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RESUMO 

 

O trabalho acadêmico busca demonstrar como a interligação entre poder, direito e 
Estado reflete, no Brasil, viciosa e perene consequência de desrespeito aos direitos 
fundamentais desde os idos do período colonial até o momento atual, encontrando 
as causas nos sistemas político e jurídico, apontando-as e abordando-as 
especificadamente. Minuciosa análise histórica revelará a manipulação dos direitos 
fundamentais pelos governantes como forma de contenção de movimentos de 
insurreição social, desvirtuando a verdadeira essência e objetivo de dignificar a 
pessoa humana em sua plenitude, prática essa arraigada no sistema político e 
reiterada ao longo de todo o tempo, especialmente na atual conjuntura social.  
À cessação desse círculo vicioso é apresentada a institucionalização dos direitos 
fundamentais como mecanismo à concretização efetiva e duradoura de tais direitos, 
o que consiste em transformar esses direitos na razão sombranceira do Estado, ou 
seja, na sua efetiva existência material.  
 
Palavras-chave: Crise. Estado. Obstáculo. Institucionalização. Direitos fundamentais. 
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obstacles to the institutionalization of Fundamental Rights in Brazil. 2015. 161 f. 
Thesis (Master in Law) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 
2015. 

 

ABSTRACT 

 

The academic work seeks to demonstrate how the interconnection between power, 
law and State reflects, in Brazil, vicious and enduring consequence of non-
compliance with fundamental rights since the oxides from the colonial period up to 
the present moment, finding the causes in the political system and legal, pointing 
them and addressing them specifically. Thorough historical analysis will reveal the 
manipulation of fundamental rights by governments as a way of curbing of 
movements of social uprising, misrepresenting the true essence and aim to dignify 
the human person in its fullness, this practice rooted in the political system and 
reiterated throughout the time, especially in the current social context. The cessation 
of this vicious circle is presented the institutionalization of fundamental rights as a 
mechanism to achieve effective and lasting of these rights, which consists in 
transforming these rights in first State reason, in their actual material existence. 
 
Keywords: Crisis. State. Obstacle. Institutionalization. Fundamental rights. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 O Brasil enfrenta situação de crise política cuja perenidade a mostra 

impassível de enfrentamento sério e eficaz com as formas usuais de controle de 

Estado. 

 Direitos fundamentais de observância obrigatória são gradativamente 

preteridos pela utilização de políticas públicas fitadas a interesses outros que não os 

essencialmente públicos, mergulhando o sistema político brasileiro num déficit de 

credibilidade social causado pela ausência de comprometimento técnico e/ou ético 

dos agentes estatais. 

 Muito além da não concretização imediata de direitos tidos por inafastáveis, 

normas constitucionais estruturantes do Estado Democrático de Direito são 

enfraquecidas, causando incertezas e senso de impotência.  

 É nesse contexto que se situa o trabalho em apreço, cujo objetivo é 

demonstrar como a relação entre estado, poder e direito distancia esse do conceito 

comutativo ou distributivo de justiça e como o desvirtuamento do exercício do poder 

político no Brasil leva ao distanciamento dos efeitos sociais causados com a 

Constituição Federal. 

 Pelo viés da ciência política, investigar-se-ão os fenômenos responsáveis 

pelos desvios de mando e as respectivas consequências, daí porque não pode 

passar ao largo desta obra o apontamento de respostas e a instigação à revisão de 

comportamentos dos gestores públicos impositivos de uma sociedade de desiguais.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Por que é tão difícil, no Brasil, a institucionalização dos direitos fundamentais 

individuais e sociais? A que se devem as dificuldades e quais os mecanismos a 

removê-las? Como fazer para obter-se o desenvolvimento humano e completo e a 

realização efetiva da cidadania? 

 O objetivo do trabalho é apresentar uma reflexão detalhada das causas e 

consequências de se tratar os direitos fundamentais da pessoa humana como 

política pública relegada a segundo grau.  

 A principal gênese dessa situação fática na sociedade brasileira está no 

método da interligação, tão indispensável quanto cautelosa, entre Estado, Política e 

Direito. 

 Em verdade, a forma de execução de políticas públicas tem se distanciado 

dos anseios mais prementes e concretos da sociedade brasileira, distanciamento 

esse cujas consequências são a institucionalização de valores e vontades pessoais 

e imorais em detrimento da saúde pública eficiente, educação qualitativa, segurança 

social e jurídica confiável e estável, participação popular efetiva, transparência 

irrestrita e ética governamental, enfim, valores cimeiros e concretizantes da 

dignidade humana.  

 O exercício da atividade legiferante permitiu influenciar-se pela 

institucionalização das vicissitudes rompendo a autonomia do direito, que não 

obedece mais à justiça e sim ao desenvolvimento econômico.  

 O direito, no entanto, é o caminho pelo qual perpassa, por excelência, a 

garantia, concretização e institucionalização dos direitos fundamentais, sendo 

premente o resgate de sua autonomia e sua libertação das amarras da crise de 

Estado, advindo daí a relevância do papel desempenhado pelo Poder Judiciário. 
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CAPÍTULO 1 - ESTADO, POLÍTICA E DIREITO: INDISSOCIÁVEL RELAÇÃO 
CONDUCENTE À CRISE  

 

1.1 Origem, conceito e evolução do Estado simultâneos ao da política, do 
direito e do poder 

 

 As veredas do Estado, da Política e do Direito sempre foram umbilicalmente 

ligadas, sendo impensável a cogitação de quaisquer desses institutos 

separadamente.  

 Abordar Estado implica insuperavelmente discorrer sobre poder político e 

pessoas humanas, elemento, respectivamente, formal e material daquele1, os quais, 

acrescidos do elemento físico (território), implicam em conceituar Estado como a 

corporação de um povo, assentada num determinado território e dotada de um poder 

comando2.  

 Etimologicamente, Estado denota uma situação, um status. 

 A utilização de palavra similar para expressar uma organização de um grupo 

de indivíduos sobre um território com poder de mando é tradicional, como é o caso 

do civitas utilizado na Roma antiga, que traduziu o pólis da Grécia antiga, além da 

res publica designante de um conjunto de instituições políticas de Roma3. 

 Na Antiguidade, a utilização da res publica como espécie e gênero do 

conjunto organizacional estatal emprestou termo ambíguo à república, não sendo 

possível diferenciá-la de outras formas de governo, tanto que Jean Bodin nominou 

como República trabalho fitado a todas as formas de Estado (1576)4. 

 Foi com o Príncipe, de Maquiavel, que o termo “Estado”, como substituto 

paulatino das expressões mencionadas, ganhou notoriedade e difusão. Referida 

obra começava com as seguintes palavras: “Todos os estados, todos os domínios 

que imperaram e imperam sobre os homens, foram e são repúblicas ou principados”.  

 Estado, portanto, passou de significação genérica de situação até atingir a 

expressão de condição de posse permanente e exclusiva de um território e de 

                                                           
1  GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria política do direito: a expansão política do direito. 2. ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 105. 
2  Conceito de Jellinek, conforme BOBBIO, Norberto. Estado, Governo e Sociedade: por uma teoria 

geral da política. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: Paz e Terra, 2014. p. 66. 
3  Ibid., p. 66. 
4  Ibid., p. 68. 



 
 

12 

comando sobre os seus respectivos habitantes, sendo, a partir de modificações não 

bem esclarecidas pela história, assimilado a domínio5.  

 Sua origem, segundo Aristóteles, está na família, ainda que de forma 

embrionária e imperfeita6, o que é perfeitamente compreensível porque a família 

sempre representou um conjunto diminuto de povo, com território estabelecido na 

exata dimensão da sede familiar e que, ainda, necessitava organizar-se mediante 

um governo geralmente atribuído ao pai – o chefe. 

 Deixando o espectro simplesmente familiar, as relações sociais progrediram a 

comunidades, aldeias ou cidades, e o conjunto de relações daí advindo deu causa 

ao surgimento da política como a capacidade de dialogar com o intuito de 

convencer, fazendo preponderar determinada opinião. Surge, então, a política.  

 A política, como viés ideológico, tem gênese na necessidade de 

relacionamento nas comunidades mais remotas de nossa civilização – os primitivos 

grupos gentílicos –, o início do processo civilizatório da humanidade, daí o motivo de 

ter como elemento originário o conceito de bando7.  

 Família e política surgiram simultaneamente e guardam em comum o fato 

terem origem nas relações sociais, de serem associações estabelecidas pela 

natureza para atenderem as necessidades do homem e da sociedade em que vive 

com sua família.  

 A origem comum do Estado com a política o revela como forma de 

organização social, já que não podia ser dissociado das relações da família e as 

progressões subjacentes, enfim, da sociedade8. 

 A dissolução da sociedade gentílica amparada no vínculo familiar, dando 

origem ao Estado, assinala a passagem à civilização e o rompimento da propriedade 

coletiva. Logo, com o nascimento da propriedade individual nasce a divisão do 

trabalho, quando então a sociedade divide-se em classes, nascendo aí o poder 

político, o Estado e sua função imprescindível de manter o domínio de uma classe 

sobre a outra9. 

 O grau de mecanismo de organização social fitado a evitar a anarquia entre 

as classes fez com que o Estado afinasse-se com o direito, o qual, consubstanciado 

                                                           
5 BOBBIO, 2014, p. 66. 
6 Ibid., p. 61. 
7 Ibid., p. 63. 
8 Ibid., p. 56. 
9 Ibid., p. 74. 
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nas normas, passou a ser erigido a instrumento daquele na regência da vida em 

sociedade, cuja eficiência de sua prática e a autoridade que a embasa repousam 

nas fortes sanções cominadas em caso de descumprimento. 

 A assimilação de Estado com domínio, agregado da força imperativa do 

direito como mecanismo de organização social, faz surgir o poder em sua dimensão 

original, quando aparecia ligado ao direito, acabando por ser uma espécie particular 

dele, tanto que estudiosos alemães chegaram à conclusão de que não é o direito 

que tem poder, mas o poder é que tem direito ou pode ter direito. Logo, o direito, do 

ponto de vista estatal, é expressão de dominação10.  

 O poder, como ato de perfeição e potência11, é a capacidade de um indivíduo 

ou grupo de praticar sua vontade, mesmo com resistência de outros indivíduos ou 

grupos. 

 Etimologicamente, poder vem do grego Kratos e significa força, potência e 

autoridade. Sua relação de proximidade com o Estado vê-se já nos nomes das 

antigas formas de governo: aristocracia, democracia, olicracia, monarquia e 

oligarquia12. 

 Como não há política que não parta, ainda que reflexamente, de uma 

definição de poder, esse se faz acompanhar pela força, cuja veste principal é a 

violência passível de apresentar-se em várias facetas. Daí a necessidade da ideia 

de equilíbrio mediante a funcionalização do poder como um meio a serviço do 

interesse geral e não dos interesses de apenas alguns, um instrumento 

despersonalizado pertencente à coletividade, ao povo, limitando-se os governantes 

a exercê-lo em prol daqueles a quem pertence13. 

 A separação dos poderes sofreu forte influência em Hobbes e Locke e foi 

aperfeiçoada na obra de Montesquieu. No entanto, sua essência sempre foi a de 

delinear o exercício dos poderes constituídos, sempre fitado na ideologia pela qual 

uma das sustentações de um sistema democrático é a limitação de poder, 

juntamente com a legitimidade de quem o exerce. 

 A par de evitar o abuso de poder pelos seus detentores, a separação de 

poderes implica, em parte, no dever de um Estado cumprir determinadas funções e, 

                                                           
10  GUERRA FILHO, 2013, p. 24.  
11  Aristóteles. Conforme GUERRA FILHO, op. cit., p. 26. 
12  BOBBIO, 2014, p. 76. 
13  PIÇARRA, Nuno. A separação dos poderes como doutrina e princípio constitucional: uma 

contribuição ao estudo das suas origens e evolução. Coimbra: Editora Coimbra, 1989. p. 59. 
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de outra, em benefício aos destinatários do poder, que saem melhor assistidos se 

essas funções são realizadas por diferentes órgãos14. 

 Coube, portanto, às leis, cujo poder passou a ser ínsito, transformar-se em 

instrumento estatal a regular com proporcionalidade as relações entre governantes e 

governados, constituindo-se, portanto, o direito público15, passando o Estado, já em 

sua roupagem moderna, a ser composto por grupos sociais dotados de aparato 

administrativo que se valem do monopólio do poder sobre determinado território16. 

 Vê-se, genuinamente, a interligação de política e poder, o poder de fazer 

prevalecer comportamentos e ideologias como requisitos à manutenção ou exclusão 

de determinada pessoa do seio da sociedade, a qual resta caracterizada pela 

divisão entre 

 

[...] o desejo dos grandes de oprimir e comandar e o anseio do povo de não 
ser oprimido nem comandado e que esse desejo, por ser puramente 
negativo (não ser oprimido, não ser comandado), precisa assumir uma 
positividade que o realize, isto é, a política republicana e democrática17. 

 

 Arremate perfeito está na frase de Max Weber18 ao emprestar à política o 

significado de “participação no poder ou a luta para influir na distribuição de poder”, 

seja para oprimir ou comandar, seja para não ser oprimido ou comandado.  

 O direito, inevitavelmente, possui relação com o poder tão estreita que, muitas 

vezes, encontra-se quem o reduza às relações de poder, com consequente 

politização absoluta – tendencialmente absolutista, autoritária e, quando não, 

totalitária – do direito, acabando por ser transformado à condição de uma espécie de 

disfarce da política, um mero e degradador instrumento do poder19. 

 Há ainda, como consequência de proximidade fatal, pensadores que reduzem 

a política ao direito ou a, no mínimo, uma forma jurídica do exercício do poder20. 

 O sociólogo alemão mencionado busca compreender a política e o Estado 

como associações, como meios específicos empregados à consecução de 

finalidades propriamente políticas que se valem da força como fundamento de todo o 

Estado, passando a denominar essa força de violência21. 

                                                           
14 PIÇARRA, 1989, p. 109. 
15 BOBBIO, 2014, p. 54. 
16 Ibid., p. 57. 
17 Marilena Chaui, Cf. GUERRA FILHO, 2013, p. 7. 
18 Cf. GUERRA FILHO, 2013, p. 111.  
19 Ibid., p. 111.  
20 Ibid., p. 112.   
21 Cf. Ibid., p. 113. 
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 Na intrincada relação entre política e direito, a utilização da violência por 

certas instituições sociais é erigida à condição mesma de existência do Estado, 

passando esse instituto a ser conceituado como “uma comunidade que pretende, 

com êxito, o monopólio do uso legítimo da força física dentro de um determinado 

território22”.  

 O Estado passa, assim, a criar e aplicar o direito num determinado território e 

para um povo, poder esse cuja validade emerge da norma fundamental, valendo-se, 

até mesmo, da força. Logo, é uma técnica de organização social amparada no 

ordenamento coativo. 

O conceito de Estado pode ser reduzido ao de política e o de política ao de 

poder, vindo daí a necessidade de diferenciar o poder político das demais espécies 

de poder (do pai em relação aos filhos, do senhorio em relação aos empregados...), 

o qual caracteriza-se pelo exercício da força e passa a ser definido como aquele 

que, para obter os efeitos desejados, tem o direito de se servir da força como 

extremo instrumento de constrição física23. 

O uso da força como meio resolutivo e exclusivo de todos os demais 

mecanismos, dentro de determinado território, leva à soberania, ou seja, ao poder 

supremo, fechando-se, agora, a quadríade elementar do conceito de estado: povo, 

território, governo e soberania. 

O Estado, portanto, “é uma organização política porque é um ordenamento 

jurídico que regula o uso da força e porque monopoliza o uso da força”24. 

 

1.2 O fundamento do poder 

 

O conceito de Estado, portanto, pode ser reduzido ao de política e o conceito 

de política ao de poder. Logo, é uma organização que se vale da força, cujo 

monopólio detém, para organizar a sociedade e evitar que a luta entre classes 

redunde na anarquia perene. 

Mas basta o uso da força para determinado governante ser aceito pelos 

governados e para que esses obedeçam àquele? 

                                                           
22 GUERRA FILHO, 2013, p. 112. 
23 BOBBIO, 2014, p. 80. 
24 Conceito de Hans Kelsen, conforme BOBBIO, 2014, p. 82. 
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Resposta positiva leva à indistinção entre o poder político e um grupo de 

bandoleiros e, mais ainda, culmina na efetividade desse poder e na sua duração se 

pautado unicamente na força. 

Santo Agostinho lapidou que “sem a justiça, o que seriam de fato os reinos 

senão bando de ladrões?”25. 

Obviamente, a resposta negativa sobressai e, por consequência, faz-se 

necessária a conexão do poder com uma justificativa, com uma razão de comandar 

a quem detém o poder e com uma razão de obedecer a quem suporta o poder26. Eis, 

então, a legitimidade como fundamento do poder.  

A legitimidade é a base jusnaturalista ou positivista, moral ou ética, que 

vincula o poder para evitar sua usurpação pelo governante. É, pois, uma justificação 

normativa ou valorativa, material ou intelectual, que dá suporte ao poder político, o 

qual não se justifica apenas pela força. 

É mediante essa justificação legitimadora que se forma a indispensável relação 

estável e contínua de comando-obediência que substitui o uso único da força.  

Vários critérios podem referendar a legitimidade, como a vontade 

consensualista democrática, a natureza como ordem racional ou a história como 

força da tradição27 porque aquilo que sempre existiu não encontra razão para ser 

alterado, mas sua principal fundamentação na obediência que é devida somente ao 

poder legítimo, guardando, pois, perfeita relação com a obrigação de obedecer às 

leis, até porque o fim do respeito a essa obrigação é o início do direito de 

resistência. 

Da lapidar colocação de Bobbio, extrai-se o verdadeiro significado de 

legitimidade: a justiça. No sentido de que: 

 

[...] contra um governo despótico, contra uma potência colonial ou 
imperialista, contra um sistema econômico ou político considerado injusto e 
opressivo, o direito de resistência ou de revolução é justificado ora através 
da referência à vontade popular vilipendiada, e portanto à necessidade de 
um novo contrato social, ora ao direito natural à autodeterminação que vale 
não apenas para os indivíduos mas também para os povos, ora à 
necessidade de abater aquilo que está condenado pela história e de se 
introduzir no sulco do devenir histórico, que procede inexoravelmente em 
direção a novas e mais justas formas de sociedade.28  

 

                                                           
25 BOBBIO, 2014, p. 86. 
26 Ibid., p. 88. 
27 Ibid., p. 90. 
28 Ibid., p. 91. 
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Seria legítimo o Estado cujos governantes buscassem realizar a justiça com 

efetividade, almejassem a conexão com a ética, para poder durar, sob pena de que 

a ineficácia nessa busca torne provável ou previsível a eficácia de um ordenamento 

alternativo. 

É bem verdade que a legitimação desapegou-se dos fundamentos axiológicos 

para, no âmbito do positivismo jurídico, ganhar veste racional-legal, de modo a ser 

fruto de um processo de positivação do direito, passando a ser efeito, agora, da 

aplicação de certos procedimentos29 estabelecidos justamente para vincular a 

sociedade, logo, consequência do próprio sistema.  

 

1.3 Marxismo x funcionalismo: o reflexo no viés moderno de Estado 

 

Vê-se a gênese simultânea do Estado, política, poder e direito com a 

indissociável conexão entre aquele e a sociedade que visa organizar.  

