidos 

na pesquisa bibliográfica, a saber, a teoria da separação dos poderes, a 

judicialização da política, o controle judicial de políticas públicas, o controle de 

constitucionalidade, sob o aspecto da doutrina das questões políticas, sem perder de 

vista o objetivo de identificar nas decisões selecionadas, com a ajuda do 

conhecimento adquirido da primeira parte do trabalho, os limites de atuação do 

Poder Judiciário no controle de políticas públicas. 

Em um primeiro momento, foi necessário apreender o método de pesquisa na 

jurisprudência do STF em meio eletrônico. Dominada a técnica de busca através do 

emprego de expressões booleanas, passamos a efetivá-la. 

Além da dificuldade inicial do método de pesquisa, rapidamente superada, 

encontramos outra, de grande monta: a maior parte das decisões da Suprema Corte 

brasileira está digitalizada em formato de imagem o que dificultou sobremaneira a 

precisa localização de decisões específicas, dado não ser disponibilizado aos 

usuários externos os meios de pesquisar no inteiro teor dos acórdãos. 

Daí por diante, a busca pelas decisões se tornou demorada e trabalhosa, 

tendo em vista que muitas vezes foi preciso proceder à leitura de documentos 

contendo um número elevado de páginas digitalizadas, alguns deles com mais de 

duzentas páginas. A alternativa, então, foi perseguir, à medida em que elas iam 

sendo identificadas, decisões anteriores que lhe serviram de parâmetro. 

Nessa alternância entre pesquisa por operadores booleanos e pesquisa direta 

das decisões mencionadas em outras já identificadas, é que se chegou às decisões 

proferidas pelo STF direta ou indiretamente sobre o tema do controle judicial de 

políticas públicas. 

Sempre que possível, utilizamo-nos de operados booleanos1 no intuito de 

alcançar maior precisão na coleta dos dados. Foram investigados todos os tipos de 

documento (acórdãos, súmulas, súmulas vinculantes, decisões monocráticas, 

decisões da presidência, questões de ordem, repercussão geral e notícias 

                                                
1 Para maiores informações consultar: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaPesquisaGeral&pagina=ajudaPes
quisaJurisprudencia&popup=S 
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divulgadas por meio dos informativos de jurisprudência), visto que qualquer deles 

poderia apontar para uma decisão não contemplada pelos critérios de pesquisa.  

Quanto a essas decisões, preferiu-se transcrever as partes mais significativas 

de seus conteúdos à interpretá-las, com vistas a permitir ao leitor o contato direto 

com a argumentação utilizada pelos ministros do STF ao proferirem seus votos. 

No primeiro capítulo , busca-se compreender o ponto inicial da doutrina da 

separação dos poderes. Partiu-se do estudo das obras clássicas de Aristóteles, 

Locke e Montesquieu, respectivamente, “A Política”, “O Segundo Tratado sobre o 

Governo Civil” e “Do Espírito das Leis”, passando pela compreensão da obra “O 

Federalista”, de Jay, Madison e Hamilton, até se chegar as concepções atuais do 

princípio da tripartição dos poderes. Na obra de Aristóteles, identificou-se existir 

pouca semelhança entre seu pensamento e o de Locke e Montesquieu acerca da 

separação de poderes. Nos escritos de Locke constatou-se um maior 

desenvolvimento da teoria, embora se tenha concluído que a separação de poderes, 

segundo seu entendimento, não implica equilibro entre eles. Em seu trabalho 

defende-se a supremacia do Poder Executivo sobre os demais poderes. Na famosa 

obra de Montesquieu, identifica-se a proposição de que o poder deverá limitar o 

poder, constituindo tal afirmação o gérmen do sistema de freios e contrapesos 

(checks and balances). Nos artigos de “O Federalista” observa-se uma revisão da 

leitura feita por Locke e Montesquieu a respeito da teoria da separação dos poderes, 

sob a alegação de que a máxima havia sido mal interpretada pelos teóricos. No 

mesmo capítulo ainda se faz uma breve abordagem da teoria de divisão de poderes 

frente ao Estado Democrático de Direito e sua relação com os direitos fundamentais, 

concluindo-se com uma análise de sua formatação na atualidade. 

O segundo  capítulo trata do aumento da influência do poder judiciário em 

áreas reservadas tradicionalmente aos demais poderes. Procura-se primeiramente 

identificar o atual estágio do fenômeno da judicialização da política no Brasil, as 

acepções e o alcance da expressão, as espécies sob quais se apresenta e os 

métodos utilizados em seu estudo. Busca-se ainda entender as origens do processo 

de judicialização a partir do reconhecimento das condições para o seu surgimento. 

Outro ponto importante estudado é a relação existente entre ativismo judicial e 

judicialização da política e a influência desta na teoria da separação dos poderes. 

O terceiro capítulo  cuida do controle judicial de políticas públicas. Tenta-se a 

partir dele compreender o conceito de políticas públicas diante de estudos 
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específicos sobre o assunto. Em seguida, discute-se acerca de sua legitimidade, 

apontando os principais argumentos favoráveis e contrários a ela. Ainda é feito um 

estudo em torno do controle judicial na ausência e na insuficiência de políticas 

públicas. Mais adiante realiza-se uma análise dos principais instrumentos de 

efetivação das políticas públicas, concluindo com os limites postos pela doutrina à 

interferência judicial na implementação de políticas públicas. 

Feito isso, no quarto capítulo , realiza-se um breve escorço sobre o controle 

de constitucionalidade das leis, devido a sua íntima relação com o tema. O intuito, 

todavia, não é realizar um estudo completo sobre a teoria, mas tão-somente 

apresentar os principais modelos de controle de constitucionalidade para uma 

melhor compreensão dos estudos posteriores. No estudo do controle de 

constitucionalidade, aborda-se a doutrina das questões políticas tendo em vista que 

o controle judicial de políticas públicas envolve diretamente a apreciação judicial 

sobre atos políticos, estando neste conceito também incluídas as omissões do poder 

legislativo e executivo no tocante à implementação de políticas públicas. 

No quinto capítulo , procura-se conhecer a estrutura e o funcionamento 

Supremo Tribunal Federal a partir de sua história, como também constatar suas 

competências em matéria de controle de constitucionalidade. Depois disso, estuda-

se a jurisprudência do referido tribunal, mediante seleção dos julgados que melhor 

espelham o entendimento da Suprema Corte sobre os limites de atuação do 

Judiciário no controle de políticas públicas. 
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1  
A DOUTRINA DA SEPARAÇÃO DOS PODERES 

 

 

Considerando que a pesquisa tem por objetivo identificar os limites de 

atuação de um dos poderes do Estado, faz-se mister a realização de um estudo, 

ainda que breve, sobre a doutrina da separação dos poderes, tendo em vista sua 

indissociável relação com o tema. 

Neste capítulo, procuraremos expor as principais teorias acerca do assunto, 

formulando sobre elas um juízo crítico, sempre no intuito de identificar em que 

medida se admite a representação parcial de um poder em matérias que, em tese, 

seria da competência dos demais. 

Antes de adentrar ao estudo dos antecedentes teóricos, cumpre ter em mente 

que o poder do Estado, em suas primeiras manifestações, era exercido por uma só 

pessoa ou assembléia, que concentrava em si todas as atividades de interesse do 

grupo, a saber, o direito, a moral, a religião, a administração e a prestação de 

serviços públicos. No entanto, com o aumento da população e do território tornou-se 

inevitável a delegação de certas atividades a pessoas de confiança do chefe 

supremo ou da assembléia (AZAMBUJA, 2002). 

Para que essas pessoas pudessem cumprir satisfatoriamente as funções que 

lhes foram delegadas, fez-se necessária a instituição de órgãos especializados, 

compostos por indivíduos com conhecimentos específicos e em número suficiente a 

fazer frente às crescentes exigências sociais. Nesse contexto, a divisão de 

atribuições se apresentou, desde o início, como a única solução viável para o 

alcance dos objetivos do Estado.  

A delegação de atividades foi, desse modo, uma conseqüência invariável do 

processo de desenvolvimento da sociedade e da ampliação do Estado. Nas palavras 

de Azambuja (2002, p. 175), a divisão de atribuições decorreu da “[...] lei natural da 

especialização das funções e da divisão do trabalho nas sociedades complexas e 

relativamente adiantadas”. 
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1.1 Antecedentes teóricos 
 

 

De acordo com Azambuja (2002), a teoria da divisão dos poderes foi 

inicialmente desenvolvida por Aristóteles, em sua obra “A Política”, passando, depois 

disso, longo período sem merecer qualquer atenção dos escritores. Maquiavel não 

lhe teria feito nenhuma menção precisa e Bodin teria apenas sustentado a 

conveniência de separar a administração da justiça das atribuições do rei. Locke é 

visto como o primeiro escritor a elaborar uma verdadeira teoria da divisão de 

poderes, embora se atribua a Montesquieu o mérito de formular e a divulgar por toda 

a Europa a teoria da separação de poderes através de sua famosa obra “O Espírito 

das Leis”. 

Segundo Bonavides (2008), Marsílio de Pádua, em “Defensor Pacis”, já teria 

distinguido a natureza distinta das funções estatais. Para ele, a Escola de Direito 

Natural e das Gentes, através de Grotius, Wolf e Puffendorf, teria se aproximado 

bastante da distinção firmada por Montesquieu. Bodin, Swift e Bolingbroke estiveram 

bem perto de definir uma teoria semelhante, ao preverem que poderes se 

contrabalançavam no interior do ordenamento estatal. 

Em que pese a autoridade dos autores apontados por Bonavides (2008), 

abordaremos neste trabalho unicamente as obras de Aristóteles, Locke e 

Montesquieu tendo em vista a influência que exerceram sobre os demais estudiosos 

da teoria sob exame. Nesse empreendimento, começaremos pelo estudo de “A 

Política”, em que Aristóteles enuncia as primeiras considerações acerca do tema. 

Passaremos, em seguida, à análise das considerações feitas por John Locke no 

“Segundo Tratado Sobre o Governo Civil”. Em seguida, concluiremos essa parte do 

trabalho com o estudo das lições deixadas por Montesquieu acerca da teoria da 

divisão de poderes. 

Tendo em vista as estreitas relações de identidade entre o Estado norte-

americano e o brasileiro, realizaremos, por fim, uma leitura crítica dos artigos de “O 

Federalista”, por entendermos que muito pode ser apreendido do pensamento de 

Hamilton, Madison para uma melhor compreensão da teoria da divisão dos poderes 

aplicada ao Estado federativo. 
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1.1.1 Aristóteles e a doutrina da tripartição de po deres  
 

 

Aristóteles nasceu no ano 384 a.c, em Estagira, na Trácia. Aos 18 anos 

ingressou na Academia de Plantão, onde permaneceu durante 20 anos. Escreveu 

sobre todas as ciências de seu tempo, sendo o precursor de outras. Tendo em vista 

o caráter abrangente que ele conferia à política, podemos encontrar em “A Política” 

toda a síntese de seu pensamento (ARISTÓTELES, 2009). 

É no Capítulo XI do Livro Quarto de “A Política” onde encontraremos a 

clássica passagem em que Aristóteles propõe que todo governo está 

necessariamente dividido em três partes iguais; uma delas responsável pelos 

negócios públicos (o corpo deliberante), outra encarregada do exercício da 

magistratura e a terceira a qual se atribui a administração da justiça. Vejamos. 

 

Tornamos agora a essas diversas formas de um modo geral e 
separadamente, para cada uma delas remontando ao princípio que lhe é 
próprio. Há em todo o governo três partes nas quais o legislador sábio deve 
consultar o interesse e a conveniência particulares. Quando elas são bem 
constituídas, o governo é forçosamente bom, e as diferenças existentes 
entre essas partes constituem os vários governos. Uma dessas três partes 
está encarregada de deliberar sobre os negócios públicos; a segunda é a 
que exerce a magistratura, e aqui é preciso determinar quais as que se 
devem criar, qual deve ser a sua autoridade especial, e como se devem 
eleger os magistrados. A terceira é a que se administra a justiça. A parte 
deliberativa decide soberanamente da guerra, pronuncia a sentença de 
morte, o exílio, o confisco, e examina as contas do Estado (ARISTÓTELES, 
2009, p. 147-148). 
 
 

Apesar de Aristóteles ter reconhecido a conveniência de dividir o poder 

político em três unidades distintas, terminou por atribuir ao corpo deliberante todo o 

poder soberano do Estado, conforme pode ser constatado do excerto abaixo, 

extraído do Capítulo XII do Livro Quarto de “A Política”: “Eis aí bastante para fazer 

ver o que é o corpo deliberativo, isto é, o verdadeiro soberano do Estado” 

(ARISTÓTELES, 2009, p. 151). 

Tendo em visa essa peculiaridade da teoria formulada por Aristóteles, a 

saber, a concentração do poder soberano no legislativo, podemos concluir pela 
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existência íntima relação de sua teoria com a teoria do liberalismo e à formação do 

Estado Moderno (BONAVIDES, 2004). 

Em Aristóteles, as outras duas partes integrantes do governo, longe de se 

constituírem verdadeiros poderes, funcionavam apenas como meros apêndices da 

assembléia de cidadãos, como bem observou Azambuja (2002, p. 177). 

 

No entanto, Aristóteles, se discriminou os órgãos, confundiu as funções, 
pois deu à assembléia o conjunto de todas as atribuições, sendo os dois 
outros órgãos simples delegações suas, sem atribuições bem definidas. 

 

Almeida Filho e Sousa chegam mesmo a sustentar inexistir qualquer 

coincidência entre as idéias defendidas por Aristóteles e a moderna teoria que divide 

o poder do Estado nas funções legislativa, executiva e judiciária, afirmando que a 

teoria preconizada por Aristóteles serviria apenas para caracterizar as diversas 

formas de Estado. 

 

Não há coincidência com a posição moderna que separa o poder do Estado 
em três funções: executiva, legislativa e judiciária. Em Aristóteles, é a 
distribuição de funções que caracteriza cada uma das formas de Estado [...] 
(ALMEIDA FILHO e SOUSA, 2008, p. 36-37). 
 

Para os aludidos autores, muito embora a divisão do governo em três partes 

não tão distintas possa ser considerada, nos moldes previstos por Aristóteles, um 

incipiente método de racionalização e controle do poder, não fora ela desenvolvida 

com esse deliberado propósito, haja vista que as limitações do poder unicamente da 

realidade comunitária ou da implementação de uma determinada forma de governo.  

 

Em linhas gerais, pode-se considerar que essa divisão de funções já era 
vista como mecanismo de racionalização e controle do poder político. No 
entanto, para Aristóteles a divisão não aparece como instância responsável 
por esse controle do Estado; é a própria realidade comunitária ou a 
disposição dos povos para integrar-se a cada uma das formas de governo 
que vai determinar o modo como esses elementos presentes em todas as 
Constituições vão se organizar (ALMEIDA FILHO e SOUSA, 2008, p. 37). 
 

Em suma, a divisão de poderes em Aristóteles, embora mantenha alguma 

semelhança com as teorias de Locke e Montesquieu, como veremos a seguir, em 

pouco se assemelha com moderna concepção de separação de poderes. 
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1.1.2 Locke e a separação de poderes no seu “Segund o Tratado do Governo 
Civil”  
 

 

Depois de Aristóteles, a teoria da divisão de poderes voltou a ser objeto de 

teorização pelo escritor inglês John Locke, em seu “Segundo Tratado do Governo 

Civil”. 

Consoante Freire Júnior (2004), embora a doutrina majoritária atribua a 

Montesquieu o mérito de divulgar o princípio, Locke deve ser considerado, no 

mínimo, o precursor da separação dos poderes. 

Em Locke o poder político não se configura como poder originário, sendo ele 

apenas uma manifestação dos poderes pertencentes aos homens em seu estado de 

natureza. Para Locke há na comunidade dois poderes típicos: o legislativo e o 

executivo, cabendo ao primeiro deles a elaboração de leis perenes e conhecida, 

aptas a garantir a paz e a liberdade dos indivíduos, e ao segundo a função de 

assegurar o devido cumprimento dessas leis, sendo facultado, para tanto, a este o 

emprego de meios coercitivo. 

Além dos poderes típicos, Locke apontou a existência de um poder federativo, 

encarregado de resolver as questões de ordem externa, como a declaração da 

guerra e a celebração da paz, que, que, embora distinto dos outros dois, estaria 

compreendido no poder executivo, e da prerrogativa que teria o rei de agir, na 

ausência de leis, em defesa do bem público (OLIVEIRA, 2008). 

Teríamos, portanto, segundo o pensamento do filósofo inglês, quatro, em vez 

de três poderes: o legislativo, o executivo, o judiciário, como desdobramento deste 

último, e o poder federativo. 

Veja-se, a propósito, nos Capítulos VII e IX do “Segundo Tratado Sobre o 

Governo Civil”, a afirmação lockiana de que os poderes legislativo e executivo, 

respectivamente o poder de fazer leis e de guerra e paz, tem origem na própria 

natureza humana. 

 

E assim a comunidade social adquire o poder de estabelecer a punição 
merecida em correspondência a cada infração cometida entre os membros 
daquela sociedade, que é o poder de fazer leis, assim como também o 
poder de punir qualquer dano praticado a um de seus membros por 
qualquer um que a ela não pertença, que é o poder de guerra e de paz; ela 
o exerce para preservar, na medida do possível, os bens de todos aqueles 
que fazem parte daquela sociedade. [...] Descobrimos aqui a origem dos 
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poderes legislativo e executivo da sociedade civil, que é julgar, através de 
leis estabelecidas [...]. No estado de natureza, sem falar da liberdade que 
tem de desfrutar prazeres inocentes, o homem detém dois poderes [...]. O 
primeiro poder, ou seja, aquele de fazer o que julga conveniente para a sua 
própria preservação e a do resto da humanidade, ele deixa a cargo da 
sociedade, para que ela o regulamente através de leis, na medida em que 
isto se faça necessário para a sua preservação e a do restante daquela 
sociedade [...]. Ao segundo, o poder de punir, ele renuncia inteiramente e 
empenha sua força natural (que antes podia empregar como bem 
entendesse, por sua própria autoridade, para fazer respeitar a lei da 
natureza) para ajudar o poder executivo da sociedade, conforme a lei deste 
exigir [...] (LOCKE, 2001, p. 38, 69 e 70). 
 

Convém destacar que, não obstante tenha identificado os poderes legislativo 

e executivo como entidades distintas, Locke (2001) declarou, em aparente 

contradição, no Capítulo XII da obra em comento, que tais poderes quase sempre se 

mantém unidos. 

Afirmou ainda que o poder executivo e o federativo dificilmente devem ser 

separados e colocados nas mãos de pessoas distintas. Confira-se, por oportuno, o 

trecho da obra em que constam essas afirmações. 

 

Em toda comunidade civil existe um outro poder, que se pode chamar de 
natural porque corresponde ao que cada homem possuía naturalmente 
antes de entrar em sociedade [...]. Este poder tem então a competência 
para fazer a guerra e a paz, ligas e alianças, e todas as transações com 
todas as pessoas e todas as comunidades que estão fora da comunidade 
civil; se quisermos, podemos chamá-lo de federativo [...]. Estes dois 
poderes, executivo e federativo, embora sejam realmente distintos em si, o 
primeiro compreendendo a execução das leis internas da sociedade sobre 
todos aqueles que dela fazem parte, e o segundo implicando na 
administração da segurança e do interesse do público externo, com todos 
aqueles que podem lhe trazer benefícios ou prejuízos, estão quase sempre 
unidos [...]. Embora, como eu disse, os poderes executivo e federativo de 
cada comunidade sejam realmente distintos em si, dificilmente devem ser 
separados e colocados ao mesmo tempo nas mãos de pessoas distintas [...] 
(LOCKE, 2001, p. 75). 
 

Locke, entretanto, ainda no mesmo Capítulo do Segundo Tratado, 

considerando a própria natureza humana e o risco de abuso por parte de quem 

detém o poder, defendeu a conveniência de separar o poder de elaborar as leis do 

poder de executá-las, conforme se observa adiante. 

 

[...] e como pode ser muito grande para a fragilidade humana a tentação de 
ascender ao poder, não convém que as mesmas pessoas que detêm o 
poder de legislar tenham também em suas mãos o poder de executar as 
leis, pois elas poderiam se isentar da obediência às leis que fizeram, e 
adequar a lei a sua vontade, tanto no momento de fazê-la quanto no ato de 
sua execução, e ela teria interesses distintos daqueles do resto da 
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comunidade, contrários à finalidade da sociedade e do governo (LOCKE, 
2001, p. 75). 
 

Na percepção de Oliveira, a filosofia política de Locke consiste basicamente 

em uma teoria de decomposição e enfraquecimento da soberania do monarca, daí 

porque o poder deveria ser exercido por pessoas distintas. 

 

Na realidade, o poder político em Locke se confirma como poder derivado e 
não em poder originário. Assim, dos poderes pertencentes aos homens no 
seu estado de natureza derivam os dois poderes típicos da comunidade, o 
legislativo e o executivo. [...] Quanto ao judiciário este não se configura 
como um poder autônomo, não se distinguindo, pois, do poder executivo, a 
quem cabe aplicar a lei (OLIVEIRA, 2008, p. 174). 
 

Gough, em sua obra “A Separação de Poderes e Soberania”, páginas 185-

186 citado por Oliveira (2008) teria afirmado, referindo-se a Locke e à sua visão 

acerca do Poder Judiciário, que “[...] ele parece incluí-lo em seu poder executivo, o 

qual se ocupa da administração total das leis” (OLIVEIRA, 2008 , p. 174) 

A conclusão a que chega Oliveira (2008) é que a separação de poderes em 

Locke não implica equilibro entre eles. Ao contrário, estabelece uma relação de 

subordinação dos demais poderes ao legislativo. 

 

 

1.1.3 O Espírito das Leis: a contribuição de Montes quieu para o 
desenvolvimento e a divulgação teoria da separação dos poderes 
 

 

Charles-Louis de Secondat, o barão de Montesquieu, nasceu no ano de 1689, 

no castelo de la Brède, situado nas proximidades da cidade de Bordeaux, na França. 

Em sua obra, “De l´esprit des lois”, Montesquieu desenvolve um largo estudo 

sobre as idéias políticas da época, bem como sobre as instituições, leis e costumes 

de vários outros povos. Os estudos realizados por Montesquieu o transformaram, 

ainda que sem esse propósito, em um dos principais teóricos da Revolução 

Francesa. Sua obra influenciou diversas gerações de filósofos, juristas e cientistas 

políticos de todo o mundo. 

No Livro XI – “Das Leis que Formam a Liberdade Política na sua Relação com 

a Constituição”, encontramos o fundamento para a moderna concepção da teoria da 

divisão de poderes. 
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Como já afirmado, coube a Montesquieu difundir por toda Europa a teoria que 

mais tarde viria a ser considerada o reduto do liberalismo e o estandarte das 

garantias dos cidadãos contra os abusos do poder político.  

Embora a doutrina da separação dos poderes já tivesse sido objeto de estudo 

por outros autores, a exemplo de Aristóteles e Locke, nenhum deles chegou a 

propor a existência de mecanismos para imposição de limites recíprocos, como 

forma de promover o equilíbrio entre os poderes, e, com isso, em última análise, 

garantir a liberdade dos cidadãos. 

Foi assim que, no Capítulo IV, do Livro XI, ao discorrer sobre a Liberdade, 

Montesquieu, atentando para as fragilidades da natureza humana, à semelhança do 

que fez Locke, argüiu a necessidade de imposição de limites a todos aqueles que 

detêm o poder. 

 

A liberdade política encontra-se somente nos governos moderados. Mas 
nem sempre está nos Estados moderados; ela existe somente quando não 
se abusa do poder. Mas constitui experiência eterna o fato de todo homem 
que detém o poder ser levado a dele abusar; avança até onde encontra 
limites. Quem o diria? A própria virtude tem necessidade de limites 
(MONTESQUIEU, 2004, p. 188). 
 

Ainda no mesmo Capítulo, Montesquieu defende a imprescindibilidade de o 

poder limitar o próprio poder, através da lei, prenunciando aquilo que mais tarde viria 

a ser denominado de “sistema de freios e contrapesos”. 

 

Para que não se possa abusar do poder é preciso que, pela disposição das 
coisas, o poder freie o poder. Uma constituição pode ser tal que ninguém 
será constrangido a fazer as coisas que a lei não obriga e a não fazer as 
que a lei permite (MONTESQUIEU, 2004, p. 189). 
 

No Capítulo VI, do Livro XI, que trata da Constituição da Inglaterra, 

Montesquieu, expressando-se de forma idêntica a encontrada em Aristóteles, 

anuncia a existência de três tipos de poder: o legislativo, por meio do qual são 

produzidas, retificadas ou ab-rogadas as leis; o poder executivo das coisas que 

dependem do direito das gentes, mediante o qual se declara a guerra, celebra-se a 

paz, garante-se a segurança e se repelem as invasões; e o terceiro através do qual 

se punem os crimes ou se julga a diferença entre os indivíduos. 

 

Há em cada Estado três tipos de poder: o poder legislativo, o poder 
executivo das coisas que dependem do direito das gentes e o poder 
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executivo das coisas que dependem do direito civil. Pelo primeiro, o príncipe 
ou o magistrado produz as leis para um certo tempo ou para sempre e 
retifica ou ab-roga aquelas que são produzidas. Mediante o segundo, ele 
produz a paz ou a guerra, envia ou recebe embaixadores, estabelece a 
segurança, previne as invasões. Mediante o terceiro, ele pune os crimes ou 
julga as diferenças dos indivíduos. Chamaremos este último de poder 
judiciário e o outro simplesmente de poder executivo do Estado 
(MONTESQUIEU, 2004, p. 189). 
 

Embora se identifique uma enorme similaridade com as idéias de Locke, 

diverge a teoria de Montesquieu pela previsão de um poder judiciário distinto e 

separado do poder executivo do Estado. 

Igualmente, a teoria de Montesquieu se distingue daquelas elaboradas por 

Aristóteles e Locke, em razão de, na obra do primeiro autor, a limitação do poder ser 

o mecanismo por excelência para a preservação da liberdade, como pode ser 

observado no trecho do Capítulo VI do Livro XI exposto adiante. 

 

Quando, na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura, o poder 
legislativo é reunido ao poder executivo, não há liberdade alguma, porque 
pode-se temer que o mesmo monarca ou o mesmo senado produza leis 
tirânicas para pô-las em execução tiranicamente. Não há ainda liberdade 
alguma se o poder judiciário não for separado do poder legislativo e do 
executivo. Se estivesse unido ao poder legislativo, o poder sobre a vida e a 
liberdade dos cidadãos seria arbitrário, pois o juiz seria legislador. Se 
estivesse unido ao poder executivo, o juiz poderia deter a força de um 
opressor. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo de 
principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes: o de 
produzir leis, o de executar resoluções públicas e o de julgar os crimes ou 
as divergências dos indivíduos (MONTESQUIEU, 2004, p. 190). 
 

Ressalte-se, todavia e por oportuno, que Montesquieu, a princípio, não 

defendia uma separação absoluta de poderes. Aprioristicamente, o que seria nocivo 

à liberdade seria a manutenção, em uma só pessoa ou corpo, da totalidade das 

atribuições de dois ou mais poderes. 

Em diversos trechos de sua obra é possível identificar, ao contrário, propostas 

que denunciam a conveniência de cada um dos poderes transitar eventualmente ou 

mesmo ordinariamente por competências que, em tese, caberia aos demais.  

 

Além disso, há ocasiões mais convenientes que outras para a reunião do 
corpo legislativo: é necessário, portanto, que seja o poder executivo aquele 
que regulamentará o tempo de conservação e de duração dessas 
assembléias, em relação às circunstâncias que o poder executivo conhece. 
Se o poder executivo não tiver o direito de suspender os empreendimentos 
do corpo legislativo, este será despótico, pois, como estará capacitado a 
outorgar-se todo o poder por ele imaginável, aniquilará os demais poderes 
[...]. Mas, se, num Estado livre, o poder legislativo não deve ter o direito de 
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deter o poder executivo, tem o direito e deve dispor da faculdade de 
examinar de qual maneira as leis feitas por ele foram executadas [...] 
(MONTESQUIEU, 2004, p. 194). 
 