Muito se discute, no entanto, sobre a forma de colocação do Estado na 

sociedade, mormente em função da essencialidade decorrente dos diferentes 

reflexos causados, a depender da linha ideológica governamental adotada.  

Duas teorias sociológicas digladiam-se a respeito do método de introdução 

social do Estado.  

De um lado, a marxista pregando a concepção de sociedade sob dois 

momentos: a base econômica e a superestrutura. Embora haja relação de 

reciprocidade entre as duas, a base econômica é sempre determinante em última 

instância. Segundo sua linha ideológica, o Estado, como instituição política 

considerada em seu conjunto, pertenceria ao segundo momento porque 

compreende as relações econômicas caracterizadas, em cada época, por uma 

determinada forma de produção como determinante. 

Por outro lado, a teoria funcionalista subdivide a sociedade em 4 (quatro) 

subsistemas realizadores, cada qual de funções essenciais à conservação do 

equilíbrio social, destacando a função política, exercida pelo conjunto de instituições 

que constituem o Estado. Nessa linha sociológica, a função preeminente não é a 

econômica, mas sim a cultural porque a máxima força coesiva de todo grupo social 

depende da adesão aos valores e às normas estabelecidas por meio do processo de 

                                                           
29 BOBBIO, 2014, p. 93. 
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socialização integrador de valores sociais e do controle social (observância das 

normas que regulam a generalidade dos comportamentos)30. 

A grande diferença entre a teoria marxista e a funcionalista, no entanto, está 

no problema de fundo por elas proposto. Enquanto a funcional deita-se sobre a 

manutenção da ordem, a marxista ampara-se na ruptura dela, da passagem de uma 

ordem a outra causando contradições internas ao sistema, precisamente entre 

forças produtivas e relações de produção. 

A funcionalista, assim, preocupa-se essencialmente com a conservação 

social, ao passo que sua opoente fita a mudança social. As mudanças que 

interessam àquela ocorrem dentro do próprio sistema e por ele é absorvido mediante 

ajustes por seu próprio mecanismo31.  

Se a função das instituições políticas é dar resposta às demandas 

provenientes do ambiente social, a opção pelo método coesivo sistêmico ou pelo 

antagonismo conflituoso vai desaguar em consequências diferentes aos cidadãos, 

notadamente quanto à institucionalização dos direitos fundamentais que, na 

funcional, tendem a serem mantidos, respeitados e dilatados, ao passo que, na 

marxista, cedem lugar à importância econômica sempre preeminente. 

A linha ideal-sociológica a ser adotada terá consequência direta na relação 

entre governantes e governados. Preferindo-se a funcionalista, aludidos direitos 

pertencem ao indivíduo singular e precedem à formação de qualquer sociedade 

política e toda a estrutura de poder que a caracteriza32, passando a sociedade a ser 

vista como um produto voluntário dos indivíduos que, com um acordo recíproco, 

decidem viver em sociedade e instituir um governo. Assim, “a política é a arte por 

meio da qual os homens se associam com o objetivo de instaurar, cultivar e 

conservar entre si a vida social”33. Por outro lado, adotando-se a marxista, com sua 

inevitável preferência pelo elemento econômico, entender-se-á que o Estado existe 

por natureza, logo, não é instituído por homens, e é anterior a cada indivíduo, como 

preceituava Aristóteles34. 

Enfim, funcionalista ou marxista redundará na liberdade dos cidadãos (de fato 

ou de direito, civil ou política, negativa ou positiva) ou no poder dos governantes; no 

                                                           
30 BOBBIO, 2014, p. 58.  
31 Ibid., p. 58. 
32 Ibid., p. 64. 
33 Citação de Johannes Althusius conforme BOBBIO, 2014, p. 64. 
34 Conforme BOBBIO, 2014, p. 64. 
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bem-estar, na prosperidade, na felicidade dos indivíduos considerados um a um, ou 

na potência do Estado; no direito à resistência às leis injustas ou no dever de 

obediência (ativa ou passiva); na articulação da sociedade política em partes 

inclusive contrapostas ou na avaliação de partidos que dilaceram o tecido do Estado 

numa unidade compacta; na divisão e contraposição vertical e horizontal dos 

diversos centros de poder ou na concentração e centralidade dele; no mérito de um 

governo procurado mais na quantidade de direitos de que goza o cidadão ou na 

medida dos poderes dos governantes35.  

A constatação dessas consequências resta mais clara se cotejadas com o 

viés moderno de Estado. 

O elemento organizacional do Estado foi demasiado reconstruído, deformado 

ou idealizado por diversos governantes, vindo daí a causa de sua evolução. 

A evolução expansiva da forma de Estado em detrimento da sociedade o fez 

paulatinamente modificar-se historicamente para se apresentar, modernamente, 

como Estado de Direito, não sem antes transpor a fase inicial feudal, a intermediária 

estamental, a monárquica absolutista até chegar no modelo representativo36. 

Embora atingido a forma representativa, o Estado moderno continua dotado 

de um aparato administrativo que avança com sucesso a pretensão de se valer do 

monopólio da força sobre um determinado território, valendo-se do direito como 

instrumento da força37. 

 Nesse caminhar intelectivo, a política passa a ter o direito como forma para 

caracterizar a legitimidade do emprego da violência, de modo que o Estado, agora 

moderno, reduz o direito a uma ordem coativa que encontra sua legitimidade na 

legalidade e nos procedimentos correspondentes.  

 A legitimação em comento – tida como justificações internas para a 

obediência e sujeição aos que o exercem –, no entanto, também acompanhou a 

evolução estatal, deixando a forma tradicional e a carismática para, então, pautar-se 

no modo funcional da legalidade ou racionalidade combinante com aquelas outras 

duas, tipicamente moderna, caracterizada como “fé na validade do estatuto legal, 

baseada em regras racionalmente criadas”38.  

                                                           
35 BOBBIO, 2014, p. 64. 
36 Ibid., p. 113.  
37 Ibid., p. 56. 
38 GUERRA FILHO, 2013, p. 113.  



 
 

20 

 Desse contexto conclui-se que o Estado vale-se do direito e da política para 

legitimar o uso a violência na teoria legal/racional moderna como condição de 

existência. Essa estrutura, no entanto, apresenta-se totalmente despreocupada e 

divorciada como mínimo de justiça, de modo que o povo – elemento subjetivo do 

Estado – 

 

[...] é dominado por uma crença mágica no poder encantatório das palavras, 
vindo a perceber só muito mais tarde, quase tarde demais, que toda a sua 
construção da ordem jurídica, escalonada e justificada por uma norma 
hipotética fundamental, não passa de mais uma ficção, sendo o 
correspondente direito uma ficção coletiva, coercitiva, por jurídica, típica da 
modernidade.39 

 

 Esse conceito moderno de Estado, eleitor da teoria marxista e que organiza o 

poder por meio do direito, numa forma divorciada da moral, vincula o próprio modo 

como se produz o sujeito humano e o subordina à vontade de outro pelo medo, que 

é a matriz de todo o processo de desenvolvimento civilizatório. E isso porque  

“o medo gera, originalmente um sentimento de mal-estar provocado por um 

sentimento de opressão, isto é, de inquietude relativa a um futuro incerto ou à 

iminência de um perigo indeterminado e ameaçador”40. 

 O homem com medo, em situação de abandono e desassossego perante 

forças maiores que as dele, acaba criando um esquema de explicação do mundo 

como uma necessidade prática de fuga do próprio medo ou da dor41. 

 Eis o Estado moderno, que tem a força pela violência como seu instrumento 

de política e o povo como objeto de seu poder.  

 Em seu aspecto jurídico, o poder articula-se com o Estado e ganha veste 

institucionalizada, passando a ser o poder estatal, o poder de direito, o poder tido 

como legítimo, por legal42. 

 

1.4 O Estado no cenário político brasileiro 

 

 Trazendo a discussão para o cenário político brasileiro, percebe-se que há 

algo nesse “conceito moderno de Estado” incompatível com o conceito doutrinário 

                                                           
39 GUERRA FILHO, 2013, p. 113.  
40 Ibid., p. 32.  
41 Ibid., p. 33.  
42 Ibid., p. 34. 
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do Estado Democrático de Direito prevalecente em nosso ordenamento jurídico e 

cunhado logo no artigo 1º da Constituição Federal de 1988. 

 O Estado Democrático de Direito, reunindo os princípios do Estado de Direito 

e do Estado Democrático, revela um novo conceito garantidor de uma sociedade 

pluralista, livre, justa e solidária, em que todo poder emane do povo e seja exercido 

em seu benefício, com o reconhecimento e a afirmação dos direitos humanos 

fundamentais que possam realizar, na sua plenitude, a dignidade da pessoa 

humana43. 

 Mas a que se deve essa incompatibilidade conceitual, cuja existência prática 

efetiva desvirtua a essência do Estado Democrático de Direito? Se a bandeira desse 

instituto é a submissão de todos, sobretudo do Estado, ao império da lei; a 

separação de poderes; a declaração de direitos individuais e o respeito sacro à 

dignidade da pessoa humana, como podem as instituições criadas para concretizá-

las – Estado, direito e política – delas distanciarem-se tanto no cenário político 

brasileiro?  

 A resposta a essa indagação está na forma como Estado se vale da política 

para, abusando do poder, desvirtuar o direito e os mecanismos constitucionais a 

concretizá-lo, tema que será oportuna e especificamente aprofundado no presente 

trabalho, sendo suficiente, por ora, apontarmos as características desse 

desvirtuamento redundante na inevitável crise de Estado.  

 A análise do fenômeno “crise” implica prévio apontamento sobre o seu 

significado.  

 De origem grega, krisis indica precisamente a hora certa de julgar e separar, o 

momento de decisão ou de separação, uma decisão fundamental da existência do 

“ser ou não ser” com forte sinônimo de oportunidade44. 

 A primeira oportunidade em que o termo “crise” foi aplicado ao domínio da 

política deve-se a Sir. B. Rudyard, em 1627, ao se referir à “crise dos parlamentos” 

como forma de análise do processo político em andamento à época, a desaguar na 

supremacia definitiva do colegiado de legisladores ou no seu fim irremediável45, 

donde perceptível calhar perfeita fivelata ao cenário político brasileiro.  

                                                           
43  CUNHA JÚNIOR, Dirley. Curso de Direito Constitucional. 2. ed. Salvador: Podium, 2008. p. 493. 
44  SAMPAIO, José Adércio Leite. Introdução e Bricolagem sobre Constituição e Crise Política.  

In: ______. Constituição e crise política. Belo Horizonte: Del Rey, 2006b. Cap. IX, p. 4-25. p. 6. 
45 Ibid., p. 7. 
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 Em seu viés político, objeto do trabalho, “crise” representa uma situação 

transitória de desorganização e vulnerabilidade, desencadeada por eventos 

traumatizantes ou fatores de stress por que passam as instituições públicas46, 

mormente no florão da América, cuja face psicológica do estado permanente é a 

incerteza.  

 Estabelecido o conceito, a constatação da situação desorganizacional política 

brasileira não passa ao largo da premissa de que a tarefa específica do Estado 

consiste em efetivar e institucionalizar direitos fundamentais47, o que, em linhas 

gerais, não revela nada menos senão a tendência própria do gênero humano de 

progredir em direção à melhoria, objetivo esse do qual a Revolução Francesa foi um 

sinal histórico. 

 Concretizar direitos fundamentais é, portanto, caminhar em direção ao 

melhoramento tendo, no instrumento utilizado – política –, a virtude e igualdade 

como pilares fundamentais, conforme bem destacado por Robespierre48: 

 

Que a primeira regra do vosso comportamento político deverá se voltar aos 
vossos atos para a preservação da igualdade e para o desenvolvimento da 
virtude... Por isso, tudo que tiver a finalidade de estimular o amor à pátria, 
de depurar os costumes, de elevar as almas e de dirigir as paixões do 
coração humano para o interesse público, deverá ser adotado e introduzido 
por vós. 

 

 Vem daí a necessidade, reconhecida por Maquiavel49, do quanto louvável que 

os governantes tenham uma conduta moralmente irrepreensível e cumpram com a 

palavra empenhada, não podendo sobrepor-se àquele que age com boa-fé quem se 

vale da astúcia. 

 Portanto, no Estado Democrático de Direito, típico do ordenamento 

constitucional brasileiro, o objetivo, a essência, a razão de existir do Estado está em 

concretizar a dignidade humana constituindo de modo abrangente uma ordem 

política na qual os direitos fundamentais sejam garantidos e a divisão de poderes 

estabelecida concretamente, exigindo de seus governantes, para tal desiderato, o 

norteamento de suas condutas pela lisura, moralidade e honestidade, respeitando o 

                                                           
46  SAMPAIO, 2006b, p. 7.  
47  MOREIRA, Luiz. Direito e Política. In: SAMPAIO, José Adércio Leite. Constituição e crise 

política. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. p. 149-158. p. 150.  
48  Cf. PREUB, Ulrich K. Constituição e Liberdade Política. In: SAMPAIO, José Adércio Leite. 

Constituição e crise política. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. p. 1-20. p. 17. 
49 Cf. GUERRA FILHO, 2013, p. 16. 
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império da lei como expressão pura da vontade social e institucionalizando a 

prevalência dos referidos direitos, sempre buscando o progresso em termos 

universais. 

 A moralidade aludida é instrumento à cooptação e manutenção da confiança 

que os cidadãos devem ter no Estado, em seus representantes eleitos e na própria 

Constituição como instrumento de organização dos poderes e de processos 

deliberativos e indenitários50. 

 A finalidade governamental maior, assim, é o desenvolvimento humano como 

liberdade, a qual possui, pelo menos, 5 (cinco) imprescindíveis dimensões: liberdade 

política; facilidades econômicas; oportunidades sociais; garantias da transparência e 

segurança protetora51.  

 Norberto Bobbio52 demonstra comportamento ideológico muito assemelhado ao 

do mestre indiano quando conceitua Direitos do Homem como “aqueles cujo 

reconhecimento é condição para o aperfeiçoamento da condição humana ou para o 

desenvolvimento da civilização”. Logo, como não há falar-se em desenvolvimento da 

civilização sem o desenvolvimento dos componentes da civilização, o foco maior de 

toda a estrutura estatal não é outro, senão o desenvolvimento da pessoa humana. Do 

contrário, o direito ao desenvolvimento não seria doutrinária e jurisprudencialmente 

elencado como direito fundamental de terceira geração. 

 Apesar de os objetivos fundamentais estarem muito bem delineados e o 

desiderato especificamente delimitado – concretizar o desenvolvimento humano 

como liberdade –, a crise política pela qual passa o Estado Democrático de Direito 

impede a materialização da institucionalização dos direitos fundamentais no Brasil. 

 A situação desorganizacional em comento tem seu início na forma como o 

mandato é encarado pelos governantes, pois, em vez de representativo, ele ganha 

veste imperativa, permitindo disporem como pretendem dos bens e serviços públicos 

a fim de acomodar seus interesses e distribuir benesses. Como entendem que o 

Estado lhes pertence, fazem das políticas estatais moeda de troca, num 

voluntarismo típico dos Estados ditatoriais53. 

                                                           
50  SAMPAIO, José Adércio Leite. Constitucionalismo e tradição: notícias da Rússia e sinais no Brasil. 

In: ______. Constituição e crise política. Belo Horizonte: Del Rey, 2006c. p. 21-56. p. 53. 
51  SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia de Bolso, 2012. p. 58. 
52  BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 16. 
53 MOREIRA, 2006, p. 150. 
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 As “autoridades” eleitas para representar o povo apoderam-se de todos os 

mecanismos normativos, controlando efetivamente as fontes jurídicas elaborando 

leis que atendem tão somente interesses pessoais ou correligionais, deixando de 

lado, definitivamente, a caracterização máxima da lei como expressão soberana da 

vontade do povo.  

 Platão já alertava que  

 

[...] onde a lei é súdita dos governantes e privada de autoridade, vejo pronta 
a ruína da cidade (Estado) e onde, ao contrário, a lei é senhora dos 
governantes e os governantes seus escravos, vejo a salvação da cidade 
(Estado) e a acumulação nela de todos os bens que os deuses costumam 
dar às cidades (Estados).54 

 

 Pela consequencialidade platônica, passam a exigir o seguimento de normas 

que não fazem sentido exatamente por desconhecerem sua materialidade cultural, 

econômica ou jurídica. Por que seguir a lei se seu descumprimento faz parte do 

padrão comportamental da elite55? 

 A crise política brasileira é um processo permanente de alienação e de déficit 

de legitimidade decorrente da transformação do Estado em produtor de exclusão, 

pois, notabiliza-se por políticas de inclusão que antes excluem do que incluem56, 

preponderando o reforço do individualismo que conduz ao arbítrio e à busca de 

satisfação de todas as necessidades, ainda que paranóicas. 

 Há uma lógica que perpassa a realidade política brasileira expressa por meio 

do binômio arbítrio/exclusão. Como não há nada que se possa fazer, todos 

passamos a circunscrever nossos objetivos e pulsões à satisfação dos desejos e 

vontades particulares. Quanto mais nos fechamos sobre nós mesmos, tanto mais 

justificada estaria a compulsão pela apropriação sem limites. Neste sentido, a 

corrupção que emana da esfera pública outra coisa não é senão a manifestação de 

uma vontade arbitrária amplamente defendida nas atuações privadas57. 

 A apropriação de bens públicos, o tráfico de influência e o suborno são os 

sinais mais radicais de falência do sistema representativo, do Estado de Direito e da 

                                                           
54 Conforme BOBBIO, 2014, p. 96. 
55 MOREIRA, 2006, p. 153. 
56 Ibid., p. 153. 
57 Ibid., p. 154. 



 
 

25 

privatização do interesse público, resultando no abandono do bem comum e na sua 

autonomia. É a soberania popular cedendo lugar à plutocracia58. 

 A sociedade brasileira vive um momento em que as expectativas de 

transformação política são depositadas na atuação individual de um partido, como 

se fosse possível operá-la de outra forma que não pela maturação institucional.  

Os partidos políticos, diferentemente do Ministério Público e do Poder 

Judiciário, não representam a totalidade da soberania popular, mas apenas 

segmentos da sociedade, uma fração da realidade, e isso porque são parciais. 

A despeito de serem instituições republicanas, as agremiações políticas 

ostentam a condição de pessoas jurídicas de direito privado, cujo acesso não se dá 

por mérito ou concurso público, mas por afinidade de qualquer ordem, inclusive 

ideológica59. 

A representação do povo, legítimo detentor do poder, não é mais capaz de 

responder às questões de legitimidade do exercício daquele poder na exata medida 

em que olvida seu sentido político de exercício legítimo de funções e poderes 

delegados para emblemar uma encenação, um espetáculo. 

Essa crise de representatividade é destacada pela imposição de um 

fingimento como se encenação fosse da realidade, forjando-se a realidade com base 

nas expectativas de poder pessoal, impondo arbitrariamente – pela manipulação 

discursiva e pelo desvirtuamento da retórica – os interesses particulares de 

determinado grupo, como se esses interesses tivessem algum esteio na soberania 

popular. É o mundo do simulacro projetando-se em detrimento das garantias e dos 

direitos fundamentais60. 

É justamente na tentativa de transformar o simulacro em realidade que, há 

muito, a sociedade brasileira assiste aos gastos escandalosos dos Governos com 

publicidade e propaganda61. 

Essa crise estatal, política e ideológica é fruto, indubitavelmente, da eleição 

do conceito “moderno” de Estado em detrimento daquele apregoado no artigo 1º da 

Constituição Federal – Democrático de Direito.  

A crise é a estetização da política. É a agonia de um mundo artificial. O que 

está em declínio é a apropriação material e intelectual que uma minoria impõe contra 

                                                           
58 MOREIRA, 2006, p. 150.  
59 Ibid., p. 156. 
60 Ibid., p. 156.  
61 Ibid., p. 156.  
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a soberania popular62, situação que se consubstancia num verdadeiro declínio do 

projeto político democrático que inviabilizada a institucionalização dos direitos 

fundamentais por meio da imposição de consequências drásticas a mecanismos 

constitucionais sustentadores de todo o ordenamento jurídico brasileiro. 

 

                                                           
62 MOREIRA, 2006, p. 150. 
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CAPÍTULO 2 -  CONSEQUÊNCIAS DA “CRISE DE ESTADO” NO SISTEMA 
POLÍTICO BRASILEIRO 

 

 Destacadas as causas da crise política e estatal experimentada no cenário 

social brasileiro, com ênfase na ausência de representatividade – decorrente da 

confusão entre público e privado – e denegação da institucionalização dos direitos 

fundamentais, a contenção ou a minimização desse estado patológico requer a 

análise de sua real dimensão para, a partir daí, enfocar as soluções possíveis. 

 Surge da definição da dimensão a necessidade de enfrentamento específico e 

detalhado de cada uma das mais importantes consequências dessa realidade 

política, apontando seus motivos e analisando o arvoramento de seus efeitos. 

 O desvirtuamento da retórica é a primeira das consequências objetadas. Sua 

constatação é fitada em demonstrar como o uso dela, com desapego à verdade, 

encontra na política o elemento potencializador para se transformar em instrumento 

estatal de controle das fontes jurídicas e, assim, causar efeitos deletérios ao sistema 

eleitoral e ao desenvolvimento como liberdade, porque a argumentação distanciada 

da verdade articula-se nos espaços onde a dúvida se faz presente. 

 Esvaziamento semântico do interesse público, pelo uso excessivo da 

indeterminabilidade de seu conceito e pela veste oportunista da discricionariedade, 

irá demonstrar os mecanismos utilizados pelos governantes para, voluntária e 

deliberadamente, nortearem bens e serviços do povo à realização de interesses 

privados travestidos de públicos. 

 Em seguida, a análise pairará sobre a forma “abrasileirada” de separação de 

poderes e o decorrente colapso democrático, pois, aquela é instrumento de 

concretização da democracia, que suportará os vícios e malefícios da influência da 

cultura política brasileira no meio necessário à sua efetivação. 

 

2.1 O Desvirtuamento da retórica como instrumento estatal de controle das 
fontes jurídicas 

 

2.1.1 Retórica: origem e conceito 

 

De origem grega (rhêtorikê), remontando ao século V a.C., retórica, 

etimologicamente, aponta para rhêtor – orador, expressando a arte de utilizar a 

linguagem como instrumento de comunicação eficaz e persuasiva, vindo mesmo a 
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agregar a rotulação de sinônimo de domínio da arte de bem falar. É 

consubstanciada na habilidade de avaliar os instrumentos particulares, de persuadir 

alguém de algo, adaptando-se o discurso para fim específico. 

Retórica é, pois,  

 

[...] uma forma de comunicação, uma ciência que se ocupa dos princípios e 
das técnicas de comunicação. Não é de toda comunicação, obviamente, 
mas daquela que tem fins persuasivos. Não é, pois, fácil dar à retórica uma 
só definição. Quando dizemos que ela é a arte de falar bem e a arte de 
persuadir, a arte do discurso ornado e a arte do discurso eficaz, estamos 
simplesmente a tentar estabelecer a relação entre duas maneiras de definir 
a retórica, de ligar o ornamento e a eficácia, o agradável e o útil, o fundo e a 
forma. Quando os antigos dizem que a retórica é a arte de bem falar, fazem-
no na consciência de que, para se falar bem é necessário pensar bem, e de 
que o pensar bem pressupõe, não só ter ideias e tê-las lógica e 
esteticamente arrumadas, mas também ter um estilo de vida, um viver em 
conformidade com o que se crê. Como diz Bourdaloue, “a lei moral é a 
primeira e a última de todas, aquela pela qual cada uma das outras se 
fortifica e completa. É por isso que, com razão, os antigos faziam da virtude 
a condição essencial da eloqüência, definindo o orador como um “uir bonus 
dicendi peritus”. A arte de bem dizer, arte de persuadir, arte moral, eis os 
elementos implícita ou explicitamente verificados em quase todas as 
definições de retórica.63 

 

O surgimento da retórica remete à disputa por propriedades ocorrida em 485 

a.C., capitaneada por Gélon e Hierão, numa tentativa de povoar Siracusa mediante 

transferências forçadas da população, movimento que desencadeou uma reação 

democrática ocorrida em grandes júris populares nos quais a eloquência era a 

principal arma no convencimento. Vem daí o viés democrático-político da arte da 

palavra persuasiva. “E foi nesse decisivo momento histórico em que a democracia se 

impôs à tirania, precisamente no tempo em que Atenas conheceu Péricles, que Córax 

e Tíssias de Siracusa conceptualizaram e publicaram o primeiro manual de retórica”64. 

De mera aparência de técnica de domínio da linguagem, como qualquer 

outra, a retórica erigiu-se à categoria de expressão de uma mentalidade 

argumentativa pregadora da vitória num tribunal não pela força bruta ou violência, e 

sim pelo poder dos argumentos aduzidos, passando a ser instrumento de justiça 

social pautada na liberdade frente ao totalitarismo, possibilitando a qualquer das 

partes valer-se de argumentos para demonstrar seu viés do problema na tentativa 

                                                           
63  ARISTÓTELES. Retórica. Obras Completas de Aristóteles. Tradução de Manuel Alexandre Júnior, 

Paulo Farmhouse Alberto e Abel do Nascimento Pena. Lisboa: Centro de Filosofia da Universidade 
de Lisboa; Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2005. p. 18.  

64  Ibid., p. 19. 
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de convencer o julgador, um júri popular, os senadores no Conselho, o povo na 

Assembleia, enfim, os participantes de qualquer espécie de reunião política. 

Chaim Perelman65 enfatiza que  

 

[...] o orador educava os seus discípulos para a vida activa na sociedade: 
propunha-se formular homens políticos ponderados, capazes de intervir de 
forma eficaz tanto nas deliberações políticas como numa acção judicial, 
aptos, se necessário, a exaltar os ideais e as aspirações que deviam 
inspirar e orientar a acção do povo. 

 

Forte, portanto, o vínculo existente entre a retórica e a democracia, na qual se 

exponenciaram a liberdade de discussão e de decisão, tendo vestes de regime 

político assentado na força da persuasão. Aliás, é justamente seu caráter político e 

de pertencer à esfera pública de um cidadão a circunstância caracterizadora da arte 

de bem falar, permitindo o desenvolvimento da participação ativa na sociedade e na 

condução da administração das cidades, de modo que a vida política cidadã era 

permeada pela eloquência, deixando de ser algo pautado exclusivamente na 

tradição e fé. 

Em sua gênese, visava, assim, persuadir nas mais variadas searas, 

eminentemente na política.  

 

As amplas disputas, discussões e debates que permearam todo o século V 
a.C., no plano da política, no plano das estratégias de guerra, no plano das 
deliberações legislativas, no plano dos julgamentos nos tribunais 
populares..., inclusive em virtude da presença e do desenvolvimento das 
escolas de sofistas, colaboraram no processo de abertura dos horizontes do 
pensamento grego. A liberdade de expressão, matiz característico do século 
de Péricles, aliada ao amor pelo cultivo da oratória e da retórica, ensejou a 
possibilidade de questionamento da posição particular do homem perante a 
phisis e como membro participante do corpo político.66 

 

Bittar e Almeida são argutos ao exporem o contexto de desenvolvimento da 

retórica na Grécia Antiga, na qual  

 

[...] a praça pública, povoada por homens dotados da técnica (techné) de 
utilização das palavras, funcionava como oficina da intelectualidade em sua 
expressão oralizada. Além da praça pública, a muitos interessava o domínio 
da linguagem (pense-se que os discursos forenses eram encomendados a 

                                                           
65  PERELMAN, Chaïm; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado da argumentação: a nova retórica. 

São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 23. 
66  BITTAR, Eduardo C. B.; ALMEIDA, Guilherme Assis de. Curso de Filosofia do Direito. 8. ed. São 

Paulo: Atlas, 2001. p. 94. 
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homens que se incumbiam de escrevê-los para serem lidos perante os 
juízes – este é o trabalho dos logógraphoi) para estar diante da tribuna, 
perante os magistrados.67 

 

A Retórica nos mostra que  

 

[...] desde Homero que a Grécia é eloqüente e se preocupa com a arte de 
bem falar. Tanto a Ilíada como a Odisseia estão repletas de conselhos, 
assembléias, discursos; pois, falar bem era tão importante para o herói, 
para o rei, como combater bem. Quintiliano admira sem reservas essa 
eloqüência da Grécia heróica reconhecendo nela a própria perfeição da 
oratória já a desabrochar. É a oratória antes da retórica; o que naturalmente 
supõe uma pré-retórica, uma <retórica avant la lettre> bem anterior à sua 
definitiva configuração como ciência do discurso oratório. O mesmo se 
passa com os poemas elegíacos e líricos, que se nos apresentam 
impregnados de estruturas discursivas e inspiração retórica e intenção 
persuasiva.68 

 

Górgias, nascido na Sicília em 427 a.C., é intitulado como “fundador da 

retórica”, porém, seu amadurecimento ocorreu com Aristóteles como o primeiro 

filósofo a apresentar uma teoria da argumentação em suas obras Tópicos e 

Retórica, como oportunamente será demonstrado nesse trabalho. 

 

2.1.2 A evolução da retórica até sua decadência 

 

O termo “sofista” advém de sofística que, originalmente, significava como 

eram conhecidas as técnicas ensinadas por grupos altamente respeitados de 

professores retóricos na Grécia Antiga69. 

Os sofistas tiveram relevante participação na evolução da retórica, pois 

surgiram na fase pré-socrática, na qual imperava a preocupação do filósofo pela 

cosmologia, pela natureza e religiosidade. Foram considerados grandes cultores da 

retórica. 

Com grande vocação pedagógica, em sua maioria não eram de Atenas, 

provindos dos mais variados lugares, a exemplo de Górgias da Sicília. Como 

estrangeiros, chegaram a Atenas influenciados por outras culturas, circunstância 

essa que os ajudou a preconizar o ceticismo em virtude do relativismo com o qual 

analisavam os hábitos, tradições e instituições, passando a tudo contestar e 

                                                           
67 BITTAR; ALMEIDA, 2001, p. 94. 
68 ARISTÓTELES, 2005, p. 17  
69 BITTAR; ALMEIDA, op. cit., p. 90. 
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relativizar, não obedecendo a padrões preestabelecidos, dispostos a colocarem tudo 

em discussão, erguendo a bandeira das novas ideias e dos novos valores. 

“Notabilizaram-se por encontrar nas multidões e nos auditórios ávidos por 

conhecimentos retóricos seu público”70. 

Mas o ceticismo instrumentalizado pelo relativismo absoluto e o menosprezo 

pelos padrões já estabelecidos fez o discurso sofista cair em descredibilidade a 

partir da escola socrática, pois Sócrates era ferrenho antagonista dos sofistas e 

dedicara boa parte de seu tempo para provar que eles nada sabiam a despeito da 

espertize autointitulada. 

Platão (427-347 a.C.) foi um dos principais filósofos gregos. Discípulo notável 

de Sócrates e o fundador da Academia, por meio de seus diálogos Fedro e 

República (livros IV e X), pregava a virtude como conhecimento e o vício como 

ignorância existente em função dela mesma, deu continuidade ao antagonismo 

intelectual socrático transformando-o em compromisso filosófico ao opor diretamente 

as pretensões da filosofia (essência, conhecimento, sabedoria...) às pretensões dos 

sofistas (aparência, opinião, retórica...).  

A escola platônica rotulou os sofistas como homens desconhecidos das 

coisas, falsos sábios limitados a tudo contraditar e fomentar debates inócuos e 

vazios de sentido, contribuindo sobremaneira para o desprestígio da arte retórica 

sofista.  

É nesse meio que Aristóteles inicia sua vida intelectual, no conflito entre a 

ontologia de Platão e a retórica dos sofistas. Ainda que discípulo de Platão, 

admitindo em geral que o objetivo da filosofia é a verdade e seu método de 

demonstração necessária, Aristóteles atenta para a importância de refletir sobre o 

âmbito opinativo da experiência humana, a doxa, desprezada por Platão71. 

O discípulo de Platão pregava que retórica não é ciência poética, contrariando 

a sofística, mas sim técnica fitada não apenas do que é persuasivo, mas também do 

que parece sê-lo, ocupando-se da credibilidade do orador e relação de afeto entre 

ele e o ouvinte. 

Ocorre que o renomado professor belga Chaïm Perelman argutamente nos 

demonstra a carência axiológica da retórica aristotélica com a verdade, pois  

                                                           
70  BITTAR; ALMEIDA, 2001, p. 91. 
71  ADEODATO, João Maurício. Ética & Retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. 5. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012. p. 358. 
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[...] enquanto, nas Analíticas, Aristóteles se preocupa com raciocínios 
concernentes ao verdadeiro, e sobretudo ao necessário, “a função da 
Retórica”, diz-nos ‘é tratar dos assuntos sobre os quais devemos deliberar e 
cujas técnicas não possuímos, perante ouvintes que não tem a faculdade de 
inferir através de inúmeras etapas e de seguir um raciocínio desde um 
ponto afastado.72 

 

Portanto,  

 

[...] a retórica teria, segundo Aristóteles, uma razão de ser, seja por causa 
de nossa ignorância da maneira técnica de tratar um assunto, seja por 
causa da incapacidade dos ouvintes de seguir um raciocínio complicado. De 
fato, seu objetivo é possibilitar-nos sustentar opiniões e fazer que sejam 
admitidas pelos outros. A retórica não tem, pois, como objetivo o verdadeiro, 
mas o opinável, que Aristóteles confunde, aliás, com o verossímil.73 

 

O desprezo ao verdadeiro, com amparo eminentemente na ignorância e no 

provável, provocou um esvaziamento semântico da retórica por não dar espaço a 

algum juízo de valor e provocou, com isso, seu declínio, eis que passou a 

marginalizar-se com opiniões enganadoras. 

A Retórica nem de longe é um texto fácil, porquanto escrita em linguagem 

densa e emblematicamente elíptica, tornando árdua a tarefa de precisar com rigor o 

sentido do texto, daí a importância de Perelman que, após anos dedicados aos 

trabalhos de Aristóteles, muito bem resumiu essa questão ao preconizar:  

 

[...] em vez de ocupar-se com a retórica e com opiniões enganadoras, não 
será melhor, amparado na filosofia, procurar conhecer o verdadeiro? A 
introdução de um juízo de valor muda o aspecto do problema, sendo essa 
uma das razões pelas quais, hoje, o estudo da retórica poderia ser 
retomado a partir do zero.74 

 

2.1.3 O desvirtuamento da retórica 

 

Indiscutíveis as conclusões do mestre belga acerca da carência axiológica 

com a verdade, porém, essa concepção é eminentemente aristotélica e distanciada 

da estrutura de uma retórica digna e comprometida com a virtude científica, filosófica 

e psicagógica, características que estimularam o conceito e conteúdo original dessa 

arte de bem falar. 

                                                           
72  PERELMAN, Chaïm. Retóricas. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 65. 
73 Ibid., p. 65. 
74 Ibid., p. 65. 
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A aferição desse desvirtuamento passa, necessariamente, pela contribuição 

platônica como originadora do antagonismo ao sofismo, desde lá demonstrando 

Sócrates a depreciação da retórica sofística, emprestando à arte da persuasão o 

caráter de instrumento de veiculação do nada saber e da cobrança para ensinar 

esse nada, prática concretizada pelos sofistas por meio do mau uso da retórica. 

Foi em Platão que a escola socrática melhor materializou-se e possibilitou o 

conhecimento da verdadeira essência da retórica, conforme se evidencia: 

 

Platão é considerado o maior escritor da prosa grega. ‘um mestre de 
estrutura, caracterização e estilo’. Os seus diálogos reflectem uma formação 
retórica esmerada. Mas, para ele, a retórica verdadeira, uma retórica digna 
dos próprios deuses, é necessariamente filosófica e psicagógica, tendo 
sempre em vista o estabelecimento e a afirmação da verdade. Esse foi, 
aliás, o grande conflito travado na Antiguidade: o conflito de competência 
entre filósofos e retóricos. Enquanto a retórica foi vista apenas como uma 
doutrina técnica do discurso, entrou em declínio progressivo até que quase 
por completo se apagou. Mas, quando ela voltou a ser contemplada à luz da 
sua estrutura e da função filosófica, deu-se o seu ressurgimento e a 
afirmação renovada da sua importância [...]  
A forma é inseparável do fundo. Há, efectivamente, uma retórica filosófica 
por oposição à puramente técnica dos sofistas; uma retórica que é resultado 
combinado de natureza, conhecimento e prática. Pois, tanto para a 
descoberta da verdade pela via filosófica da dialética como para a 
exposição persuasiva dessa verdade pela via da retórica é necessária a 
mesma estrutura lógica... Tanto Aristóteles como Platão e Isócrates 
entendiam a retórica e seu estudo como a articulação íntima da matéria e 
forma no discurso; que, para os Gregos, o estudo da retórica era um 
método de educação e, por conseguinte, uma actividade responsável e não 
a manipulação fácil da linguagem.75 

 

Essa passagem lídima, associada à vinculação da retórica com a moral76, 

estrutura a conclusão de que a verdadeira retórica  

 

[...] define-se como articulação perfeita da mensagem nascida na mente, 
sendo de condenar e repudiar a sua transfiguração ou falsificação sofística 
que, como técnica de aparência, negligencia a verdade profunda das coisas 
e se contenta com a adesão do auditório a meras opiniões de circunstância 
ou conveniência.77 

 

O discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles manifestou a opção pelo viés 

verídico da retórica quando citou a discussão travada entre seu professor e Caliclés: 

                                                           
75 ARISTÓTELES, 2005, p. 26. 
76 Conceito apresentado na página 3. 
77 ARISTÓTELES, op. cit., p. 27.  
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Eis uma questão resolvida: todas as vezes que estivermos de acordo sobre 
um ponto, este ponto será considerado suficientemente testado por ambas 
as partes, sem que haja motivo para examiná-lo de novo. Não poderias, de 
fato, conceder-mo, por falta de ciência, nem por excesso de timidez, e não 
poderias, fazendo-o, querer enganar-me; pois és um amigo, dizes. Nossa 
concordância, por conseguinte, provará realmente que teremos atingido a 
verdade78. 

 

Inegável a imitação corruptível do modelo original platônico, pois distanciou a 

retórica da vinculação honesta à verdade. 