Montesquieu aduz ainda ser possível o poder judiciário funcionar em conjunto 

com o poder legislativo quando ocorrerem três exceções, a exemplo da necessidade 

de se estabelecer um foro privilegiado para julgamento dos nobres: 

 

Embora em geral o poder judiciário não deva estar unido a nenhuma parte 
do legislativo, isto é passível de três exceções, fundadas no interesse 
particular daquele que deve ser julgado. Os grandes se acham sempre 
expostos à inveja; e se fossem julgados pelo povo, poderiam ficar em perigo 
e não gozariam do privilégio que tem o mais humilde dos cidadãos, num 
Estado livre, de ser julgado por seus pares. É mister, portanto, que os 
nobres sejam convocados não ante os tribunais ordinários da nação, mas 
ante a parte do corpo legislativo que é  composta de nobres 
(MONTESQUIEU, 2004, p. 195). 
 

Embora apregoe certo equilíbrio entre os poderes, Montesquieu deixa 

evidente em dois momentos do livro a inferioridade do judiciário em relação aos 

demais poderes, retirando-lhe o poder de julgar em duas situações. 

 

Dos três poderes aos quais nos referimos, o judiciário é, de alguma 
maneira, nulo. Sobram somente dois, e como estes necessitam de um 
poder regulador que os modere, a parte do corpo legislativo que é composta 
por nobres se prestando muito propriamente a produzir esse efeito [...]. Mas 
diante de quem o poder legislativo acusará? Irá ele rebaixar-se ante os 
tribunais da lei, que lhes são inferiores e que, alem disso, são compostos de 
pessoas que, sendo povo como ele, seriam arrastadas pela autoridade de 
um acusador poderoso? (MONTESQUIEU, 2004, p. 193 e 195). 
 

Por fim, trazemos à colação os trechos da obra de Montesquieu em que o 

referido autor fala da conveniência de se atribuir ao executivo a faculdade de 

participar da legislação através do que hoje conhecemos como veto. 

 

O poder executivo, como dissemos, deve participar da legislação através de 
sua faculdade de impedir, sem o que o poder executivo será logo despojado 
de suas prerrogativas. Mas se o poder legislativo participar da execução, o 
poder executivo estará igualmente perdido. Se o monarca participasse da 
legislação através da faculdade de estatuir, não haveria mais liberdade. 
Mas, como, não obstante isso, é necessário que ele participe da legislação 
para se defender, faz-se mister que ele participe através da faculdade de 
impedir (MONTESQUIEU, 2004, p. 195). 
 

Os fragmentos acima transcritos demonstram claramente que a separação de 

poderes como prevista por Montesquieu constituiu-se em mecanismo adequado à 
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preservação da liberdade, sendo assim, até mesmo recomendável a atuação cada 

um dos poderes em áreas estratégicas, a fim de evitar que um deles venha se 

sobrepor aos demais. 

 

 

1.1.4  A separação de poderes na obra “O Federalist a”: o pensamento de 
Hamilton e Madison 
 

 

Na obra “O Federalista”, composta de oitenta e cinco artigos escritos e por 

Alexander Hamilton, James Madison e John Jay, no período de 27 de outubro de 

1787 e 4 de abril de 1788, é possível encontrar ricas discussões em torno da teoria 

da divisão de poderes. As principais considerações sobre o tema foram feitas nos 

Artigos n.º 9, 37, 47 e 48. 

No Artigo n.º 9, antes mesmo de ingressar no estudo mais aprofundado do o 

assunto, Hamilton deixa transparecer que a teoria da separação dos poderes, em 

sua configuração clássica, não seria suscetível de atender aos ideais que deveriam 

nortear a elaboração da nova Carta Política, merecendo, portanto, uma nova 

interpretação, a fim de se adequar à realidade de seu tempo.  

 

A ciência da política, entretanto – como quase todas as demais ciências – 
progrediu enormemente. A eficácia de vários princípios é agora bem 
compreendida, em contraste com o seu desconhecimento total ou 
interpretação errônea por parte de nossos antepassados. A distribuição 
correta do poder entre os diferentes departamentos, a adoção do sistema 
de controles legislativos, a instituição de tribunais integrados por juízes não 
sujeitos a demissões sem justa causa, a representação do povo no 
Legislativo por deputados eleitos diretamente: tudo constitui novidades 
resultantes dos acentuados progressos dos tempos modernos em busca da 
perfeição (HAMILTON, 2005, p. 72). 
 

Retomando o assunto no Artigo n.º 37, Madison, em sintonia com a 

sustentação de Hamilton, no sentido de que seria necessária uma reformulação da 

teoria da separação dos poderes na forma como vinha sendo aplicada, fala da árdua 

tarefa de se identificar, com precisão, as atribuições de cada um dos três poderes: 

 

A experiência ensinou-nos que nenhuma perícia na ciência de governar foi 
ainda capaz de discriminar e definir, com suficiente precisão, os três 
grandes componentes – Legislativo, Executivo e Judiciário – nem mesmo os 
privilégios e poderes dos diferentes ramos do Legislativo. As questões que 
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diariamente ocorrem na prática documentam a incerteza que reina nesse 
campo e que desconcerta os mais fervorosos adeptos da ciência política. A 
experiência de todo esse período de contínuos e combinados esforços dos 
mais esclarecidos juristas e legisladores foi igualmente incapaz de fixas os 
vários objetos e limites dos diferentes códigos de leis e dos vários tribunais 
de justiça [...]. A jurisdição de suas diversas cortes, gerais e locais, quanto 
ao tipo de lei, à equidade, às leis do mar etc., é uma fonte de não menos 
freqüentes e intrincadas discussões, comprovando a indeterminação dos 
limites de cada um. (MADISON, 2005, p. 232). 
 

Mas é no Artigo n.º 47 que Madison, a fim de rebater as críticas dos 

opositores da nova constituição, fundada na alegação de que teria uma violação do 

princípio político, consoante o qual os ramos legislativo, executivo e judiciário devem 

ser separados e distintos, desenvolve magistralmente a argumentação contrária a 

existência de uma separação absoluta de poderes:  

 

Uma das principais objeções apresentadas pelos mais respeitáveis 
adversários da Constituição é sua suposta violação da máxima política, 
segundo a qual os ramos legislativo, executivo e judiciário devem ser 
separados e distintos. Critica-se que, na estrutura do governo federal, 
parece não ter sido considerada esta precaução essencial em favor da 
liberdade. Os vários setores são distribuídos e misturados de tal maneira 
que desde logo destroem-se a simetria e a beleza da forma, expondo-se 
algumas das partes essenciais do edifício ao perigo de ruírem ante o peso 
desproporcionado das outras partes (MADISON, 2005, p. 301). 
 

Madison tenta demonstrar que a máxima da separação dos poderes, de forma 

absoluta, foi mal interpretada e mal aplicada. Ainda no Artigo n.º 47, depois de 

concordar com a crítica de que a acumulação dos três poderes nas mesmas mãos 

gera tirania, Madison chega à conclusão de que, na verdade, Montesquieu nunca 

defendeu um isolamento total entre os poderes. O risco à liberdade decorreria tão-

somente a concentração de todo o poder pertencente a mais de um dos ramos nas 

mãos de uma só pessoa ou grupo.  

 

Com base nesses fatos que orientaram Montesquieu, pode-se claramente 
inferir que, quando ele afirmou que “não haverá liberdade onde os poderes 
Legislativo e Executivo estiverem concentrados na mesma pessoa ou 
conjunto de magistrados” ou, “se o poder de julgar não estiver separado dos 
poderes Legislativo e Executivo”, não quis dizer que não haveria 
representação parcial de um poder em outro ou controle mútuo dos 
respectivos atos. A verdadeira interpretação, com se deduz de suas 
palavras e, ainda mais concludentemente, como ilustrada pelo exemplo ante 
seus olhos, não pode ser outra senão esta: que onde todo o poder de um 
dos ramos é concentrado nas mesmas mãos que enfeixam todo o poder de 
outro ramo, os princípios fundamentais de uma Constituição livre estarão 
subvertidos [...]. As razões em que Montesquieu fundamenta sua máxima 
representa uma demonstração adicional de sua interpretação. “Quando os 
poderes Legislativo e Executivo estão concentrados na mesma pessoa ou 
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órgão, não haverá liberdade, pois pode surgir o receio de que o mesmo 
monarca ou Senado aprove leis tirânicas para executá-las de maneira 
também tirânica”. Diz ainda Montesquieu: “Se o poder de julgar fosse 
agregado ao de legislar, a vida e a liberdade dos súditos ficariam expostas a 
um controle arbitrário, eis que o juiz seria então o legislador. Se aquele 
poder fosse agregado ao Executivo, o juiz poderia conduzir-se com toda a 
violência de um opressor” (GRIFO DO AUTOR) (MADISON, 2005, p. 302-
303). 
 

Isso leva Madison a propor, no Artigo n.º 48, que a atuação de um poder na 

área de competência que a princípio seria atribuída a outro, ao contrário de violar a 

máxima da separação de poderes, funciona, na verdade, como mecanismo 

apropriado a promover a limitação do poder pelo próprio poder.  

 

Foi assinalado no artigo anterior que o aforismo político então analisado não 
exige que os ramos legislativo, executivo e judiciário sejam totalmente 
desconectados uns dos outros. Tentarei mostrar a seguir que, salvo se 
esses ramos forem de tal modo entrelaçados para que cada um possa 
exercer um controle constitucional sobre os outros, o grau de separação 
que aquele aforismo requer, como essencial a um governo livre, jamais 
poder ser devidamente mantido na prática [...]. Não se nega que o poder é, 
por natureza, usurpador, e que precisa ser eficazmente contido, a fim de 
que não ultrapasse os limites que lhe foram fixados. Assim, após a 
discriminação teórica das diferentes categorias de poder, que pertencem 
naturalmente ao Legislativo, ao Executivo ou ao Judiciário, a tarefa seguinte 
e mais difícil está em prover para cada um deles certa segurança prática 
contra invasões por parte dos outros. (MADISON, 2005, p. 307). 
 

As considerações aqui expendidas servem tanto para reforçar o argumento de 

que Maquiavel não defendeu uma separação absoluta das funções estatais, como 

para demonstrar que o constitucionalismo norte-americano adotou uma forma mais 

branda de separação de poderes, em que determinadas funções deveriam 

necessariamente ser entregues a poderes distintos, como forma de garantir o 

equilíbrio entre eles e a preservação da liberdade e do Estado Democrático, tão 

caros aos ideais revolucionários. 

 

 

1.2 O princípio da separação dos poderes frente ao Estado Democrático de 
Direito 
 

 

Nas palavras de Moraes (2002, p. 369), “O Estado Democrático de Direito 

significa a exigência de reger-se por normas democráticas, com eleições livres, 
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periódicas e pelo povo, bem como o respeito das autoridades públicas aos direitos 

fundamentais”. 

Alves nos mostra que já nas concepções de Locke e Montesquieu, o princípio 

da separação de poderes tinha por fundamento a lei. 

 

Quando Locke e Montesquieu escrevem suas principais obras políticas e 
tratam da separação dos poderes, eles defendem a idéia de que tais 
poderes deveriam ser separados de acordo com as funções a serem 
exercidas, com vista a atuações eficientes. Prevaleceu no 
constitucionalismo, por longo período, a divisão orquestrada por 
Montesquieu, pela qual separam-se os poderes tendo em conta as funções 
legislativa, executiva e judicial. Essa concepção está basicamente fundada 
na lei, competindo ao legislativo elaborar a lei, ao executivo cumpri-la, e ao 
judiciário aplicá-la nos julgamentos. Trata-se de uma separação jurídica de 
poderes, mas que também leva em conta a especialização da função para 
otimizá-la e, assim, atender ao princípio de eficiência (ALVES, 2007, p. 47).  
 

Assevera ainda Alves que essas funções foram, no entanto, se modificando 

ao longo do tempo, em razão das progressivas transformações sócio-econômico-

políticas no Estado, marcadamente nas eras liberal e social, motivo pelo qual, para 

atender eficientemente as necessidades do Estado, deveria haver uma reformulação 

do princípio da separação dos poderes, atentando-se para determinados aspectos: 

 

[...] a) é ainda indispensável, por um princípio de racionalidade jurídica e por 
necessidades de ordem política, que o poder continue a ser dividido por 
órgãos com competências próprias de modo a seus detentores limitarem-se 
reciprocamente; b) apesar de não haver coincidência entre as modernas 
funções do Estado – política, legislativa, administrativa e judicial – não fica 
infirmada a tradicional separação de poderes – legislativo, executivo e 
judicial; c) não é possível mais atribuir competências legislativas 
exclusivamente aos parlamentos; também não é viável deixar apenas com o 
executivo as funções administrativas; contudo, em regra, deve-se 
resguardar aos parlamentos o primado da competência legislativa, 
porquanto é assembléia representativa e reúne maiores condições de 
publicidade na elaboração dos diplomas legais; d) há que se manter a 
reserva da função jurisdicional aos tribunais e a subordinação dos órgãos 
administrativos à lei; e) atualmente a efetividade da separação de poderes 
depende da intervenção dos partidos políticos e de forças políticas no poder 
(ALVES, 2007, p. 51). 
 

Entretanto, para ser considerada eficiente nos dias atuais, Alves propõe que  

a teoria em questão deve ir  além da divisão política em órgãos soberanos, 

promovendo outras modalidades de separação de poderes; 

 
[...] 1ª) separação territorial (federalismo/regionalismo), também chamada 
separação vertical dos poderes; 2ª) separação temporal: que trata da 
limitação do tempo de exercício de cargos e mandatos; 3ª) separação 
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pessoal: que diz respeito à incompatibilidade de determinadas pessoas 
exercerem cargos políticos: 4ª) separação entre poder político e eclesiástico 
(Igreja e Estado): assim, em Portugal, a inviabilidade dos sacerdotes 
candidatarem0se a cargos políticos no local onde exercem seu ministério; 
5ª) separação econômica do poder: divisão dos meios de produção por 
setores (por exemplo, em Portugal, setores público, privado e cooperativo) 
(ALVES, 2007, p. 65). 
 

Em apertada síntese, as exigências do Estado Democrático de Direito impõe 

uma mudança na formatação da teoria da separação de poderes. Se por um lado 

deve continuar sendo mantida a divisão de funções entre os poderes, ainda que com 

alguns ajustes, por outro se deve buscar novas formas de dar maior efetividade ao 

princípio, que continua atual, como instrumento importante para a democracia. 

 

 

1.3 Separação de poderes e direitos fundamentais 
 

 

Reconhecendo a grande relação existente entre os direitos fundamentais e a 

separação dos poderes, Freire Júnior afirma que: 

 

Se a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão pontificava em seu 
artigo 16 que “toute société dons laquelle la gaarantie des droits n´est pás 
assurée, ni la separation des pouvoirs déterminée, n´a pont de 
constitution”2, devemos reconhecer a profunda ligação entre os direitos 
fundamentais e a separação dos poderes, sendo essa última expressão 
meio para atingirmos o desiderato maior de proteção dos direitos 
fundamentais (FREIRE JÚNIOR, 2004, p. 39). 
 

Esse entendimento é também compartilhado por Alves para quem há uma 

mútua dependência entre ambos, com vistas a assegurar a garantia e a promoção 

dos direitos fundamentais. 

 

Há também uma íntima relação entre separação de poderes e direitos 
fundamentais, sendo aqui estabelecida uma mútua dependência, na medida 
em que os poderes têm por missão assegurar a garantia e a promoção dos 
direitos fundamentais, e, em contrapartida, os direitos fundamentais limitam 
e conformam a atuação dos poderes (ALVES, 2007, p. 41). 
 

                                                
2 “Toda sociedade na qual a garantia dos direito não for assegurada, nem a repartição dos poderes 
determinada, não tem constituição” (tradução livre). 
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Assim, a essência da relação existente entre a separação dos poderes e os 

direitos fundamentais está no fato de que são os poderes, nas suas diversas formas, 

que têm a função de garantir e promover os direitos fundamentais e, ao mesmo 

tempo, esses mesmos poderes devem ser limitados e orientados pelos direitos 

fundamentais. 

É a partir do reconhecimento dessa dependência e coexistência entre a 

separação dos poderes e os direitos fundamentais que passamos a analisar o 

instituto da tripartição na atualidade. 

 

 

1.4 A separação de poderes na atualidade 
 

 

A concepção moderna da teoria da divisão de poderes deu ensejo à formação 

de complexos estruturais específicos, compostos de elementos subjetivos e 

objetivos próprios, denominados usualmente de poderes (Legislativo, Executivo e 

Judiciário), encarregados, respectivamente, de cada uma das funções estatais 

características. 

Trata-se, na verdade, de estruturas abstratas que incorporaram o poder 

soberano do Estado para o exercício da função que lhe foi politicamente atribuída. 

Em sentido figurado, o poder do Estado, sendo uno e indivisível, seria o espírito que, 

ao mesmo tempo, habita três corpos, cada um com compleição física e habilidades 

próprias vocacionadas à realização da função para a qual foram instituídos. 

Por outro ângulo, a teoria da divisão de poderes pode ser encarada como 

uma técnica de distribuição das funções estatais, agrupadas de acordo com a 

afinidade, entre as três estruturas políticas ou complexos estatais, de modo que 

essas estruturas, atuando harmonicamente entre si, terminam por limitar-se 

mutuamente. 

Na dimensão orgânico-funcional, essa função moderadora, racionalizante e 

limitadora do poder político é o núcleo imutável do princípio da separação dos 

poderes, que deve ser preservado em defesa da liberdade. 

Nos dias atuais, entretanto, a divisão de poderes já deixou de ser vista, por 

muitos, como método de separação absoluta das funções do Estado, embora 
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continue a ser considerada o mecanismo por excelência de controle e de limitação 

do poder político.  

Para Nagibe de Melo (2008, p. 64), a contenção desse arbítrio e da limitação 

do poder, como objetivos fundamentais do princípio em comento, tem uma 

perspectiva diversa e mais rica nos dias atuais. Para esse jurista, limitar o poder no 

Estado pós-moderno “[...] implica assegurar que o poder estatal esteja sempre a 

serviço da igualdade e da promoção do bem comum dos cidadãos por meio de 

ações positivas”. 

Dessa forma, numa leitura contextual desse princípio, diante do novo cenário 

jurídico nacional, desenhado a partir da Constituição Federal de 1988, Dirley da 

Cunha Júnior, em sua obra “Controle judicial das omissões do poder público”, assim 

se posiciona: 

 

Como princípio constitucional concreto, o princípio da separação de 
Poderes articula-se e concilia-se com outros princípios constitucionais 
positivos, como os princípios da dignidade da pessoa humana, da 
aplicabilidade imediata das normas definidoras dos direitos fundamentais, 
da inafastabilidade do controle judicial, da conformidade dos atos estatais 
com a Constituição, entre outros. Relativamente à Constituição brasileira, 
destaca-se a necessidade de uma renovada compreensão a respeito do 
princípio da separação, pressionada pelo fim marcadamente dirigente da 
nossa Fundamental Law, que configura um Estado Social do Bem-Estar, 
que trouxe significativas transformações sociais, onde os direitos 
fundamentais, sobretudo os sociais, são considerados os pilares ético-
jurídico-políticos da organização do Estado, do Poder e da Sociedade, 
servindo de parâmetros ou vetores guias para a interpretação dos 
fenômenos jurídico-constitucionais. É necessária, portanto, sob as vestes do 
paradigma do novo Estado do Bem-Estar Social, uma nova leitura sobre o 
vetusto dogma da separação de Poderes, a fim de que ele não produza, 
com sua força simbólica - como lamentavelmente tem ocorrido -, um efeito 
paralisante às reivindicações da sociedade moderna, incomparavelmente 
mais complexa do que aquela na qual foi originalmente concebido, para 
poder continuar servindo ao seu escopo original de garantir Direitos 
Fundamentais contra o arbítrio e, hoje, também, a omissão estatal (CUNHA 
JÚNIOR, 2006, p. 329-331). 

 

A propósito, vale lembrar, como afirma Medeiros (2008), que o princípio da 

separação dos poderes não foi formulado por Montesquieu objetivando estabelecer 

um isolamento absoluto entre os poderes, mas, visando tão-somente a impedir 

abusos, motivo pelo qual se revela, desde o princípio, como adequado instrumento a 

promover o bom e equilibrado relacionamento por intermédio do controle mútuo. 

 

A doutrina da separação de Poderes, erigida à condição de princípio 
constitucional no Estado liberal, representou uma bem-sucedida fórmula 
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para controlar e coibir eventuais abusos de poder. Inspirado em John Locke, 
Montesquieu (1995) sistematizou a Teoria da Separação de Poderes, cuja 
essência revela não exatamente uma “separação” absoluta entre os três 
Poderes, mas um instrumento de equilíbrio e mútuo controle a presidir o 
relacionamento entre os Poderes (MEDEIROS, 2008, p. 198). 

  

Após reconhecer a inexistência de uma separação absoluta dos poderes, é 

preciso perceber a impropriedade da expressão “separação de poderes”. Freire 

Júnior aponta que essa expressão é inadequada para designar a distribuição de 

funções do Estado, ao considerar o poder estatal como uno, bem como a 

circunstância de estarem todos os poderes abaixo da Constituição. 

 

[...] em verdade a nomenclatura separação de poderes não deve prosperar, 
uma vez, efetivamente, o poder estatal é uno [...]. Há, portanto, em nosso 
país uma separação de funções e não de Poderes, até porque na verdade 
todos os “poderes” estão abaixo da Constituição (FREIRE JÚNIOR, 2004, p. 
42). 

 

Outro aspecto a ser observado do instituto da separação de poderes nos dias 

atuais é o fato de que o desenho institucional do Estado passou a incorporar novas 

instituições não previstas na configuração clássica do Estado, v.g, o Ministério 

Público, a Defensoria Pública, os Tribunais de Contas, trazendo, por conseguinte, a 

necessidade de revisão da teoria que dividia o poder político apenas em três 

modalidades. 

Feitas algumas considerações a respeito da utilização do dogma da 

separação de poderes nos dias atuais, passaremos a analisar o processo de 

judicialização da política. 
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2  
A JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA 

 

 

A discussão em torno dos limites da atuação de um dos poderes do Estado, 

embora tenha sede própria na clássica doutrina da separação de poderes, encontra 

ressonância em outros compartimentos de Ciência Política e do Direito. 

Destacamos, nesse sentido, por sua inter-relação com os estudos em torno do 

fenômeno que se convencionou denominar de “judicialização da política”, expressão 

que resume a projeção do Poder Judiciário em áreas tradicionalmente entregues aos 

poderes Legislativo Executivo. 

De início, faremos uma breve exposição da matéria, a fim de demonstrar que 

a Ciência Política e o Direito vêm reconhecendo a legitimidade da apreciação judicial 

de questões políticas, sob a luz de regras e princípios jurídicos, motivo pelo qual a a 

participação do judiciário na solução dessas questões não resultaria em violação das 

competências dos outros dois poderes. 

No quadro epistemológico da judicialização da política não se identifica ainda 

uma preocupação mais detida com a identificação de limites à expansão da 

influência judicial. As atenções estão atualmente voltadas para a compreensão do 

fenômeno, notadamente para o conhecimento de suas origens, análise de suas 

causas, percepção de suas manifestações e para o prognóstico dos seus efeitos. 

Não obstante, a partir dos textos publicados procuraremos extrair alguns 

limites implícitos à atividade judicial no julgamento de causas relacionadas à órbita 

de competência do Legislativo e do Executivo.  

 

 

2.1 O atual estágio dos estudos da judicialização d a política no Brasil 
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No cenário brasileiro, a judicialização da política vem sendo objeto de análise 

por um pequeno número de juristas e de cientistas políticos. Ainda são escassos os 

trabalhos publicados sobre o assunto, a maioria deles se reportando às obras de 

pesquisadores estrangeiros. 

Castro (1997) nos oferece uma relação contendo os principais juristas e 

cientistas políticos no Brasil e no mundo que tratam da influência da prática judicial 

na democracia: (Adorno et al., 1994; Shapiro e Stone,1994; Tate e Vallinder, 1995; 

Habermas, 1996; Santos, Marques e Pedroso, 1996; Neves,1994; Carvalhosa, 1993; 

Cardoso de Oliveira, 1996; Faria, 1995; Ferreira Filho, 1994;Castro, 1993; Guarnieri, 

1991). 

Segundo Maciel e Koerner (2002), a expressão judicialização da política foi 

primeiramente utilizada nas obras de Ariosto Teixeira e de Marcus Faro de Castro, 

que em 1997, realizaram pesquisas empíricas destinadas ao levantamento de ações 

de inconstitucionalidade em tramitação no Supremo Tribunal Federal. 

Logo em seguida, o termo foi utilizado por Luiz Werneck Viana, Maria Alice 

Resende de Carvalho, Manuel Palacios Cunha Melo e Marcelo Baumann Burgos, na 

obra intitulada de “A judicialização da política e das relações sociais no Brasil”, 

publicada em 1999, fruto do convênio firmado entre a Iuperj – Instituto Universitário 

de Pesquisas do Rio de Janeiro e a AMB – Associação dos Magistrados Brasileiros, 

que se propôs a perquirir a influência do Supremo Tribunal Federal no panorama 

político nacional. 

A par disso, o estudo da judicialização da política passa necessariamente 

pela análise das obras acima apontas, na condição de títulos principais. Todavia, 

não prescinde do exame de artigos científicos, dissertações de mestrado e teses de 

doutorado, material onde podemos encontrar o pensamento atual sobre o assunto. 

Como antecipado alhures, esses trabalhos geralmente se contentam em 

precisar os significados da expressão, sua origem, suas causas, as condições 

necessárias ao seu desenvolvimento, suas formas de manifestação e a relação que 

guarda com o ativismo judicial e a participação democrática. 

 

 

2.2 “Judicialização da política”: acepções gramatic al, sociológica, política e 
jurídica. 
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Com o objetivo de possibilitar uma melhor entendimento acerca do fenômeno 

da judicialização da política, é importante identificarmos, logo de início, os principais 

sentidos em que a expressão pode ser tomada. 

Na língua portuguesa, o vocábulo “judicialização” representa um neologismo, 

considerando não ter sido contemplado pelos principais dicionários do nosso 

idioma3. Não obstante, o aludido sintagma, tratando-se de verbo, pode ser definido 

gramaticalmente, atentando-se para o radical e sufixo que o compõem, como a ação 

de atribuir a algum objeto feições ou características judiciais.  

É possível adotar os vocábulos “jurisdicizar” e “juridificar” com o mesmo 

sentido de “judicializar”, embora aquele último esteja mais próximo do conceito de 

jurídico do que propriamente do sentido de judicial. 

No campo da Sociologia, a judicialização, denota, na feliz expressão de 

Habermas citado por Araújo (2004), a “colonização do mundo da vida” pelo Direito. 

Isso significa que, à medida que as normas jurídicas ampliam seu raio de incidência 

para alcançar diversos aspectos da vida social, aumenta-se, por conseguinte, a 

influência do Poder Judiciário sobre a sociedade. 

Nos domínios da Ciência Política, a palavra judicialização coloca o Judiciário 

no centro do poder político, na medida em que as questões públicas e privadas 

indistintamente lhes são submetidas à apreciação, ou na proporção em que os 

demais Poderes passam a adotar os procedimentos judiciais típicos como 

instrumento idôneo à tomada de decisão, como veremos mais adiante. 

Juridicamente, entende-se por judicialização todo ato ou procedimento 

tendente a submeter à apreciação do Poder Judiciário os conflitos de interesses 

(lide) deflagrados entre particulares, envolvendo particulares e o Estado, ou mesmo 

tendo como partes entidades estatais diversas. Em todo caso, busca-se a solução 

definitiva do conflito mediante a apropriação do método específico do processo 

judicial, seguido da cobertura da coisa julgada. Nesse cenário, a judicialização 

representa a propositura de uma ação perante o Poder Judiciário, por qualquer 

interessado, visando à solução de um conflito regulado pelo Direito. 

                                                
3 Em consulta aos dicionários da língua portuguesa Houaiss e Aurélio e ao dicionário eletrônico 
Priberam em português de Portugal (http://www.priberam.pt/DLPO/default.aspx) não foram 
identificados os aludidos sintagmas.  
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O vocábulo “política”, por sua vez, embora concentre em si vários 

significados, para os fins deste trabalho, será considerado unicamente em seu 

sentido contextualizado, como representando todas as questões relacionadas : (i) à 

proteção dos direitos e garantias fundamentais, assim como às políticas públicas 

tendentes à sua implementação, e (ii) às disputas não propriamente judiciais tendo 

como pano de fundo as competências e prerrogativas de órgãos público em sentido 

lato. 