Ao contemplar a retórica numa perspectiva diferente, Aristóteles distanciou-a 

da filosofia e da lógica, praticamente contribuindo para o desmantelamento da 

essência dessa arte, colocando-a num vazio axiológico que a transformou numa 

técnica exclusivamente persuasiva, a um “tudo é retórico” em contrapartida a um 

“tudo é filosófico” de seu mestre.  

Chaïm Perelman, então, passa a reescrever Aristóteles abrindo caminho a 

uma nova retórica, fundindo a Retórica e os Tópicos, inserindo a verbalização do 

próprio discurso filosófico no campo da retórica, intitulando-a de “novas retóricas” 

inspiradas na essência da retórica aristotélica.  

A consequência inevitável foi privilegiar-se, por intermédio da retórica, o 

componente estético-estilista em detrimento da eficácia argumentativa vocacionada 

à verdade, numa verdadeira antístrofe da dialética e da filosofia. 

A versão aristotélica divide a retórica em uma retórica de elocução e uma 

retórica de argumentação (novas retóricas), amplamente divulgada por Perelman 

como teoria da argumentação, cuja essência era inspirada no pupilo de Platão. Ela 

cobre três campos: a teoria da argumentação, seu eixo principal e o ponto nevrálgico 

da articulação com a lógica demonstrativa e com a filosofia; uma teoria da elocução; 

e uma teoria da composição do discurso.  

Nota-se a carência de liame causal da retórica aristotélica-perelmaniana com 

a filosofia mediante a dialética, transformando a disciplina em fútil e estéril, o que 

contribuiu significativamente para sua decadência por tê-la transmudado em veículo 

de classificação de figuras em detrimento do sentido filosófico, passando a ser uma 

arte de expressão convencionada.  

É baseado nas lições platônicas que esse trabalho tenta demonstrar a 

necessidade premente de devolver à retórica o velho status de teoria e prática da 
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argumentação persuasiva consentânea com a verdade, corrigindo essa nefasta 

distorção que a transformou, como se verá, em auspício para ações governamentais 

deflagradoras de efeitos cívicos, sociais e pátrios deletérios, os quais são causados 

porque a argumentação distanciada da verdade articula-se nos espaços onde a 

dúvida se faz presente.  

Somente reconstruindo a retórica será possível devolver sua utilidade, uma 

vez que a verdade e a justiça são, por natureza, mais fortes que os seus contrários.  

Permitir a continuidade do desenvolvimento retórico aristotélico-perelmaniano 

é compactuar com a inevitável possibilidade de a verdade e a justiça serem 

vencidas, e isso é digno de execrável censura.  

É preciso demonstrar que o homem agiu pela escolha, mas a escolha 

conhecida por ele como verdadeira porque essa verdade chegou até ele por meio da 

retórica desobrigada em persuadir o que é imoral.  

Como será oportunamente demonstrado, o uso injusto da arte de bem falar 

pode causar graves danos. 

 

2.1.4 Os malefícios da retórica descomprometida com a verdade 

 

A distância da filosofia e da dialética e o desapego à verdade retiraram da 

retórica a roupagem científica, deixando-a praticamente descamisada, senão pela 

exclusiva característica persuasiva fitada, no mais das vezes, em preocupar-se 

unicamente com a credibilidade do orador, visando ao prazer dos espectadores e à 

glória do autor mediante a valorização das sutilezas da técnica de convencimento. 

As “novas retóricas” preocupam-se não com a verdade abstrata, categórica 

ou hipotética, mas apenas com a adesão, tendo como meta, pois, produzir ou 

aumentar a adesão a certas teses. 

Passa a retórica, com o distanciamento platônico, a ser apenas um meio de 

exposição, um conjunto de expedientes para enganar ignorantes. 

É que a retórica, nessa nova roupagem, experimenta uma depreciação 

semântica por enfatizar axiologicamente a persuasão em detrimento do 

convencimento, institutos esses muito bem diferenciados por Perelman79: 

 

Uma distinção clássica opõe os meios de convencer aos meios de 
persuadir, sendo os primeiros concebidos como racionais, os segundos 
como irracionais, dirigindo-se uns ao entendimento, os outros à vontade... 
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Para quem se preocupa sobretudo com o resultado, persuadir é mais do 
que convencer: a persuasão acrescentaria à convicção a força necessária 
que é a única que conduzirá à ação... Convencer é apenas uma primeira 
fase – o essencial é persuadir, ou seja, abalar a alma para que o ouvinte aja 
em conformidade com a convicção que lhe foi comunicada. 

 

Extrai-se facilmente que o entendimento é uma das entradas por onde as 

opiniões são recebidas pela alma, e a mais natural, pois sempre se deveria 

ascender apenas às verdades demonstradas. A outra entrada é a vontade ditada 

pela persuasão, mais comum, esta via é também baixa, indigna e estranha.  

A persuasão fita preconizar a vontade do orador, fundamentando o discurso 

tão somente em sua natureza particular, daí porque ela é mera aparência na medida 

em que o princípio do juízo está unicamente no sujeito, apoderando-se mais 

totalmente do auditório quando considera o indivíduo isolado, acrescentando-lhe 

algo à convicção.  

Sendo a persuasão irracional e o entendimento racional,  

 

[...] a verdade é que, para todos os racionalistas, certos procedimentos de 
ação são indignos de um homem que respeita seus semelhantes e não 
deveriam ser utilizados, conquanto o sejam com frequência e a ação sobre 
o ‘autômato’ que arrasta sem que ele pense nela.80 

 

O brilhantismo das lições do mestre belga permite elucidar a devastadora 

ação causada pela retórica, desapegada da verdade e cunhada pela persuasão, 

porque está interessada apenas em resultados obtidos mediante procedimentos 

desrespeitadores aos semelhantes, que são levados a agir pela vontade do retor 

sem perceberem-se dessa circunstância. É a ênfase ao engodo. 

Esse processo decadencial da retórica encontra no problema político um 

elemento potencializador do silogismo erístico, transformando a arte em voga num 

instrumento propriamente sofístico, pois passa a basear-se em premissas, ou chega 

a conclusões, falsas, emprestando-as aparência de plausibilidade. 

Nicolau Maquiavel, do alto do conhecimento oriundo do incessante estudo 

sobre o Estado e Governo, conhecido como fundador do pensamento e da ciência 

política moderna, já dizia que obtenção do intento de se manter no trono dependia 

significativamente do domínio de um instrumento poderosíssimo: a retórica81. 
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A difusão da retórica, na vertente aristotélica-perelmaniana, no meio político é 

vivaz em função da aplicação de técnicas discursivas que, longe de alterar sua 

gênese meramente persuasiva, vem lapidá-la e otimizá-la como mecanismo de 

manutenção no poder.  

 

2.1.5 Uso da retórica na política brasileira: contexto pontecializador de efeitos 
deletérios 
 

Essa disseminação da retórica semanticamente depreciada lança seus efeitos 

mundo afora numa potência invejável, mormente na política desenvolvida no Brasil, 

que se consubstancia no objeto primeiro desse trabalho, em que as formas de 

retórica se multiplicaram simultaneamente aos efeitos maléficos dela advindos.  

A retórica na política brasileira é notoriamente conhecida pelo uso das 

técnicas lapidares negativas já referidas, aparentando ao ouvinte transmissão de 

segurança no que é afirmado pelos detentores de cargos eletivos com convicção, 

certeza, evidência e pseudo absolutamente correto, sempre despreocupadas com a 

verdade do conteúdo. 

Acionam-se mecanismos de conhecimento do público para se aumentarem as 

chances de convencimento, transformando defeitos em virtudes mediante a 

exploração da ignorância da maciça maioria, numa verdadeira retórica negativa 

amparada na eloquência como arte demagógica, hipócrita, irresponsável e 

enganadora, numa verdadeira patologia social. 

Inegável que esses resultados não teriam sido obtidos, pelo menos não nesse 

nível social-patológico, apenas pela oratória, eis que a retórica vai além da forma 

falada, perfazendo-se atualmente pelos diversos meios de comunicação inflados, 

salvo raras exceções, pelo poder econômico e político dos governantes, sempre na 

tentativa de provocar a mudança de atitude conforme os interesses e as vontades do 

orador, invariavelmente alguém detentor de cargo público eletivo. 

Os meios de comunicação, aliados à velocidade propiciada pela tecnologia, 

constituem-se em poderosos instrumentos de veiculação das demais formas de 

retórica, a exemplo da utilização de fatos como forma de ilustração ou 

exemplificação, notadamente “fatos estatísticos”, lugares do preferível que permite 

justificar as escolhas recorrendo a valores abstratos.  

O poderio financeiro, quer de causa particular quer originado pelo cargo 

ocupado, também se apresenta como mecanismo tão útil como demasiado eficaz na 
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má utilização da retórica, tendo o efeito de controlar informações e situações sociais, 

concretizando atitudes “políticas” e interpretações deslegitimadoras e despistadoras 

do conteúdo que sustenta o domínio normativo dos textos constitucionais.  

Outro fator favorável à dimensão da retórica no contexto brasileiro está na 

forma de governo e no nível de desenvolvimento educacional dos ouvintes.  

É que a retórica encontra seu campo fértil na democracia, cuja característica 

é a predominância do interesse comum em detrimento do ditatorial. De outro norte, a 

arte de bem falar perde sua capacidade persuasiva na exata medida em que se 

aumenta o nível de conhecimento e intelectualidade de seus ouvintes – objetos da 

retórica.  

Olvida-se a característica de instrumento de ação social da retórica pelas 

importantes implicações que determina ou provoca, mormente num Estado 

Democrático como o nosso, pois é na democracia que se aflora a verdadeira 

essência da retórica, a qual não tem vez em regimes totalitários nos quais 

prepondera a força e a truculência em detrimento do direito à manifestação.  

A necessidade do nexo entre a retórica platônica – aquela vinculada à moral e 

à verdade – com a realidade política brasileira é muito bem evidenciada na obra 

Retórica de Aristóteles que, delineando acerca da retórica “sobre as formas de 

governo”, ensina com maestria ímpar82: 

 

O maior e mais eficaz de todos os meios para se poder persuadir e 
aconselhar bem é compreender as distintas formas de governo, e distinguir 
os seus caracteres, instituições e interesses particulares. Pois todos se 
deixam persuadir pelo que é conveniente, e o que preserva o Estado é 
conveniente. Além disso, é soberana a manifestação do soberano, e as 
manifestações de soberania variam consoante as formas de governo; pois, 
quantas são as formas de governo, tantas são também as manifestações de 
soberania. São quatro as formas de governo: democracia, oligarquia, 
aristocracia e monarquia; de sorte que o poder soberano e o de decisão 
está sempre em parte dos cidadãos ou no seu todo... Não se deve ignorar o 
fim de cada uma destas formas de governo, pois as coisas escolhem-se em 
função de seu fim. Ora o fim da democracia é a liberdade [...]”. 

 

A prova de que Aristóteles possa ter seus ensinamentos retóricos 

desvirtuados ao longo do tempo, mormente pelas técnicas de lapidação negativa da 

arte de bem falar, está no fato de ser possível extrair de seu próprio texto a 

magnânima lição de que a retórica deve observar, acima de tudo, a finalidade de 
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cada forma de governo, e na nossa democracia a liberdade é o fim maior a ser 

atingido, numa demonstração clarividente da necessidade do uso da retórica, na 

política, como instrumento para se chegar a esse fim – a liberdade. 

É dos nortes estabelecidos por inigualável estudioso do tema liberdade, que 

teve a boa sorte de viver em três democracias com meios de comunicação em 

grande medida livre (Índia, Grã-Bretanha e Estados Unidos), que se constata o 

desvirtuamento, em demasia, da retórica no Brasil, justamente na linha deplorada 

até aqui delineada, pois, com propriedade ímpar, Amartya Sen83 coloca a liberdade 

como objetivo principal do desenvolvimento, frisando a necessidade de eliminação 

de privações de liberdade limitadoras de escolhas e oportunidades de as pessoas 

exercerem ponderadamente sua condição de sujeito de direitos. 

Diante da persistência da pobreza e de necessidades essenciais não 

satisfeitas, fomes coletivas e crônicas muito disseminadas, violação de liberdades 

políticas elementares e de liberdades formais básicas, o economista indiano 

preconiza que 

 

[...] o crescimento do PNB (PIB) ou das rendas individuais obviamente pode 
ser muito importante como meio de expandir as liberdades desfrutadas 
pelos membros da sociedade. Mas as liberdades dependem também de 
outros determinantes, como as disposições sociais e econômicas (por 
exemplo, os serviços de educação e saúde) e os direitos civis (por exemplo, 
as liberdades de participar de discussões e averiguações públicas.84 

 

De pouca valia o desenvolvimento do Produto Interno Bruto (PIB) se a 

liberdade é negada à maioria das pessoas. Ora, a ausência de liberdades 

substantivas  

 

[...] relaciona-se diretamente com a pobreza econômica, que rouba das 
pessoas a liberdade de saciar a fome, de obter nutrição satisfatória ou 
remédios para doenças tratáveis, a oportunidade de vestir-se ou morar de 
modo apropriado, de ter acesso à água tratada ou saneamento básico. Em 
outros casos, a privação da liberdade vincula-se estreitamente à carência 
de serviços públicos e assistência social, como por exemplo a ausência de 
programas epidemiológicos, de um sistema bem planejado de assistência 
médica e educação ou instituições eficazes para a manutenção da paz e da 
ordem locais [...].85  
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84 Ibid., p. 17. 
85 Ibid., p. 17. 
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Daí o motivo de o renomado autor qualificar a visão PIBista e industrializada 

da economia como uma visão mais restrita.  

Restrita porque os governantes brasileiros, mediante a retórica midiática e o 

uso do poder da máquina pública, valem-se desse índice (PIB) para apresentar aos 

governados um contexto social e comercial “amplamente favorável”, olvidando a 

desconsideração dos cinco tipos instrumentais de liberdade: “1) liberdade política;  

2) facilidades econômicas; 3) oportunidades sociais; 4) garantias da transparência e 

5) segurança protetora86”.  

Essas liberdades substantivas devem ser visadas pelas políticas públicas 

como meio de promoção da capacidade humana, pois “como as liberdades políticas 

e civis são elementos constitutivos da liberdade humana, sua negação é, em si, uma 

deficiência”87. 

Resta evidente: a expansão do termo “liberdade” proposta por Amartya Sen 

em nada se distancia da “liberdade” proposta por Aristóteles como norteadora da 

retórica, máxime porque é por intermédio dessa que aquela será atingida.  

Aferição exata da causalidade entre os conceitos de liberdade propostos 

pelos autores já mencionados não pode passar ao largo dos respectivos conceitos 

das espécies instrumentais de liberdade, e nada melhor do que utilizarmos os 

conceitos do próprio coidealizador do Índice de Desenvolvimento Humano: 

 

As liberdades políticas, amplamente concebidas (incluindo o que se 
denominam direitos civis), referem-se às oportunidades que as pessoas têm 
para determinar quem deve governar e com base em que princípios, além 
de incluir a possibilidade de fiscalizar e criticar as autoridades, de ter 
liberdade de expressão política e uma imprensa sem censura, de ter a 
liberdade de escolha entre diferentes partidos políticos, etc... As facilidades 
econômicas são as oportunidades que os indivíduos têm para utilizar 
recursos econômicos com propósitos de consumo, produção ou troca. Os 
intitulamentos econômicos que uma pessoa tem dependerão dos seus 
recursos disponíveis, bem como das condições de troca, como os preços 
relativos e o funcionamento do mercado. À medida que o processo de 
desenvolvimento econômico aumenta a renda e a riqueza de um país, estas 
se refletem no correspondente aumento de intitulamentos econômicos da 
população... Oportunidades sociais são disposições que a sociedade 
estabelece nas áreas de educação, saúde, etc..., as quais influenciam a 
liberdade substantiva de o indivíduo viver melhor. Essas liberdades são 
importantes não só para a condução da vida privada (como por exemplo, 
levar uma vida saudável, livrando-se de morbidez evitável e da morte 
prematura), mas também para uma participação mais efetiva em atividades 
econômicas e políticas. Por exemplo, o analfabetismo pode ser uma 
barreira formidável à participação em atividades econômicas que requeiram 
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produção segundo especificações ou que exijam rigoroso controle de 
qualidade. De modo semelhante, a participação política pode ser tolhida 
pela incapacidade de ler jornais ou de comunicar-se por escrito com outros 
indivíduos envolvidos em atividades políticas... As garantias de 
transparência referem-se às necessidades de sinceridade que as pessoas 
podem esperar: a liberdade de lidar uns com os outros sob garantias do 
dessegredo e clareza. Quando essa confiança é gravemente violada, a vida 
de muitas pessoas – tanto as envolvidas diretamente como terceiros – pode 
ser afetada negativamente. As garantias de transparência (incluindo o 
direito à revelação) podem, portanto, ser uma categoria importante de 
liberdade instrumental. Essas garantias têm um claro papel instrumental 
como inibidores da corrupção, da irresponsabilidade financeira e de 
transações lícitas... A segurança protetora é necessária para proporcionar 
uma rede de segurança social, impedindo que a população afetada seja 
reduzida à miséria abjeta e, em alguns casos, até mesmo à fome e à 
morte...”88 

 

A conclusão extraída até então não pode ser outra senão a de que a retórica, 

na vertente platônica, deve ser buscada para realizar a liberdade aristotélica-

seniana, porquanto, ter mais liberdade melhora o potencial das pessoas para cuidar-

se de si mesmas, para influenciar no mundo político em que vivem, aumentar 

diretamente suas capacidades, suplantarem-se mutuamente e reforçar umas às 

outras mediante a criação de oportunidades sociais por meio de serviços como 

educação pública e saúde. Tanto assim o é que a privação de capacidades 

individuais está fortemente relacionada a um baixo nível de renda, relação essa que, 

consoante Sen, “se dá em via de mão dupla: (1) o baixo nível de renda pode ser 

uma razão fundamental de analfabetismo e más condições de saúde, além de fome 

e subnutrição; (2) inversamente, melhor educação e saúde ajudam a auferir rendas 

mais elevadas”89. 

Aflora a gritante sensação de que Amartya Sen teve o Brasil atual por 

paradigma na elaboração de sua obra Desenvolvimento como Liberdade, e isso 

mediante silogismo com a retórica descomprometida com a verdade e a vertente 

aristotélica da liberdade.  

A iniciar pelas liberdades políticas, há muito a representatividade dos 

cidadãos brasileiros foi relegada ao último plano a partir do desvio ético do processo 

eleitoral, com flagrante violação do direito ao voto.  

Valendo-se do poder financeiro como um dos mecanismos da retórica 

axiologicamente vazia e desapegada da verdade, não são raros casos de desvios 

comportamentais dos gestores do patrimônio público, mormente daqueles que 
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ascenderam ao poder pela via do mandato eletivo, como meros desdobramentos de 

alianças que precederam a própria investidura do agente no cargo público, como 

bem delineiam Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves90: 

 

Por certo, ninguém ignora que o resultado de um procedimento eletivo não 
se encontra unicamente vinculado às características intrínsecas dos 
candidatos vitoriosos. O êxito nas eleições, acima de tudo, é reflexo do 
poder econômico, permitindo o planejamento de uma estratégia adequada 
de campanha, com a probabilidade de que seja alcançada maior parcela do 
eleitorado. Esta receita, por sua vez, é originária de financiamentos, diretos 
ou indiretos, de natureza pública ou privada [...]. 
O dinheiro público é injetado em atividades político-partidárias com a 
utilização de expedientes de liberação de verbas orçamentárias, de 
celebração de convênios às vésperas do pleito, etc., fazendo que o 
administrador favorecido aufira maior popularidade, que reverterá para si, 
caso seja candidato à reeleição, ou para a legenda partidária a que 
pertença, alcançando os candidatos por ela apoiados [...] 
Tratando-se de financiamento privado, a imoralidade assume perspectivas 
ainda maiores. Estas receitas, em regra de origem duvidosa, não 
consubstanciam mero ato de beneficência ou um abnegado ato de 
exteriorização de consciência política. Pelo contrário, podem ser concebidas 
como a prestação devida por um dos sujeitos de uma relação contratual de 
natureza sinalagmática, cabendo ao outro, tão logo seja eleito, cumprir a 
sua parte na avença, que normalmente consistirá na contratação de 
pessoas indicadas pelos colaboradores para o preenchimento de cargos em 
comissão, na previsão de dotações orçamentárias ou na liberação de 
verbas destinadas a projetos de interesse dos financiadores, na contratação 
de obras e serviços sem a realização do procedimento licitatório, ou mesmo 
com a sua realização em caráter meramente formal, com desfecho 
previamente conhecido.91 

 

Se o financiamento de campanha, pública ou particular, levou à vitória no 

processo eleitoral, como esperar desses governantes a representação dos 

verdadeiros interesses dos governados se já se encontram imoralmente vinculados 

aos financiadores? A linha intelectiva permite projetar, sem perspectiva de erro, o 

comportamento a ser adotado pelo futuro agente público.  

A vinculação referida representa óbice intransponível por não permitir aos 

eleitores determinarem quem deve governar por meio da força de seus votos, cuja 

influência fica demasiado diminuída diante do poderio financeiro de quem financiou a 

campanha. 

Destaque-se que os próprios membros do Ministério Público carioca, autores 

da obra apreciada, não olvidaram a importância da retórica como instrumento de 

desmantelamento do processo eletivo ao afirmarem que “tais iniciativas, 
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normalmente encobertas com a retórica de que buscam aperfeiçoar a legislação de 

regência, bem demonstram os efeitos deletérios de um voto impensado, insensível 

ao passado do candidato e à sua degeneração moral”. 

Trata-se de uma verdadeira retórica adscritícia tão vasta a ponto de 

inviabilizar, em território brasileiro, a liberdade política em virtude da ausência de 

consciência coletiva desses governantes, que não encontrarão outro meio de 

atender às pressões de financiadores senão mediante a degradação do interesse 

público em prol da satisfação do interesse privado, como se a coisa pública fosse de 

ninguém, fruto indesejado do perverso ciclo de perpetuação da ignorância popular. 

O termo ignorância, aliás, remonta necessariamente à análise dos efeitos 

provocados pela retórica vazia nas oportunidades sociais como vertente da 

liberdade, deixando indubitável Amartya Sen a base de referência dessa liberdade 

no acesso à educação e saúde.  

Na pretensão de valerem-se da retórica para se perpetuarem no poder, faz 

com que a educação de qualidade, aquela capaz de despertar nos educandos o 

senso crítico e a capacidade de insurgência verdadeira, definitivamente não 

interesse aos governantes. 

Como “o poder de fazer o bem quase sempre anda junto com a possibilidade 

de fazer o oposto”92, os administradores públicos eleitos preferem ver-se não na 

condição de garantidores das liberdades substantivas dos administrados, mas como 

mantenedores de pessoas humanas em situação de meros recebedores passivos de 

benefícios. 

Exemplo emblemático da imposição da condição social de recebedor passivo 

de benefício é enxergado na forma rasa como se veiculam esses tipos de benesses 

públicas, despreocupada com o verdadeiro desenvolvimento da pessoa humana e 

fitada a paliativar situação emergencial. 

Sem embargo dos benefícios ocasionados pela distribuição de renda, 

ajudando na erradicação de parte da miséria, ainda que sem prova efetiva disso, 

porque a atuação é pautada apenas em dados estatísticos, a retórica, aqui, está na 

forma enganadora como esses benefícios são concretizados, pois não o são como 

política pública, conforme se veicula no discurso, e sim como política eleitoreira, 

como instrumento inolvidável na manutenção e perpetuação no poder. 
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Inabalável a característica político-cooptativa na forma de concessão de tais 

benefícios, os quais se transformam em moeda de barganha em todos os pleitos 

eleitorais, oportunidades em que os beneficiados se veem obrigados a votarem no 

candidato apoiado pela situação sob o auspício da possibilidade de revogação 

dessas benesses em caso de vitória da oposição.  

Essa vinculação velada do voto pela manutenção de benefícios é 

concretizada mediante o uso irresponsável da retórica axiologicamente vazia, pois 

se materializada sob a vagueza do argumento de “combater a miséria e erradicar a 

pobreza”.  

Ninguém nega a erradicação da pobreza e da marginalização, bem como a 

redução das desigualdades sociais e regionais, como fundamentos da República 

Federativa do Brasil, consoante mandamento constitucional previsto no artigo 3º, III, 

da Constituição Federal, e jamais se deve fazê-lo por questões morais e de 

comprometimento social, sem prejuízos das consequências por ato de ilegalidade e 

improbidade. O objeto de insurgência está em transformar esse fundamento 

constitucional em retórica indigna instrumentalizada em meio impositivo de obtenção 

de votos, como mecanismo de perpetuação no poder.  

Fosse outra a pretensão que não a perpetuatio, certamente esses benefícios 

concedidos às classes em tese menos favorecidas seriam erigidos à norma 

constitucional, ou seja, restariam assegurados diretamente pela Constituição Federal 

como cláusula pétrea na vertente dos direitos e garantias individuais (artigo 60, IV), 

pois não há mais discussão acerca da plena possibilidade jurídica de Emendas 

Constitucionais dilatadoras dos direitos e garantias individuais, só havendo óbice, 

imposto pela própria cláusula pétrea, de atos normativos pretensiosos em diminuí-

los, quando então seria o caso de invocação do princípio da proibição do retrocesso.  

Essa medida seria tranquilamente obtida se realmente desejada pelos 

detentores do poder, num momento de amplos e irrestritos enxertos constitucionais 

como o atualmente vivido, em que a Carta Fundamental é diariamente retalhada 

para incluir interesses outros que não essencialmente públicos.  

Colocada a concessão de tais benefícios sob o manto da cláusula pétrea 

constitucional, toda e qualquer autoridade eleita deverá respeitá-la como política 

pública de governo, quando então despir-se-á essa distribuição de renda da veste 

eleitoreira que hoje a fantasia. A partir desse momento, a retórica que veiculasse a 
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concessão dessas benesses distributivas como política de campanha estaria 

necessariamente apegada à verdade.  

Somente a previsão constitucional desses benefícios não basta, a despeito de 

representar uma conduta norteadora de efeitos indiscutíveis. Para além de 

empregar-lhe caráter de política de governo, seria necessário incluir os beneficiários 

em participações obrigatórias, com também obrigatória obtenção de mérito, em 

cursos – fundamentais, médios e superiores, ou apenas técnicos especializantes – 

como condição necessária à participação distributiva, sob pena de confundir-se, 

como ocorre atualmente, política pública de liberdades substantivas com meros 

repasses de benefícios. 

É a educação a garantidora maior da expansão da liberdade do cidadão 

pertencente às classes menos favorecidas, pois só a partir dela conferir-lhe-á 

condições indiscutíveis de igualdade cultural, econômico-financeira e de acesso às 

facilidades econômicas e oportunidades sociais, assegurando-lhe a dilatação na 

base de referência (conhecimento) para despertar-lhe o senso crítico. 

Enquanto o desenvolvimento social e cultural, em níveis insatisfatórios dos 

integrantes das classes desfavorecidas, continuar a ser usado como mecanismo 

eleitoral de êxito infalível, mais extensivos e incessantes serão os efeitos da retórica 

enganadora, contribuindo à ausência de consciência coletiva e à desintegração da 

consciência cívica da população, fatores que exigem um processo contínuo de 

aperfeiçoamento e que somente apresentam resultados satisfatórios a longo prazo. 

Da forma simplória e descomprometida com o desenvolvimento cultural como 

é materializada, a distribuição de riquezas em comento traz efeitos deletérios 

estigmatizantes dos benéficos, colocando-os em condição de total dependência 

partidária já constatada. 

Além disso, incute o ócio na mente do beneficiário que, acostumado às 

condições precárias e sem desenvolvimento educacional bastante para vislumbrar 

melhores horizontes, conforma-se em deixar de exercer qualquer tipo de trabalho 

para viver exclusivamente da renda oriunda da política distributiva. Aliás, se voltar ao 

trabalho e obtiver uma remuneração mínima – o que deveria necessariamente ser o 

próximo passo do beneficiado –, deixará de estar na faixa financeira do programa e, 

por evidente, será excluído da participação pública de renda. 

O que se vê, em verdade, é um programa fundado na retórica de erradicação 

da pobreza, porém, seu conteúdo demonstra forte índole partidária e motivadora do 
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desemprego voluntário, contexto que só é útil aos fins eleitoreiros e não para 

expandir as liberdades substanciais a quem tem direito a pessoa humana. Prova 

disso é que a pobreza persiste em todos os níveis e facetas. 

A pessoa humana desprovida de conhecimento educacional vê, em 

programas de tal jaez, oportunidade para manter um padrão mínimo de vida sem 

necessidade de trabalhar, quando então passará a ser alvo de outros 

comportamentos aproveitadores. 

De que vale o recebimento de quantia mensal ínfima oriunda de programas 

de distribuição de renda que, divorciado de qualquer carga valorativa educacional, 

exige, como forma de participação, a negação ao trabalho por meio do desemprego 

voluntário? De nada, senão para atender interesses políticos, máxime se 

lembrarmos que o desenvolvimento requer a remoção das principais fontes de 

privação da liberdade: pobreza, carência de oportunidades econômicas e destituição 

social, negligência dos serviços públicos e ausência de um sistema bem planejado 

de assistência médica e educação, ou, ainda, de instituições eficazes para a 

manutenção da paz e ordem locais. 

É curioso constatar a intensidade dos efeitos de uma retórica injusta sobre as 

classes menos favorecidas social e educacionalmente, transformando seus 

integrantes em verdadeiras massas de manobra cujo norte altera-se exatamente de 

acordo com os interesses políticos em voga, e isso fica ainda mais evidente em 

período eleitoral, quando então o pobre, o miserável, o desprovido do mínimo 

cultural, mais uma vez é utilizado, agora para vender seu voto a troco de objetos de 

valor ínfimo, mas que a receita mensal recebida não lhe possibilitou comprar, tudo 

isso terminando por se diluir num ciclo vicioso e numa mistura infalível que será 

esquecida, novamente, com o passar do tempo e um bom exercício de retórica 

política, calhando fivelata, mais uma vez, as precisas lições dos Promotores de 

Justiça demasiado referidas93: 

 

Povo ignorante não se insurge contra o agente corrupto, o agente corrupto 
desvia recursos públicos e os afasta das políticas de concreção da 
cidadania, o povo fica mais ignorante e dependente daquele que o lesou, 
sendo incapaz de romper o ciclo – quando muito, altera os personagens. 

 

                                                           
93 GARCIA; ALVES, 2011, p. 23. 
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Quem sabe esteja aqui a resposta à indagação de o porquê de ainda 

existirem tantas pessoas pobres e miseráveis no Brasil, ou seja, para garantir a 

manutenção das políticas eleitoreiras.  

Se tivéssemos de nos colocar num dilema insolúvel de escolhermos uma 

entre as cinco vertentes da liberdade para privilegiar, mesmo sabedores da 

necessidade de assegurá-las conjuntamente, sob pena mesmo de inutilizarmos 

todas, certamente a educação seria erigida à liberdade-mãe. 

Só o implemento de condições propiciantes do desenvolvimento educacional 

satisfatório permitirá aos cidadãos, além de todos os benefícios já expostos, exigir a 

necessidade de sinceridade de seus governantes, a liberdade de lidar com eles sob 

garantia de dessegredo e clareza. 

As garantias de transparência, como preconizado pelas lições do mestre 

indiano94, “têm um claro papel instrumental como inibidores da corrupção, da 

irresponsabilidade financeira e de transações ilícitas”.  

Fácil perceber que o despreparo educacional dos administrados objetam-lhes 

no uso da retórica vazia para se chegar ao fim maior de quem governa com 

desinteresse na preservação das liberdades substantivas da pessoa humana: a 

corrupção.  

Fábio Medina Osório95 define precisamente a corrupção como “uso indevido 

das atribuições públicas para obter benefícios privados”. 

A corrupção tem por origem desvio do poder político, que se distancia dos 

interesses dos governados para governar apenas em seu benefício ou de seus 

próximos96, preferindo a teoria substantiva ou objetiva em detrimento da relacional97. 

Indica o comportamento do agente público que transforma o poder lhe outorgado por 

lei para obter vantagem indevida para si ou terceiros, desprezando a planos últimos 

à legítima finalidade pública. Daí porque desvio de poder e enriquecimento ilícito são 

seus elementos caracterizantes. 

                                                           
94  SEN, 2012, p. 60. 
95  OSÓRIO, Fábio Medina. Teoria da improbidade administrativa: má gestão pública - corrupção - 

ineficiência. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 28. 
96  BOBBIO, 2014, p. 78. 
97  Bobbio (2014, p. 78) diferencia essas teorias do poder da seguinte forma: a) pela teoria 

substancial, o poder é concebido como uma coisa que se possui e se usa como um outro bem 
qualquer e para alcançar o objeto do próprio desejo; b) na teoria subjetiva o poder não é coisa, mas 
sim a capacidade do sujeito de obter certos efeitos, mormente o de influir na vida de outrem; e c) a 
teoria relacional estabelece que o poder deve ser estabelecido entre dois ou mais sujeitos, dos 
quais o primeiro obtém dos outros um comportamento que, em contrário, não teria, estando 
estritamente ligado ao conceito de liberdade. 
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Essa patologia social consiste na pior face do ato de improbidade, sendo 

espécie da qual essa é gênero, e não é fruto atual, mas sim reflexo dos desvios 

comportamentais praticados em situações passadas, constituindo mera continuação, 

conforme demonstra bem esse trecho doutrinário: 

 

Especificamente com relação ao Brasil, a corrupção tem suas raízes 
entranhadas na própria colonização do País. O sistema colonial português 
foi erguido sobre os pilares de uma monarquia absolutista, fazendo que 
Monarca e administradores se mantivessem unidos por elos eminentemente 
pessoais e paternalistas, o que gerou a semente indesejada da ineficácia. 
Não bastasse isto, tinham por objetivo comum o lucro desenfreado e, como 
única ação o desfacelamento das riquezas da colônia a si subjugada, sem 
qualquer comprometimento com ideais éticos, deveres funcionais ou 
interesses coletivos. Remonta a esta época a concepção de que a coisa 
pública é coisa de ninguém, e que sua única utilidade é satisfazer os 
interesses da classe que ascendeu ao poder [...] 
No início do Século XVIII, o contrabando douro, sempre acompanhado dos 
efeitos deletérios inerentes às práticas dessa natureza (v.g.: evasão 
tributária e corrupção), se disseminou mesmo no meio religioso. Era prática 
comum, dentre os denominados ‘frades renegados’, o transporte de ouro 
em pó no interior das estátuas de madeira que portavam, daí a expressão 
‘santinho do pau oco’ [...]   
Com a chegada da família real ao Brasil, a distribuição de honrarias e títulos 
de nobreza foi uma das formas encontradas por D. João VI para conquistar 
o apoio político e financeiro da elite local, variando a importância dos títulos 
conforme a intensidade do ‘apoio’ declinado à Coroa. Em apenas oito anos, 
D. João VI distribuiu mais títulos de nobreza que Portugal nos trezentos 
anos anteriores. Essa elite, destituída de valores éticos e movida pelo 
espírito de ‘troca’ (‘é dando que se recebe’), ascendeu ao poder e 
sedimentou um verdadeiro cancro na estrutura administrativa. O tesoureiro-
mor de D. João VI, Bento Maria Targini, um dos marcos da época, foi 
nomeado barão e depois visconde, sendo imortalizado nessa célebre 
quadrinha: ‘quem furta pouco é ladrão / quem furta muito é barão / quem 
mais furta e esconde, passa de barão a visconde’ [...] 
No início do século XIX as distorções comportamentais não permaneciam 
adstritas aos detentores de poder, já estando disseminadas no próprio 
ambiente social. Thomas Lindley assim se referia ao comportamento dos 
comerciantes baianos da época: ‘em seus negócios, prevalece a astúcia 
mesquinha e valhaca, principalmente quando efetuadas as transações com 
estrangeiros, aos quais pedem o dobro do preço que acabarão aceitando 
por sua mercadoria, ao passo que procuram desvalorizar o que terão de 
obter em troca, utilizando-se de todos os artifícios ao seu alcance. Numa 
palavra, salvo algumas exceções, são pessoas inteiramente destituídas do 
sentimento de honra, não possuindo aquele senso geral de retidão que 
deve presidir a toda e qualquer transação entre os homens’. Como se 
percebe, ética e honestidade não eram valores que gozavam de grande 
prestígio à época [...] 
A proclamação da independência preservou o cenário, limitando-se a 
modificar os atores. O tráfico negreiro, não obstante os múltiplos tratados e 
atos normativos firmados, por pressão inglesa, com o objetivo de prescrevê-
los, passou a dominar a rotina do Império. Eram medidas ‘para inglês ver’. 
Somente em 1850, quando os ingleses literalmente invadiram os portos 
brasileiros em busca de navios negreiros e ameaçaram afundar as 
embarcações que aqui aportassem é que o tráfico foi efetivamente abolido [...] 
Proclamada a República, onde os títulos nobiliárquicos foram proscritos, 
mas os civis do gabinete presidencial graciosamente elevados à categoria 



 
 

49 

de General de Brigada do Exército Nacional (Decreto de 25 de maio de 
1890), a paisagem foi dominada pelas fraudes eleitorais. Nesse período, 
representatividade política e legitimidade democrática não andavam de 
braços dados, prática que somente um século depois, com a informatização 
das eleições, começou a ser contida.98 

 

Foi justamente a reiteração de tais práticas, e por que não o refinamento 

delas, até os dias atuais a responsável pela “institucionalização da corrupção”, 

associando a corrupção às instituições. 

A corrupção, portanto, não ocorreu do vácuo existente ou do mero acaso, 

mas é essencialmente cultural. É, tal como o direito, um fato cultural, porém, de 

gênese negativa causadora de decomposição e apodrecimento do estado padrão 

normal ou esperado, uma verdadeira devassidão e perversão de hábitos e 

costumes. 

Esse fenômeno setorial rompe fronteiras e expande-se de forma desenfreada, 

porquanto associado à fragilidade dos padrões éticos dos agentes públicos num 

contexto social em que a obtenção de vantagens indevidas é vista como prática 

comum entre os cidadãos em geral, tornando-se a via mais rápida de acesso ao 

poder porque se alicerça em cifras. 