Dessa forma, do ponto de vista jurídico-político, podemos definir a 

judicialização da política como sendo a propositura de uma ação perante o Poder 

Judiciário, tendo por objeto um direito ou garantia fundamental ou competências e 

prerrogativas de entes públicos. 

O conceito aqui atribuído à judicialização da política serve apenas para se ter 

uma idéia prévia do seu significado. Todavia, a melhor compreensão acerca do seu 

significado e amplitude pode ser melhor obtida pela análise das definições 

apresentadas por autores que cuidaram especificamente do assunto, a seguir 

expostas. 

 

 

2.3 Judicialização da política: conceito e alcance da expressão 
 

 

A expressão judicialização da política, conforme nos informa Maciel e Koerner 

(2002), teve origem no projeto de C. N. Tate e T. Vallinder (1995), em que foram 

formuladas linhas de análise comuns para a pesquisa empírica comparada do Poder 

Judiciário em diferentes países. 

Moreira Neto, todavia, deixa entender que a construção teve origem na obra 

de Eduardo García de Enterría, quando este afirmou, in verbis, que o Direito 

Constitucional, retornando ao Direito Publico, se “rejuridicizou”.  

 

Foi ainda Eduardo García de Enterría que, examinando outro dos 
paradigmas mutantes do século XX – a plenificação da normatividade 
constitucional – em seu consagrado La Constitución como norma y el 
tribunal constitucional, observou que o Direito Constitucional com ela 
readquiria toda sua expressão jurídica, retornou ao Direito Público e, na sua 
própria expressão – se rejuridicizou (GRIFO DO AUTOR) (MOREIRA 
NETO, 2008, p. 55). 
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Na tradução livre do fragmento extraído de Araújo (2004), a judicialização da 

política em Tate e Vallinder, apresenta dois significados. Ora representa a expansão 

das competências dos tribunais ou dos juízes em detrimento dos políticos e/ou dos 

administradores, isto é, a transferência do poder de tomada de decisão do legislador 

ou do administrador para os tribunais. Ora significa a propagação de métodos de 

decisão judicial fora da província judicial adequada. 

No primeiro sentido o Judiciário participa como ator principal do processo 

decisório que envolve questões atinentes aos outros poderes, enquanto que no 

segundo seu papel é de mero figurante, visto que apenas oferece seus métodos 

próprios de atuação para serem utilizados no espaço político decisório reservado os 

demais poderes.  

Na dicção de Maciel e Koerner esses dois sentidos da judicialização da 

política em Tate e Vallinder podem ser expressos da seguinte maneira: 

 

Judicializar a política, segundo esses autores, é valer-se dos métodos 
típicos da decisão judicial na resolução de disputas e demandas nas arenas 
políticas em dois contextos. O primeiro resultaria da ampliação das áreas 
de atuação dos tribunais pela via do poder de revisão judicial de ações 
legislativas e executivas, baseado na constitucionalização de direitos e dos 
mecanismos de checks and balances. O segundo contexto, mais difuso, 
seria constituído pela introdução ou expansão de staff judicial ou de 
procedimentos judiciais no Executivo (como nos casos de tribunais e/ou 
juízes administrativos) e no Legislativo (como é o caso das Comissões 
Parlamentares de Inquérito) (MACIEL; KOERNER, 2002, p. 114). 
 

É no primeiro sentido que se pretende identificar os limites de atuação do 

Judiciário, haja vista que a ampliação de suas competências implica estreitamento 

daquelas consignadas aos demais poderes. Com efeito, o segundo sentido não é de 

grande relevância para nosso estudo, na medida em que não suscita discussões 

acerca da legitimidade da participação judicial nem exige a fixação de limites.  

Maciel e Koerner (2002) ainda fazem um balanço dos significados da 

expressão apresentados por alguns autores, com abordagem sob diversos 

enfoques. O primeiro dentre esses enfoques é o de que os juristas usam o termo 

judicialização para se referirem à obrigação legal de que um determinado tema seja 

apreciado judicialmente. 

Um segundo enfoque se baseia no ponto de vista normativo, sob o qual a 

judicialização é o ingresso em juízo de determinada causa, que indicaria certa 

preferência do autor por esse tipo de via. 
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O terceiro enfoque é no sentido de processo social e político, em que a 

expressão é utilizada para se referir à expansão do âmbito qualitativo de atuação do 

sistema judicial, do caráter dos procedimentos de que dispõem e ao aumento do 

número de processos nos tribunais. 

Um quarto enfoque trata da judicialização como processo objetivo utilizado 

para defender propostas de mudança na organização do Judiciário ou na cultura 

jurídica, considerada defasada face às novas necessidades sociais. 

No sentido constitucional, a judicialização refere-se ao novo estatuto dos 

direitos fundamentais e à superação do modelo da separação dos poderes do 

Estado. 

Carvalho vê a judicialização da política em Tate e Vallinder como uma 

 

[...] reação do Judiciário frente à provocação de um terceiro e tem por 
finalidade revisar a decisão de um poder político tomando como base a 
Constituição. Ao fazer essa revisão, o Judiciário estaria ampliando seu 
poder com relação aos demais poderes (CARVALHO, 2004, p. 115). 

 

A título de esclarecimento, isso certamente não significa uma restrição à 

adoção de posições classificáveis como ativismo judicial. Apesar de depender 

inicialmente da provocação do interessado, a postura ativa adotada pelo juiz em 

determinada demanda judicial poderá ir além dos limites tradicionalmente fixados. 

Dessa forma, o ativismo judicial também passa a ser um dos componentes na 

análise dos limites de atuação do poder judiciário no controle judicial de políticas 

públicas. A discussão será ampliada mais adiante em tópico específico, onde 

trataremos do ativismo judicial. 

Segundo Vianna (1999) a judicialização da política descreve as 

transformações constitucionais pós-88 que permitiram um maior protagonismo dos 

tribunais em virtude da ampliação dos instrumentos de proteção judicial, e que 

teriam sido descobertas por minorias parlamentares, governos estaduais, 

associações civis e profissionais. 

Sob esse enfoque, a judicialização seria resultado do aumento da procura 

pelo método judicial como mecanismo eficiente para a solução de conflitos que 

antes ficam na dependência de solução negociada ou quedavam sem solução. 

Verbicaro (2005), por sua vez, entende que a judicialização da política não 

reflete uma invasão das competências dos demais poderes. Para a referida autora a 
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expansão dos poderes do Judiciário sobre as políticas legislativas ou executivas do 

Estado só tem lugar porque o sistema democrático permite tal atuação sobre os atos 

dos outros poderes. Seria um mero resultado da garantia da respeitabilidade da 

Constituição. 

 

 

2.4 Judicialização: espécies e métodos de estudo 
 

 

Como vimos, a judicialização da política em Tate e Vallinder apresenta-se sob 

duas modalidades distintas. Para estes autores, segundo Carvalho (2004), há dois 

tipos de judicialização: a from without e a from within. Em ambas, o Judiciário é 

potencialmente inerte. Porém, em uma delas (na primeira) essa inércia é superada a 

partir do momento em que há uma provocação do interessado, levando o juiz a ter 

que oferecer uma resposta que muitas vezes termina na revisão da decisão adotada 

por outro poder.  

A par disso, a judicialização from without é aquela plasmada em uma resposta 

dada pelo Poder Judiciário à provocação de um terceiro, tendo por objetivo revisar a 

decisão de um dos outros poderes tomando como parâmetro a Constituição, 

enquanto que a judicialização from within corresponde à apropriação do modelo 

judicial de solução de conflitos pela administração pública na superação dos seus 

impasses administrativos. 

Com muita propriedade, Carvalho (2004) igualmente nos mostra que o estudo 

da judicialização da política pode ser empreendido sob duas abordagens distintas: a 

normativa e a analítica.  

Pelo critério normativo, avalia-se a chamada supremacia da Constituição 

sobre as decisões do Parlamento, resgatando o amplo debate entre democracia e 

constitucionalismo, posicionando-se, de um lado, Dworkin e Cappelletti, como 

favoráveis à judicialização, e no lado oposto, como contrário a ela J. H Ely. No ponto 

intermediário estariam Habermas e Garapon, que admitem a judicialização, desde 

que haja limites. 

 A abordagem analítica, diferentemente, se preocupa com definição, medição 

e avaliação do processo de judicialização, a partir da análise do ambiente político e 
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institucional. Por meio dessa abordagem procura-se identificar as causas da 

judicialização, bem como as condições para seu surgimento. 

Daqui por diante, em face dos objetivos deste trabalho, adotaremos essa 

segunda abordagem pelo que procuraremos expor as causas e as condições para o 

nascimento do processo de judicialização da política em um dado Estado 

 

 

2.5 As origens do processo de judicialização da pol ítica  
 

 

Após a queda dos regimes totalitários europeus e com o fim do Comunismo, o 

modelo político norte-americano consolida-se como aquele a ser seguido pelos 

países em processo de democratização, notadamente aqueles situados na América 

Latina, na Ásia e na África.  

O modelo estadunidense caracteriza-se pela ênfase depositada sobre o 

Poder Judiciário, permitindo-lhe a revisão judicial das decisões tomadas pelos 

demais poderes. A experiência vivenciada durante os regimes totalitários na Europa 

e as graves violações dos direitos humanos ocorridas especialmente durante a 

Segunda Grande Guerra impulsionaram uma maior atuação do judiciário no sistema 

político.  

A doutrina dos pesos e contrapesos4 e o papel marcadamente político das 

Cortes norte-americanas permitiram aos juízes federais a formulação de políticas 

públicas, tarefa antes inserida apenas nas competências dos poderes Legislativo e 

Executivo. É nesse panorama político que o Judiciário emerge com considerável 

importância do conjunto dos Três Poderes, como afirma Aguiar (2007). 

Tamanha é expansão e preponderância do Judiciário em relação aos demais 

poderes que Badinter e Breyer (2004) apud Aguiar (2007) chegam a denominar o 

fenômeno de “imperialismo jurídico”. Aguiar ainda aponta que: 

 

[...] (1) a descrença no princípio majoritário, em razão de uma crise de 
legitimidade que ronda o Legislativo, reforçada pela desconfiança 
decorrente dos casos de corrupção, (2) a liberdade inerente à atividade 
judicial e o ativismo dos juízes, (3) o crescimento da jurisprudência 
sociológica, com toda sua carga de criatividade (4) o realismo legal, aliados 
(5) à demora do Poder Legislativo em responder às demandas sociais e à 

                                                
4 Checks and balances 



46 

(5) delegação decisões políticas ao Judiciário, favorecem a atuação política 
do Poder Judiciário (AGUIAR, 2007). 
 

Carvalho (2004) identifica como principal causa de inclusão do Judiciário nos 

processos decisórios envolvendo questões políticas, a adoção de um Tribunal 

Constitucional pela grande maioria dos Estados democráticos do ocidente, como 

mecanismo de controle dos demais poderes. No decorrer de seu trabalho o 

mencionado autor também faz referência a outras circunstâncias que contribuem 

para a judicialização, entre elas: (1) maior proteção aos direitos humanos, em face 

dos horrores da guerra, inclusive com a criação da Corte de Direitos Humanos de 

Estrasburgo, (2) os interesses econômicos globais, consubstanciados na doutrina do 

neoliberalismo, a exigir a atuação do Poder Judiciário na economia, (4) a mudança 

de comportamento jurisprudencial dos tribunais, que passaram a atuar nos vazios 

institucionais deixados pelos demais poderes, (5) a crise do positivismo jurídico e, 

por fim, (6) a crescente pressão da sociedade pela realização de seus anseios. 

Araújo (2004) defende que a origem da judicialização, fenômeno que alçou o 

judiciário a uma posição de destaque na sociedade, está vinculada às mudanças do 

Estado e do Direito por ocasião da difusão do modelo do bem-estar social.  

As causas do processo de judicialização, segundo Maciel e Koerner (2002), 

concentram-se, em um primeiro momento no aspecto subjetivo, em decorrência da 

ação do legislador, do governo federal, de agentes políticos, de grupos 

oposicionistas e de associações. 

O fundamento da judicialização da política, em Verbicaro (2005), reside no 

primado da supremacia da Constituição, de modo que o Judiciário, ao atuar no 

âmbito político, não estaria invadindo a esfera de competência dos outros poderes, 

mas tão-somente garantindo a respeitabilidade da Constituição. 

De acordo com Vianna, Burgos e Salles (2007), a judicialização surge da 

necessidade de se estabelecer nas constituições, na expressão de Habermas, um 

“núcleo dogmático”5 envolvendo os valores fundamentais a serem protegidos pelo 

poder soberano do Estado. 

                                                
5 Para Habermas o núcleo dogmático da democracia procedimental consiste na “idéia de autonomia, 
segundo a qual os homens agem como sujeitos livres, na medida em que obedecem às leis que eles 
mesmos estabeleceram, servindo-se de noções adquiridas num processo intersubjetivo” 
(HABERMAS, J. Direito e Democracia: entre facticidade e validade). 
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Em síntese, o realce conferido ao Poder Judiciário estaria diretamente ligado 

ao constitucionalismo democrático, à universalização do controle judicial dos atos do 

Executivo e do Legislativo e à centralidade dos direitos fundamentais. 

Em que pese a ocorrência de todos esses fatores o processo de judicialização 

só se desenvolve na presença de alguns fatores ou condições. 

 

 

2.6 Condições para o surgimento da judicialização d a política 
 

 

Na visão de Carvalho (2004), C. N. Tate procurou identificar no ambiente 

político alguns motivos a expansão do poder judicial, chegando a traçar o perfil das 

condições favoráveis ao surgimento da judicialização. 

Passemos então à identificação das condições previstas por C. N Tate para a 

judicialização da política, na forma como foram evidenciadas por Carvalho (2004).  

A democracia figuraria como a primeira dessas condições. Isto porque 

dificilmente poderia haver dilargamento da atividade judicial além de seus limites 

tradicionais em países com governos autoritários. Na presença de Judiciário 

distanciado do povo e incapaz de coibir os desmandos do Executivo torna-se 

praticamente inviável o aparecimento da judicialização. 

Não haveria também que se cogitar de um processo de judicialização nos 

países em que não estivesse assegurada a atribuição de competências exclusivas e 

o equilíbrio entre os três poderes. A separação de poderes, por não permitir a 

preponderância de qualquer que seja o ramo do poder, funciona, por um lado, como 

mecanismo apropriado à contenção do poder Executivo e, por outro, como 

instrumento adequado a autorizar o Judiciário, nos limites de suas novas 

competências, a apreciar, sob o prisma jurídico, questões políticas relacionadas à 

preservação dos direitos e garantias fundamentais.  

Sem o respeito aos direitos políticos formalmente reconhecidos na 

constituição, também seria inviável o aparecimento do processo de judicialização. 

Por esse motivo, só com a obediência da lei pela cúpula governamental é que se 

pode pensar em judicialização da política. 

C. N. Tate também teria definido o uso dos tribunais por grupos de interesse 

como condição para o desenvolvimento do processo de judicialização. Todavia, este 
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uso parece servir mais à demonstração da ocorrência da expansão do poder judicial 

do que propriamente configurar uma condição para sua manifestação. Como ambos 

os fenômenos estão quase sempre associados e o Judiciário age, em grande parte, 

por provação desses grupos, pode-se admitir, em sentido lato, essa utilização entre 

as condições para a judicialização. 

Outra condição ao surgimento da judicialização seria a utilização das 

instituições judiciais pelos partidos de oposição. Quanto a ela, aplica-se tudo que foi 

dito quanto ao uso dos tribunais pelos grupos de interesse, não havendo, portanto, 

necessidade de outras considerações.  

Por fim, e talvez a mais expressiva condição para a judicialização da política, 

seja a falta de efetividade das instituições majoritárias em dar vazão às demandas 

sociais. Aqueles que não encontram espaço nos canais tradicionais de participação, 

vêem no Judiciário o último reduto para a satisfação de suas necessidades e, desse 

modo, terminam por entregar ao Judiciário a decisão final sobre questões políticas.  

Além dos pré-requisitos para a judicialização referidos por Carvalho (2004), 

podemos acrescentar o ativismo judicial, que, segundo afirma Maciel e Koerner 

(2002, p. 16), “[...] é uma dimensão essencial da noção de judicialização da política 

formulado por Tate e Vallinder”. 

Diante do exposto, falaremos em seguida do ativismo judicial dentro do 

fenômeno da judicialização da política. 

 

 

2.7 Judicialização da política e ativismo judicial 
 

Para iniciar o estudo da relação existente entre judicialização da política e 

ativismo judicial é salutar realizar um breve levantamento da origem e do conceito de 

ativismo judicial, tendo em vista que a origem e o conceito do outro fenômeno a que 

nos referimos já foi tratado anteriormente. 

 

 

2.7.1 Origem e conceito de ativismo judicial 
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A crescente influência do Poder Judiciário sobre vários segmentos da 

sociedade, verificada no Brasil após a redemocratização, é uma realidade, como 

vimos, originada de diversos fatores. A normatização dos direitos, as transições pós-

autoritárias, a edição de constituições democráticas, o reforço das instituições de 

garantia do estado de direito, a exemplo do Ministério Público e da Magistratura, 

bem como pela mobilização política da sociedade na busca pelo Judiciário são 

apenas algumas das causas de ampliação da atuação judicial (Cittadino, 2004). 

Além desses, Carvalho (2004), com muita propriedade, acrescenta às causas 

da judicialização da política a influência do modelo norte-americano, a formação de 

uma jurisprudência constitucional, a pressão de fatores econômicos representados 

pelo neoliberalismo e o ativismo judicial: 

Na lição de Barroso (2009, p. 6), o ativismo judicial remonta à jurisprudência 

norte-americana e corresponde a “uma atitude, a escolha de um modo específico e 

proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e alcance”. 

Appio (2008), definindo ativismo judicial a partir de uma perspectiva 

legitimadora, entende que:  

 

O ativismo judiciário significa em breve síntese, que juízes não eleitos 
diretamente pela população trazem para si a incumbência de decidir 
questões tradicionalmente afeta aos demais Poderes da República. 
Assim, o fenômeno da “judicialização da política” traz em seu interior 
a possibilidade de que decisões sobre políticas públicas sejam 
tomadas por aqueles que não foram eleitos para esta importante 
missão. 
 

A postura ativista se caracterizada pelo comportamento através do qual o juiz 

constrói seu raciocínio fundado em interpretações favoráveis ao ponto de vista que 

almeja defender. Em Barroso estão relacionadas as condutas representativas da 

postura ativista, como sendo: 

 

[...] (i) a aplicação direta da Constituição a situações não expressamente 
contempladas em seu texto e independentemente de manifestação do 
legislador ordinário [...]; (ii) [...] a declaração de inconstitucionalidade de atos 
normativos emanados do legislador, com base em critérios menos rígidos 
que os de patente e ostensiva violação da Constituição; (iii) a imposição de 
condutas ou de abstenções ao Poder Público, notadamente em matéria de 
políticas públicas (BARROSO, 2009, p. 8) 
 

A formação cultural do juiz juntamente com sua intencionalidade de produzir 

uma decisão em conformidade com seus valores foram retratados por Oliveira 
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(2005) como elementos formadores do ativismo judicial. Também para ela a postura 

ativista equivale a uma pré-disposição do juiz para interpretar a constituição e as 

leis, com vistas a modificar o contexto social através da imposição de seus valores, 

em especial quando a matéria submetida a sua apreciação se relaciona à 

implementação de políticas públicas. 

Partindo dessas observações, chega-se, contrario senso, à definição do 

fenômeno oposto ao ativismo judicial. Barroso (2009) o denomina de auto-contenção 

judicial. Juízes e tribunais agindo em postura não-ativista evitam aplicar diretamente 

a constituição aos casos submetidos ao seu julgamento, resistem em declarar a 

inconstitucionalidade das leis e atos normativos, procurando mitigar os efeitos da 

interferência judicial na definição de políticas públicas. 

No debate em torno da defesa ou da condenação do ativismo judicial, 

Dworkin (1999), nas palavras de Verbicaro, se posiciona no mesmo sentido da tese 

da auto-contenção, ao passo que rejeita ao mesmo tempo o papel passivista ou 

ativista do Judiciário. Infere-se que em Dworkin a atuação do juiz deve estar no meio 

termo, conforme pode ser observado da citação adiante transcrita: 

 

Apesar de Dworkin rejeitar um papel passivista ao Poder Judiciário, nem por 
isso pode-se designar o seu juiz de ativista. É que ele repudia tanto o 
passivismo como o ativismo. Segundo Dworkin, o juiz passivista só anula 
atos de outros poderes em último caso, enquanto o ativista o faz sempre 
que os desaprova. O passivismo considera indecidível a questão do alcance 
do conteúdo das fórmulas abstratas e inseguro e impertinente recorrer às 
intenções do legislador. Considera mais democrático deixar as questões de 
alcance concreto aos legisladores, que podem ser renovados a cada 
eleição, do que confiá-las à suprema corte, a que o povo só pode opor-se 
mediante a difícil via da emenda constitucional. O passivismo supõe que a 
equidade é a principal virtude de uma prática constitucional e ignora que 
certas regras constitucionais têm precisamente a função de impedir que a 
maioria se faça valer contra a minoria em questões de justiça. Conduziria a 
inexistência mesma de direitos constitucionais explícitos. Deve, portanto, 
ser rejeitado. Nem por isso se torna aceitável o ativismo, que é uma forma 
de pragmatismo jurídico, nega qualquer valor à equidade e é incapaz de 
fornecer uma justificativa política adequada para o uso da coação 
(VERBICARO, 2005, p. 13). 
 

Pelo que pode ser visto, tanto o ativismo quanto a auto-contenção e o 

passivismo decorrem, no mais das vezes, de uma escolha do magistrado de 

empregar ou não interpretações extensivas ou restritivas do significado das leis e da 

constituição, como mecanismo de impor seus valores e modificar o meio social em 

que vive. 

 



51 

 

2.7.2 Ativismo como causa e elemento indissociável da judicialização 
 

 

É comum associar a judicialização da política à noção de ativismo dos juízes. 

Vimos entretanto que o ativismo judicial é apenas uma das causas do processo de 

judicialização e nem sempre orienta as decisões judiciais que de alguma forma se 

estendem ao contexto político. 

Tate e Vallinder, conforme referido por Maciel e Koerner, estão entre os que 

defendem a vinculação obrigatória entre judicialização e ativismo. Segundo os 

autores norte-americanos, para que a judicialização da política venha a ocorrer é 

preciso que: 

 

[...] operadores da lei prefiram participar da policy-making a deixá-la ao 
critério 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 (MACIEL & KOERNER, 2002, p. 114). 
 

Compartilhando do mesmo pensamento, encontramos Castro (1997, p. 2) 

para quem o ativismo é um componente obrigatório da judicialização:  

 

A judicialização da política corresponde a um fenômeno observado em 
diversas sociedades contemporâneas. Esse fenômeno, segundo a literatura 
que tem se dedicado ao tema, apresenta dois componentes: (1) um novo 
"ativismo judicial", isto é, uma nova disposição de tribunais judiciais no 
sentido de expandir o escopo das questões sobre as quais eles devem 
formar juízos jurisprudenciais (muitas dessas questões até recentemente 
ficavam reservadas ao tratamento dado pelo Legislativo ou pelo Executivo); 
e (2) o interesse de políticos é autoridades administrativas em adotar (a) 
procedimentos semelhantes aos processo judicial e (b) parâmetros 
jurisprudenciais em suas deliberações (muitas vezes, o judiciário é 
politicamente provocado a fornecer esses parâmetros). 
 

No mesmo sentido se posiciona Oliveira (2005, p. 564) ao afirmar que “[...] só 

há judicialização quando juízes apresentam uma postura política ou ideológica 

contrária àquela predominante nas instituições majoritárias, opondo-se, assim, às 

políticas por estas adotadas”, e Cittadino (2004) quando reconhece no vínculo 

formado entre ativismo judicial e democracia o princípio de todo processo de 

judicialização da política. 

Aguiar (2004) vai mais além identificando no ativismo judicial o gérmen de 

uma mudança efetiva no equilíbrio apregoado pela doutrina da separação de 
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poderes. Para a autora, a judicialização da política implica em reconfiguração das 

competências tradicionais dos poderes. 

Contrários à tese da vinculação obrigatória entre judicialização e ativismo, 

encontramos Vianna (2008, p. 3) obtemperando que a judicialização é tributária 

tanto do legislador constituinte quanto da cidadania “[...] que, progressivamente, foi 

se apropriando, em suas práticas, dos novos institutos criados pela Carta, e não, 

como em outros contextos nacionais, pelo ativismo dos seus magistrados”. 

 

 

2.8 Influência da judicialização da política na Teo ria da Separação de Poderes 
 

 

Na visão tradicional e conservadora da teoria da separação dos poderes, o 

poder político do estado está dividido em três grandes grupos ou estruturas 

hermeticamente fechadas. São elas o Poder Legislativo, o Poder Executivo e Poder 

Judiciário. 

A ordem de indicação dos poderes não é casuística. De acordo com a 

organização estatal, em primeiro lugar estaria a função de elaborar as leis, logo em 

seguida a de executá-las e, por fim, a de restabelecê-las em caso de violação. 

Desse modo, não poderia um poder se imiscuir em atividades próprias dos 

demais poderes, sob pena de provocar um desequilíbrio perigoso para a 

manutenção da harmonia entre eles. Segundo o pensamento mais conservador, na 

divisão das tarefas do estado, tem-se que obrigatoriamente respeitar a 

afinidade/especialidade entre as atividades estatais. 

Ficam, todavia, ressalvados os casos em que atividades estratégicas são 

entregues a poder distinto daquele que, em regra, teria maior habilidade para 

realizá-la. Almeja-se, na hipótese, não a excelência no desempenho da tarefa, mas 

tão-somente a limitação de um poder pelo outro6. 

Nesse sentido, a judicialização da política simbolizaria o transbordamento 

pelo Judiciário dos limites que lhe foram classicamente traçados pela doutrina da 

separação dos poderes, o que resultaria invariavelmente na reconfiguração do 

quadro das competências conferidas aos outros poderes do estado.  
                                                
6 Exemplo disso no Brasil é a competência atribuída ao Senado Federal de julgar o Presidente da 
República nos crimes de responsabilidade 
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Alega-se que, com tal conduta, o Judiciário estaria pondo em risco não só a 

harmonia entre os poderes, mas a própria democracia, na medida em que juízes não 

eleitos pelo povo estariam autorizados a contrariar opções políticas firmadas com 

fundamento no princípio majoritário. 

Não é possível afirmar se realmente a judicialização da política coloca em 

perigo o estado democrático. Todavia, há claros sinais de que a teoria da divisão de 

poderes sofre alguma transformação com o processo de judicialização da política, 

nem que seja para colocar o Judiciário em pé de igualdade com os outros poderes, 

emergindo assim como o terceiro gigante na expressão cunhada por Cappelletti 

(1999). 

Verbicaro (2005) entende que a participação mais efetiva do Judiciário na vida 

política, com alteração nas funções clássicas dos juízes, que também passam a ser 

responsáveis pelas políticas antes atribuídas com exclusividade aos outros poderes 

do Estado, são exigências resultantes do aumento da complexidade do mundo 

contemporâneo.  

Para a referida autora, não há uma ameaça ao equilíbrio entre os poderes. O 

ingresso do Poder Judiciário nesses novos espaços antes vazios ou ocupados pelos 

outros poderes só é possível porque o atual sistema democrático o permite. O 

Judiciário, segundo esse entendimento, não estaria agindo fora dos limites de sua 

competência, mas, ao contrário, estaria tão-somente cumprindo sua missão de 

garantir a prevalência das disposições constitucionais. 

Essa possível crise na separação dos poderes, também vista por Araújo 

(2004) como uma das conseqüências do processo de judicialização, significa nada 

mais do que um re-ordenamento institucional do Estado pela renovação das 

relações entre os poderes Legislativo e Judiciário, como resultado da ampliação dos 

canais de representação política. Nesse toar, a universalização do controle judicial 

fundada na centralidade ética dos direitos fundamentais e no constitucionalismo 

democrático deve ser percebida unicamente como a ampliação do conceito de 

soberania mediante a participação popular através do direito. 

Aguiar (2007) observa que a judicialização da política conduz a novas 

configurações institucionais na organização dos poderes legislativo, executivo e 

judiciário, cujo rearranjo assimétrico dos três poderes na cena contemporânea é 

reforçado pelo descrédito no princípio majoritário. 
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Em suma, alguns falam em crise outros em reconfiguração, havendo também 

aqueles que defendem inexistir qualquer violação ao princípio da separação de 

poderes como decorrência do processo de judicialização da política 

Filiamo-nos a esta última corrente de pensamento, entendendo, como 

demonstrado no primeiro capítulo deste trabalho, que nunca houve, nem mesmo da 

parte de seus idealizadores, uma separação de poderes tão rígida ao ponto de 

impedir que um poder assumisse uma atividade que a priori deveria ser destinada a 

outro, ou mesmo a inviabilizar o exercício de suas competências na hipótese em que 

sua atuação tivesse reflexos na esfera dos demais. 
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3  
O CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

O ponto central da pesquisa é tentar descortinar os limites do Poder Judiciário 

no controle de políticas públicas. Sendo assim, não poderia faltar no 

desenvolvimento deste trabalho um capítulo específico tratando do controle judicial 

de políticas públicas, fenômeno atualmente bastante discutido pela doutrina e 

jurisprudência. 

 

 

3.1 Conceito de Políticas Públicas 
 

 

Ressalte-se, desde logo, não ser incumbência fácil atribuir um conceito a 

políticas públicas. Essa dificuldade deve-se, em parte, ao problema de determinar o 

significado de seus componentes: o vocábulo “política”. 

A expressão “políticas públicas” concentra em si vários significados. Além de 

seu sentido usual, existem acepções específicas atreladas às diversas áreas do 

conhecimento humano em que o instituto figura como objeto de estudo. Interessa-

nos particularmente, em razão dos limites deste trabalho, o conceito jurídico da 

composição, sobre o qual nos deteremos a seguir. 

A importância de se definir um conceito jurídico para políticas públicas não 

está apenas na obrigatoriedade de delimitação do objeto a ser pesquisado. Decorre 

também do fato de ser “[...] sobre o direito que se assenta o quadro institucional no 

qual atua uma política pública” (BUCCI, 2006, p. 37). 

A primeira definição que trazemos à lume foi elaborada pela própria Bucci, na 

obra por ela organizada, cujo título é “Políticas Públicas – Reflexões sobre o 

Conceito Jurídico”. Vejamos:  
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Política pública é o programa de ação governamental que resulta de um 
processo ou conjunto de processos juridicamente regulados – processo 
eleitoral, processo de planejamento, processo de governo, processo 
orçamentário, processo legislativo, processo administrativo, processo 
judicial – visando coordenar os meios à disposição do Estado e as 
atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e 
politicamente determinados (BUCCI, 2006, p. 35). 
 

Freire Júnior (2005, p.47) define políticas públicas como sendo “[...] um 

conjunto ou uma medida isolada praticada pelo Estado com o desiderato de dar 

efetividade aos direitos fundamentais ou ao Estado Democrático de Direito”. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Jorge Neto (2008) correlaciona as 

políticas públicas às ações programadas dos poderes públicos tendentes à 

concretização dos direitos fundamentais. 

Lopes (1999, p.113) vê as políticas públicas como um “[...] conjunto 

heterogêneo de medidas do ponto de vista jurídico”. Com essa afirmação o autor 

pretende demonstrar que definição das políticas públicas passa necessariamente 

por uma discussão envolvendo matérias, como regime de finanças públicas, 

concessões de serviços públicos, zoneamento urbano etc.  

Para Eros Grau, no conceito de políticas públicas estão incluídas 

praticamente todas as ações estatais que tenham reflexos na vida social, como pode 

ser constatado a seguir. 

 

A expressão política pública designa atuação do Estado, desde a 
pressuposição de uma bem demarcada separação entre Estado e 
sociedade [...]. A expressão políticas públicas designa todas as atuações do 
Estado, cobrindo todas as formas de intervenção do poder público na vida 
social (GRAU, 2000, p.21). 
 

A partir da superação do modelo de Estado Liberal pelo de Estado Social, 

houve uma considerável mudança na forma de atuação do poder público, que 

passou de mero garantidor das liberdades a agente promotor dos denominados 

direitos de segunda dimensão.  

Conforme observado por Schier (2002, p. 71), “[...] é possível entender que se 

deve ao Estado Social o desenvolvimento de políticas públicas voltadas a estender a 

todos os indivíduos os direitos fundamentais, incluindo os direitos sociais”. 

É dificultoso – para não dizer impossível - catalogar todas as modalidades de 

políticas públicas passíveis de implementação em uma dada sociedade. Isso, no 
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entanto, não diminui sua importância como meio adequado à concretização de 

direitos fundamentais.  

A título de exemplo de objetivos a serem alcançados (finalidade pública), 

destacamos como espécies do gênero políticas públicas as ações governamentais 

relacionadas à concretização do direito à saúde, à educação, ao lazer, à moradia, ao 

trabalho, à proteção da infância e da adolescência, à previdência social dentre 

outros. 

Apenas com base nos conceitos até aqui expostos, já é possível concluir que 

as políticas públicas, na sua condição de meio, estão sempre determinadas por um 

objetivo, qual seja, a realização de uma finalidade pública. 

Essa finalidade pública é quase sempre inspirada por valores, que, na visão 

de Bucci, servem de fundamento tanto àqueles que pretendem demonstrar a 

racionalidade da ação governamental, quanto aos que almejam refutá-la. 

 

[...] envolveriam sempre uma conotação valorativa; de um lado, do ponto de 
vista de quem quer demonstrar a racionalidade da ação governamental, 
apontando os vetores que a orientam; de outro lado, da perspectiva de seus 
opositores, cujo questionamento estará voltado à coerência ou eficiência da 
ação governamental. Essa dimensão axiológica das políticas públicas 
aparece nos fins de ação governamental, os quais se detalham e 
concretizam em metas e objetivos (BUCCI, 2006, p. 252). 
 

A falta de implementação de políticas públicas ou o impasse jurídico 

envolvendo qualquer de seus aspectos dá lugar ao que se convencionou chamar de 

controle judicial de políticas públicas. Nesse sentido, Pontes Filho destaca que 

 

[...] quaisquer que sejam os programas e projetos governamentais, ou eles 
se ajustam aos princípios e diretrizes constitucionais ou, inexoravelmente, 
haverão de ser tidos como inválidos, juridicamente insubsistentes e, 
portanto, sujeitos ao mesmo controle jurisdicional de constitucionalidade a 
que se submetem as leis. Como igualmente ponderado é observar que a 
abstinência do governo em tornar concretos, reais, os fins e objetivos 
inseridos em tais princípios e diretrizes constituirá, inelutavelmente, uma 
forma clara de ofensa à Constituição e, conseqüentemente, de violação de 
direitos subjetivos dos cidadãos (PONTES FILHO, 2003, p. 244). 
 

Delimitando o objeto de estudo, entendem-se por políticas públicas (1) tanto 

as ações governamentais dirigidas à efetivação dos princípios e garantias 

fundamentais (a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores 

sociais do trabalho e a livre iniciativa, assim como o pluralismo político), (2) quanto à 

realização dos objetivos fundamentais da República (construção de uma sociedade 
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livre, justa e solidária, o desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e da 

marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais, a promoção do 

bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, e quaisquer 

outras formas de discriminação), (3) como à concretização dos direitos sociais 

previstos na Constituição (educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados). 

No conceito de políticas públicas também estão inseridas todas as demais 

ações governamentais que provoquem reflexos na vida social, como entendido por 

Eros Grau (2000), a exemplo da política energética, de recursos-hídricos, de 

telecomunicações, econômico-financeira, dentre outras. 

Após a fixação do conceito e do alcance da expressão, cumpre-nos analisar 

os argumentos favoráveis e contrários à legitimidade do controle judicial de políticas 

públicas. 

 

 

3.2 Questões Relativas à Legitimidade do Controle J udicial de Políticas 
Públicas 
 

 

De acordo com o regime de competências previsto na Constituição Federal, 

incumbe ao Poder Legislativo determinar legalmente as políticas que deverão ser 

implementadas, cabendo ao Poder Executivo a prática dos atos necessários à sua 

efetivação. 

Nesse contexto, em que a conformação das políticas públicas está na esfera 

de atribuições dos demais poderes, questiona-se a respeito da legitimidade da 

intervenção judicial na definição e implementação de políticas públicas. 

Em busca dessa resposta nos deteremos a seguir a analisar os argumentos 

contrários e favoráveis a essa intervenção. 

 

 

3.2.1 Argumentos contrários à legitimidade do Poder  Judiciário para o 
controle de políticas públicas 
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Freire Júnior (2005, p. 51) expõe que um dos óbices opostos ao controle 

judicial de políticas públicas é a falta de legitimidade, “[...] visto que os juízes não 

são eleitos e, mesmo nos países em que são eleitos, não são para a função de 

elaborar o direito”. Desse modo, para o autor, haveria “[...] um insanável déficit 

democrático na atuação de juízes exercendo controle de atividades políticas”. 

Para Freire Júnior (2005, p. 52) admitir o controle judicial de políticas públicas 

seria o mesmo que “[...] colocar o Judiciário como um superpoder, visto que poderia 

sempre controlar, mesmo que por razões não tão confessáveis, os atos dos demais 

poderes [...]”, implicando, portanto, violação ao princípio da separação de poderes. 

Outro argumento contrário ao controle judicial de políticas públicas é a 

possibilidade de a judicialização da política causar prejuízos à imparcialidade dos 

juízes, tendo em vista a incompatibilidade entre o jogo político e neutralidade/ 

imparcialidade no julgamento. A propósito, destacamos o pensamento de 

Loewenstein (apud FREIRE JÚNIOR, 2005, p. 52): 

 

A intervenção dos tribunais pode conduzir à quebra das fronteiras entre 
administração de justiça e política. Os detentores do poder, politicamente 
responsáveis - governo e parlamento - estão expostos à tentação de levar 
aos tribunais um conflito político. Os juízes, por sua parte, estão obrigados a 
substituir as decisões dos responsáveis pelo poder por seus juízos políticos, 
camuflados de sentença judicial. Instalar um tribunal como árbitro supremo 
do processo de poder - e este é o núcleo da judicialização da política - 
transformaria, ao final, o sistema governamental em um domínio dos juízes, 
ou seja, uma judiocracia (TRADUÇÃO DO AUTOR). 
 

Impende considerar que, na conformação do poderes, o Judiciário deve ser 

eminentemente passivo, isto é, só age mediante provocação dos interessados e nos 

limites traçados em seu pedido. Em face disso, Taylor (2007, p. 231) sustenta que 

“[...] o grau com que o Judiciário é invocado para servir como árbitro nos conflitos 

entre as forças ou instituições políticas depende não apenas da força dos tribunais, 

mas também, de forma mais abrangente, dos padrões da disputa política”. 

Apresentados os principais argumentos contrários ao controle judicial de 

políticas públicas, ou seja, à legitimidade dos juízes para conduzir as políticas 

públicas, passaremos a abordar os argumentos favoráveis a esse tipo de controle. 
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3.2.2  Argumentos Favoráveis à Legitimidade do Judi ciário para o Controle de 
Políticas Públicas 
 

 

Souza Neto (2003) aduz estarem constantemente sendo travadas sérias e 

profundas discussões envolvendo o relacionamento entre democracia e 

constitucionalismo, notadamente em face da participação do Judiciário em quase 

todos os aspectos da vida social. Para o referido autor, “[...] a possibilidade de o 

judiciário substituir, na produção de normatividade, o legislativo e o executivo, 

legitimados pelo voto popular, exige, efetivamente, uma justificação complexa”. 

Em análise da legitimidade democrática da magistratura, é preciso perceber 

que ela é o fruto da própria natureza democrática da Constituição, e não do 

interesse da maioria. Desse modo, a legitimidade da participação do juiz seria mais 

propriamente constitucional do que política, tendo como fundamento a 

intangibilidade dos direitos fundamentais, isto é, o juiz estaria legitimado a atuar no 

controle de políticas públicas fundamentado na democracia substancial, visando à 

garantia dos direitos fundamentais. 

Em reforço a esse argumento, Barroso ressalta que: 

 

[...] a idéia de democracia não se resume ao princípio majoritário, ao 
governo da maioria. Há outros princípios a serem preservados e há direitos 
da minoria a serem respeitados. Cidadão é diferente de eleitor; governo do 
povo não é governo do eleitorado. No geral, o processo político majoritário 
se move por interesses, ao passo que a lógica democrática se inspira em 
valores. E, muitas vezes, só restará o Judiciário para preservá-los. O déficit 
democrático do Judiciário, decorrente da dificuldade contra-majoritária, não 
é necessariamente maior que o do Legislativo, cuja composição pode estar 
afetada por disfunções diversas, dentre as quais o uso da máquina 
administrativa, o abuso do poder econômico, a manipulação dos meios de 
comunicação (BARROSO, 2005, p. 2). 
 

Destarte, a regra da maioria não deve ser vista com caráter absoluto e a 

natureza contra-majoritária de um determinado poder não significa a perda de sua 

legitimidade, haja vista que a legitimação dos juízes encontra fundamento na 

Constituição e em suas decisões. Além disso,  os direitos humanos nunca devem 

ser sacrificados em favor dos interesses da maioria. 

Corroborando as idéias de Barroso, Sampaio sustenta que 

 

[...] a concepção de democracia [...] não se reduz a meros procedimentos 
de seleção de dirigentes, nem a identidade necessária entre vontade da 
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maioria ou da opinião pública com a vontade de todos. A vitória eleitoral não 
importa a escravidão silenciosa dos derrotados, nem a apuração 
momentânea e circunstancial de uma opinião pública, sem apoio em 
reflexões e debates suficientemente informados, reveladora apenas de 
emoção ou de slogans de propagandas políticas bem-sucedidas 
(SAMPAIO, 2003, p.101) 
 

Eis o motivo pelo qual Appio (2006) sustentou que sempre que um juiz 

constitucional declara a incompatibilidade de uma lei ou de uma política pública com 

a Constituição não está, em verdade, confrontando o regime democrático. Muito pelo 

contrário, está resguardando a vontade constitucional, mediante modelo de 

interpretação que ponha em evidência os objetivos e os limites implicitamente 

contidos na ordem constitucional. 

Nesse sentido, a missão do Judiciário é a de resguardar o processo 

democrático, promovendo os valores constitucionais e superando o déficit de 

legitimidade dos demais Poderes, sempre que necessário. Todavia, caso o 

Judiciário venha a atuar de forma abusiva, de modo a exercer preferências políticas 

em vez de realizar os princípios constitucionais, terminará por desqualificar sua 

própria atuação (BARROSO, 2005). 

Segundo Freire Júnior (2005, p. 56), é possível constatar facilmente que a 

legitimidade do juiz decorre da identificação da lei aplicável ao caso concreto, pois 

“[...] ao ir para além da lei, o juiz entraria em seara que não lhe pertence, violando a 

separação de poderes e decidindo, portanto, sem legitimidade”. 

Cumpre salientar que ao Poder Judiciário é facultado impor objetivos e metas 

a serem obtidos pelo ente público, com vistas a sanar o desrespeito aos direitos 

fundamentais, todavia não caberá ao Judiciário prescrever os meios para seu 

atingimento, uma vez que ao Poder Executivo é assegurada a discricionariedade de 

meios (JORGE NETO, 2008). 

De acordo com Cappelletti (1999, p. 52), a assunção das novas tarefas pelo 

Judiciário é praticamente inevitável. Considera o referido autor que hoje não se pode 

“[...] reconhecer como juízes e como magistratura apenas os que trabalham nos 

tribunais ordinários. Esses são apenas uma parte, menor, do Poder Judiciário”. 

Cappelletti se posiciona favorável à tese de que a expansão do Poder 

Judiciário torna possível os abusos, por isso o doutrinador propõe que seja feito um 

sistema de controles adequado. 
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Melhor do que tentar inverter tal tendência, [...] as sociedades amantes da 
liberdade deveriam buscar colocar sob controle a própria tendência, o que 
efetivamente estão tentando fazer as mais sadias. E [...] o instrumento mais 
adequado para tal fim consiste, exatamente, no sistema de checks and 
balances (CAPPELLETTI, 1999, p. 55). 
 

Cabe, entretanto, considerar que o Judiciário é visto por alguns, a exemplo de 

Hamilton, como o menos perigoso dos poderes para a democracia. 

 

Quem considerar com atenção os diferentes poderes deve reconhecer que, 
nos governos em que eles estão bem separados, o Poder Judiciário, pela 
mesma natureza das suas funções, é o menos temível para a Constituição, 
porque é o que menos meios tem de atacá-la (HAMILTON, 2003 apud 
JORGE NETO, 2008, p. 70). 
 

Não é conveniente que o sistema jurídico pretenda substituir o sistema 

político na determinação de políticas públicas, visto que aquele tem apenas o papel 

de efetivá-las, sujeitando o poder político, em caso de desrespeito aos direitos e 

garantias fundamentais, “[...] uma atuação política que importe na imediata escolha e 

efetivação de políticas públicas que possam remediar ou estancar a ofensa aos 

direitos fundamentais”. As escolhas assumidas pelo poder constituinte originário são 

garantidas pelo Judiciário, mas não de modo absoluto, que suprima a instância 

política (JORGE NETO, 2008, p. 71). 

Ao fiscalizar as políticas públicas por provocação de qualquer dos 

interessados e legitimados a fazê-lo, controla seu conteúdo finalístico, “[...] a relação 

entre o que se pretendeu e o que se realizou”. Isso resulta em desconsideração do 

aspecto político como objeto de controle, fortalecendo a análise do aspecto fático de 

desrespeito aos direitos fundamentais. Logo, “[...] não é o ato político que se 

controla, mas a atividade, a ação administrativa decorrente” (COMPARATO, 1997, p. 

353). 

Superada a discussão em torno da legitimidade da atuação do Judiciário no 

controle de políticas públicas, passemos a verificar como se dá esse controle na 

ausência de políticas públicas e na hipótese em que elas se mostram insuficientes. 

 

 

3.3 O Controle Judicial na Ausência de Políticas Pú blicas 
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A partir do momento em que o Estado se omite na função de pôr em prática 

as ações necessárias à concretização dos direitos fundamentais, torna-se possível o 

controle judicial de políticas públicas, bastando, para tanto, a provocação daquele 

que se sentir prejudicado. Desse modo, a resposta ao questionamento de Freire 

Júnior (2005) quanto à possibilidade de extrair diretamente da Constituição a 

efetivação de suas normas, deve ser afirmativa. 

A possibilidade de dar efetividade imediata aos princípios e às normas 

constitucionais programáticas pode ser confirmada a partir da lição de Guastini, para 

quem: 

 

[...] no constitucionalismo de nossos dias, se tende a pensar que a função 
da Constituição é moldar as relações sociais. Por conseqüência, também 
se entende que as normas constitucionais – sobretudo os princípios gerais 
e as normas programáticas – podem produzir efeitos diretos a serem 
aplicados por qualquer juiz no julgamento de qualquer controvérsia 
(GUASTINI, 2001. p. 160).  
 

Além disso, deve-se atentar para o fato de que o art. 5º, §1º, da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988, pontifica claramente a aplicabilidade 

imediata dos direitos fundamentais. 

Uma ressalva deve ser feita: quando um direito fundamental não está 

expresso em norma constitucional, seu descumprimento reproduz uma omissão 

simples. Entretanto, na existência de norma constitucional, como frisa Freire Júnior 

(2005, p. 68), “[...] mesmo que na linguagem tradicional seja meramente 

programática [...]”, a não efetivação da mesma configura omissão qualificada 

implicando diretamente na possibilidade da existência do controle desta omissão. 

Deve-se considerar ainda que toda arbitrariedade necessita de correção e 

que não existe discricionariedade quando da omissão no descumprimento da 

Constituição. Esse é o significado do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988: 

“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.  

O preceito não se restringe à omissão legislativa. Além dela, a inércia que 

viole direitos e garantias fundamentais não devem ficar imunes ao controle judicial, 

reafirmando-se assim que omissão deve ser sempre objeto de apreciação pelo 

Judiciário. 

Dessa forma, afigura-se, portanto, cabível e legítima a intervenção judicial na 

ausência total de políticas públicas. 
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3.4 O Controle Judicial nas Políticas Públicas Insu ficientes 
 

 

As políticas públicas podem ser consideradas insuficientes quando, postas 

em execução, não atendem completamente a certa demanda, ou quando excluem 

de seu âmbito de incidência um grupo social ou classe de cidadãos. 

Frise-se, todavia, que a pretensão universalista dos direitos fundamentais não 

se compatibiliza com exclusão fática de determinados grupos da proteção da norma. 

Ademais, a realização mínima de direitos fundamentais ocorre com mais freqüência 

do que a omissão total por parte do poder público (FREIRE JÚNIOR, 2005). 

Em conformidade com o pensamento de Cunha Júnior (2004, p.122), omissão 

parcial se verifica “[...] quando o censurável silêncio transgressor do poder público 

ocorre somente em parte, ou seja, o poder público atua, mas de forma incompleta ou 

deficiente, sem atender fielmente aos termos exigidos pela Constituição”. 

Assim, há casos em que os direitos fundamentais são desrespeitados por 

ausência de uma política pública adequada. É o caso, por exemplo, das crianças em 

idade escolar impossibilitadas de freqüentar uma escola por ausência de vagas, bem 

como da inexistência de leitos nas unidades de tratamento intensivo (UTI) dos 

hospitais públicos. Nesses casos, sustenta Nagibe de Melo que, “[...] embora o 

Poder Judiciário não possa escolher os meios para solucionar o problema [...], pode 

estabelecer metas a serem alcançadas em um razoável espaço de tempo [...]” 

(JORGE NETO, 2008, p. 144). 

É comum se recorrer ao princípio da igualdade como fundamento da 

pretensão de inclusão nos programas de ação consubstanciados em políticas 

públicas, haja vista a íntima relação entre o referido princípio e a omissão parcial.  

Todavia, a falta de critérios objetivos para discernir o que venha a ser igualdade e 

desigualdade, termina inviabilizando o sucesso no emprego do referido princípio. 

Veja-se, a propósito, a relação estabelecida por Novais entre princípio da 

igualdade e a necessária inclusão de todos os sujeitos nas políticas públicas 

insuficientes:  
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A imbricação entre igualdade e proporcionalidade/ponderação de bens 
resulta também do facto de que uma progressiva assunção, na dogmática 
constitucional, da igualdade enquanto igualdade material eleva a 
ponderação de bens e o princípio da proporcionalidade a critério e medida 
(a justa medida de que falam os autores quando se ocupam do chamado 
terceiro elemento do princípio da proibição de excesso) das diferenciações 
de tratamento justificadas ou impostas pela desigualdade de condições ou 
situações, bem como na delimitação da margem de conformação aí 
reconhecida ao legislador [...] Assim, se a desigualdade é elemento de 
objectivização e racionalização dos procedimentos de ponderação de bens 
a que se recorre na limitação de direitos fundamentais (NOVAIS, 2003. p. 
800). 
 

Reconhecendo na igualdade um dos pontos nevrálgicos do 

Constitucionalismo, Bonavides expõe que:  

 

[...] o centro medular do Estado Social e de todos os direitos de sua ordem 
jurídica é indubitavelmente o princípio da igualdade. Com efeito, materializa 
ele a liberdade da herança clássica. Com esta compõe um eixo ao redor do 
qual gira toda a concepção estrutural do Estado contemporâneo 
(BONAVIDES, 2004. p. 301). 
 

Com efeito, o princípio da igualdade termina por refletir na participação das 

políticas públicas, uma vez que permite a todos o direito de, em igualdade de 

condições, concorrer a elas, no que se denomina de direito derivado a prestações. 

Como menciona Canotilho, 

 

[...] alude a doutrina a direitos derivados a prestações (derivative 
Teilhaberecht) entendidos como direitos dos cidadãos a uma participação 
igual nas prestações estaduais concretizadas por lei segundo a medida das 
capacidades existentes. Os direitos derivados a prestações, naquilo em 
que constituem densificação de direitos fundamentais, passam a 
desempenhar uma função de guarda de flanco (J.P.Muller) desses direitos, 
garantindo o grau de concretização já obtido (CANOTILHO, 1993, p. 469). 
 

Embora caiba ao Judiciário intervir, quando provocado, na tentativa de 

promover a suficiências de políticas públicas, “[...] em nenhum momento [...] 

defende-se a idéia de criar uma ditadura de juízes ou reconhecer a existente 

supremacia do Judiciário sobre os demais Poderes”, como afirma Freire Júnior 

(2005. p. 85). 

Com efeito, “[...] a Constituição não é o que o Tribunal Constitucional diz que 

ela é. É, antes, o que o povo, agindo constitucionalmente por intermédio de outros 

poderes, permite ao tribunal dizer o que é” (QUEIROZ, 2000, p. 351). 
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Deve-se ter em mente o dilema que existe no reconhecimento do caráter 

aberto e também dinâmico da Constituição, constatando a não possibilidade de uma 

resposta para todos os problemas.  

Todavia, não deve o Judiciário ser reduzido a um mero carimbador das “[...] 

decisões políticas tomadas ao arrepio da Constituição e ao sabor das conjunturas 

que em nada se preocupam com os direitos do povo [...]” (FREIRE JÚNIOR, 2005. p. 

86). 

É interessante observar que, no Direito Comparado, nas sentenças 

intermediárias, encontra-se claramente o ocaso da dogmática de que o Poder 

Judiciário atua apenas como legislador negativo. Nesse sentido pontua Asensio 

(2003, p. 163) que: 

 

Particular relevo nesse terreno tem as denominadas genericamente 
sentenças interpretativas, pois através delas não cabe duvidar de que o 
Tribunal Constitucional interfere, seja mediatamente, na tarefa legislativa; 
ou pelo menos, dependendo de qual seja o tipo específico de sentença 
interpretativa, o que o tribunal faz é extrair de um enunciado legal uma 
norma que, em algumas ocasiões, pode significar uma leitura reducionista 
do alcance inicial do texto, o que, inclusive, pode implicar uma alteração do 
enunciado legal.  
 

Cabe mencionar especificamente as decisões interpretativas: as decisões 

aditivas e as decisões substitutivas. Com a finalidade de alcançar situações que não 

estão previstas ou mesmo permitidas na constitucionalidade de uma norma, as 

decisões aditivas vão implicar na possibilidade de o tribunal adicionar elementos que 

não estão implícitos originariamente na norma.  

No tocante às decisões substitutivas, de início, o Tribunal é quem decide que 

parte em específico da norma é inconstitucional, substituindo esta parte determinada 

por algo que decorre do sistema, permitindo dessa maneira uma aplicação da lei em 

sua integralidade. 

Ao se adotar tais técnicas, o Tribunal não é livre para atuar como um 

legislador, mas limita-se a interpretar sistematicamente a Constituição e os 

conteúdos da mesma que deveriam estar implícitos. É de se mencionar que o STF, 

todavia, não aplica declaradamente as técnicas usadas das sentenças 

interpretativas e sobre a posição adotada pelo STF, Fischer (2004, p. 148) declara 

que: 
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[...] neste sentido, é importante repensar a divisão legislador negativo – 
legislador positivo, a que tanto se apega o STF quando quer restringir sua 
atuação frente a algumas situações de clara ilegitimidade constitucional. 
[...] essa falta de precisão conceitual e demarcatória tem levado à adoção 
de uma posição mais restritiva, talvez por receio de alegações de ofensa 
ao princípio da separação dos poderes. 
 

Observando decisões recentes do STF encontram-se decisões do tipo 

interpretativas, mesmo que não se utilize este tipo de nomenclatura. 

Feitas essas considerações acerca da legitimidade do Poder Judiciário para 

atuar nas hipóteses de omissão total e/ou parcial na implementação de políticas 

públicas, passemos agora à análise dos instrumentos utilizados para o 

enfrentamento dessas omissões. 

 

 

3.5 Controle Judicial de Políticas Públicas: Instru mentos de Efetivação 
 

 

É necessário que se repense o processo civil quando se depara com uma 

crise de direito material metaindividual. Já se tornou corrente na doutrina processual 

do Brasil afirmar que os institutos clássicos do processo civil foram idealizados para 

resolver tão somente conflitos individuais.  

No Código de Processo Civil de 1973 não foram previstos mecanismos 

suficientes para a resolução de conflitos transindividuais. Em face disso, o legislador 

utilizou-se da técnica de microsistemas com o objetivo de preencher as lacunas 

constatadas pelos cidadãos que não encontravam no ordenamento processual a 

solução de problemas. 