O combate à corrupção e a respectiva prevenção pressupõem a solidificação 

dos padrões éticos, o que só ocorre mediante a implementação de uma política 

educacional apta a atenuar as mazelas atuais e a depurar as gerações vindouras, 

estando aí o motivo pelo qual elegemos a educação como liberdade-mãe da pessoa 

humana. 

Elevando os padrões educacionais a níveis satisfatórios permitir-se-á ao 

cidadão descobrir a real dimensão da sua relevância na sociedade, passando a 

atingir um patamar de conhecimento que lhe assegurará melhor uso dos 

mecanismos colocados à sua disposição para insurgir-se contra a corrupção, pois  

 

[...] assim como a presença de comportamento corrupto encoraja outros 
comportamentos corruptos, a diminuição do predomínio da corrupção pode 
enfraquecê-la ainda mais. Quando se trata de alterar um clima de conduta, 
é alentador ter em mente o fato de que cada círculo vicioso acarreta um 
círculo virtuoso se a direção foi invertida”99. 

 

                                                           
98 GARCIA; ALVES, 2011, p. 4. 
99 SEN, 2012, p. 354. 
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2.1.6 O controle das fontes estatais: finalidade maior da retórica desvirtuada 

 

Desde os idos atenienses a democracia representa “o governo do povo, pelo 

povo e para o povo”. 

Sem embargo de o conceito de “governo” e “povo” sofrerem alterações 

significativas desde sua origem até a democracia contemporânea, não houve 

mudança de sua essência, apenas passando “o governo” a ser formado por um 

corpo de representantes eleitos e “o povo” constituído por todos os cidadãos no 

pleno exercício de seus direitos políticos, migrando essa forma de governo de direta 

para representativa, e isso em função da dimensão social atual completamente 

maior daquela então encontrada em Atenas. 

Portanto, a essência da democracia é o governo norteado pela vontade do 

povo manifestada direta ou indiretamente, por intermédio de representantes eleitos 

que, no Brasil, se dá na forma representativa, pois sua gênese está no direito de as 

pessoas participarem da vida política, ainda que indiretamente.  

Na modalidade representativa os cidadãos elegem representantes, 

delegando-lhes poder de decidir em seu nome as leis que deverão ser editadas, 

sempre fitado a atender os direitos do representados, concretizando os direitos 

fundamentais desses, daí o Estado Democrático de Direito, conceito afivelado a 

qualquer Estado que se aplica a garantir o respeito das liberdades civis, ou seja, o 

respeito pelos direitos humanos e pelas garantias fundamentais mediante 

estabelecimento de uma proteção jurídica. 

O Estado Democrático de Direito é caracterizado, assim, pela 

constitucionalização dos direitos fundamentais, cuja posse e exercício por parte dos 

cidadãos devem ser assegurados como forma de evitar o abuso do poder por parte 

dos governantes.  

Tendo por instrumento uma organização estrutural de normas previamente 

definidas e hierarquizadas, devidamente conjugadas pelos limitadores do exercício 

do poder político, os representantes eleitos buscam um modelo ideal de gerência de 

poder que servirá de parâmetro e de aval para atuação legítima do Estado, 

objetivando, sempre, o cumprimento de determinados valores universais como a 

dignidade humana, a paz social e a plena liberdade e igualdade substancial.  

Portanto, é a Lei Fundamental, servindo de fio de condução às leis 

infraconstitucionais, que dita os limites dos poderes dos representantes políticos, daí 
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a indispensável submissão de todos, incluindo principalmente os representantes, 

aos comandos normativos, sempre na acepção de que a lei – em todas as suas 

formas – representa a vontade popular, já que os cidadãos – o povo – são 

representados por outros cidadãos eleitos a quem é outorgado, entre outros 

poderes, o de legislar em nome e no interesse daquele.  

 

Os homens que detêm o poder são submetidos ao direito e unidos pelo 
direito, o que representa uma forma de garantir os cidadãos contra os 
desmandos do Poder Público, impondo a submissão deste a um quadro 
normativo geral e abstrato, disposto de forma prévia e que tem a função 
conformadora da atividade estatal. Identificada a submissão do Estado ao 
direito, tem-se o que os germânicos denominaram Estado de Direito..., que 
é o verdadeiro alicerce do positivismo jurídico, encontrando seu fundamento 
de validade na norma, sendo esta a fonte primária de sua existência e de 
todos os atos estatais. A esta concepção, no entanto, deve ser acrescido o 
elemento aglutinador dos valores e das aspirações que emanam do 
agrupamento, o que é reflexo da identificação do real detentor do poder: o 
povo. Com isto, integra-se o aspecto legal com os valores que o antecedem 
e o direcionam, ensejando o surgimento do Estado Democrático de 
Direito.100 

 

Portanto, a democracia, ostentada no Estado Democrático de Direito, exige 

dos governantes o exercício do governo pelo povo e para o povo, na modalidade 

representativa, sempre com observância irrestrita de leis editadas em 

compatibilidade vertical com a Constituição Federal para não desnaturar a essência 

da lei como vontade popular. É o caráter substantivo do princípio constitucional da 

legalidade. 

Não se pode negar, porém, que a democracia é reflexo de lenta evolução 

cultural pautada na contínua maturação da consciência popular, conclusão essa 

conducente à constatação de que o desenvolvimento da democracia tanto é maior 

quanto o for o nível de satisfatoriedade do desenvolvimento educacional no Estado. 

Sem necessitar discussões abissais, é possível denotar, pelo que já foi dito 

quanto ao descumprimento das liberdades substanciais, que o Estado Democrático 

de Direito no Brasil não ultrapassa as barreiras da retórica.  

Mas esse tópico ocupa-se da outra vertente do Estado Democrático de 

Direito: a que obriga a submissão de todos perante a lei, já que ela, originariamente, 

deve representar a vontade da maioria democraticamente reconhecida e, também, 

constituir-se na salvaguarda das liberdades individuais perante eventuais abusos do 

                                                           
100 GARCIA; ALVES, 2011, p. 70. 
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poder estatal. Assim o é porque “o Estado Democrático de Direito não se 

compatibiliza com a prática de atos discriminatórios ou arbitrários”101.  

No entanto, não é bem assim. 

Os reflexos da retórica enganadora, que se dá em desrespeito às liberdades 

substanciais já mencionadas, atingem em cheio a expressão do Estado Democrático 

de Direito que impõe a submissão de todos à lei, causando pensadamente a 

debilidade democrática como instrumento à facilitação e propagação da corrupção 

mediante o controle estatal das fontes jurídicas para atender interesses pessoais.  

Essa debilidade ocorre porque a corrupção, como resultado da não 

concretização da liberdade de transparência,  

 

[...] aproveita-se das limitações dos instrumentos de controle, da 
inexistência de mecanismos aptos a manter a administração adstrita à 
legalidade, da arbitrariedade de poder e da consequente supremacia do 
interesse dos detentores da potestas pública face ao anseio coletivo.... Esse 
estado de coisas, longe de se diluir com a ulterior transição para um regime 
democrático, deixa sementes indesejadas no sistema, comprometendo os 
alicerces estruturais da administração pública por longos períodos. Ainda 
que novos sejam os mecanismos e as práticas corruptas, os desvios 
comportamentais de hoje em muito refletem situações passadas das quais 
constituem mera continuação. Afinal, não é incomum a construção da 
seguinte lógica: se os meus antecessores lucraram, também eu hei de 
lucrar no poder.102 

 

Os intoleráveis índices de corrupção no Brasil são meros desdobramentos de 

práticas que remontam a séculos, daí porque desde a sua colonização viveu por 

poucas décadas com práticas democráticas. 

A pureza dos ideais da democracia brasileira restou deturpada por agentes 

que pretendem não apenas perpetuarem-se no poder, mas também, e 

principalmente, controlar as fontes jurídicas mediante a elaboração de leis ou atos 

para facilitar a prática corruptiva ou, pior, para atenuar as consequências legais 

desse comportamento, máxime com o enfraquecimento dos mecanismos de 

repressão. Logo, não basta deixar de submeter-se ao rigor da lei, sendo necessário 

aviltar os poderes constituídos e órgãos de investigação para, assim, limpar o 

caminho para concretização da corrupção, agora com a possibilidade de 

responsabilização legal diminuída, senão estérea. 

                                                           
101  MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade. 4. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012. (Estudos de Direito Constitucional). p. 83. 
102  GARCIA; ALVES, 2011, p. 8. 
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Assim é que o quadro de afronta à democracia assume perspectiva ainda 

mais dramática quando contextualizado no plano da atividade legislativa com o 

verdadeiro direcionamento da produção normativa por interesses menos nobres. 

 

As leis, em geral, ontologicamente voltadas ao bem-estar da coletividade, 
passam a satisfazer os interesses de grupos específicos, que financiam os 
parlamentares justamente com esse objetivo... Situação igualmente 
lamentável reside não na obtenção de vantagens indevidas a partir da 
produção normativa, mas no delinear as leis punitivas de modo a inviabilizar 
a apuração e a punição dos atos de corrupção anteriormente praticados. 
Tais iniciativas, normalmente acobertadas com a retórica de que buscam 
aperfeiçoar a legislação de regência, bem demonstram os efeitos deletérios 
de um voto impensado, insensível ao passado do candidato e à sua 
degeneração moral.103 

 

Essa prática é muito bem evidenciada atualmente com a Proposta de Emenda 

Constitucional n. 37, cujo objetivo é limitar o poder de investigação do Ministério 

Público, pretensão essa reiterada pelo Poder Legislador em total afronta à decisão 

do Supremo Tribunal Federal que, anteriormente, já havia se posicionado pela plena 

constitucionalidade da investigação por aquele órgão. 

Por trás da orientação da atividade legislativa está o apavoramento do 

representante corrupto em desviar-se da responsabilidade, fazendo-se mister 

lembrar que “a ausência de reprovação jurídica às condutas consideradas 

transgressoras ocasiona frustração das expectativas sociais e impunidade, 

deteriorando os valores democráticos”104. 

 

2.2 Esvaziamento Semântico do Interesse Público: Uso Excessivo da 
Indeterminabilidade de seu Conceito e falta de Racionalidade nos Atos de 
Governo 

 

2.2.1 Interesse público: conceito indeterminado ou determinável? 

 

Poucos temas no Direito Administrativo atual têm incitado tantas discussões 

no mundo acadêmico como o “interesse público”, notadamente porque decisões 

governamentais de alta envergadura têm sido tomadas sob o seu rótulo com 

demasiada progressividade, implicando numa alteração orgânico-conceitual que 

parte de verdadeira sacralização dele para chegar até sua defensível profanação.  

                                                           
103 GARCIA; ALVES, 2011, p. 11. 
104 OSÓRIO, 2010, p. 62. 
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Tratando-se de instituto de conceito de difícil determinação, sob o seu jaez 

propagam-se comportamentos subjetivos veiculadores de outros interesses que, 

apesar de não serem essencialmente públicos, valem-se desse status para 

projetarem incontáveis efeitos maléficos diretamente à população, desviando o 

interesse público da sua base de referência originária e de suas axiologias centrais, 

acabando mesmo por contrariar os valores nele imanados, num indiscutível 

esvaziamento semântico.  

O objetivo desse trabalho é, também, demonstrar a discussão desfocada da 

doutrina que, ao centrar os estudos sobre a existência ou não de uma efetiva 

supremacia do interesse público sobre o privado, acaba por desviar os olhos do 

verdadeiro problema: o esvaziamento semântico deliberado do interesse público 

pelo uso excessivo da indeterminabilidade de seu conceito. 

Penso que a discussão ganha em eficiência e qualidade ao buscar resgatar o 

verdadeiro significado, a essência mais pura, de “interesse público” e sua 

importância social na Administração Pública. 

Estabelecendo seu significado material poder-se-á, a partir daí, delinear os 

mecanismos necessários à contenção de seu uso excessivo pelos governantes e 

devolvê-lo aos trilhos dos valores que sempre o imanaram.  

Inolvidável a difícil atribuição de aferir conceitualmente o que seja “interesse 

público”, mormente porque o instituto ganhou densidade ao longo da história, sendo 

erigido a subprincípio constitucional. 

Sem adentrar a qualquer conceito, é possível, desde já, concluir que a noção 

de interesse público visa impor um norte ao administrador público, obstando-lhe o 

uso da máquina administrativa à satisfação de interesses ou sentimentos pessoais.  

Essa conclusão é extraída da relação inseparável da Administração com os 

princípios constitucionais da moralidade, da impessoalidade e finalidade pública 

estabelecida pela lei (princípio da legalidade administrativa), os quais derivam do 

próprio interesse público e, assim, não podem contrariá-lo. 

É da ligação genealógica dos referidos princípios constitucionais com o 

interesse público que surgiu a “supremacia do interesse público sobre o privado”, o 

qual será oportunamente objeto de aprofundamento. 
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Mas, como bem lembra Luís Roberto Barroso105, à aferição de interesse 

público não basta a mera previsibilidade normativa porque, além disso, “é preciso 

um fundamento ético para justificar e tornar legítima a atuação do administrador”.  

Vê-se, portanto, uma inarredável relação entre interesse público e ética.  

Várias teorias embrenharam-se no mister de conceituar delineadamente o 

interesse público, ora diferenciando o público do estatal, ora estabelecendo-lhe viés 

primário e secundário.  

De qualquer modo, a indeterminabilidade do conceito de interesse público não 

permite desviar os olhos de seu conteúdo, ao qual Marçal Justen Filho106 empresta 

consideráveis parâmetros à fixação: 

 

Não se confunde com o INTERESSE DE ESTADO, tanto que há interesses 
públicos não estatais, como o terceiro setor. O Estado Democrático é 
instrumento de realização dos interesses públicos, ou seja, o interesse 
público existe antes do Estado; 
Não se confunde com o INTERESSE DO APARATO ADMINISTRATIVO, 
havendo diferença entre o interesse público primário e o interesse público 
secundário; 
Não se confunde com o INTERESSE DO AGENTE PÚBLICO, elemento 
subjetivo; 
Não se confunde com o INTERESSE DA SOCIEDADE, pois o todo seria o 
mais considerado que a soma dos indivíduos, gerando a possibilidade de 
reconhecer como interesse público algo desvirtuado de qualquer interesse 
individual concreto; 
Não se confunde com o INTERESSE DA TOTALIDADE DOS SUJEITOS 
PRIVADOS, sob pena de acarretar a diminuição da minoria. 
São públicos os interesses que realizam os valores fundamentais 
indisponíveis, a exemplo da dignidade humana, sendo o interesse 
reconhecido como público por ser indisponível, não pode ser colocado em 
risco e porque sua natureza exige que seja realizado. 

 

Fácil concluir que, independentemente de toda a diferenciação traçada pela 

doutrina, interesse público é aquele realizador dos valores fundamentais 

indisponíveis, cuja natureza, por si só, exige concretização efetiva e afastamento 

de qualquer risco.  

O interesse público consiste, pois, na melhor realização possível, em vista da 

situação concreta a ser apreciada, da vontade constitucional dos valores 

fundamentais que à Administração cabe promover. 

                                                           
105  BARROSO, Luís Roberto. O Estado contemporâneo, os direitos fundamentais e a redefinição da 

supremacia do interesse público: novas reflexões. Fórum Administrativo, Belo Horizonte, v. 13,  
n. 148, p. 67-78, jun. 2013. 

106  JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 10. ed. São Paulo: RT, 2014. p. 150-164. 
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Sempre que houver, ainda que aparentemente, qualquer conflito entre 

possíveis interesses públicos, individuais ou meta-coletivos, o intérprete, o 

administrador ou o julgador deverá observar a dignidade humana como valor 

fundamental maior de todo o arcabouço constitucional.  

O estreitamento do interesse público com a dignidade humana justifica-se, 

principalmente, para evitar o uso do ser humano como mero meio de objetivos 

coletivos ou individuais. Logo, a concretização de política pública, ainda que 

importante, deverá ser preterida se comprometer a dignidade humana de uma única 

pessoa que seja. 

Assim, embora tenha conceito indeterminado, o conteúdo do interesse público 

é facilmente determinável porque traz imanente a ideia de preferência pela 

realização de direitos e garantias fundamentais e indisponíveis, máxime a 

preservação da dignidade humana, em detrimento de políticas públicas. 

Essa é a ideologia que deve nortear o administrador público para que a 

fixação de políticas públicas amolde-se aos valores fundamentais, e não esses 

àquelas. Para tanto, não poderá afastar-se da ética. 

Trata-se, pois, de instituto de conceito indeterminado, porém, de conteúdo 

perfeitamente delineado e, portanto, passível de aferir o que definitivamente não é 

interesse público, o que por si só seria hábil a afastar, de plano, qualquer tentativa 

de uso conceitual divorciado do conteúdo.  

O conceito de interesse público pode até ser cambiante no tempo e no 

espaço, mas seu conteúdo será sempre determinável e conferidor de acoplamento 

subsuntivo do comando legal em que previsto o interesse público e o substrato fático 

social.  

Qualquer ato administrativo que se desencontre do conteúdo do interesse 

público será necessariamente inválido.  

 

2.2.2 A existência ou não de uma supremacia do interesse público sobre o interesse 
privado: uma discussão estérea 
 

Juristas de escol como Marçal Justen Filho, Humberto Bargmann Ávila, Daniel 

Sarmento, Alexandre Santos de Aragão e Gustavo Binenbojm, amparados na 

indeterminabilidade de seu conceito, esgrimam a tese da impossibilidade jurídica de 

supremacia do interesse público sobre o privado, ora atribuindo-lhe gênese arbitrária 
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ou margem indeterminada de autonomia governamental, ora negando seu status 

principiológico, ora incompatibilizando-a com o postulado da proporcionalidade.  

Por outro lado, administrativistas de idêntica envergadura como Celso Antônio 

Bandeira de Mello, Maria Sylvia Zanella di Pietro, Fábio Medina Osório, Alice 

Gonzales Borges e José dos Santos Carvalho Filho não negam referido primado da 

supremacia e, fincando suas raízes no Estado Democrático de Direito e no princípio 

da legalidade administrativa, ressaltam a imprescindibilidade da posição de 

superioridade e de comando do Poder Público como condição à gestão dos 

interesses públicos postos em confronto, os quais representam o viés coletivo dos 

direitos individuais e garantidor da liberdade. 

Abstraindo-se daquilo que pode ser rotulado como acertos e desacertos dos 

renomados juristas citados, a solução da questão alusiva ao esvaziamento 

semântico em comento vai ao largo da “desconstrução” do interesse público ou da 

inatingibilidade de sua supremacia sobre o privado. 

Tanto é assim que, embora defensores de teses opostas, os referidos juristas 

concordam que a melhor solução para cada problema político-social é sempre 

aquela apta a promover em maior escala os interesses dos membros da sociedade. 

Daniel Sarmento107, ferrenho oposicionista à referida supremacia, reconhece 

a necessidade da instituição de prerrogativas para a Administração Pública ou da 

viabilidade de restrição a direitos individuais com fundamento em interesses 

coletivos.  

Marçal Justen Filho, de igual modo, emprestou seguros parâmetros à 

extração do conteúdo de interesse público, conforme já apontado prescritivamente, 

embora defenda com veemência a ausência de tal conteúdo. 