Por conseguinte, fez-se necessária uma reforma no processo civil tradicional 

com vistas a introduzir modificações nos seguintes pontos: legitimidade ativa, 

garantias processuais (contraditório e ampla defesa) dos ausentes, efeitos da 

decisão e tipo de provimento e de sanção que se pode obter o juiz. 

O manejo da ação civil pública foi a forma encontrada de permitir que as 

políticas públicas sejam determinadas a favor de uma efetiva Constituição. A tutela 

coletiva, pois, é quem fornece as condições de instrumentalizar o controle das 

políticas públicas atribuindo à Constituição densidade para tutelar os direitos 

transindividuais. 
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Na defesa da implantação de Políticas Públicas, sustenta Almeida que a 

Constituição Federal: 

 

[...] não restringe o objeto material da ação civil pública, tanto que consagra 
expressamente, como já mencionado, o princípio da não-taxatividade da 
ação civil pública. Depois porque a implantação de políticas públicas, 
especialmente as exigidas constitucionalmente, nunca pode ser 
considerada como questão pertencente à seara da mera conveniência e 
oportunidade do administrador. A implantação de políticas públicas é dever 
do administrador, que se não as realizar conforme manda a Constituição e 
a legislação respectiva poderá ser acionado jurisdicionalmente por 
qualquer legitimado coletivo interessado arrolado nos arts. 5º da LACP e 82 
do CDC (ALMEIDA, 2003. p. 342).  
 

É cabível, pois, o emprego da ação civil pública visando à implantação ou 

mesmo a correção de políticas públicas. Dessa maneira, o processo coletivo pode 

ser visto como um mecanismo eficaz de materialização do controle judicial de 

políticas públicas. 

Visto algumas formas que efetivam e legitimam o controle judicial de 

políticas, torna-se essencial precisar alguns limites a essa atuação do juiz, é o que 

passaremos a analisar. 

 

 

3.6 Limites à Atuação Judicial sobre Políticas Públ icas 
 

 

Como visto, as políticas públicas são programas de ação governamentais 

vocacionados à efetivação dos direitos fundamentais. Tais direitos detêm uma 

grande força normativa, o que lhes garante uma efetiva proteção. Contudo, esses 

direitos têm uma abrangência considerável, possibilitando, por parte do Poder 

Judiciário, uma margem de controle muito ampla, resultando modificação em grande 

parte do modo de atuação estatal. Passaremos a analisar alguns dos mais 

importantes limites que a doutrina aponta sobre a intervenção do juiz no controle das 

políticas públicas. 

A fim de assegurar, não a hegemonia judicial, mas a supremacia da 

Constituição, doutrinadores começam a buscar o desenvolvimento de parâmetros 

objetivos de controle de políticas públicas. Diante desse quadro, muitas foram as 

teses tentando definir limites à atuação do magistrado. 
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Mostrando a complexidade dessa delimitação do controle judicial, Barroso 

(2005) ressalta a relação existente do controle judicial das políticas públicas com a 

demarcação do limite adequado entre matéria constitucional e matéria a ser 

submetida ao processo político majoritário. Esse envolvimento decorre do fato de a 

Constituição proteger os direitos fundamentais determinando a adoção de políticas 

públicas aptas a realizá-los. Por outro lado, a mesma Constituição atribui as 

decisões sobre o investimento de recursos e as opções políticas a serem 

perseguidas aos Poderes Legislativo e Executivo.  

Ao defender que a própria Constituição Federal de 1988 atribuiu aos juízes a 

função de interpretar e definir os limites de suas atuações, Appio (2006, p. 71) 

complementa dizendo que: 

A fixação dos limites à própria jurisdição representa, nesse contexto, uma 
das mais graves funções outorgadas ao Poder Judiciário. A busca da plena 
normatividade constitucional não pode significar o rompimento do delicado 
equilíbrio necessário à democracia. Um governo de juízes, neste sentido, 
em nada difere de um governo aristocrático, pois o regime democrático não 
se coaduna com a concentração extremada de poder político junto a um 
único órgão. 
 

Cappelletti (1999, p. 47), ao analisar a margem do Poder Judiciário para o 

controle, afirma que o juiz se vê sempre diante de duas alternativas: “[...] 

permanecer fiel à concepção tradicional nos limites da função jurisdicional ou elevar-

se ao nível dos demais poderes, tornando-se o terceiro gigante, em condições de 

controlar o legislativo e o executivo”. 

Verificando como o tema era tratado em tempos passados, perceberemos, 

nas Constituições de 1934 e de 1937, que as questões políticas não estavam 

sujeitas ao controle por parte do Poder Judiciário. Tendo em vista a evolução em 

torno do assunto, vislumbra-se uma tendência da jurisprudência brasileira no sentido 

de não admitir o controle judicial em relação aos atos e omissões políticos. 

Relativamente aos atos administrativos, Mello (2004) diz que o entendimento 

defendido era o de o limite do Judiciário estar no mérito do ato discricionário. 

Celso Antônio ainda afirma que o Poder Judiciário não poderia invadir a 

esfera da pólis, pois quem deve determinar os atos de governo e, 

conseqüentemente, as ações políticas são o Legislativo e o Executivo, por isso, não 

caberia ao Judiciário a formulação de políticas públicas (MELLO, 2004). 

Nesse diapasão, não caberia ao Poder Judiciário determinar as políticas 

públicas adequadas à efetivação de determinados objetivos, assim como os próprios 
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objetivos não poderão ser delineados ou modificados pelo Judiciário, a não ser a 

hipótese de manifesta inconstitucionalidade ou ilegalidade, como no caso de ofensa 

a princípio. 

Essa flagrante inconstitucionalidade ou ilegalidade se caracteriza pela 

omissão total ou parcial do Poder Público e é nessa seara que se encontra o debate 

principal relacionado aos limites da atividade judicial, especialmente no que tange ao 

atendimento dos direitos sociais previstos de modo expresso no caput do art. 6º da 

Constituição Federal, como, por exemplo, o direito à moradia, à saúde e à educação. 

John Hart Ely (apud Appio, 2006, p. 176-177) defende que a Constituição 

brasileira, por sua natureza analítica e compromissória, “irá definir direitos sociais, os 

quais, considerados a partir de uma interpretação literal, poderiam conduzir a uma 

concepção plenamente compatível com o ativismo judiciário”. 

Ainda a respeito da amplitude de intervenção possibilitada ao juiz quando as 

políticas públicas gravitam em torno dos direitos sociais, Jorge Neto (2008, p. 144) 

destaca que “quanto mais abrangente for a meta a ser atingida, tanto mais 

discricionária será a escolha dos objetivos”. Assim, seria tarefa impossível ao 

Judiciário afirmar, com grau de certeza, qual a política pública ideal e justa para 

alcançar o fim esperado e consagrado pela Constituição. 

Jorge Neto (2008, p. 143) define que as limitações ao controle das políticas 

públicas pelo Poder Judiciário são estabelecidas, em linhas gerais, pelas: “[...] 

possibilidades materiais dos poderes públicos [...]” e “[...] possibilidades do discurso 

que se desenvolve no processo [...]”. Segundo o autor, é essencialmente a medida 

dessas possibilidades que determinará as limitações ao controle judicial das políticas 

públicas. 

 

Os limites ao controle das políticas públicas são estabelecidos 
fundamentalmente por quatro fatores: em primeiro lugar, é necessário saber 
se há, de fato, ofensa a direitos fundamentais determinada pela política 
pública implementada ou pela não implementação de uma determinada 
política pública. Em alguns casos, é impossível dizer se existe ou não 
ofensa. [...]. O segundo fator é a discricionariedade de meios. Embora o 
Poder Judiciário possa determinar a cessação da ofensa mediante a 
execução de uma política pública, não poderá dizer qual especificamente o 
meio que deverá ser utilizado. O terceiro fator é a reserva do possível. A 
reserva do possível é uma escusa legítima para o cumprimento de 
determinações judiciais, mas há de ser feita de modo adequado. O mínimo 
existencial é outro fator importante, eis que, quando estiver em risco, a 
intervenção do Poder Judiciário será sempre obrigatória, além de possível 
(JORGE NETO, 2008, p. 144-145) 
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Expostas as considerações doutrinárias a respeito dos limites da atuação 

judicial nas políticas públicas, passaremos a detalhar e analisar como cada uma das 

categorias limitadoras se apresenta. 

 

 

3.6.1 A Discricionariedade de Meios 
 

 

A discricionariedade de meios encerra a idéia de que os meios adequados à 

aplicação das políticas públicas estarão a cargo do Poder Público. Dito de outra 

maneira, as questões relacionadas a como fazer para suprimir a violação aos 

direitos fundamentais devem ser de competência do Estado. Dessa forma, o Poder 

Judiciário apenas poderia conformar ou modificar os objetivos a serem atingidos 

com as políticas públicas. 

No entanto, Appio (2006) salienta que essa discricionariedade política na 

escolha dos meios para atuar não pode ultrapassar os limites impostos pelo próprio 

constituinte. A Constituição instituiu deveres e o seu não cumprimento, isto é, sua 

omissão, poderá ser reputada como ato inconstitucional, autorizando a intervenção 

judicial. 

No mesmo sentido, Moraes (2004) ressalta que, mesmo que a escolha dos 

meios adequados seja de competência dos governos, as finalidades de suas ações 

já estão previstas na Constituição Federal. Dessa maneira, haverá a possibilidade 

de um controle judicial nos casos em que as políticas públicas a serem executadas 

se mostrem flagrantemente inadequadas aos fins preconizados pelo constituinte. 

Tratando da escolha dos meios feita pelo administrador, Appio assinala que a 

discricionariedade dos meios: 

 

[...] pressupõe a eleição por parte do Administrador Público do meio mais 
adequado ao atingimento da finalidade preconizada pelo legislador. [...] 
Para uma finalidade ilícita, o Administrador pode até ter escolhido o meio 
mais eficiente, mas ainda assim o ato será nulo. Já nos casos de uma 
finalidade prevista em lei, se o Administrador optar pelo meio menos 
eficiente, o juiz poderá alterar esta escolha, indicando o meio mais 
adequado, sendo plenamente aplicável o princípio da proporcionalidade 
(APPIO, 2006, p. 393). 
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Apesar do cuidado que deve existir com essa discricionariedade dos meios, a 

fim de se evitar abusos de poder, é necessário reconhecer que deve ser preservado 

ao Poder Público a função de determinar o modo pelo qual irá implementar a política 

pública. Defendendo tal posicionamento, Jorge Neto (2008, p. 156-157) frisa que 

“[...] a discricionariedade de meios, ainda que não seja absoluta, deve ser 

preservada tanto quanto possível”. Assim, é a partir dos dados, possibilidades e 

propostas formuladas pelo próprio Poder Público responsável pela sua 

implementação que deverão ser feitas a ingerência de políticas públicas. 

 

 

3.6.2 A Reserva de Consistência 
 

 

De tudo quanto foi exposto, vale relembrar neste item que o controle das 

políticas públicas pelo Poder Judiciário apenas poderá ser realizado quando houver 

ocorrido, de fato, uma violação aos direitos fundamentais. O ato do Poder Público 

precisa estar em desacordo com a Constituição, desrespeitando direitos 

fundamentais, para que o Judiciário possa intervir, preservando a reserva de 

consistência. 

 Eduardo Cambi, em texto publicado pelo livro “Leituras complementares de 

processo civil”, que tem como organizador Fredie Didier Júnior, ensina que ocorre a 

chamada reserva de consistência quando o Judiciário, ao aplicar a interpretação 

judicial, apresenta “[...] argumentos substanciais de que o ato ou a omissão do 

agente público é incompatível com a Constituição” (CAMBI, 2009, p. 215). 

À luz dos ensinamentos de Moro (2004, p. 221), a reserva de consistência 

pode ser resumida no fato de que “[...] a intervenção da jurisdição constitucional 

depende da reunião de argumentos e elementos suficientes para demonstrar o 

acerto do resultado que se pretende alcançar”. 

Assim, aponta Sérgio Moro: 

 

O limite da reserva de consistência poderá impedir o juiz de desenvolver e 
efetivar normas constitucionais que demandem a laboração de políticas 
públicas de certa complexidade. Faltaria ao Judiciário, por exemplo, 
capacidade para a elaboração de política habitacional ou de política pública 
que vise à efetivação do objetivo previsto no inciso VIII do art. 170 da CF 
(busca do pleno emprego como um dos princípios da ordem econômica) 
(MORO, 2004, p. 225). 
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Para Freire Júnior (2006, p. 121), a reserva de consistência é o princípio da 

necessidade de fundamentação das decisões judiciais, “[...] o qual obriga, inclusive 

como forma de legitimação, que os juízes expliquem as razões de sua decisão, ou 

seja, o caminho lógico percorrido para a conclusão adotada naquele caso concreto”. 

Em regra geral, a reserva de consistência refere-se ao controle de 

constitucionalidade dos atos normativos. É exigida do julgador a apresentação de 

“[...] argumentos substanciais de que o ato normativo impugnado é incompatível com 

a Constituição” (MORO, 2004, p. 221). Não obstante, semelhante raciocínio aplica-

se ao controle de políticas públicas, fiscalizando a própria ação estatal que objetiva 

concretizar os princípios constitucionais. 

Detectada a violação aos direitos fundamentais, ainda não está, o juiz, 

autorizado a efetivar a intervenção judicial. É preciso verificar se essa “[...] 

intervenção é possível, necessária e, além disso, se da intervenção resultará mais 

benefícios que prejuízos ao conjunto dos interessados e a toda a sociedade” 

(JORGE NETO, 2008, p. 147). 

Eduardo Cambi (2009) ressalta ainda que, se a reserva de consistência não 

for superada, ou seja, se o magistrado não possuir argumentos jurídicos 

suficientemente consistentes para demonstrar a sua interferência na atuação 

política, deve sempre ser adotada a não intervenção ou autocontenção. 

Por fim, “as questões políticas, expressas em atos legislativos e de governo, 

fogem à alçada judicial, não sendo objeto de exame de constitucionalidade, salvo se 

interferirem com a existência constitucional de direitos individuais” (BONAVIDES, 

2004, p. 324). 

 

 

3.6.3 A Reserva do Possível 
 

 

Argumento reiterado nas discussões sobre implementação de políticas 

públicas pelo Judiciário, a reserva do possível é um dos mais importantes dentre as 

diversas categorias de limites. Não há como tratar do controle judicial de políticas 

públicas pelo juiz sem mencionar esse tipo de restrição. 
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Como foi dito, a Constituição prescreve como um de seus fins essenciais a 

garantia e promoção dos direitos fundamentais, sendo as políticas públicas o meio 

pelo qual os fins constitucionais podem ser realizados de forma sistemática e 

abrangente. O problema emerge no fato de que as políticas públicas 

indiscutivelmente envolvem gastos e, como os recursos são limitados, é necessário 

priorizar e escolher em que o dinheiro público disponível será investido. Esse limite 

dos recursos públicos é o que se denomina por reserva do possível. 

Ana Paula de Barcellos (2002, p. 236) define a reserva do possível ao 

ponderar que: 

[...] a expressão reserva do possível procura identificar o fenômeno 
econômico da limitação dos recursos disponíveis diante das necessidades 
quase sempre infinitas a serem por eles supridas. No que importa ao estudo 
aqui empreendido, a reserva do possível significa que, para além das 
discussões jurídicas sobre o que se pode exigir judicialmente do Estado - e 
em última análise da sociedade, já que é esta que o sustenta -, é importante 
lembrar que há um limite de possibilidades materiais para esses direitos. 
 

A reserva do possível pode ser verificada em dois aspectos: o da lógica e o 

da existência dos recursos materiais. O primeiro é que o magistrado não poderá 

exigir do Estado uma prestação impossível. Assim, as demandas em juízo devem se 

ligar a prestações materialmente possíveis, em consonância com a realidade do 

momento. O outro aspecto trata da existência de recursos materiais, não apenas 

com disponibilidades fáticas, mas também com disponibilidades jurídicas. Em outras 

palavras, não basta existência de recursos; é preciso que o Estado tenha a 

possibilidade jurídica para dispor em relação a eles (PRADO, 2007). 

Outro desdobramento da reserva do possível é a determinação do que seria 

razoável exigir do Poder Público diante dessa limitação dos recursos públicos e a 

enorme demanda por serviços básicos. A título de exemplo, não seria razoável exigir 

que pacientes de hospitais públicos sejam atendidos em apartamentos individuais, 

com banheiros exclusivos e condicionadores de ar, como se verifica no sistema 

privado (JORGE NETO, 2008). 

Na análise da reserva do possível, o juiz deverá estabelecer se os objetivos 

elencados para o sobrestamento da violação aos direitos fundamentais são 

possíveis e razoáveis de serem alcançados e efetivados pelo Poder Público. Além 

disso, o julgador deverá observar se tais objetivos são adequados, essenciais e 

proporcionais para a viabilização dos direitos fundamentais. 
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Apesar de determinar o que seria razoável exigir do Poder Público pelo juiz, 

Freire Júnior (2006, p. 74) ainda acrescenta que “[...] se os recursos não são 

suficientes para cumprir integralmente a política pública, não significa de per si que 

são insuficientes para iniciar a política pública”. Para o referido autor, o que não 

seria razoável é o Executivo simplesmente descumprir a Constituição e a decisão 

judicial, alegando que não há recursos para o fim determinado. 

Ainda fortalecendo esse aspecto de que não bastaria ao Estado a simples 

alegação de que não há recursos, Rocha (2008, p. 118) assinala que “[...] caberia ao 

Poder Público o ônus da comprovação efetiva da indisponibilidade total ou parcial de 

recursos, do não desperdício dos recursos existentes, assim como a eficiente 

aplicação dos mesmos”. 

Assim, para não negar por completo a efetividade dos direitos constitucionais 

sob o argumento da reserva do possível, o Estado precisa demonstrar, 

judicialmente, que tem razões fáticas razoáveis para descumprir, concretamente, a 

norma constitucional garantidora das prestações positivas.  

Enfim, a reserva do possível é um argumento limitativo que deve ser 

analisado e sopesado no caso concreto, na hora da decisão judicial. Ela deve existir 

não para impedir a responsabilização estatal, mas para que haja uma fiel 

viabilização das normas constitucionais, buscando sempre a consagração de uma 

Constituição compromissada com a dignidade da pessoa humana e com os direitos 

fundamentais. 

 

 

3.6.4 O Mínimo Existencial 
 

 

Parte da doutrina associa o mínimo existencial ao princípio da dignidade da 

pessoa humana, na medida em que este princípio irá apontar uma diretriz de 

orientação para o Estado. O princípio da dignidade da pessoa humana vai dizer ao 

Estado que ele tem o dever de promover os meios necessários para uma vida 

humana digna. 

O conceito de mínimo existencial consiste no conjunto de bens e utilidades 

indispensáveis a uma vida humana digna. 
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Defendendo a ligação entre o mínimo existencial e a dignidade da pessoa 

humana, Jorge Neto afirma ser esse princípio o núcleo intangível dos direitos 

fundamentais, constituindo-se, portanto, “[...] em uma base argumentativa ao redor 

da qual os direitos fundamentais fazem-se inegociáveis, imediatamente exigíveis e, 

portanto, sindicáveis pelo Poder Judiciário” (2008, p. 153). 

 

O mínimo existencial apresenta-se muito mais como uma idéia conceitual 
ou um topos argumentativo que como uma regra concreta que assegura a 
intervenção do Poder Judiciário e a adequada efetivação de determinadas 
políticas públicas. Por mais esforço que se faça, por mais próximo que se 
chegue, é impossível listar, de modo convincente, um conjunto de 
prestações materiais mínimas que o Estado estaria obrigado face ao 
cidadão por imposição do princípio da dignidade da pessoa humana e do 
mínimo existencial (JORGE NETO, 2008, p. 154). 
 

O mínimo existencial foi criado porque os direitos fundamentais, 

principalmente os sociais, têm um problema de efetividade. Quanto mais se amplia 

os direitos sociais, maior é o risco de que eles fiquem apenas no papel. 

Ao tratar da tutela dos direitos sociais e da sua efetivação, Eduardo Cambi 

afirmou não poder ser negada a limitação existente para a concretização dos direitos 

sociais ao dizer que: 

 

[...] a tutela dos direitos sociais, diversamente dos direitos subjetivos de 
conteúdo líquido e certo, é limitada, de um lado, pelo que deve integrar o 
mínimo existencial e, de outro, pelas questões orçamentárias, rotuladas na 
expressão reserva do possível, que por sua vez [...] não pode ser um 
obstáculo intransponível à efetivação dos direitos fundamentais (CAMBI, 
2009, p. 215) (GRIFO DO AUTOR). 
 

Como técnica mais eficiente para se chegar a uma solução em relação ao 

caso concreto tem-se feito uso da proporcionalidade, de forma a proibir o excesso e, 

de acordo com a nova feição assumida pelo Estado Social, de proibir também a 

proteção insuficiente em relação às ações estatais, já que a Constituição não 

permite a diminuição da proteção do Poder Público. 

Na verdade, ocorre que o mínimo existencial e a reserva do possível 

compartilham uma constante tensão, tornando difícil a determinação, de modo 

abstrato, de qual deles e em que casos haverá a prevalência de um ou de outro. É 

essa tensão que deve ser compatibilizada com medidas de proporcionalidade, 

através da prática argumentativa racional e democrática, assegurada pelo sistema 

jurisdicional. 
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Para Alexy o mínimo existencial é regra da ponderação que deve ser feita 

entre: separação de poderes, competência legislativa e direitos fundamentais de um 

lado, e dignidade da pessoa humana e igualdade material de outro. Segundo o 

autor, assim como a separação de poderes, a vinculação orçamentária não é um 

fator absoluto, e também não é o fim em si mesmo. A dignidade da pessoa humana 

não deve ser deixada ao arbítrio do legislador, é preciso que haja fiscalização e 

controle por parte do Judiciário. (ALEXY apud PRADO, 2007). 

É de fundamental importância a defesa de uma limitação prudente e racional 

aos poderes constitucionais. Nesse diapasão, Barcellos afirma que: 

 

[...] a consagração constitucional da dignidade, e da mesma forma das 
condições materiais que compõem o seu conteúdo, teve e tem sobretudo o 
propósito de formar um limite à atuação, ou à omissão, dos poderes 
constituídos, em garantia das minorias e de todo e qualquer indivíduo 
(BARCELLOS, 2002, p. 192). 
 

Limitando o controle por parte do juiz das políticas públicas, Cambi (2009, p. 

213) ressalta que “[...] a postura do ativismo judicial deve ser reservada à 

concretização das condições materiais mínimas de tutela da dignidade da pessoa 

humana (mínimo existencial) [...]”. 

A grande discussão se apresenta na definição de quais seriam as condições 

materiais mínimas de tutela de uma vida digna. Como afirma Marcos Maselli 

Gouvêa, 

 

[...] quando se compreende o mínimo existencial associado a noção de 
mínimo vital, que abarcaria as condições para a mera sobrevivência - como 
alimentação, cuidados médicos, abrigo -, estar-se-ia minorando o problema 
da delimitação de seu aspecto, em razão da objetividade dos critérios. De 
forma diversa ocorre quando se vincula o mínimo existencial à dignidade da 
pessoa humana. Com esta não almeja apenas a sobrevivência, mas sim a 
existência digna, o que é de difícil delimitação (GOUVÊA apud PRADO, 
2007, p. 147). 
 

A delimitação do conjunto de bens e utilidades indispensáveis para uma vida 

com dignidade vai depender, para sua determinação, da época, do local ou mesmo 

da sociedade em que se vive. 

O mínimo existencial se relativiza em função do contexto sócio-econômico, 

político e, inclusive, cultural. Isso decorre do fato de que o mínimo existencial que se 

infere das circunstancias políticas e sociais do Brasil não é mesmo mínimo 
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existencial que se observa e é cobrado na Inglaterra, por exemplo. Enquanto, na 

Inglaterra, o sistema educacional discute o número máximo de alunos por sala de 

aula, no Brasil, briga-se pela inclusão de todas as crianças nas escolas e por 

melhores instalações (JORGE NETO, 2008). 

Superados os limites apontados pela doutrina à atuação do Judiciário no que 

tange às políticas públicas, observaremos, em seguida, o controle de 

constitucionalidade no direito brasileiro e, de maneira geral, as formas indicadas pela 

doutrina para esse controle, tendo em vista que o controle de constitucionalidade 

cumpre importante papel neste trabalho, já que se caracteriza como um dos 

mecanismos que têm aptidão nata para viabilizar o controle judicial de políticas 

públicas. 
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4  
O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 

 

 

Nas palavras de Moraes (2003), a idéia de controle de constitucionalidade 

está ligada à supremacia da Constituição sobre todo o ordenamento jurídico e, 

também, à de rigidez constitucional e proteção dos direitos fundamentais. 

Bonavides (2002) nos ensina que o controle de constitucionalidade das leis é 

resultante da superioridade da Constituição, obra do poder constituinte, sobre a lei 

ordinária, simples ato do poder constituído, tendo por isso estreita ligação com o 

modelo de constituições rígidas, que exige um processo mais dificultoso para a 

reforma constitucional. 

O célebre publicista salienta ainda que o ponto nevrálgico da questão é saber 

qual órgão deve ser encarregado do controle de constitucionalidade, visto que o seu 

desempenho lhe garantirá posição privilegiada em relação aos demais poderes, o 

que poderá afetar o equilíbrio entre eles. 

De acordo com o sistema constitucional vigente no Brasil, compete ao 

Supremo Tribunal Federal – e porque não dizer a todo o Judiciário – a guarda da 

Constituição Federal7 e, por via reflexa, a preservação do Estado democrático de 

direito e proteção dos direitos fundamentais. 

O instrumento utilizado pelo Judiciário para garantir a autoridade da 

constituição é, dessa forma e por excelência, o controle de constitucionalidade das 

leis e dos atos normativos, por meio do qual se verifica a validade dos atos do poder 

público em contraste com as prescrições constitucionais. 

A par disso e levando-se em conta que as políticas públicas, na condição de 

ações governamentais praticadas em cumprimento da lei, decorrem de atos do 

Poder Legislativo e do Poder Executivo, compete ao Judiciário verificar, quando 

                                                
7 CF/88, art. 102. 
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instado a fazê-lo, em que medida estão sendo respeitados os comandos 

constitucionais. 

Devido à relação de proximidade entre o controle judicial de políticas públicas 

e o controle de constitucionalidade, do qual é parte integrante, trataremos, embora 

de forma resumida, dadas as finalidades deste trabalho, do controle judicial de 

constitucionalidade. 

 

 

4.1 Modelos de controle de constitucionalidade 
 

 

É comum dividir-se o objeto de estudo em algumas partes afins, com vistas a 

possibilitar sua melhor compreensão. Com esse desiderato, passaremos a tratar do 

controle judicial de constitucionalidade aproveitando os critérios de classificação 

adotados por Cunha Júnior (2006). 

O aludido autor adota alguns critérios para classificação do controle de 

constitucionalidade. Vejamos. 

 

 

4.1.1 Quanto ao parâmetro do controle 
 

 

Segundo Cunha Júnior (2006), a fiscalização da constitucionalidade das leis e 

dos atos do poder público pode adotar os seguintes parâmetros: a) toda a 

Constituição formal, incluindo os princípios e regras implícitos; b) apenas alguns 

dispositivos da Constituição, ou c) um bloco formado pela Constituição formal mais 

os princípios superiores definidos como direito supralegal (princípios implícitos 

positivados ou não positivados na Constituição). 

No Brasil a regra é a tomar como parâmetro do controle de 

constitucionalidade toda a Constituição formal. 

 

 

4.1.2 Quanto ao objeto do controle 
 



81 

 

Podem ser objeto do controle de constitucionalidade tanto os atos normativos 

quanto os atos concretos do poder público que firam diretamente a Constituição.  

Todavia, tradicionalmente o controle de constitucionalidade incide basicamente 

sobre os atos de cunho normativo (geral e abstratos), assim entendidos: aqueles 

que veiculam normas e são originários do poder público. 

Ficam, portanto, de fora do controle de constitucionalidade os atos normativos 

produzidos por particulares ou entidades não estatais para reger relações privadas. 

 

 

4.1.3 Quanto ao momento da realização do controle 
 

 

No tocante ao momento de sua realização, o controle pode ser a) preventivo 

ou b) sucessivo, também conhecido por controle repressivo de constitucionalidade. 

Pelo controle preventivo, busca-se evitar a entrada no ordenamento jurídico 

de normais eivadas de inconstitucionalidade, agindo o órgão controlador durante o 

procedimento de elaboração do ato, isto é, antes de o mesmo vir a se aperfeiçoar.  

O controle repressivo, por sua vez, visa à retirada do ordenamento jurídico da 

norma contaminada pelo vício da inconstitucionalidade, ou seja, posteriormente à 

conclusão do procedimento de elaboração do ato. 

 

 

4.1.4 Quanto à natureza do órgão com competência pa ra o controle 
 

 

No que tange à natureza do órgão encarregado do controle de 

constitucionalidade, este pode ser classificado sob duas modalidades: controle 

político ou não-judicial e controle judicial ou jurisdicional. 

Isso significa dizer que o controle de constitucionalidade tanto pode ser 

entregue a um órgão político quanto a um órgão de natureza jurídica. O controle por 

órgão político, geralmente é tomado por um corpo político não integrante da 

estrutura dos três poderes, enquanto que o controle jurisdicional de 

constitucionalidade é entregue a um ou mais órgãos do Poder Judiciário. 
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Há também quem entenda que o controle jurídico pode ser exercido por um 

órgão estranho ao complexo judiciário, desde que, porém, sua atuação tenha 

natureza jurisdicional e não exclusivamente política, como ocorre com as Cortes 

Constitucionais européias. 

A razão de ser de atribuí-lo a um órgão político consiste no reconhecimento 

de que o controle de constitucionalidade produz efeitos políticos, conferindo ao 

detentor dessa prerrogativa posição de superioridade em relação aos demais, daí 

evitar-se sua concentração em qualquer dos poderes (Legislativo, Executivo ou 

Judiciário). 

Consoante expõe Bonavides (2004), a meta do controle político é garantir a 

repartição constitucional das competências, ficando em segundo plano a proteção 

direta das liberdades individuais. 

O referido autor revela ademais que a doutrina subdivide o controle político 

em controle prévio, anterior à votação da lei, e controle a posteriori, verificado logo 

após a votação da lei, não obstante reconheça que o autêntico controle político é 

aquele realizado em momento posterior à votação ou promulgação da espécie 

normativa. 

O controle jurisdicional de constitucionalidade, ou controle exercido por órgão 

jurídico, é aquele conferido à mesma entidade encarregada julgar as causas de 

direito comum. Na hipótese, o juiz ou tribunal ficam investidos de função 

eminentemente política, tendo em vista a possibilidade de verificar a 

constitucionalidade dos atos praticados pelos poderes Legislativo e Executivo. 

O controle jurisdicional de constitucionalidade teve origem no caso Marbury v. 

Madison, em que a Suprema Corte norte-americana decidiu pela possibilidade de o 

Judiciário apreciar a constitucionalidade de atos praticados pelo Poder Executivo. 

Vale destacar que, embora o controle jurisdicional de constitucionalidade seja 

o modelo aplicado em vários países do ocidente, por influência dos Estados Unidos, 

não raro suscita questionamentos acerca de sua legitimidade, diante da pretensa 

crise em que lança o princípio da separação dos poderes. 

Apresenta-se o controle jurisdicional de constitucionalidade sob duas formas 

básicas: o controle por via de exceção, também denominado de controle difuso ou 

concreto, e o controle por via de ação, conhecido ainda como controle abstrato ou 

concentrado. 
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4.1.5 Quanto ao número de órgãos com competência pa ra o controle 
 

 

Com referência à quantidade de órgãos exercentes, o controle de 

constitucionalidade pode ser classificação em controle difuso ou concentrado. 

No controle difuso a verificação de constitucionalidade é realizada por uma 

pluralidade de órgãos, enquanto que no controle concentrado apenas um único 

órgão, ou um número de limitados deles, fica encarregada da tarefa de aferir o 

respeito à Constituição. 

De acordo com esse critério de classificação, o controle de 

constitucionalidade ainda pode ser tomado como misto, na situação em que é 

acolhido o modelo de realização simultânea do controle difuso e do concentrado 

pelo mesmo órgão. 

A partir do escólio de Bonavides (2004), no caso do controle difuso, a 

sentença que põe fim à controvérsia não provoca a anulação da lei, deixando-se 

apenas de aplicá-la ao caso particular objeto da demanda. A argüição de 

inconstitucionalidade é feita nos próprios autos do processo. Nessa situação, a 

decisão proferida não tem por objeto a lei em tese ou in abstracto. Visa tão-somente 

remover o óbice ao reconhecimento do direito da parte que o pleiteia. Isso significa 

que a mesma lei tida por inconstitucional em uma causa poderá ser validamente 

aplicada em outras. 

Diferentemente, no controle concentrado de constitucionalidade a ação 

proposta tem por objetivo direto declarar a constitucionalidade ou a 

inconstitucionalidade da norma.  Trata-se, desse modo, de controle concentrado ou 

abstrato de constitucionalidade, mediante o qual a norma pode vir a ser retirada do 

mundo jurídico ou definitivamente declarada constitucional. 

Os efeitos da declaração de constitucionalidade/inconstitucionalidade nesse 

tipo de controle produz efeito erga omnes, vinculando todos os órgãos do Poder 

Judiciário e do Executivo. 

Ao passo em que no controle difuso de constitucionalidade qualquer pessoa 

pode levantar a inconstitucionalidade da norma, posta como óbice à efetivação de 

seu pretenso direito, no controle concentrado somente determinadas pessoas ou 
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entidades têm legitimidade para propor a ação de constitucionalidade ou 

inconstitucionalidade. 

Observe-se que, no tocante ao controle concentrado de constitucionalidade, 

revela-se o conteúdo mais político do que propriamente jurídico da atuação, eis que 

está ele, sobretudo, voltado para a resolução de conflitos entre os poderes. 

São instrumentos do controle concentrado de constitucionalidade a ação 

direta de inconstitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a 

ação declaratória de constitucionalidade e a argüição de descumprimento de 

preceito fundamental. 

 

 

4.1.6 Quanto ao modo de manifestação do controle 
 

 

Atentando-se para o modo de manifestação, o controle pode ser a) por via 

incidental; b) por via principal; c) abstrato ou em tese e d) concreto. 

Ocorre o controle incidental quando a inconstitucionalidade é levantada no 

curso de um processo, isto é, na presença de um caso concreto em que se pretende 

afastar o óbice do ato tido por inconstitucional. Neste caso, a inconstitucionalidade 

não é o pedido principal da demanda, mas tão-somente sua causa de pedir. 

Na situação em que figura como próprio pedido da ação a declaração de 

inconstitucionalidade ou constitucionalidade de um ato normativo do poder público, 

temos o controle principal, procedido mediante o manejo de ações diretas. 

Com relação às modalidades de controle abstrato/ em tese e concreto, 

cumpre-nos esclarecer que, no Brasil, estão sempre eles ligados, nessa ordem, ao 

controle concentrado e ao controle difuso de constitucionalidade. 

O órgão competente para a realização do controle por via de ação é o 

Supremo Tribunal Federal, quando o parâmetro do controle for a Constituição 

Federal e o seu objeto foi lei ou ato normativo federal ou estadual. No caso da 

inconstitucionalidade se referir à Constituição Estadual, a competência para a ação 

será do Tribunal de Justiça do respectivo Estado. Uma vez declarada 

inconstitucional da norma, mediante controle concentrado, por qualquer desses 

órgãos do Poder Judiciário, a norma é definitivamente removida da ordem jurídica. 
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4.1.7 Quanto à finalidade do controle 
 

 

Em relação à finalidade do controle, pode ele ser subdividido em controle 

subjetivo ou objetivo. No primeiro caso, almeja-se a defesa de um direito ou 

interesse subjetivo. No segundo, a intenção é promover a defesa objetiva da 

Constituição. 

No caso brasileiro, o controle incidental é sempre subjetivo e o controle 

principal é, a rigor, objetivo. 

Além dessas modalidades de controle de constitucionalidade trazemos à 

colocação uma classificação utilizada por Bonavides (2004), segundo a qual o 

controle de constitucionalidade divide-se formal e material, conforme seu objetivo 

seja apreciar apenas se houve respeito ao devido processo legislativo ou ao 

conteúdo das normas constitucionais. 

 

 

4.1.8 Controle formal e controle material 
 

 

A verificação de conformidade dos atos do poder público com a Constituição 

algumas vezes se apresenta sob a modalidade de controle formal, outras sob a 

forma de material. Enquanto o controle formal é eminentemente jurídico, o material 

traz em si fortes contornos políticos. 

Nesse sentido, o controle de constitucionalidade pode alcançar aspectos 

meramente procedimentais de elaboração das normas, a exemplo da forma e da 

competência, ou descer ao fundo de suas disposições, de seu conteúdo, hipóteses, 

respectivamente, de controle formal e material. Em todo o caso, há sempre que se 

obedecer ao parâmetro fixado na Constituição. 

Na lição de Bonavides, adiante explicitada, o controle formal de 

constitucionalidade, diferentemente do controle estritamente material, direciona-se, 

como o próprio nome indica, apenas, aos aspectos formais da lei ou do ato 

normativo, não se interessando a rigor por seu conteúdo, sua substância. Vejamos: 
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O controle formal é, por excelência, um controle estritamente jurídico 
confere ao órgão que o exerce a competência de examinar se as leis foram 
elaboradas de conformidade com a Constituição, se houve correta 
observância das formas estatuídas, se a regra normativa não fere uma 
competência deferida constitucionalmente a um dos poderes, enfim, se a 
obra do legislador ordinário não contravém preceitos constitucionais 
pertinentes à organização técnica dos poderes ou às relações horizontais e 
verticais desses poderes, bem como dos ordenamentos estatais respectivos 
com sói acontecer nos sistemas de organização federativa do Estado 
(BONAVIDES, 2004, p. 297). 
 

O renomado constitucionalista, vale salientar, atribui ao controle material de 

constitucionalidade um conteúdo eminentemente político, haja vista sua incidência  

direta sobre o conteúdo da norma considerada. Por intermédio desse tipo de 

controle: 

 

[...] a interpretação constitucional toma amplitude desconhecida na 
hermenêutica clássica, fazendo assim apreensivo o ânimo de quantos 
suspeitam que através dessa via a vontade do juiz constitucional se 
substitui à vontade do Parlamento e do Governo, gerando um superpoder, 
cuja conseqüência mais grave seria a anulação ou paralisia do princípio da 
separação de poderes, com aquele juiz julgando de legibus e não 
secundum lege, como acontece no controle meramente formal. 
(BONAVIDES, 2004, p. 299) 
 

Segundo Canotilho (1993, p. 959), citado por Lenza (2008, p. 129), o controle 

formal de constitucionalidade incide sobre o ato normativo enquanto tal, 

independentemente de seu conteúdo, tendo em conta apenas a forma de sua 

exteriorização, de modo que, na inconstitucionalidade formal viciado é o ato. 

Lenza (2008, p. 132) se socorre de Barroso (2004, p. 29) para explicar que a 

inconstitucionalidade material expressa uma incompatibilidade de conteúdo, 

substantiva entre a lei ou ato normativo e a Constituição, podendo ser entendida a 

partir do confronto com uma regra ou com um princípio constitucional. 

Vistas essas duas formas de controle, analisaremos a seguir como se dá esse 

controle nas questões políticas. 

 

 

4.2 O controle de constitucionalidade nas questões políticas 
 

 

No primeiro capítulo deste trabalho, vimos que, nas primeiras manifestações 

do Estado, todo o poder soberano encontrava-se reunido nas mãos do monarca ou 
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da assembléia. Observamos também que, com a evolução da sociedade e a 

ampliação das fronteiras estatais, tornou-se necessária a distribuição de parte 

dessas atribuições a pessoas de confiança do órgão supremo. A delegação das 

atividades estatais foi, nesse passo, o embrião da técnica de separação dos 

poderes. 

O ocaso do absolutismo, resultante das revoluções bem sucedidas do final do 

século XVIII, e o alvorecer da doutrina do liberalismo, promoveram a disseminação 

pelo mundo ocidental a teoria da separação dos poderes formulada por Montesquieu 

em sua obra clássica “De l´esprit des lois”, publicada em Genebra, nos idos de 1748. 

Concluiu-se, desde a época, que as liberdades individuais só poderiam restar 

asseguradas se o poder soberano do Estado estivesse desconcentrado em três 

grandes vertentes: o Poder Legislativo, encarregado da elaboração das leis; o Poder 

Executivo, responsável pela concretização das finalidades previstas na lei; e o Poder 

Judiciário, com a incumbência de resolver os litígios surgidos no seio da sociedade, 

mediante aplicação da lei ao caso concreto. 

A rigor, foram previstas determinadas competências para cada um dos 

poderes estatais, não lhes sendo lícita a atuação fora dos limites fixados. A prática 

por qualquer deles dos atos, em tese, da competência dos demais, era vista como 

ofensa ao princípio da separação dos poderes. É verdade que algumas 

competências específicas, destoante das funções habituais dos poderes, são 

geralmente repartidas entre eles. Cuida-se, na hipótese, de atribuições especiais 

cujo objetivo é garantir a limitação recíproca dos poderes. Todavia, esclareça-se, 

diante de sua excepcionalidade, essas competências nunca foram fundamento 

bastante para infirmar a regra da separação dos poderes. 

Nesse contexto, o Judiciário deveria se limitar à apreciação de questões 

eminentemente jurídicas, ficando a cargo dos demais poderes a prática dos atos 

predominantemente políticos. Sendo assim, a insindicabilidade dos atos políticos 

praticados pelos poderes Legislativo e Executivo pode ser vista como conseqüência 

lógica do princípio da separação de poderes, tendo ligação direta com a fixação dos 

limites de atuação do Poder Judiciário. 

A imunidade política dos atos do Legislativo e do Executivo perante o 

Judiciário foi alvo de profundos debates na jurisprudência da Suprema Corte dos 

Estados Unidos. Em vários julgados daquele tribunal discutiu-se a possibilidade de o 
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Judiciário apreciar validamente atos de cunho político emanados dos poderes 

públicos, notadamente do Executivo, dando origem a Political Question Doctrine. 

A doutrina das questões políticas foi pela primeira vez formulada no 

julgamento do emblemático caso Marbury v. Madison, em 1803, no qual o Chief 

Justice John Marshall reconheceu a possibilidade de o Judiciário declarar a nulidade 

de atos do Poder Executivo. Na oportunidade, segundo Teixeira, o famoso juiz da 

Suprema Corte dos Estados Unidos assim teria se pronunciado:  

 

O Tribunal só tem competência para decidir acerca e direitos individuais, 
jamais para examinar como o Executivo, ou os funcionários executivos, 
desempenham seus deveres em tudo a que se aplica a faculdade 
discricionária. Questões por sua natureza políticas, ou submetidas ao nuto 
do executivo pela Constituição ou pelas leis, nunca poderão ser ventiladas 
neste Tribunal (TEIXEIRA, 2005, p. 26). 
 

De acordo com citado por Teixeira (2005, p. 23) a discussão em torno das 

questões pode ser resumida na seguinte proposição de Thomas M. Cooley, em 

1880: “Acerca de questões políticas, os tribunais nenhuma competência têm e deve 

aceitar como terminantes as decisões proferidas pelos departamentos políticos do 

governo”. 

É por meio dessa doutrina que se procura distinguir o que é jurídico daquilo 

que é eminentemente político, de modo a limitar o controle jurisdicional apenas as 

questões jurídico-constitucionais. A técnica de contenção conhecida como “self-

restraint” procura, portanto, evitar que juízes decidam sobre assuntos políticos. 

 Para Queiroz (1990, p. 210) referido por Teixeira (2005, p. 47): 

 

No fundo o que se discute não é o direito ou a obrigação de julgar, mas algo 
de mais profundo: a relação entre o juízo normativo e o juízo político, a 
relação entre o direito a política. A este propósito, a Political Question 
Doctrine pode, de algum modo, servir de paradigma. Como critério 
interpretativo não significa uma redução ou debilamento da competência 
judicial de controle dos tribunais de justiça constitucional. Significa, 
exclusiva e rigorosamente, a sua renúncia em fazer política, a sua renúncia 
em intervir no domínio da liberdade de conformação política criadora dos 
órgãos para tal legitimados (GRIFO DO AUTOR). 
 

No Brasil, as questões políticas ganharam importância a partir de julgados do 

Supremo Tribunal Federal do final do século XIX e início do século XX. Nessa 

época, coube a Ruy Barbosa o mérito de levar ao STF os ensinamentos oriundos da 
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jurisprudência norte-americana. O célebre jurista defendia o entendimento que mais 

tarde viria a ser coroado pela Suprema Corte brasileira, resumido nas linhas abaixo: 

 

Uma questão política pode ser distintamente política, altamente política, 
segundo alguns, até puramente política, fora dos domínios da justiça, e, 
contudo, em revestindo a forma de um pleito, estar na competência dos 
tribunais, desde que o ato, executivo, ou legislativo, contra o qual se 
demande, fira a Constituição, lesando ou negando um direito nela 
consagrado (TEIXEIRA, 2005, p. 142). 
 

A doutrina das questões políticas também ganhou dimensão na jurisprudência 

da Corte Suprema da Argentina. Em certa oportunidade aquele tribunal decidiu que: 

 

[...] desde que lhe tenha sido apresentada uma causa, é da sua 
competência resolver sobre a existência e extensão das atribuições e 
faculdades privativas constitucionalmente outorgadas aos Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário [...]. O significado disso é que  nenhum 
órgão de governo pode exercer licitamente faculdades que não lhe tenham 
sido constitucionalmente conferidas. Dar a última palavra sobre a existência 
e os limites das faculdades privativas dos outros Poderes e o excesso no 
exercício de atribuições no qual possam incorrer é da competência do 
Tribunal (TEIXEIRA, 2005, p.42). 
 

Além de sua íntima relação com o controle de constitucionalidade, as 

questões políticas interferem diretamente com o princípio da separação dos 

poderes, tendo em vista que a delimitação constitucional das competências de todos 

os poderes é feita com base nesse princípio. 

Para parte da doutrina, conforme Teixeira (2005), admitir que o Judiciário 

aprecie questões políticas equivale a permitir que esse poder invada a competência 

dos outros. Desse modo, para evitar desequilíbrio na divisão de poderes, é 

indispensável que cada um se mantenha no lindes de suas competências 

constitucionais. 

Na Argentina, a doutrina das questões políticas recebe a denominação crítica 

de “doutrina evasiva do controle de constitucionalidade”. A causa dessa designação 

é o abandono pela Corte Suprema da sua função de controle dos poderes 

constituídos. 

As mesmas críticas têm sido feitas no Brasil. Teixeira (2005, p. 59) 

reportando-se à Vilanova (1981, p. 53) assevera que: 

 

Desde que as questões políticas não possam ser colocadas à margem do 
ordenamento jurídico, não há como admitir como possível, segundo 
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Vilanova, a existência de questões exclusivamente políticas, pois, do 
contrário, estar-se-ia reconhecendo ‘que ocorram no interior do 
ordenamento positivo fatos políticos sem qualificação jurídica alguma’. A 
rigor, todos os fatos políticos que se passem no interior do ordenamento 
jurídico são também fatos jurídicos. A classificação de certas questões 
como exclusivamente políticas, feitas pelo Judiciário, portanto, não passa de 
uma estratégia, uma medida de prudência adotada por esse Poder para se 
afastar de certos conflitos, cuja solução não é possível ser encontrada no 
meio das técnicas utilizadas comumente para a apreciação das 
controvérsias. 
 

Bonavides sintetiza toda a discussão em torno das questões políticas, 

traçando os limites da competência do Judiciário no tocante à sua apreciação, da 

seguinte forma: 

 

Em suma: as questões políticas, expressas em atos legislativos e de 
governo, fogem à alçada judicial, não sendo objeto de exame de 
constitucionalidade, salvo se interferirem com a existência constitucional de 
direitos individuais (BONAVIDES, 2004, p. 324). 
 

Portanto, o controle de constitucionalidade só será possível quando da 

violação ou omissão, ou qualquer que seja a interferência, dos direitos 

fundamentais. Diante dessa restrição, exporemos algumas decisões do Supremo 

Tribunal Federal que trataram de limites à atuação do Poder Judiciário no controle 

de políticas públicas. 
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5  
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E OS LIMITES DE ATUAÇÃO DO 
JUDICIÁRIO NO CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

5.1 A evolução histórica do Supremo Tribunal Federa l 
 

 

A Constituição do Império, de 25-3-1824 Capítulo Único (Dos Juizes, e 

Tribunaes de Justiça), Título 6° (Do poder Judicial ), art. 163 previu a criação de um 

tribunal, na Capital do Império, composto de juízes letrados, tirados das Relações 

por suas antiguidades, denominado de Supremo Tribunal de Justiça, com 

competências limitadas, instalado em 9 de janeiro de 1829, composto por 17 juízes8. 

Nos termos do art. 163, incisos I, II e III, da Constituição Federal de 1824, cabia ao 

STF basicamente a revisão dos julgamentos proferidos pelas Relações9, em 

conformidade com o disposto em lei, julgar seus Ministros e os das Relações, bem 

como os Empregados no Corpo Diplomático e os Presidentes das Províncias. 

A partir do texto da Constituição Federal de 1824, pode-se constatar que a 

composição e competências deste tribunal guardavam pouca relação com o que 

mais tarde viria a ser o Supremo Tribunal Federal. 

À época não se atribuía ao órgão de cúpula do Poder Judiciário a prerrogativa 

de realizar o controle de constitucionalidade das leis. Vigorava o consenso de que o 

Supremo Tribunal de Justiça devia se ater em seus julgamentos unicamente ao 

disposto em lei. 

Com a Constituição Provisória publicada com o Decreto n.º 510, de 22 de 

junho de 1890, o Supremo Tribunal de Justiça passou a ser denominado de 

Supremo Tribunal Federal, expressão mantida pelo Decreto n.º 848, de 11 de 

outubro do mesmo ano, que organizou a Justiça Federal. 

                                                
8 http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=sobreStfConhecaStfHistorico 
9 Designação dada aos órgãos de segundo grau hoje conhecidos por Tribunais de Justiça. 
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A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24-2-1891, em 

seu Título I (Da organização Federal), Seção III (Do Poder Judiciário), adotou a 

denominação utilizada pelos Decretos n.º 510/1890 e 848/1890, prevendo que o 

Supremo Tribunal Federal seria composto por 15 juízes. Suas competências foram 

ampliadas, com destaque para a admissão do controle difuso de constitucionalidade 

das leis, conforme se constatada de seu art. 159, § 1°, “b”. 

No entanto, o controle de constitucionalidade só foi efetivamente instalado no 

Brasil com a publicação da Lei n° 221, de 10-11-182 4, que atribuiu, em seu art. 13, 

competência aos juízes e tribunais federais para processar e julgar “[...] as causas 

que se fundarem na lesão de direitos individuais por actos ou decisão das 

autoridades administrativas da União”.  

No § 10 do mesmo artigo, também ficou estabelecido que “[...] os juízes e 

tribunais apreciarão a validade das leis e regulamentos e deixarão de aplicar aos 

casos ocorrentes as leis manifestamente inconstitucionais e os regulamentos 

manifestamente incompatíveis com as leis ou com a Constituição”10. 

Nota-se que nessa quadra da história do constitucionalismo brasileiro, a 

verificação da constitucionalidade, como pode ser visto do texto legal suso 

mencionado, era tarefa exclusiva dos juízes federais, embora, pelos mesmos 

fundamentos, também tenha sido realizada por juízes dos Estados. 

Campos (2007, p. 166) menciona o caso em que Rui Barbosa requereu 

Revisão Criminal em favor do Juiz de Direito da Comarca do Rio Grande/RS contra 

decisão do Superior Tribunal do Rio Grande do Sul que o havia condenado à pena 

de suspensão temporária do cargo por crime de prevaricação em razão de o aludido 

magistrado ter se recusado a aplicar dispositivos de lei estadual que considerou 

inconstitucionais. 

A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16-7-1934, 

previu a possibilidade de decretação de intervenção federal para assegurar a 

observância de princípios e das leis federais, após manifestação do Supremo 

Tribunal Federal pela inconstitucionalidade de lei estadual, mediante provocação do 

Procurador-Geral da República (art. 12, inciso V e § 2°). Com isso, surgiu no direito 

brasileiro a primeira manifestação do controle concentrado de constitucionalidade. 

                                                
10 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1851-1900/L0221.htm 
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O controle concentrado de constitucionalidade foi definitivamente incorporado 

pelo direito nacional com a promulgação Emenda Constitucional n.° 16, de 6-12-

1965, que alterou a Constituição dos Estados Unidos do Brasil, em 18-9-1946, ao 

atribuir competência ao STF para processar e julgar originariamente a representação 

de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, formulada pelo 

Procurador-Geral da República (art. 101, inciso III). 

A competência do STF em matéria de controle de constitucionalidade foi 

ampliada com a Constituição da República Federativa do Brasil, de 15-10-1988, com 

a instituição da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, da argüição de 

descumprimento de preceito fundamental e da ação declaratória de 

constitucionalidade, incorporada pela Emenda Constitucional n.° 3, de 17-3-1993. 

 

 

5.2 Atual configuração do Supremo Tribunal Federal 
 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5-10-1988, 

no inciso XXXV, do art. 5°, inscrito no Capítulo I (Dos Direitos e Deveres Individuais 

e Coletivos) do Título II (Dos Direitos e Garantias Fundamentais) definiu que “a lei 

não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 

Na Seção II (Do Supremo Tribunal Federal) do Capítulo III (Do Poder 

Judiciário) do Título III (Da organização dos Poderes) a Constituição Federal de 

1988 dispôs de forma ampla sobre o Supremo Tribunal Federal. 

Nos termos do inciso I e do §§ 1° e 2° do art. 92 a tribuiu ao STF a condição 

de órgão integrante do Poder Judiciário, devendo ter sede em Brasília e jurisdição 

sobre todo o território nacional. 

“O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre 

cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de 

notável saber jurídico e reputação ilibada [...]” (art. 101), que “[...] serão nomeados 

pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta 

do Senado Federal” (art. 101, parágrafo único). 

São requisitos para investidura no cargo de Ministro do Supremo Tribunal 

Federal ser brasileiro nato, estar em gozo de direitos políticos, possuir notável saber 

jurídico e reputação ilibada, ter idade mínima de 35 e máxima de 65 anos. 
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Na composição do STF não existem vagas pré-estabelecidas, sendo todas 

elas preenchidas através de livre escolha do Presidente da República, desde que 

atendidos os requisitos mínimos. Feita a indicação, deverá o candidato ser 

submetido à apreciação do Senado Federal, que o aprovará mediante votação da 

maioria absoluta de seus membros, para, em seguida, ser nomeado pelo Presidente 

da República e empossado pelo Presidente do STF. 

Os membros do STF gozam das mesmas garantias atribuídas à magistratura, 

notadamente as de vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio. 

Adquirem a vitaliciedade com a posse, aposentam-se compulsoriamente aos setenta 

anos de idade e só poderão perder o cargo em virtude de decisão judicial transitada 

em julgado. 

O exercício do cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal está sujeito a 

algumas incompatibilidades. As vedações constitucionais aplicáveis aos Ministros do 

STF estão previstas no art. 95, parágrafo único, incisos I, II e III, da Constituição 

Federal. De acordo com os referidos dispositivos constitucionais, é-lhes vedado 

exercer, ainda que indisponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de 

magistério; receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em 

processo e dedicar-se a atividade político-partidária. 

Os Ministros do STF são julgados pelo próprio tribunal, na hipótese de 

praticarem crime comum, e pelo Senado Federal, no caso de cometerem crime de 

responsabilidade. 

O Supremo Tribunal Federal funciona em duas turmas, cada uma composta 

de cinco Ministros, com competência para todas as matérias, salvo aquelas 

reservadas ao Plenário. Cada turma escolherá um presidente entre seus membros, 

a quem competirá a direção dos trabalhos de julgamento. O Presidente do STF não 

participa dos julgamentos realizados pelas Turmas. Dentre as suas competências, 

está a de dirigir os serviços administrativos do tribunal.  

As competências do STF estão delineadas na Constituição Federal e se 

dividem em originária e recursal. Esta, por sua vez, subdivide-se em ordinária e 

extraordinária. Com base na competência originária, o STF analisa a questão que 

lhe for submetida diretamente e em única instância. A competência recursal permite 

que o tribunal se pronuncie acerca da questão de constitucionalidade argüida em 

face das decisões proferidas por todos os demais órgãos integrantes do Judiciário. 