Humberto Ávila108, em que pese defender a mesma linha ideológica de Daniel 

Sarmento, também coloca o interesse público como finalidade fundamental da 

atividade estatal e a posição privilegiada de alguns órgãos administrativos 

relativamente aos particulares. 

De se ver que os doutrinadores, mesmo defendendo posicionamentos 

contrapostos, possuem alguns pontos de convergência concernentes ao papel da 

                                                           
107  SARMENTO, Daniel. Interesse público versus interesses privados: desconstruindo o princípio 

da supremacia do interesse público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 23-116. 
108  ÁVILA, Humberto. Repensando o “princípio da supremacia do interesse público sobre o 

particular”. Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, v. 24, p. 159-180, 1998. 
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Administração Pública de equalizar o interesse público com os demais interesses 

sociais trazidos à consideração.  

 Cabe ao Estado, portanto, a defesa do interesse público valendo-se de 

estrutura normativa e fisicamente adequada para tanto e tendo que, em 

determinadas situações, fazer prevalecer um interesse conceituado de público em 

detrimento de outros desprovidos desse caráter, o que, contudo, não implica em 

concluir que tal prevalência deva ocorrer em qualquer situação, mas tão somente 

naquelas em que efetivamente busca-se a realização de interesses fundamentais 

indisponíveis. 

 Nunca houve, nem nunca deverá haver, prevalência total e absoluta do 

interesse público sobre o privado, menos ainda no contexto político como o atual, na 

qual referido interesse é alegado excessivamente e divorciado das bases fundantes 

de seu conteúdo.  

 Igualmente nunca deveria haver confusão entre interesse público com as 

manipulações e desvirtuamentos deles em favor do autoritarismo retrógrado. 

 O que deve ser primado é uma direção finalística à Administração Pública e 

aos agentes públicos, ou seja, uma atuação fitada no controle daquela em 

detrimento de interesses particulares sem fundamentalidade. E essa gestão de 

interesses em confronto imprescinde de uma posição de superioridade e de 

comando do Poder Público.  

 A esterilidade da discussão é extraída da conclusão de que ou o 

comportamento administrativo-governamental visa a efetivamente concretizar 

direitos e garantias fundamentais (interesse público em sua essência) e, então, 

sobrepor-se-á a qualquer outro que não ostente idêntica natureza, ou o ato 

administrativo praticado é inválido por desviar-se da axiologia central do interesse 

público e, portanto, não terá prevalência sobre qualquer outro direito. 

 A discussão a ser travada, portanto, não está na forma (supremacia ou não 

do interesse público sobre o interesse privado), mas sim no conteúdo, ou seja, no 

verdadeiro e insofismável significado do interesse público como aquele hábil a 

instrumentalizar a efetiva e desejada concretização de direitos fundamentais. 

 Sendo visceralmente público, prevalecerá sobre qualquer outro. Não sendo, 

incogitável será qualquer pretensão de predileção.  
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2.2.3 Indeterminabilidade do conceito de interesse público e discricionariedade 
administrativa: uma relação perigosa 
 

Discricionariedade administrativa 

 

[...] é a margem de “liberdade” que remanesça ao administrador para eleger, 
segundo critérios consistentes de razoabilidade, um, dentre pelo menos dois 
comportamentos, cabíveis perante cada caso concreto, a fim de cumprir o 
dever de adotar a solução mais adequada à satisfação da finalidade legal, 
quando, por força da fluidez das expressões da lei ou da liberdade conferida 
no mandamento, dela não se possa extrair objetivamente uma solução 
unívoca para a situação vertente.109 

 

Nenhum legislador constitucional, originário ou derivado, e infraconstitucional, 

é dotado de onisciência, cabendo-lhe, portanto, apenas definir em bases normativas 

os valores fundamentais a serem preservados, sem deles exigir-se o esgotamento 

das situações concretas plausíveis de enquadramento legal. Vem daí a importância 

da discricionariedade administrativa ao administrador público para, segundo critérios 

de oportunidade e conveniência, utilizar argumentos próprios para avaliar e decidir 

qual a política pública que melhor atenda aos anseios sociais urgentes, cuja 

realização visou a Constituição Federal atingir. 

Por consequência lógica do Estado de Direito, a atuação discricionária deve 

enquadrar-se verticalmente a parâmetros de legalidade submissos aos termos 

constitucionais, de modo que a lei e os atos normativos inferiores respeitem as 

diretrizes fundamentais estabelecidas pelo Texto Constitucional. É nesse cenário 

que se encontra o administrador público, do qual não pode alargar-se porque as 

atividades administrativas devem expressar a vontade geral fixada naquele 

documento monumental. 

Essa margem de liberalidade, no entanto, encontra limites justamente nos 

próprios valores fundamentais formadores do conteúdo do interesse público, 

encontrando perfeita conformação com eles. Disso conclui-se que a 

discricionariedade administrativa serve única e exclusivamente para proporcionar, 

em cada caso concreto, a escolha da política pública ótima, aquela efetivamente 

capaz de concretizar os direitos fundamentais que integram o conteúdo essencial de 

interesse público.  

                                                           
109 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 31. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2014. p. 990. 
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A discricionariedade administrativa, quando se encontra com expressões 

recobradoras de conceitos vagos e indeterminados – como é o caso do conceito de 

interesse público –, pode expressar-se pela prática ou não de determinado ato à luz 

de determinada situação, pela opção quanto à forma que revestirá o ato, pela 

providência a ser tomada, ou, principalmente, pelo momento adequado para eleição 

de determinada política pública. Esse último viés é o que mais interessa ao presente 

trabalho por guardar conformação de afeto direto com o conteúdo de interesse 

público adotado, logo, a discricionariedade aqui realçada será a oriunda do comando 

da norma, o qual atribui ao gestor público a competência para resolver sobre qual 

será a medida mais satisfatória perante as circunstâncias sociais analisadas. 

 No campo da concretização, tem-se que a preferência pela adoção de um 

conceito indeterminado de interesse público na eleição de políticas públicas, em 

desconsideração absoluta ao seu conteúdo determinável ou determinado, fazia 

surgir indevidamente um campo fértil à discricionariedade administrativa atrelada à 

vontade, ao domínio do administrador, porquanto a indeterminação do conceito não 

autorizava, por si só, o uso da discricionariedade. Havendo indeterminação do 

conceito seguida de definição do conteúdo, o que havia era meramente uma 

questão interpretativa, e não discricionariedade propriamente dita. 

No entanto, a evolução do direito administrativo e dos fatos sociais correlatos 

não recomenda mais a ideia de discricionariedade como mera suposição de que, entre 

as alternativas comportadas pela norma em abstrato, quaisquer delas são de indiferente 

aplicação no caso concreto, igualando-as à faculdade do administrador público. 

Essa evolução também produz efeitos em relação aos conceitos 

indeterminados – como é o caso do interesse público –, que deixarão de ser 

estranhos ao tema da legalidade, como se vê nas lições de Celso Antônio Bandeira 

de Mello110: 

 

Seria equivocado supor que não se propõe questão de discricionariedade 
ante o tema dos conceitos vagos, sub color de que apreender-lhes o sentido é 
operação mental puramente interpretativa da lei, logo, ato da alçada do 
Judiciário, por ser mera intelecção da lei, algo, pois, absolutamente distinto do 
ato de volição (único que traduziria discricionariedade) consistente em fazer 
uma opção administrativa de mérito, segundo critérios de conveniência e 
oportunidade, por um dentre dois ou mais comportamentos igualmente 
ensejados pela norma aplicanda. As premissas componentes do raciocínio 
certamente são verdadeiras, mas não postulam a exclusão extraída.  

                                                           
110  BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Discricionariedade e controle judicial. São Paulo 

Malheiros. 2. ed. 2012. p. 24. 
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Deveras, a apreensão do significado dos conceitos imprecisos é, sem 
dúvida, um ato de intelecção e ao Judiciário assiste praticá-lo para 
interpretar a lei. As decisões de mérito são, induvidosamente, atos volitivos, 
decididos segundo critérios de conveniência e oportunidade, que traduzem 
opção por dois ou mais comportamentos comportados pela norma a ser 
aplicada. Daí não se segue entretanto que só nesta segunda hipótese 
esteja a Administração a exercer atividade discricionária.  
Do que se expôs neste tópico resulta que a noção de discricionariedade não 
se adscreve ao campo das opções administrativas efetuadas com base em 
critérios de conveniência e oportunidade- tema concernente ao mérito 
administrativo. Certamente o compreende, mas não se cinge a ele, pois 
também envolve o tema da intelecção dos conceitos vagos. Resulta, pois, 
que são incorretos – por insuficientes – os conceitos de discricionariedade 
que a caracterizam unicamente em função do tema do “mérito” do ato 
administrativo, isso é, da “conveniência ou oportunidade do ato”.  

 

Com a evolução do instituto, operações mentais, intelectivas ou volitivas, 

convergem para os mesmos efeitos jurídicos integrantes da discricionariedade, de 

modo a ser possível ao Judiciário aferir tanto a apreensão pela Administração 

Pública da significação textual dos conceitos indeterminados como a opção de 

conveniência e oportunidade divorciadas do desvio de poder. 

Assim, não se pode afastar o controle da legalidade do ato verificando se a 

intelecção das palavras normativas, trazidas por conceitos vagos e indeterminados, 

foi ou não desbordante do campo significativo possível à luz da acepção corrente 

que tenham em dada sociedade.  

Como dito alhures, o objeto desse tópico é a discricionariedade no comando 

da norma, aquela impositiva do dever de adotar a melhor solução, não aceitando do 

administrador público outra conduta que não seja aquela capaz de satisfazer 

excelentemente a finalidade constitucional plasmada na lei que, em se tratando de 

interesse público, é a realização concreta dos direitos fundamentais, conforme bem 

prelecionado: 

 

É de presumir que, não sendo a lei um ato meramente aleatório, só pode 
pretender, tanto nos casos de vinculação, quanto nos casos de discrição, 
que a conduta do administrador atenda excelentemente, à perfeição, a 
finalidade que a animou. Em outras palavras, a lei só quer aquele específico 
ato que venha a calhar à fivelata para o atendimento do interesse público. 
Tanto faz que se trate de vinculação, quanto de discrição. O comando da 
norma sempre propõe isto. Se o comando da norma sempre propõe isto e 
se uma norma é uma imposição, o administrador está, nos casos de 
discricionariedade, perante o dever jurídico de praticar, não qualquer ato 
dentre os comportamentos pela regra, mas, única e exclusivamente 
aquele que atenda com absoluta perfeição à finalidade da lei.111 

                                                           
111 BANDEIRA DE MELLO, 2012, p. 25, grifos nossos. 
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Trazendo as lições doutrinárias ao comando da norma pretendido pelo 

trabalho, a discricionariedade afeta à realização do verdadeiro interesse público está 

para com o fim assim como a discricionariedade afastada daquele está para com a 

vontade. “O fim, e não a vontade, domina as formas de administração. 

Administração é atividade de quem não é senhor absoluto. Na administração o dever 

e a finalidade são predominantes; no domínio, a vontade”112 

 A forma lícita e escorreita de discricionariedade é aquela afeta à finalidade e 

ao dever, ao passo que o modelo desvirtuado encontra seus fundamentos na 

vontade e no domínio.  

Ao optar pelo uso da indeterminabilidade do conceito, ao invés da 

determinabilidade do conteúdo, o administrador público empresta ao “interesse 

público” um caráter eminentemente subjetivo para eleger qualquer uma  

das hipóteses abstratamente comportadas pela norma, e não aquela passível  

de obter o comportamento ótimo almejado pelas regras fundantes fixadas  

na Constituição Federal. 

Nada mais tóxico à realização dos direitos fundamentais, integrantes que são 

do conteúdo do interesse público, do que a preferência pela indeterminabilidade de 

seu conceito veiculado pela discricionariedade pautada unicamente na vontade e no 

domínio do gestor público.  

Essa relação resplandece perigosa porque dela nasce o arbítrio travestido de 

discricionariedade, a vontade substituidora da finalidade, o domínio em lugar da 

administração.  

Esse perigo é inimaginavelmente densificado e estendido no contexto político 

brasileiro de dominação do Poder Legislativo pelo Poder Executivo causado pelo 

controle partidário da oposição nas Casas Legiferantes, com consequente exercício 

de autoridade plena pelo Chefe daquele e inevitável crise de representatividade daí 

advinda, acabando a política em degenerar-se em um grupo fechado, interessado 

somente na partilha de ministérios e no atendimento de interesses dos apoiadores 

partidários, passando as leis a não mais representar a vontade da soberania popular, 

mas apenas instrumento na busca do interesse fracionário e da vantagem patrimonial. 

Quando se discute a eleição de políticas públicas, a extensão da 

discricionariedade é limitada somente a preencher o campo de indeterminação 

                                                           
112 Cirne Lima apud BANDEIRA DE MELLO, 2014, p. 994.  
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normativa a fim de satisfazer, do modo ótimo pretendido constitucionalmente, o 

interesse público em sua essência: a concretização de direitos e valores 

fundamentais.  

A liberdade administrativa não significa liberdade de eleição entre indiferentes 

jurídicos, mas sim o dever jurídico funcional (questão de legitimidade e não de 

mérito) de acertar, ante a configuração do caso concreto, a providência ideal capaz 

de atingir com exatidão a finalidade da lei para satisfazer o interesse público, e não o 

do administrador.  

Do contrário, o empréstimo de subjetivismo, ocasionado pelo uso excessivo 

da indeterminabilidade do conceito de interesse jurídico e pela eleição de qualquer 

das hipóteses abstratamente previstas na lei em detrimento da melhor, longe de 

concretizar os valores fundamentais norteadores, ocasionará verdadeiro 

esvaziamento deles e inevitável desidentificação constitucional da política pública 

adotada. 

 

2.2.4 Esvaziamento semântico do interesse público pela veste oportunista da 
discricionariedade 
 

Inegável que o interesse público plasmou-se na supremacia sobre o interesse 

privado, surgindo, no final do século XVIII, com o objetivo de reagir contra a 

concepção liberal e fundando-se na irredutibilidade do bem comum à soma dos bens 

individuais. 

Representava, assim, o bem da totalidade e, uma vez alcançado, erigia-se ao 

bem das partes. 

Seu apogeu veio com o Estado Social, no fim do século XIX, passando a ter 

uma identidade ainda mais próxima do “bem comum”, fincado que estava na 

preocupação com a dignidade humana.  

Refulgurou-se justamente para voltar-se contra o liberalismo, apresentando-se 

como fundamento de limitação do poder político em contraponto axiológico àquele 

regime, corrigindo desigualdades por ele geradas. Passou a ter veste substantiva 

expressa pela lei material, ato normativo realmente representante da vontade 

popular e melhor amoldável ao Estado de Direito. 

A supremacia do interesse público sobre o privado lastreou todo o Direito 

Administrativo. Houve indiscutível sacralização desse instituto, designando a 
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impossibilidade de qualquer outro interesse de se sobrepor ao público, como bem 

destacado pelo eminente Professor Celso Antônio Bandeira de Mello113: 

 

Trata-se de verdadeiro axioma reconhecível no moderno direito público. 
Proclama a superioridade do interesse da coletividade, firmando a 
prevalência dele sobre o do particular, como condição, até mesmo, da 
sobrevivência e asseguramento desse último. 

 

A estabilidade conceitual e principiológica do interesse público supremo, no 

entanto, começou a ser questionada por respeitadíssimos administrativistas 

brasileiros, que o veem veiculado por meio de conceito jurídico indeterminado. 

Humberto Ávila114 coloca a indeterminabilidade do conceito de interesse 

público como um dos óbices à aludida supremacia sobre o interesse privado.  

Na mesma linha, Marçal Justen Filho115 defende a ausência de conteúdo do 

“interesse público”. 

Até mesmo a Professora Alice Gonzales Borges, defensora da supremacia do 

interesse público sobre o privado, entende que, “dentre os conceitos jurídicos 

indeterminados invocáveis no direito público, é o interesse público o de mais difícil 

determinação”116. 

Sem embargo da esterilidade da discussão acerca da efetiva existência ou 

não de uma supremacia do interesse público sobre o privado, como adiantado 

alhures, a denunciada indeterminabilidade foi potencializada no cenário político do 

“Florão da América” porque o interesse público encontrou-se com o viés distorcido 

da discricionariedade, aquele divorciado do comando da norma. 

Assim, referida indeterminabilidade, veiculada mediante discricionariedade 

desatada do comando da norma, erigiu-se à responsável pela verdadeira tentativa 

de profanação e de esvaziamento semântico do interesse público, passando os 

governantes e administradores a adotar medidas sempre “em nome desse 

interesse”, acarretando confusão e desastradas consequências, implantando 

“conflitualidade patológica, consubstanciada no chamado desvio de poder, que 

                                                           
113  BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2009. p. 69. 
114  ÁVILA, 1998, p. 97-118. 
115  JUSTEN FILHO, 2014, p. 150-164. 
116  BORGES, Alice Gonzalez. Interesse Público: um conceito a determinar. Revista de Direito 

Administrativo, São Paulo, v. 205, n. 3, p. 109-116, jul./set. 1996.  
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significa o maior descompasso entre o interesse público e o interesse do 

governante”117. 

Esse uso excessivo do que se conceituou denominar “indeterminabilidade” 

aproximou o interesse público ao conceito de autoritarismo, passando a veicular, sob 

esse rótulo, a realização de interesses consagrados apenas em ideários 

ocasionalmente agregadores de considerável número de adeptos, mesmo ao custo 

do uso do ser humano como meio a tais interesses, que nada têm de público. 

Transformando a “indeterminabilidade” conceitual do interesse público em 

“margem de discricionariedade”, os governantes passaram a refugiar-se no princípio 

da supremacia em voga para, após praticar verdadeiras barbáries aos direitos 

fundamentais, evitar o controle de seus atos pela sociedade e eliminar a 

possibilidade de crítica. 

Os administradores públicos descobriram que a invocação de um “interesse 

público”, ainda que meramente formal porque deitada exclusivamente na 

indeterminabilidade de seu conceito, blinda os desmandos estatais do controle, 

permitindo-lhes fazer o que melhor lhes convier com a coisa pública sem 

necessidade de comprovação de ser aquilo, efetivamente, mais compatível com a 

democracia e com a conveniência coletiva ou mais coerentes com as necessidades 

sociais dos cidadãos brasileiros.  

Passaram, pois, a eleger, entre as hipóteses abstratamente previstas nos 

comandos legais, aquelas incapazes de satisfazer otimamente os valores 

constitucionalmente consagrados, transformando a liberdade administrativa em 

liberdade de indiferentes jurídicos. 

À sedimentação dessa conclusão basta a análise de alguns comportamentos 

governamentais atuais na administração pública brasileira. 

Com efeito, o Brasil é caracterizado, atualmente, por possuir um sistema de 

saúde pública digno de deploro, sem estrutura mínima de atendimento e tratamento 

dos doentes e necessitados, independentemente de esses residirem em rincões 

afastados ou em localidades menos ermas e/ou situadas em grandes centros. 

Virou rotina veículos de imprensa noticiarem a situação de pessoas com a 

saúde debilitada aguardando atendimento médico por período tão dilatado que, não 

raramente, acabam perdendo a vida na fila de espera. Quando, enfim, o 

                                                           
117 BORGES, 1996, p. 115.  
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atendimento surge, são mantidos em condições precárias e indignas, alojados, na 

maioria das vezes, em corredores hospitalares. 