95 

No tocante ao thema decidendum, as questões de competência do STF 

referem-se basicamente ao controle da regularidade do regime democrático e do 

Estado de Direito, o respeito ao equilíbrio entre o Estado e a coletividade, 

principalmente em proteção à supremacia dos direitos e garantias fundamentais, a 

garantia do bom funcionamento dos poderes públicos e a preservação da separação 

dos Poderes, e, finalmente, o controle da constitucionalidade das leis e atos 

normativos. 

 

 

5.3 A competência do STF para o controle de constit ucionalidade 
 

 

Uma das principais funções conferidas ao Supremo Tribunal Federal pela 

Constituição Federal de 1988 consiste na missão de assegurar a prevalência das 

normais constitucionais mediante o controle de constitucionalidade das leis.  

O controle de constitucionalidade no STF é exercido por meio de ação ou de 

exceção. Trata-se, respectivamente, do controle difuso (concreto), exercitado, em 

sua maior parte, mediante o julgamento de recursos extraordinários que lhe são 

submetidos, e do controle concentrado (abstrato) de constitucionalidade, realizado 

com o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade (ADI), ações diretas de 

inconstitucionalidade por Omissão (ADO); ações declaratórias de constitucionalidade 

(ADC) e argüições de descumprimento de preceito fundamental (ADPF).  

 

 

5.3.1 A via de exceção: recursos extraordinários 
 

 

A competência do STF para o julgamento dos recursos extraordinários está 

prevista no art. 102, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, in verbis: 

 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda 
da Constituição, cabendo-lhe: 
[...] 
III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única 
ou última instância, quando a decisão recorrida: 
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a) contrariar dispositivo desta Constituição; 
b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; 
c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta 
Constituição. 
d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. 
 

É por meio do recurso extraordinário que a Suprema Corte realiza a revisão 

das decisões de primeiro grau envolvendo questões constitucionais levantadas pelas 

partes no curso de um processo. 

A primeira hipótese de cabimento do extraordinário está inscrita na alínea “a”, 

do inciso III, do art. 102 da CF/88. Consoante seus termos, é cabível o recurso 

quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da mesma Constituição. Procura-

se, neste caso, preservar a autoridade do dispositivo constitucional cuja vigência 

terminou sendo negada pela decisão das instâncias inferiores. 

Em conformidade com o disposto na alínea “b”, do inciso III, do art. 102 da 

CF/88, admite-se o recurso extraordinário sempre que a decisão recorrida “declarar 

a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal”. Na espécie, a finalidade do recurso 

é resguardar a prevalência do direito objetivo federal. 

Segundo a alínea “c”, do inciso III, do art. 102 da CF/88, compete ao STF 

julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última 

instância, quando a decisão recorrida “julgar válida lei ou ato de governo local 

contestado em face desta Constituição”. Nessa situação, o que se procura é também 

garantir a autoridade da Constituição, contrastada com a lei ou ato do governo local. 

Na hipótese da alínea “d”, do inciso III, do art. 102 da CF/88, o recurso 

extraordinário é cabível contra a decisão que “julgar válida lei local contestada em 

face de lei federal”. Pretende-se aqui assegurar o respeito às normas constitucionais 

definidoras das competências legislativas da União. 

O prequestionamento da matéria constitucional, como requisito de 

admissibilidade do recurso extraordinário, foi objeto das Súmulas n. ° 282 11 e 35612, 

ambas editadas pelo STF. Atualmente prevalece o entendimento de que não é 

necessário que o juiz ou tribunal tenham se pronunciado acerca da questão 

constitucional. Basta, para o recebimento do recurso, que, na ausência de 

                                                
11 STF, Súm. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão 
recorrida, a questão federal suscitada. 
12 STF, Súm. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos 
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do 
prequestionamento. 
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pronunciamento pelo órgão julgador, tenham sido interpostos embargos de 

declaração; os denominados embargos declaratórios prequestionadores. 

Outro requisito de admissibilidade do recurso extraordinário é a 

indispensabilidade de que a decisão tenha sido proferida em única ou última 

instância.  O primeiro caso é uma exceção ao princípio do duplo grau de jurisdição. 

Já no segundo exige-se que tenham sido esgotadas todas as possibilidades de 

recurso para que seja apreciado o recurso extraordinário. 

Cumpre ainda esclarecer que nos recursos extraordinários o recorrente “[...] 

deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no 

caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, 

somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros” 

(CF/88, art. 102, § 3°). A finalidade da norma foi impedir que questões de pouca 

relevância emperrassem o funcionamento do STF. 

 

 

5.3.2 A via de ação: ADI, ADO, ADC e ADPF 
 

 

Os dispositivos constitucionais que autorizam o controle concentrado de 

constitucionalidade no STF são o § 1° e a alínea “a ” do inciso I do art. 102 da CF/88, 

redigidos nos seguintes termos: 

 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda 
da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou 
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo 
federal 
[...] 
§ 1.º A argüição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente 
desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma 
da lei.  
 

A ação direta de inconstitucionalidade (ADI ou ADIN) destina-se à defesa 

inespecífica de todos os dispositivos constitucionais, inclusive as disposições 

constitucionais transitórias, e tem por objeto as leis e atos normativos do poder 

público federal e estadual. Estão fora do alcance das ADIN’s os atos provenientes 

de entidades particulares e os atos de efeitos concretos emanados do poder público 
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e, no caso específico do STF, os atos normativos municipais, que devem antes ser 

contrastados com as constituições estaduais. 

Para o STF pouco importa o substrato do ato (lei, decreto, portaria etc). Basta 

que o ato tenha caráter normativo, seja geral abstrato, impessoal e esteja em vigor 

para que seja objeto de ação direta de inconstitucionalidade.  

A impugnação das omissões inconstitucionais é, a rigor, realizada através da 

ação de direta de inconstitucionalidade por omissão (ADO), que tem por parâmetro 

todas as normas constitucionais de eficácia limitada, isto é, aquelas que aquelas que 

dependem da atuação do poder públicas para que sejam efetivadas. 

O parâmetro de controle utilizado na ação declaratória de constitucionalidade 

(ADC ou ADECON) são todas as normas constitucionais, restringindo-se seu objeto 

apenas às leis e aos atos normativos federais. Note-se que o objeto da ação 

declaratória de constitucionalidade é bem mais restrito do que o da ação direta de 

inconstitucionalidade, visto não alcançar os atos normativos estaduais. Aplica-se à 

ADC tudo quanto foi dito em relação à ADI, no tocante à natureza dos atos sujeitos 

ao controle. 

Por fim, a argüição de descumprimento de preceito fundamento, cujo objetivo 

é proteger os preceitos fundamentais decorrentes da Constituição, sendo este o seu 

parâmetro.  Dirley da Cunha Júnior nos fornece de forma lapidar o conceito de 

preceito fundamental, conforme adiante será exposto: 

 

Nesse contexto, pode-se conceituar preceito fundamental como toda norma 
constitucional – norma-princípio e norma-regra – que serve de fundamento 
básico de conformação e preservação da ordem jurídica e política do 
Estado. São as normas que veiculam os valores supremos de uma 
sociedade, sem os quais a mesma tende a desagregar-se, por lhe faltarem 
os pressupostos jurídicos e políticos essenciais. Enfim, é aquilo de mais 
relevante numa Constituição, aferível pela nota de sua indispensabilidade. É 
o seu núcleo central, a sua alma, o seu espírito, um conjunto de elementos 
que lhe dão vida e identidade, sem o qual não há falar em Constituição 
(CUNHA JÚNIOR, 2006, p. 253). 
 

De uma maneira geral, as hipóteses e os instrumentos utilizados pelo 

Supremo Tribunal Federal no controle de constitucionalidade dos atos do poder 

público, no qual estão inseridos aqueles relacionados à conformação das políticas 

públicas, são os acima elencados. 

Vale salientar que todo esse aparato constitucional, instituído para o controle 

da constitucionalidade dos atos do poder público, fica, por vezes, prejudicado em 
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virtude da aplicação das teorias da separação de poderes, das questões políticas e 

de entendimentos limitativos do controle judicial de políticas públicas.  

A respeito desses temas já tratamos nos capítulos anteriores sob o aspecto 

doutrinário. Passemos agora à identificação e análise das decisões do STF que 

versam sobre eles. 

 

 

5.4 A jurisprudência do STF acerca das questões pol íticas, da separação de 
poderes e do controle judicial de políticas pública s 
 

 

A análise da jurisprudência do STF será de especial importância para a 

pesquisa, pois será através dela que buscaremos identificar entendimentos da 

Suprema Corte quanto os limites de atuação do Judiciário no controle judicial de 

políticas públicas, o propósito deste trabalho.  

Partiremos em busca de decisões envolvendo o tema das questões políticas, 

seguiremos na procura de decisões abordando a teoria da separação de poderes e 

concluiremos com a pesquisa das decisões do STF que envolvam o controle judicial 

de políticas públicas. 

A seleção das decisões será feita a partir da base de jurisprudência do STF 

disponível na Internet13, sem, contudo, prescindir daquelas constantes de trabalhos 

científicos publicados sobre o assunto. 

Destaque-se que, de acordo com informações obtidas através contato 

estabelecido14 junto à Seção de Pesquisa e de Jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, a base disponível na Internet concentra toda a jurisprudência daquela 

egrégia Corte, não havendo bases paralelas, ainda que menos completas.  

Vale ressaltar, todavia, que, segundo consta da própria página de 

jurisprudência do STF15, o banco de dados disponível para consulta na Internet é 

composto apenas por decisões selecionadas, o que, a princípio, caso a seleção não 

seja tão criteriosa, poderá limitar os resultados da pesquisa. 
                                                
13 Na pesquisa jurisprudencial na Internet foram utilizados os operadores booleanos (e, ou, adj, não, 
prox, mesmo, $), indicados na própria página de jurisprudência, com o objetivo de aumentar a 
precisão nos resultados. 
14 Seção de Pesquisa de Jurisprudência - STF. Fw: (dmv) -9131 – Jurisprudência – PRECEDENTES 
QUE ABORDEM LIMITES DO PODER JUDICIÁRIO NO CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS  
[mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <ifcortez@trf5.jus.br> em 16/06/2009. 
15 http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp 
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Outra circunstância que merece atenção, por ser igualmente limitadora dos 

resultados, é que a pesquisa através da Internet não alcança o inteiro teor dos 

acórdãos16, restringindo-se aos seguintes campos: ementa, parte decisória, 

indexação, legislação correlata, observações lançadas e doutrina citada como 

referência. Ressalte-se, ainda, que muitos acórdãos, até os mais recentes, são 

disponibilizadas em formato de imagem (escaneados), ainda que na extensão PDF 

(portable document format), o que também contribui para dificultar o conhecimento 

da jurisprudência do Tribunal. 

Mesmo com todas essas limitações, a pesquisa da jurisprudência através da 

página mantida pelo STF na Internet mostra-se viável - em que pesem suas 

limitações -, uma vez que, afora este meio, as decisões daquela Corte somente são 

disponibilizadas oficialmente através do Diário da Justiça ou de repositórios 

autorizados17. Se fossem adotados esses meios, a pesquisa na jurisprudência do 

STF seria praticamente inviável, diante do tempo necessário a leitura dos fascículos, 

em contraponto ao tempo máximo permitido para a defesa da dissertação. 

Os gráficos abaixo demonstram os resultados obtidos a partir da utilização de 

determinados termos e expressões na busca de decisões do Supremo Tribunal 

Federal envolvendo as matérias objeto de estudo.  

                                                
16 A pesquisa no inteiro teor só pode ser realizada depois de identificado o número do processo, o 
que praticamente a inviabiliza para os fins almejados. 
17 http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaRepositorioJurisprudencia 
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Gráfico 1 Decisões abordando a doutrina das questões políticas. 

 
Fonte: STF 

 

 

Gráfico 2 Decisões envolvendo a teoria da separação dos poderes. 

 
Fonte: STF 
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Gráfico 3 Decisões envolvendo o controle judicial de políticas públicas. 

 
Fonte: STF 

 

No entanto, a partir das decisões encontradas, foi possível identificar 

julgamentos do STF em que o tribunal tratou amplamente das questões acima 

ventiladas. Dentre elas, selecionamos dez acórdãos contendo ampla discussão e/ou 

deixando claramente a posição do STF sobre os assuntos estudados. Serão eles 

expostos logo à frente. 

 
 
5.4.1 HC n.º 300: a primeira questão política julga da pelo STF 

 

 

No Brasil, o primeiro caso político levado ao julgamento pelo Supremo 

Tribunal Federal foi objeto do Habeas Corpus n.° 30 0, impetrado por Ruy Barbosa, 

em 18 de abril de 1892, em favor de quarenta e seis cidadãos, dentre eles quatro 

senadores, sete deputados federais, marechais, coronéis, militares de outras 

patentes e civis.  

Em sua petição, Ruy Barbosa defendeu que aos juízes competia a tarefa de 

garantir a autoridade da Constituição, haja vista que a Constituição brasileira de 

1891 foi inspirada na Constituição então vigente na América do Norte. Para o 
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renomado jurista, a Constituição de 1891, além de conferir soberania interpretativa 

ao Judiciário contra violações legislativas da Constituição, também objetivou “[...] 

subordinar os atos do Executivo à mesma jurisdição verificadora” (BARBOSA, 1956, 

p. 36-37 apud TEIXEIRA, 2005, p. 68). 

Reza a história que Ruy Barbosa, citado por Teixeira (2005, p. 68), antevendo 

a objeção da questão política para afastar a competência do STF, teria sustentado 

que somente as questões puramente políticas estariam imunes à apreciação judicial. 

Desse modo, segundo ele, “[...] se por um lado tocam a interesses políticos, por 

outro envolvem direitos individuais, não podem ser defesos à intervenção dos 

tribunais, amparo da liberdade pessoal contra a invasão do executivo”, 

acrescentando ainda que “[...] onde quer que haja um direito individual violado, há de 

haver um recurso judicial para a debelação da injustiça: este, o principal fundamental 

de todas as Constituições livres”. 

Ruy Barbosa ainda teria afirmado que o Supremo Tribunal Federal tinha “[...] 

o direito de julgar em casos políticos, e nos mais políticos de todos os casos”. Na 

ocasião, procurou distinguir questão política de questão jurídica ao se pronunciar 

nos seguintes termos: 

 

Se o Governo se serviu, conveniente, ou inconvenientemente, de 
faculdades, que se supõem suas, pertence ao Congresso julgar. É a 
questão política. Se cabem, ou não cabem, ao Governo as atribuições, de 
que ele se serviu, ou se, servindo-se delas, transpôs, ou não, os limites 
legais, pertence à justiça decidir. É a questão jurídica (BARBOSA, 1956, p. 
221 apud TEIXEIRA, 2005, p. 91). 

 

O principal recurso utilizado por Ruy Barbosa para diferenciar questões 

políticas de questões jurídicas foi a elaboração de um rol de matérias que, a rigor, 

estariam isentas do controle judicial. Sem excluir outras, Ruy Barbosa, apresentou 

um quadro de questões sujeitas apenas ao poder discricionário do chefe do 

Executivo ou do Congresso Nacional. São elas:  

 

[...] 1. A declaração de guerra e a celebração da paz. 2. A mantença e 
direção das relações diplomáticas. 3. A verificação dos poderes dos 
representantes dos governos estrangeiros. 4. A celebração e rescisão dos 
tratados. 5. O reconhecimento da independência, soberania e governo de 
outros países. 6. A fixação das extremas dos países com seus vizinhos. 7. 
O regime de comércio internacional. 8. O comando e disposição das forças 
militares. 9. A convocação e mobilização da milícia. 10. O reconhecimento 
do governo legítimo nos Estados, quando contestado entre duas 
parcialidades. 11. A apreciação nos governos estaduais da forma 
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republicana, exigida pela Constituição. 12.  A fixação das relações entre a 
União ou os Estados e as tribos indígenas. 13. O regime tributário. 14. A 
adoção de medidas protecionistas. 15. A distribuição orçamentária da 
despesa. 16. A admissão de um Estado à União . A declaração da 
existência do estado de insurreição. 18. O restabelecimento da paz nos 
Estados insurgentes e a reconstrução neles da ordem federal. 19 O 
provimento nos cargos federais. 20 O exercício da sanção e do veto sobre 
as resoluções do Congresso Nacional. 21. A convocação extraordinária da 
representação nacional (BARBOSA, 1933, p. 221-222 apud TEIXEIRA, 
2005, p. 49). 

 

A técnica da elaboração do rol de matérias viria mais tarde a ser contestada 

por Pontes de Miranda, para quem nenhuma das vinte e uma matérias listadas por 

Ruy Barbosa estaria completamente imune ao controle judicial.  

Segundo Pontes de Miranda, em vez de se indicar matérias isentas da 

apreciação judicial, deve-se indagar se o ato foi praticado dentro dos limites de 

competência, uma vez que, se praticado fora desses limites, ferindo direitos públicos 

ou privados, podem ser considerados inconstitucionais. Daí conclui-se que, com o 

renomado jurista, que a competência e o respeito aos direitos são os critérios de 

discrime entre questões políticas e jurídicas. 

O pensamento de Pontes de Miranda foi traduzido com maestria por José 

Elaeres Marques Teixeira na seguinte passagem: 

 

Aquilo que se apresenta como fora do alcance do Judiciário, com a 
denominação de questão política, para Pontes de Miranda, resolve-se com 
a regra de competência. O poder discricionário, segundo ele, é inerente à 
atividade política desenvolvida pelo Executivo e pelo Legislativo. Essa 
discricionariedade, no entanto, encontra limites na órbita de competência de 
cada um desses poderes. A transposição, pelo órgão agente, da linha 
delimitadora de sua competência, converte a questão, antes política, em 
jurídica, sujeita, portanto, ao controle judicial. Ao explicitar seu pensamento, 
Pontes de Miranda afirma que não há discricionariedade exterior, pois toda 
ela ocorre no interior de uma atuação previamente delimitada. Dentro do 
âmbito de atribuições, ou seja, ‘nesse branco’, é que a política tem liberdade 
de ação. Entretanto, como dificilmente a questão política não pode servir 
para fundamentar um pleito legal, o princípio segundo o qual o Judiciário 
não está autorizado a julgar caso político deve ser entendido no sentido de 
que lhe é vedado ‘conhecer de questões que não tenham sido postas sob a 
forma de ação em juízo’, sendo que toda vez que a discussão for conduzida 
para o campo da constitucionalidade de atos do Executivo, Legislativo e 
mesmo do Judiciário, ‘a questão está formulada, o elemento político foi 
excedido, e caiu-se no terreno da questão jurídica. Quando se afirma que o 
Judiciário não é permitido resolver questões políticas, o que se quer dizer, 
na verdade, é que não lhe compete intrometer-se em assuntos que a 
Constituição ou a lei conferiu ‘a discrição de outro poder’, dentro do princípio 
da competência repartida (GRIFO DO AUTOR) (TEIXEIRA, 2005, p.55). 
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Nesse sentido, compete ao Judiciário proceder à interpretação da 

Constituição no sentido de identificar os limites das competências dos demais 

poderes – questão eminentemente jurídica –, não lhe sendo autorizado ingressar na 

apreciação da matéria de fundo – questão exclusivamente política. Nas palavras de 

Santiago (1998, p.178-179), citado por Teixeira (2005, p. 43), “Esse critério de fundo 

não está sujeito à revisão judicial. No entanto, junto com ele podem existir outras 

questões constitucionais que se submetem à revisão judicial”. 

 

 

5.4.2 MS nº 21.564/DF: A legitimidade do Judiciário  para apreciação de 
questões suscitadas em processo de Impeachment, quando 
demonstrada a lesão a direito. 
 

 

Um dos casos em que houve o mais amplo debate sobre a possibilidade de o 

Judiciário apreciar questões políticas foi o julgamento do Mandado de Segurança n.º 

21.564/DF impetrado pelo então Presidente da República Fernando Collor de Mello. 

O debate em torno da competência do Supremo Tribunal Federal para 

apreciação dos atos do Poder Legislativo que causassem lesão a direitos de 

terceiros foi levantado no voto do Ministro Ilmar Galvão que assim se pronunciou: 

 

O Supremo Tribunal Federal já afirmou sua competência para conhecer de 
lesões a direito, partidas do Poder Legislativo, por qualquer de suas Casas, 
não apenas em função de ofensa direta à Constituição, mas também à lei e 
a seus próprios regimentos [...]. 

 

Em conformidade com o que foi explicitado pelo ministro, em caso de lesão a 

direito, ainda que perpetrado pelo descumprimento de normas regimentais, caberia 

ao Judiciário decidir sobre questões políticas. Houve aqui uma sensível ampliação 

do que até agora vimos como limite de atuação do Poder Judiciário no controle de 

atos dos demais poderes. Além de terem como parâmetro a Constituição, os atos do 

poder público devem respeito às leis ordinárias e atos normativos a ela equiparados, 

o que torna cabível, em caso de desrespeito aos referidos estatutos, a intervenção 

judicial. 

Mais à frente o Ministro Ilmar Galvão explicita em seu voto o principal limite à 

atuação judicial, como podemos observar do trecho a seguir transcrito: 
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O que é defeso ao Poder Judiciário – nunca é demais repetir – não apenas 
no que concerne ao Poder Legislativo, mas, de igual modo, na esfera dos 
demais Poderes, e imiscuir-se nas questões de mérito, de conveniência, de 
oportunidade, de fundo,sobre as quais tenham eles competência para 
pronunciar-se, acerca das quais tenham plena autonomia de ação. 

 

Mas, logo em seguida, esclarece que, havendo violação à Constituição e 

desrespeito a garantia fundamental do individuo, o Judiciário está autorizado a 

intervir, mesmo em questões políticas. 

 

A primeira questão, que diz com o direito de defesa, é de competência 
incontestável do Poder Judiciário e, especialmente, do Supremo Tribunal 
Federal, já que se trata de garantia fundamental do indivíduo, consagrada 
na Constituição, de que a Corte foi erigida suprema guardiã (art. 102 da 
CF/88). Nenhuma outra questão se eleva, como essa, na pertinência que 
tem com a função jurisdicional. Negar essa realidade é negar todo direito e, 
conseqüentemente, a razão de ser dos próprios tribunais. 

 

O Ministro Celso de Mello, expondo seu entendimento acerca da competência 

do Judiciário e, em específico, do Supremo Tribunal Federal para adentrar ao exame 

de atos políticos, assim pontificou: 

 

[...] impõe-se reconhecer que o postulado da inafastabilidade do controle 
jurisdicional legitima, de modo amplo, nas hipóteses de lesão a direitos 
individuais ou ao regime das liberdades públicas, a possibilidade de atuação 
reparadora do Judiciário, especialmente quando os atos vulneradores de 
situações jurídicas promanem de órgãos ou agentes integrantes do 
aparelho do Estado. A cláusula do judicial review, cuja gênese reside no 
texto da própria Constituição da República, rompe – ao viabilizar a 
invocação da tutela jurisdicional do Estado – qualquer círculo de imunidade 
que vise a afastar, numa comunidade estatal concreta, o predomínio da lei e 
do direito sobre a arbitrariedade do Poder Público [...]. Nesse contexto, o 
princípio da separação de poderes não pode ser invocado para estabelecer, 
em torno de um dos órgãos da soberania nacional, um indevassável círculo 
de imunidade, insuscetível de revisão judicial, não obstante a concretização 
eventual de lesões a direitos e a garantias individuais (GRIFO DO AUTOR). 

 

Depois reconhecer a possibilidade de o Judiciário rever atos do poder público 

que causassem lesões a direitos individuais ou ao regime democrático, 

considerando que o princípio da separação de poderes não constitui óbice à atuação 

judicial nesses casos, que o Ministro Celso de Mello firmou que a discricionariedade 

também não pode ser invocada para impedir o controle judicial do ato, nas hipóteses 

que especifica. 
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[...] reconhecimento da soberania dos pronunciamentos, deliberações e 
atuação do Poder Legislativo, na esfera de sua exclusiva competência 
discricionária , ressalvadas, para efeito de sua apreciação judicial, apenas 
as hipóteses de lesão ou de ameaça a direitos públicos subjetivos. (GRIFO 
DO AUTOR) 

 

O Ministro Celso de Mello ainda destaca em seu voto o entendimento do 

Ministro Luiz Gallotti, segundo o qual: 

 

Desde que se recorre ao judiciário alegando que um direito individual foi 
lesado por ato de outro poder, cabe-lhe examinar se esse direito existe e foi 
lesado. Eximir-se comodamente com a escusa de tratar-se de ato político, 
seria fugir ao dever que a Constituição lhe impõe, máxime após ter ela 
inscrito entre as garantias fundamentais, como nenhuma outra antes fizera, 
o princípio de que nem a lei poderá excluir da apreciação do poder judiciário 
qualquer lesão de direito individual. 

 

Reconhecendo que a natureza política do ato por si só não representa 

imunidade à apreciação judicial, o Ministro Celso de Mello utiliza-se da lição de 

Pedro Lessa adiante transcrita: 

 

Numa palavra: a violação das garantias constitucionais, perpetrada à 
sombra de funções políticas não é imune à ação dos tribunais. A estes 
sempre cabe verificar se a atribuição política abrange nos seus limites a 
faculdade exercida. Enquanto não transpõe os limites das suas atribuições, 
o Congresso elabora medidas e normas, que escapam à competência do 
poder judiciário. Desde que ultrapassa a circunferência, os seus atos estão 
sujeitos ao julgamento do poder judiciário, que, declarando-os inaplicáveis 
por ofensivos a direitos, lhes tira toda eficácia jurídica. 

 

Em reforço do seu entendimento de que o ato político violador de direitos 

públicos subjetivos encontra-se sujeito à apreciação judicial, o Ministro Celso de 

Mello recorre ainda ao vaticínio de Pontes de Miranda, que assim teria se 

pronunciado: 

 

[...] sempre que se discute se é constitucional ou não, o ato do poder 
executivo, ou do poder judiciário, ou do poder legislativo, a questão judicial 
está formulada, o elemento político foi excedido, e caiu-se no terreno da 
questão jurídica (...). Pela circunstância de ser o Supremo Tribunal Federal 
o intérprete principal da Constituição, tem-se dito que lhe é possível afirmar 
que há questão judicial onde não existe, ou restringir demasiado conceito de 
questão política. Mas, se assim procede, vale na espécie, e a solução 
mesma não infringe os princípios, porque há de ser em amparo de direito 
individual e, ipso facto, está – conceptual e concretamente – composta a 
questão judicial. 

 

Concluindo, o Ministro Celso de Melo assevera que: 
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Ao expender todas essas considerações, Senhor Presidente, pretendi, a 
partir de nossa própria experiência jurídica, extrair elementos que me 
permitissem conhecer da causa, nos termos em que proposta, e, dessa 
maneira, viabilizar, sem qualquer ofensa possível ao postulado da 
separação de poderes, o efetivo exercício, por esta Suprema Corte, de sua 
competência para proceder ao controle jurisdicional. 

 

Diante de todos os argumentos expostos no presente julgado fica clara a 

posição firmada pelo Supremo Tribunal Federal ao longo de sua história, no sentido 

de admitir sua legitimidade para o controle dos mais políticos dos atos, desde que 

tenham sido, com sua prática além das competências conferidas pela Constituição, 

feridos ou estejam sob ameaça direitos públicos subjetivos. 

 

 

5.4.3 MS 24.831/DF: A legitimidade da intervenção j udicial para decidir sobre 
atos de Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI que  negam eficácia a 
direitos fundamentais. 
 

 

No julgamento MS 24.831/DF, ocorrido em 22/6/2005, do qual foi relator o 

Ministro Celso de Mello, o Supremo Tribunal Federal reafirmou novamente sua 

competência para o julgamento de ações contendo pedido de invalidação de atos do 

poder público. A condição para tanto seria a alegação de desrespeito a direitos e/ou 

garantias constitucionais, conforme se verifica da ementa que passamos a 

transcrever: 

 

[...] O CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS PARLAMENTARES: 
POSSIBILIDADE, DESDE QUE HAJA ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A 
DIREITOS E/OU GARANTIAS DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL . - O Poder 
Judiciário, quando intervém para assegurar as franquias constitucionais e 
para garantir a integridade e a supremacia da Constituição, desempenha, 
de maneira plenamente legítima, as atribuições que lhe conferiu a própria 
Carta da República, ainda que essa atuação institucional se projete na 
esfera orgânica do Poder Legislativo. - Não obstante o caráter político 
dos atos parlamentares, revela-se legítima a interv enção jurisdicional, 
sempre que os corpos legislativos ultrapassem os li mites delineados 
pela Constituição ou exerçam as suas atribuições in stitucionais com 
ofensa a direitos públicos subjetivos impregnados d e qualificação 
constitucional e titularizados, ou não, por membros  do Congresso 
Nacional . Questões políticas. Doutrina. Precedentes. - A ocorrência de 
desvios jurídico-constitucionais nos quais incida uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito justifica, plenamente, o exercício, pelo Judiciário, da atividade 
de controle jurisdicional sobre eventuais abusos legislativos (RTJ 173/805-
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810, 806), sem que isso caracterize situação de ilegítima interferência na 
esfera orgânica de outro Poder da República [...] (GRIFOS NOSSOS). 

 

Deduz-se do julgamento acima referido que, superada a condição imposta, 

qual seja, o transpasse das competências constitucionais provocador de lesão  

direitos individuais, coletivos ou difusos, o ato político estaria sujeito à apreciação 

judicial. 

O texto do acórdão, por ser bastante claro e preciso, dispensa maiores 

comentários. 

 

 

5.4.4 MS 25.647-8/DF: A legitimidade do Judiciário para decidir sobre atos 
interna corporis quando violadores de direitos subjetivos. 
 

 

No acórdão proferido no julgamento da medida cautelar no Mandado de 

Segurança n.° 25.647-8/DF, ocorrido em 30-11-2005, o plenário do STF não 

dissentiu do voto do Min. Celso de Mello, que conheceu da impetração, sob o 

fundamento de que órgãos da Câmara dos Deputados teriam desrespeitado 

cláusulas constitucionais no processo de cassação do Deputado Federal José 

Dirceu, ferindo-lhe direitos subjetivos assegurados pela Constituição da República. 

Para o Ministro Celso de Mello, o controle de atos políticos sobre os quais se 

estabelece controvérsia jurídica de relevo constitucional é atividade ínsita no âmbito 

de competência outorgada ao STF pela Constituição Federal. O eminente ministro 

considerou que: 

 

[...] É imperioso assinalar , aqui e agora, em face da alta missão  de que 
se acha investido o Supremo Tribunal Federal, que os desvios jurídico-
constitucionais eventualmente praticados pelas Casas legislativas – 
mesmo quando surgidos no contexto de processos políticos – não se 
mostram imunes à fiscalização judicial desta Suprema Corte, como se  a 
autoridade e a força normativa da Constituição e das leis da República 
pudessem, absurdamente, ser neutralizadas por estatutos meramente  
regimentais ou pelo suposto caráter ‘interna corporis’ do ato transgressor 
de direitos e garantias assegurados pela própria  Lei Fundamental do 
Estado (GRIFO DO AUTOR). 
 

Com este pronunciamento o Ministro Celso de Mello deixa claro o 

entendimento de que o Supremo Tribunal Federal pode examinar atos políticos que 

venham a desrespeitar direitos e garantias assegurados pela Constituição. 
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Mais à frente, o Ministro se utiliza, na defesa da tese da competência do STF 

para apreciação de atos políticos, do discurso de Ruy Barbosa, em que o renomado 

jurista argumentou pela submissão dos atos dos poderes políticos ao crivo do 

Supremo Tribunal Federal, vazado nos seguintes termos: 

 

A Justiça, como a nossa Constituição a criou no art. 59, é quem traça 
definitivamente aos dois podêres políticos as suas órbitas respectivas (...). 
No art. 59, é categórica a letra constitucional, estatuindo de acôrdo com a 
praxe geral (...), que o Supremo Tribunal conhecerá, em última instância, 
das causas em que se contestar a validade, assim dos atos do Poder 
Executivo, como do Poder Legislativo perante a Constituição. Por esta 
disposição constitucional, a nossa justiça suprema é quem define quando os 
atos do Poder Legislativo estão dentro ou fora da Constituição, isto é, 
quando os atos de cada um dêsses dois podêres se acham dentro da óbita 
que a cada um dêsses dois podêres a Constituição traçou. 
Êle é o poder regulador, não conhecendo do assunto por medida geral, por 
deliberação ampla, resolvendo apenas dos casos submetidos ao seu 
julgamento, mediante a ação regular; mas quando aí decide, julgando em 
última instância, não há, sob qualquer pretexto dêste mundo, recurso para 
outro qualquer poder constituído. 
......................................................................................................................... 
Bem conheço o pretexto. A evasiva das causas políticas é um princípio 
verdadeiro, quando entendido como se deve entender. Indubitavelmente a 
justiça não pode conhecer dos casos que forem exclusivos e absolutamente 
políticos, mas a autoridade competente para definir quais são os casos 
políticos e casos não políticos é justamente essa justiça suprema, cujas 
sentenças agora se contestam (...). 
................................................................................................................. 
Em tôdas as organizações políticas ou judiciais há sempre uma autoridade 
extrema para errar em último lugar. 
................................................................................................................. 
Acaso V. Ex.as poderiam convir nessa infalibilidade que agora se arroga de 
poder qualquer dêsses ramos da administração pública, o Legislativo ou o 
Executivo, dizer quando erra e quando acerta o Supremo Tribunal Federal? 
O Supremo Tribunal Federal, Senhores, não sendo infalível, pode errar, 
mas a alguém deve ficar o direito de errar por último, de decidir por último, 
de dizer alguma cousa que deva ser considerada como êrro ou como 
verdade. 

 

Ao concluir seu voto, na parte atinente à competência do STF, o Ministro 

Celso de Melo enfatizou que a mera natureza política do ato não é suficiente para 

subtraí-lo da apreciação judicial, ante a inafastável competência da Suprema Corte 

para o controle de constitucionalidade dos atos do poder público, conforme 

destacado a seguir: 

 

Em uma palavra , Senhor Presidente: a índole política dos atos 
parlamentares não basta, só por si, para subtraí-los à esfera de controle 
jurisdicional, eis que sempre caberá, a esta Suprema Corte, mediante 
formal provocação da parte lesada, o exercício da jurisdição constitucional 
– que lhe é inerente -, nos casos em que se alegue ofensa, atual ou 
iminente, a um direito individual, pois nenhum Poder da República  tem 
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legitimidade para desrespeitar a Constituição ou para ferir  direitos 
públicos e privados de seus cidadãos (GRIFO DO AUTOR). 

 
 
5.4.5 AG.REG. NO RE 410.715-5/SP: a possibilidade e xcepcional de o 

Judiciário determinar a implementação de políticas públicas  
 
 

No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 410.715-

5/SP, a Segunda Turma do STF decidiu que a implementação da política pública 

relacionada à educação infantil não está vinculada à atuação discricionária do Poder 

Executivo, haja vista constituir direito fundamental previsto na Constituição, cabendo 

ao Judiciário, em caso de omissão do poder público, determinar as providências 

necessárias à sua efetivação. Vejamos: 

 

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CRIANÇA DE ATÉ SEIS ANOS 
DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA - 
EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO 
TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV) - COMPREENSÃO 
GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO - DEVER 
JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, 
NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º) - RECURSO 
IMPROVIDO. - A educação infantil representa prerrogativa constitucional 
indisponível, que, deferida às crianças, a estas assegura, para efeito de seu 
desenvolvimento integral, e como primeira etapa do processo de educação 
básica, o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (CF, art. 208, IV). 
- Essa prerrogativa jurídica, em conseqüência, impõe, ao Estado, por efeito 
da alta significação social de que se reveste a educação infantil, a obrigação 
constitucional de criar condições objetivas que possibilitem, de maneira 
concreta, em favor das "crianças de zero a seis anos de idade" (CF, art. 
208, IV), o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-
escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão governamental, apta 
a frustrar, injustamente, por inércia, o integral adimplemento, pelo Poder 
Público, de prestação estatal que lhe impôs o próprio texto da Constituição 
Federal. - A educação infantil, por qualificar-se como direito  
fundamental de toda criança, não se expõe, em seu p rocesso de 
concretização, a avaliações meramente discricionári as da 
Administração Pública, nem se subordina a razões de  puro 
pragmatismo governamental . - Os Municípios - que atuarão, 
prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil (CF, art. 211, 
§ 2º) - não poderão demitir-se do mandato constitucional, juridicamente 
vinculante, que lhes foi outorgado pelo art. 208, IV, da Lei Fundamental da 
República, e que representa fator de limitação da discricionariedade político-
administrativa dos entes municipais, cujas opções, tratando-se do 
atendimento das crianças em creche (CF, art. 208, IV), não podem ser 
exercidas de modo a comprometer, com apoio em juízo de simples 
conveniência ou de mera oportunidade, a eficácia desse direito básico de 
índole social. - Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislati vo e 
Executivo, a prerrogativa de formular e executar po líticas públicas, 
revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário , determinar, ainda 
que em bases excepcionais, especialmente nas hipóte ses de políticas 
públicas definidas pela própria Constituição, sejam  estas 
implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - 
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por importar em descumprimento dos encargos polític o-jurídicos que 
sobre eles incidem em caráter mandatório - mostra-s e apta a 
comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais 
impregnados de estatura constitucional . A questão pertinente à "reserva 
do possível". Doutrina. (RE 410715 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE 
MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2005, DJ 03-02-2006 PP-
00076) (GRIFO DO AUTOR). 

 

A partir do julgado acima transcrito, conclui-se, com o STF, que o Poder 

Judiciário só poderá intervir na implementação de políticas públicas, a cargo do 

Poder Executivo, nas hipóteses de (a) descumprimento pelo poder público dos 

deveres que lhe foram impostos pela Constituição, (b) violação de direito 

fundamental, em virtude desse descumprimento, e (c) provocação do interessado 

por meio de ação judicial. Desse modo, respeitados esses limites a atuação estatal 

se resolve no campo da discricionariedade, não cabendo, portanto, a intervenção 

judicial. 

 

 

5.4.6 RE 41.545-4/SC: A impossibilidade de o Judici ário substituir o 
administrador na implementação de políticas pública s. O caso da 
revisão retroativa da renda mensal inicial dos bene fícios, quando a lei 
expressamente não a determinou 
 

 

Na oportunidade em que foi julgado o Recurso Extraordinário n.º 41.545-4/SC, 

em 8-2-2007, pelo Plenário do STF, o Ministro Ricardo Lewandowski, adotou em seu 

voto a ponderação feita pelo Ministro Cezar Peluso, quando do julgamento da ADI 

375, de que não cabe ao Judiciário interferir nas tarefas de legislar e de definir 

políticas públicas, tampouco de se fazer intérprete das aspirações populares. 

Ressalvou, no entanto, o eminente ministro que entre as competências da Suprema 

Corte estava a de velar pela Constituição e assegurar o respeito à dignidade 

humana.  

Tal explanação deixa entrever que tanto o Ministro Lewandowski quanto o 

Ministro Peluso, embora reputem indevida, em regra, a interferência judicial na 

esfera de competência do Legislativo e do Executivo, admitem-na excepcionalmente 

na situação de afronta por ato ou omissão do poder público aos preceitos 

constitucionais ou inobservância do princípio da dignidade humana. Vale a pena 
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transcrever o trecho do voto do Ministro Ricardo Lewandowski em são feitas essas 

considerações: 

 

Desse mesmo julgamento, extraio ponderação não menos significativa do 
eminente Ministro Cezar Peluso: “(...) reafirmo a velha convicção de que a 
esta Corte não cabe a tarefa de, sob os mais nobres propósitos, substituir-
se aos órgãos republicanos competentes para legislar e para definir 
políticas públicas, nem tampouco de se fazer intérprete de aspirações 
populares que encontram, nas urnas, o instrumento constitucional de 
expressão e decisão. Pesa-lhe apenas a tarefa, de não menor nobreza e 
relevância no Estado Democrático, guardando-lhe, como elaboração e 
patrimônio da consciência jurídica nacional em dado momento histórico, 
todos os valores, princípios e normas que a compõem como um sistema de 
conexão de sentidos, cuja vocação última é o de tutelar a dignidade da 
pessoa humana.” 

 

Ainda no mesmo julgamento, o Ministro Celso de Mello proferiu voto 

afirmando não caber ao Judiciário atuar na condição de legislador positivo, de modo 

à imposição de seus próprios critérios, sob pena de transgressão do princípio da 

separação de poderes. É importante esclarecer que o ministro refere-se à situação 

em que o poder público se comporta nos limites de sua competência e não fere 

direitos e garantias fundamentais, visto que em muitas outras oportunidades nesse 

sentido já havia se pronunciado. 

 

 

5.4.7 ACO 876 MC-AgR/BA: A discricionariedade da ad ministração como fator 
limitador da atuação judicial no controle de políti cas públicas. O caso da 
transposição de águas do Rio São Francisco. 
 

 

No acórdão proferido em razão do julgamento da Medida Cautelar na Ação 

Cível Originária n.º 876/BA, o Supremo Tribunal Federal, em sua composição 

plenária, assentou que  

 

[...] 5. Se não é possível considerar o projeto como inviável do ponto de 
vista ambiental, ausente nesta fase processual qualquer violação de norma 
constitucional ou legal, potente para o deferimento da cautela pretendida, a 
opção por esse projeto escapa inteiramente do âmbito desta Suprema 
Corte. Dizer sim ou não à transposição não compete ao Juiz, que se limita a 
examinar os aspectos normativos, no caso, para proteger o meio ambiente. 
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Diante do excerto acima, vê-se, mais uma vez, que o STF nega a 

possibilidade de o Judiciário intervir amplamente na conformação de políticas 

públicas, não obstante admita o controle judicial para a hipótese em que o poder 

público venha a se movimentar fora dos limites de suas competências 

constitucionais. 

 No caso em espécie, a Suprema Corte entendeu não competir ao Judiciário 

aprovar ou desaprovar a transposição de águas do Rio São Francisco para Estados 

vizinhos, devendo sua atuação pautar-se pela verificação dos aspectos normativos e 

pelo ideal de defesa do meio ambiente. 

Ao proferir seu voto o relator, Ministro Menezes Direito, consignou estar fora 

da alçada do Tribunal decidir sobre a necessidade da transposição, visto que, se 

assim agisse, ultrapassaria os limites de sua competência constitucional. Neste 

caso, o limite imposto à atuação judicial consubstancia-se na prerrogativa de 

discricionariedade atribuída ao Poder Executivo na escolha das políticas públicas a 

implementar. 

O Ministro Gilmar Mendes, em face de afirmação feita pelo Ministro Cezar 

Peluso de que o Judiciário pode suspender uma decisão do Poder Executivo sempre 

que a precaução recomendar18, asseverou em seu voto, em forma de 

questionamento, que o Judiciário só está autorizado a interferir na implementação de 

políticas públicas apenas em casos especiais. 

Enfim, através deste julgamento, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua 

competência para decidir questões a princípio eminentemente políticas, desde que, 

insatisfeitas as disposições constitucionais, haja violação a direito previsto na 

constituição. 

 

 

5.4.8 ADPF n.º 45: a questão da legitimidade consti tucional do controle e da 
intervenção do poder judiciário em tema de implemen tação de políticas 
públicas, quando configurada hipótese de abusividad e governamental  
 

 

Ao apreciar o pedido de liminar proferido na ADPF n.º 45 proposta pelo PSDB 

– Partido da Social Democracia Brasileira em face do Presidente da República, o 
                                                
18 Trata-se do princípio da precaução amplamente difundido no campo do Direito Ambiental. 
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Ministro Celso de Mello, filiados à tese da apreciabilidade das questões políticas 

pelo Judiciário em certas situações, proferiu valiosas lições a respeito do controle 

judicial de políticas públicas. 

É certo que a decisão interlocutória não é, a rigor, ante a sua singularidade, o 

instrumento adequado para a identificação precisa do entendimento firmado em um 

dado tribunal. Todavia, aquela proferida no caso em apreço constitui uma exceção, 

haja vista seu emprego como parâmetro a ser seguido quando está em jogo de um 

lado a independência funcional do Executivo e do outro o poder-dever conferido ao 

Judiciário de velar pela guarda da Constituição e proteção dos direitos fundamentais. 

Consoante consta da ementa da decisão em comento, versa seu conteúdo 

sobre “a questão da legitimidade constitucional do controle e da intervenção do 

poder judiciário em tema de implementação de políticas públicas”. 

Nesse cenário, a legitimidade afigura-se como condição imposta ao exercício 

jurisdicional. Restando ela configurada, o Judiciário fica autorizado a penetrar na 

esfera de competência dos demais poderes. Sua atuação, todavia, fica limitada à 

adoção das providências necessárias a afastar a abusividade governamental. 

Nesse sentido, depois de consignar não competir ao Judiciário as funções de 

formular e implementar políticas públicas, o insigne ministro relator asseverou que: 

 

Tal incumbência , no entanto, embora  em bases excepcionais , poderá 
atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando  os  órgãos estatais 
competentes, por descumprirem  os encargos político-jurídicos que 
sobre eles incidem, vierem a comprometer , com tal comportamento, a 
eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou  coletivos impregnados  
de estatura constitucional, ainda  que derivados de cláusulas revestidas  de 
conteúdo programático (GRIFO DO AUTOR). 

 

Deduz-se facilmente do fragmento acima evidenciado que essa costumeira 

inaptidão judicial para a conformação de políticas públicas deixa de existir a partir do 

momento em que a inadimplência estatal dos encargos político-jurídicos que lhe 

foram afetados é suscetível de comprometer a eficácia e a integralidade de direitos 

individuais, coletivos ou difusos extraídos do panorama constitucional, mesmo 

aqueles resultantes de normas de conteúdo programático. 

Em outras palavras, porém no mesmo sentido, o Ministro Celso de Mello 

esclarece que a liberdade do legislador e do Poder Executivo na escolha das 

políticas públicas que pretende implementar não é absoluta, razão porque se admite 

a intervenção judicial:  
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Não obstante  a formulação e a execução de políticas públicas dependam  
de opções políticas a cargo  daqueles que, por delegação popular, 
receberam investidura em mandato eletivo, cumpre reconhecer  que não 
se revela absoluta , nesse domínio, a liberdade de conformação do 
legislador, nem  a de atuação do Poder Executivo. É que, se tais Poderes do 
Estado agirem de modo irrazoável ou  procederem com a clara intenção de 
neutralizar, comprometendo-a , a eficácia dos direitos sociais, econômicos 
e culturais, afetando , como decorrência causal de uma injustificável inércia  
estatal ou  de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo  
intangível  consubstanciador de um conjunto irredutível  de condições 
mínimas necessárias  a uma existência digna e essenciais  à própria 
sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á , como 
precedentemente  já enfatizado - e até mesmo  por razões fundadas em um 
imperativo ético-jurídico -, a possibilidade  de intervenção do Poder 
Judiciário, em ordem  a viabilizar, a todos , o acesso aos bens cuja fruição 
lhes haja sido injustamente  recusada pelo Estado (GRIFO DO AUTOR). 

 

Colhe-se ainda do julgado em questão que outra limitação à interferência 

judicial na efetivação de políticas públicas é a constatação de insuficiência de 

recursos financeiros para o pronto atendimento das demandas sociais, resumida na 

denominada cláusula da reserva do possível. Deve-se ressalvar, porém, não ser 

admissível que o Estado venha a se valer da alegação de falta de recursos para 

exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, conforme 

entendimento consagrado do excerto abaixo: 

 

É que  a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais – além  de 
caracterizar-se pela gradualidade  de seu processo de concretização – 
depende , em grande medida, de um inescapável  vínculo financeiro 
subordinado  às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo  que, 
comprovada , objetivamente, a incapacidade econômico-financeira da 
pessoa estatal, desta não se poderá  razoavelmente exigir, considerada  a 
limitação material referida, a imediata efetivação do comando fundado no 
texto da Carta Política. 
Não se mostrará lícito , no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese  – 
mediante indevida  manipulação de sua atividade financeira e/ou  político-
administrativa – criar  obstáculo artificial que  revele  o ilegítimo, arbitrário e 
censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o 
estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de 
condições materiais mínimas  de existência. 
Cumpre advertir , desse modo, que a cláusula da “reserva do possível” – 
ressalvada  a ocorrência de justo  motivo objetivamente aferível – não pode  
ser invocada, pelo Estado, com a finalidade  de exonerar-se do 
cumprimento  de suas obrigações constitucionais, notadamente  quando, 
dessa conduta governamental negativa, puder resultar  nulificação ou , até 
mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados  de um sentido 
de essencial fundamentalidade (GRIFO DO AUTOR). 

 

Como dito acima, embora a decisão proferida na ADPF n.º 45 não possa ser 

tida, num primeiro momento, como entendimento do Supremo Tribunal Federal, 
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dado que proferida monocraticamente, suas razões vem sendo acolhidas em vários 

julgados daquele Tribunal, o que justifica sua inclusão neste capítulo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Na atividade de julgar os processos e recursos, especialmente na Justiça 

Federal em que a maioria dos feitos envolve questões relacionadas às políticas 

públicas, notadamente as de saúde, educação, previdência social, assistência 

social, habitação, proteção ao meio ambiente, dentre outras, é de suma importância 

conhecer os limites da atuação judicial, sob pena de, inadvertidamente, invadir-se as 

esferas de competências do demais poderes. A identificação desses limites, por 

outro lado, garante independência funcional dos poderes, na medida em que o 

Poder Judiciário, conhecendo-os, poderá se autoconter no sentido de não invadir a 

esfera de competência dos outros poderes, assim como os representantes dos 

demais poderes, sabendo desses limites, podem se utilizar dos meios disponíveis 

para preservar sua competência institucional. Foi nesse sentido que o trabalho todo 

se desenvolveu. 

Do estudo da doutrina, vimos que a teoria da separação dos poderes, desde 

sua formulação em Locke, nunca previu uma divisão absoluta das atividades 

estatais. Essa característica foi acentuada por Montesquieu ao definir, na sua obra 

“Do Espírito das Leis”, o sistema de freios e contrapesos, conhecido também pela 

expressão “checks and balances”. 

A partir da obra “O Federalista” constata-se, com toda a clareza, nas lições de 

Hamilton e Madison, que a separação de poderes de forma absoluta foi uma visão 

equivocada do passado, não servindo ao modelo atual de Estado.  

Com base nesses estudos, perde força o argumento de que o Judiciário não 

pode intervir na definição e implementação de políticas públicas porque, assim 

agindo, estaria a violar o princípio republicano. 

Observamos, além disso, com base nas análises relacionadas a judicialização 

da política, ser amplamente defendida a legitimidade da intervenção judicial em 

áreas tradicionalmente reservadas às instâncias majoritárias, embora a doutrina, de 

acordo com os trabalhos objeto de apreciação, não trace limites a essa intervenção. 

No âmbito da ciência jurídica, pudemos observar que a teoria desenvolvida 

em torno do controle judicial de políticas públicas admite largamente a intervenção 

judicial na esfera política, fixando, inclusive, limites para atuação do Judiciário em 

matéria de políticas públicas. 
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Após breves considerações sobre o controle de constitucionalidade, 

identificamos a existência de uma teoria completa, denominada de doutrina das 

questões políticas, aplicada largamente no Brasil, tendo por expoentes Ruy Barbosa, 

Pedro Lessa e de Pontes de Miranda. Do rico debate, foi possível concluir que a 

natureza política do ato não constitui óbice à revisão judicial. 

No entanto, foi a partir da jurisprudência do STF que pudemos identificar, 

concretamente e com precisão, os limites reconhecidos pelo órgão de cúpula do 

Judiciário, no tocante à intervenção de juízes e tribunais na definição e 

implementação de políticas públicas. 

Além da superação dos critérios tradicionais exigidos para a atuação judicial, 

a saber, as condições da ação e os pressupostos processuais, identificou-se na 

jurisprudência do STF, como principais limites, a competência constitucional dos 

demais poderes e o respeito aos direitos fundamentais, o que poderia ser resumido 

no respeito à Constituição e às leis que garantem sua eficácia. 

Nesse norte, o Judiciário estaria autorizado a penetrar na esfera de 

competência dos poderes Legislativo e Executivo – e em alguns casos no próprio 

Judiciário – sempre que o poder público infringisse normas constitucionais que 

delimitem ativa ou passivamente sua atuação e fira direitos assegurados pelo 

ordenamento jurídico. 

Desse modo os atos do poder público estariam imunes ao controle judicial 

quando praticados nos parâmetros da discricionariedade que lhe confere a 

Constituição. Essa discricionariedade, contudo, não pode ser confundida com 

arbitrariedade nem utilizada como pretexto para o descumprimento da missão 

constitucional que lhe foi atribuída. 

O abuso das faculdades previstas jurídica e politicamente ao poder público, 

configurado pela infração à Constituição e à lei, incluídos os princípios, quase 

sempre resulta em agressão a direitos fundamentais, o que reforça o argumento 

favorável à legitimidade da intervenção judicial na conformação de políticas públicas. 

Não obstante, é preciso ter em mente que ninguém pode ser obrigado a fazer 

o impossível. Já se afirmou que “a Constituição não cabe no PIB”. Retirados os 

excessos, isso significa dizer que, sendo os recursos públicos escassos, deve-se 

procurar garantir o mínimo exigido para uma existência digna. 

Nas expressões utilizadas pela doutrina especializada, os limites identificados 

nas decisões do STF correspondem respectivamente (i) à discricionariedade dos 
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meios; (ii) à reserva de consistência; (iii) à reserva do possível e (iv) ao mínimo 

existencial. 

Tudo isso nos leva a concluir que nem o princípio da separação dos poderes, 

que só pode ser interpretado em consonância com o texto constitucional, nem o fato 

de o Judiciário está agindo além do círculo em que tradicionalmente se continha, 

tampouco a natureza política do ato podem ser considerados limites à atuação do 

Judiciário em matéria de concretização de direitos fundamentais. 

A linha divisória que separa o judicial do político, embora seja muito tênue, se 

materializa, em uma palavra, no respeito à decisão política fundamental 

consubstanciada na Constituição. 

Em suma, atribuindo a Constituição ao Poder Judiciário a competência para 

sua guarda, através do controle de constitucionalidade das leis e dos demais atos do 

poder público, para a proteção do regime democrático, bem como para a proteção 

dos direitos e garantias fundamentais, está o Judiciário autorizado a rever os atos 

dos demais poderes sempre que estes agredirem os objetos dos quais o STF e todo 

o Judiciário é guardião. 

Os limites de atuação do Judiciário no controle judicial de políticas públicas 

coincide, portanto, com os limites de atuação do poder público no desempenho de 

suas atribuições constitucionais. 

Ressalte-se, por fim, que, em segunda camada, a intervenção judicial deve 

ficar circunscrita às medidas necessárias ao reenquadramento da conduta do poder 

público ao que foi traçado constitucionalmente. 

Em suma, foram essas as principais conclusões a que foi possível chegar 

com a pesquisa, que a nosso entender solucionam, na medida do possível, em 

razão das limitações do pesquisador, o problema de pesquisa.  

Não obstante, como se sabe, a pesquisa científica tem por escopo fornecer 

alguma contribuição para o universo do conhecimento científico. No percurso, é 

comum identificar outros assuntos interessantes relacionados ao tema, mas que não 

foi possível desenvolver devido ao enfoque do trabalho. Conosco não poderia deixar 

de ser diferente. Acresça-se ao que foi dito as limitações do pesquisador como 

elemento inibidor do dilargamento da pesquisa para esses outros assuntos de 

interesse. Para aqueles que pretendem estudar os limites do judiciário no controle 

de políticas públicas, recomendamos, modestamente, uma análise mais 

aprofundada sobre a doutrina das questões políticas, especialmente com base nos 
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estudos difundidos nos Estados Unidos e na Argentina, haja vista que no Brasil 

ainda não poucos os trabalhos a ele relacionados. 

No decorrer do trabalho, percebemos também que a teoria da divisão de 

poderes tem sido objeto de estudos renovados, não obstante os trabalhos que 

podem ser mais facilmente obtidos ainda divulgam a visão tradicional da doutrina. A 

nós só foi possível o acesso a uma pequena parte deles. Cremos que o cerne de 

toda questão das possibilidades e limites do Judiciário está intimamente ligada a 

esta teoria. 

Embora tenhamos nos utilizados de alguns, vemos como interessante um 

aprofundamento na pesquisa levando em conta trabalhos publicados 

especificamente sobre políticas públicas desenvolvidos sob o enfoque jurídico, com 

o objetivo de dar maior precisão ao termo. 

No tocante à pesquisa da jurisprudência do STF, recomendamos a procura 

por um meio, por uma forma alternativa de tentar alcançar o inteiro teor dos 

acórdãos, já que a pesquisa disponibilizada na Internet alcança apenas a ementa e 

outros campos de menor relevância para o entendimento do Tribunal. 
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