À luz de todo esse contexto, a Administração pública prefere desviar os olhos 

para o foco do verdadeiro problema e, pautada numa discricionariedade oportunista 

– porque desapegada do comando legal –, iniciar importação de profissionais na 

área da saúde como se tal conduta fosse hábil a suprir a falta de estrutura.  

Muitos desses profissionais ainda vão constatar o engodo em que foram 

colocados somente quando chegam ao Brasil, e isso a custo de repasses públicos 

altíssimos ao governo do Estado de origem deles, em prejuízo do erário público.  

Essa medida administrativa irracional recebe o indevido rótulo de “interesse 

público” e, ainda, é utilizada como uma das principais campanhas políticas da situação.  

A educação, lamentavelmente, segue a mesma má sorte.  

Índices reduzidíssimos de alfabetização, acrescidos de precárias estruturas 

escolares, com falta de simples carteiras e de material didático, bem ainda péssima 

remuneração dos professores, colocam nosso país em situação mundialmente 

vexatória, chegando a existir determinados lugares denominados de “escola” que 

sequer dispõem de banheiro público destinado aos alunos e professores.  

A segurança pública há muito deixou de fazer jus ao rótulo, pelo menos em 

lugares sabidamente de maior índice de criminalidade e submetidos ao controle do 

“estado paralelo”. O tráfico de entorpecentes transformara-se no câncer social, 

dizimando muitos valores outrora assegurados e defendidos como inatingíveis. 

Todas as medidas ao seu combate são meramente paliativas, havendo por parte 

das autoridades consciência da impossibilidade de combate efetivo e exitoso. 

Por fim, a otimização e eficiência organizatória do “estado paralelo” impõe, no 

seio das autoridades públicas, uma sensação de conformação com a situação. 

Todas essas mazelas têm sua publicidade e alcance manipulados por órgãos 

estatísticos controlados pelo próprio governo, inclusive no que atine ao desemprego, 

cuja verdadeira situação é mascarada com inclusão, como se empregados 

estivessem, de pessoas beneficiadas por política pública concedente de remuneração 

mensal ininterrupta e perene que não exige qualquer qualificação técnica, cultural ou 

profissional em troca, criando-se um sistema de controle desses beneficiados pautado 

no desestímulo ao estudo e ao trabalho, fazendo-os reféns do próprio governo que, 

nas próximas eleições, barganha o voto pela manutenção de tal situação. 

Como a essas pessoas não são oferecidas oportunidades efetivas de melhora 

no respectivo nível sociocultural, colocando-as em situação de verdadeira 
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dependência estigmatizante, institui-se um verdadeiro “aphartaid social” que serve 

apenas para transformá-las em presas fáceis dos interesses politiqueiros. 

Diante de todos esses problemas sociais crônicos e patológicos, a 

Administração pública mostra-se criativa em apresentar mais uma vertente do 

“interesse público” vazio: esgrima a tese de insuficiência orçamentária veiculada por 

meio da “reserva do possível”. 

Paradoxalmente, no entanto, e sempre se alegando a realização do “interesse 

público”, bilhões de reais são destinados à construção de estádios de futebol para 

sediar evento mundial dessa categoria, sem contar outros tantos desviados na 

modalidade de superfaturamento.  

Salvo raras exceções, é difícil não identificar qualquer ligação entre os sócios-

proprietários das empresas contratadas para tais obras e a eleição do governante 

contratante.  

A deficiência estrutural portuária, ferroviária e rodoviária do país é endêmica, 

não havendo mecanismos céleres e efetivos de escoamento da produção agrícola, 

circunstância implicadora do encarecimento do transporte que, por vezes, chega a 

custar valor igual ou superior ao da própria carga.  

A despeito disso, o governo brasileiro, mais uma vez lastreado na 

indeterminabilidade do conceito de “interesse público”, doou, por meio do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Social, US$ 1.092.000.000,00 (um bilhão e noventa e 

dois milhões de dólares) ao governo cubano para implantação da Zona de 

Desenvolvimento Especial de Porto de Mariel118. 

Nos anos de 2012 e 2013, o Brasil doou entre 9 (nove) e 10 (dez) milhões de 

dólares aos refugiados da Palestina, comportamento que causou espécie até 

mesmo ao governo Francês, o qual manifestou-se aduzindo tratar-se do primeiro 

país em desenvolvimento e o primeiro do grupo dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, 

China e África do Sul) a ter tão alto nível de contribuição119. 

Em 21 de outubro de 2013, a revista VEJA denunciou a doação, pelo Brasil, 

de US$ 6.000.000.000,00 (seis bilhões de dólares) ao governo de Angola120. 

                                                           
118  ROSA, Vera. Em Havana, Dilma acatará embargo dos EUA a Cuba. O Estado de S. Paulo, 27 

jan. 2014. p. A 11. Caderno Internacional. 
119  RODRIGUES, Théa. Brasil doa alimentos para 5 milhões de refugiados palestinos. Portal 

Vermelho, 29 mar. 2014. Disponível em: <www.vermelho.org.br/noticia/238969-9>. Acesso em: 
12 maio 2015. 

120  Revista Veja. Notícia publicada no dia 21 de outubro de 2013, no site www.revistaabril.com.br/veja. 

http://www.revistaabril.com.br/veja
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Esses vultosos recursos poderiam, senão dizimar, pelo menos minimizar 

drasticamente as mazelas em comento, colocando o cidadão brasileiro 

significativamente em situação, aí sim, de dignidade humana. 

A irracionalidade nos atos do governo é assustadoramente manifesta e 

emblemática, e, quando questionada, é sempre estribada no “interesse público”, 

sem qualquer preocupação com a efetiva demonstração de atenção ao conteúdo 

determinado desse conceito indeterminado: a concretização dos direitos 

fundamentais.  

Esses exemplos bem revelam o esvaziamento semântico deplorável do 

interesse público, sendo substituído pelo “utilitarismo”, tal como ocorrera no Estado 

Liberal.  

A doutrina do “conceito indeterminado” do interesse público serve bem aos 

desmandos governamentais, situando aludido instituto estritamente no campo da 

discricionariedade administrativa divorciada do comando legal, e, por consequência, 

retira qualquer valor de seu conceito.   

A discricionariedade distanciada do comando legal ganha veste oportunista e 

propicia aos governantes instrumento hábil a emprestar ao conceito indeterminado 

de “interesse público” o condão de sobrepor-se ao sentido que razoavelmente se 

lhes reconhece em dado meio social. 

Olvidam os administradores públicos que a interpretação do conceito fluído de 

“interesse público” deva ser feita contextualmente, ou seja, em função de outros 

fatores, do plexo total das normas jurídicas, tendo por ápice sempre os valores 

fundantes constitucionalmente reconhecidos.  

Passam a adotar, como regra, a interpretação de uma norma de direito 

tomando-a como um segmento absolutamente isolado, apreendendo o significado 

de uma parte sem antes abrigar ao menos uma noção do que seja o todo, e isso 

porque interpretam o “interesse público” desligado do contexto constitucional e da 

realidade social que assola o país. 

Se a saúde, a educação, a segurança e a infraestrutura, estrategicamente 

elencadas como princípios fundamentais (artigo 1º, III, da CF) e objetivos 

fundamentais (artigo 3º, II, III e IV, da CF) da República Federal do Brasil, estão em 

situação precária e deplorável, então não podem os governantes eleger outras 

prioridades entre as abstratamente previstas no infinito mar de normas 

infraconstitucionais. 
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É que a discricionariedade oriunda do comando normativo tem a realidade 

social como baliza suplementar à liberdade administrativa. Logo, se a finalidade 

pública plasmada na Constituição Federal é a dignidade da pessoa humana, a 

erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades sociais e 

regionais e a promoção do bem de todos, sem qualquer forma de discriminação, é 

inválido qualquer outro ato normativo infraconstitucional que estabeleça primazia de 

outros interesses enquanto aqueles não forem suficientemente atendidos mediante 

propiciação de condições dignas de saúde, segurança, educação e infraestrutura.  

Esse uso exacerbado da indeterminabilidade do conceito de “interesse 

público”, mediante a utilização de discricionariedade oportunista, retira do efetivo e 

verdadeiro interesse público os valores constitucionais referidos que o integram, 

num indisfarçável esvaziamento semântico utilizado apenas à salvaguarda dos 

interesses dos administradores, e não dos administrados. 

 

2.2.5 A verdadeira essência do interesse público: instrumento de concretização da 
democracia e do direito fundamental à boa administração pública 
 

Em seu caráter substantivo, o interesse público há de ser encarado como 

caminho a nortear o administrador na concretização dos direitos fundamentais 

constitucionalmente assegurados.  

É na realização material do conteúdo do interesse público que repousa o 

direito fundamental à boa administração pública, o qual é facilmente extraível do 

arcabouço constitucional brasileiro como a gestão caracterizada por valer-se da 

dialogicidade, transparência, imparcialidade, eficiência, probidade e serviência à lei 

como instrumentos concretizadores dos direitos e garantias fundamentais basilares 

da República Federativa do Brasil. 

Não é demasiado ressaltar que o rol de direitos fundamentais em nossa 

Constituição Federal é inexaustivo, notadamente porque a abertura propiciada pelo 

parágrafo 2º do artigo 5º da Carta da República permite, sem qualquer óbice, o 

reconhecimento de outros direitos que sirvam de fundamentalidade aos demais.  

O direito à administração pública respeitadora da legalidade, probidade, 

imparcialidade, transparência e eficiência é denotado do próprio caput do artigo 37 

daquele Documento Fundamental, o qual irradia à gestão administrativa os 

princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. 
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O viés dialógico, representado pela participação da sociedade na 

administração da coisa pública, vai além do simples asseguramento do contraditório 

e da ampla defesa encartados nos incisos LVI e LXXVIII do artigo 5º da Constituição 

Federal, passando pelo que se conhece como a essência da democracia: a efetiva 

participação popular. 

Já o direito à administração pública responsável encontra respaldo no inciso 

LXXIII do artigo 5º e no parágrafo 6º do artigo 37, ambos da Carta da República. 

O verdadeiro conteúdo material-substantivo veiculado pelo interesse público é 

a moralização da atividade pública pelo respeito aos valores acima elencados, 

fitados exclusivamente à concretização dos direitos fundamentais.  

O primeiro passo à referida moralização é a transparência na execução da 

administração pública. 

Juarez Ferreira121 preconiza que a máxima da transparência “quer significar 

que a Administração Pública há de agir de sorte a nada ocultar e, para além disso, 

suscitando a participação fiscalizatória da cidadania, na certeza de que nada há, 

com raras exceções constitucionais, que não deva ir a público”. 

O direito à fiscalização cidadã, como desdobramento natural do princípio da 

publicidade, tem gênese no artigo 14 da Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, de 26 de agosto de 1789, estabelecendo que “os cidadãos têm direito a 

comprovarem, por si mesmos ou por seus representantes, a necessidade da 

contribuição pública, a admiti-la livremente, a fiscalizar seu emprego, e a determinar 

a sua cota, sua base, sua arrecadação e sua duração”122. 

Por via oblíqua, o direito de fiscalização e, por consequência, a transparência 

não ultrapassarão os campos da mera retórica se os negócios do governo 

acontecerem às escuras. 

A administração deve ser, portanto, impessoal e visível, ou seja, duplamente 

pública: a) como contraposição ao privado; e b) diverso de secreto. 

Se houvesse efetiva transparência nos atos do governo brasileiro, se fosse 

colocado aos cidadãos de nosso país os verdadeiros custos públicos impostos para 

sediar a Copa do Mundo de Futebol 2014, e se fosse oportunizada efetiva 

participação popular na gestão administrativa, certamente esse evento não 

aconteceria à luz das debilidades sociais já oportunamente elencadas. 

                                                           
121  FREITAS, Juarez. O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. São 

Paulo: Malheiros, 1997. p. 70. 
122  Ibid., p. 71. 
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Os atos governamentais irracionais acima especificados só tornaram-se 

escândalos em virtude da falta de transparência, pois, 

 

[...] “escândalo” é precisamente um fato ou fatos que, inicialmente ocultos, 
tornaram-se conhecidos do vulgo e encontraram repúdio, porque não são 
aceitos por este como justos ou corretos. São fatos que, se fossem públicos 
desde o princípio, não seriam praticados por alguém que pretendesse 
aprovação popular.123 

 

Sem publicidade não há governo por representação e, menos ainda, 

democracia, pois, a prevenção da dilapidação do patrimônio popular requer a 

realização da receita à vista dos cidadãos. 

Concretizado o direito fundamental à publicidade, o igualmente fundamental 

direito à fiscalização ocorre com a efetiva participação popular, devendo os 

governantes agir de modo que sua conduta seja previamente conhecida e aprovada 

pela opinião pública à luz do contexto ético-social dominante.  

 

2.2.6 Racionalidade nos atos de governo, transparência substantiva e efetiva 
participação popular como mecanismos de contenção do esvaziamento 
semântico do interesse público 
 

Exercer a administração pública como representante do povo é atribuição que 

exige capacidade de decisão, a qual não pode ser interpretada senão em 

associação com a racionalidade. Requer-se, pois, decisões governamentais 

racionais e úteis ao fim primordial almejado: a concretização dos direitos 

fundamentais.  

Racionalidade é a capacidade de ordenar preferências de modo consistente em 

face da realidade social em que elas serão aplicadas, porquanto a escolha não é 

apenas uma questão de consistência e de maximização da utilidade, mas depende do 

contexto da ação e de outras variáveis, em especial as considerações éticas e sociais.  

Não por outra razão citou-se, no tópico 2, a ética como medida inseparável à 

consecução substantiva do interesse público.  

No domínio da ética, a racionalidade tem um papel significativo na aprovação 

intersubjetiva de padrões de comportamento.  

                                                           
123  FINGER, Julio Cesar. O direito fundamental à boa administração pública e o princípio da 

publicidade administrativa. Revista Interesse Público, Belo Horizonte, ano 11, n. 58, p. 19-28, 
nov./dez. 2009. p. 27. 
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A racionalidade impõe ao comportamento dos governantes públicos a 

necessária consistência para qualquer atitude na qual estejam envolvidos os 

interesses dos administrados, implicando em que as preferências governamentais 

estabelecidas obedeçam às leis, aí incluída a da probabilidade e a da coerência.  

Consistência, na seara da administração pública, indica ausência de 

contradição ou perfeita conformação entre a preferência estatal estabelecida e a 

efetiva necessidade da população. 

Não devem ser adotadas preferências administrativas incompatíveis com a 

real e indiscutível necessidade pública ou sem aceitar as consequências lógicas daí 

decorrentes.  

Se a decisão governamental, preconizando preferências, não se fizer 

acompanhar de racionalidade essencial, a aceitação dela será difícil diante do 

raciocínio do homem médio. 

É que aceitação, que ocorre na vontade e é pautada em premissas e 

princípios, é baseada na crença que, por sua vez, é sensível à verdade. Logo, 

descoberta a inverdade, carente se mostra a crença e refutável a aceitação, 

estabelecendo-se o desequilíbrio reflexivo, estando aí a origem de muitos 

movimentos sociais presentes no contexto político brasileiro atual. 

Por tais motivos, exige-se do gestor público a ação voltada à satisfação dos 

anseios populacionais e os meios necessários para obter os melhores resultados, 

estabelecendo preferências de modo consistente. 

A consistência e a coerência são as principais características de um conjunto 

de escolhas racionais. 

Tirando a discussão do campo da filosofia e trazendo-a para a seara da 

administração pública, apresentar-se-á irracional todo e qualquer comportamento 

governamental eleitor de preferências de políticas públicas que não guardem 

perfeita conformação com os anseios mais urgentes do povo.  

Decisões político-administrativas incoerentes e improváveis afastam-se da 

racionalidade esperada e dão azo apenas à intensificação do desequilíbrio social.  

A não aceitação da decisão governamental tende a ser maior quando 

descoberta, por outros meios que não a transparência pública, a inverdade na 

crença repassada à sociedade pelo administrador, vindo daí a importância do 

caráter substantivo das máximas da transparência e publicidade. 
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Falou-se no caráter substantivo por ser indiferente e inútil a transparência 

apenas formalmente assegurada, tal como o é atualmente no Brasil. Logo, 

transparência material requer efetiva participação popular nos atos do governo, de 

modo a assegurar não apenas a prévia oitiva da sociedade mas, principalmente, os 

mecanismos de controle e fiscalização das atividades governamentais, mormente o 

gasto do erário público.  

Premente, pois, a institucionalização de procedimentos democrático-

discursivos conducentes à formação substantiva da opinião e da vontade, sendo os 

cidadãos, concomitantemente, autores e destinatários das políticas públicas e 

decisões governamentais. 

A participação popular concreta na administração pública, quer mediante o 

plebiscito quer por referendo popular, empresta racionalidade à decisão a ser 

tomada porque emprega maior legitimidade democrática aos atos do governo, 

estabelecendo-se uma verdadeira democracia deliberativa na qual a priorização 

cede espaço à discussão. 

Se a decisão for construída solitariamente pelo administrador público, como 

ocorre maciçamente, desprezada restará a razão comunicativa procedimental, 

quando a própria essência da democracia será atingida negativamente. 

É preciso, pois, a participação efetiva de todos os interessados para que a 

decisão governamental não se dê pelo subjetivismo do administrador, mas 

dialogicamente, por meio de argumentos e pontos de vista apresentados pelos 

envolvidos no contexto decisional, levando à legitimidade ínsita a atuação 

administrativa.  

 

2.3 O “Abrasileiramento” da separação de poderes e o colapso democrático 

 

2.3.1 Origem da separação de poderes 

 

A íntima e indissociável simbiose entre a separação de poderes e a 

democracia implica em transformar aquela em instrumento de concretização dessa. 

Como corolário, a afetação de uma, pela alteração no contexto sócio-cultural 

no qual se encontra, reflete diretamente na outra, como se dela fosse acessória e 

devesse ficar à mercê. 
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A evolução do conceito de separação de poderes para moldá-la à realidade 

brasileira trouxe consigo manobras cada vez mais criativas na sua implementação, 

acabando mesmo por distanciá-la da base de referência originária e de suas 

características fundantes, emprestando-lhe roupagem de verdadeira arma poderosa 

no jogo político, capaz de desdelinear os limites do exercício dos poderes 

constituídos. 

A democracia, então prestigiada pela Constituição Federal como fulgurante 

cântico dos cânticos, como único regime político a atuar compondo a unidade entre 

governo e interesse do povo na realização de direitos fundamentais, experimenta 

interdição do axiologicamente central como consequência da nova vestimenta da 

separação de poderes, passando a, juntamente com essa, evidenciar propósitos 

estranhos ao fim originador, num inegável “retrocesso a fórmulas de organização 

político-social que não passam de reprise de um filme cujo trágico fim de iniquidades 

sociais e apatia cívica já se conhece”124. 

Com isso, o mais pétreo dos valores cede espaço ao império do 

individualismo solapador da legitimidade legal-racional do poder, minando a 

essência axiológica da democracia: a representatividade da vontade popular.  

O instrumento garantidor da vontade real e concreta do povo dá lugar a um 

substitutivo procedimental-formalista, acabando mesmo por contradizê-lo, por 

transformá-lo numa “ditadura da maioria”. 

Em sua evolução conceitual e material, a separação de poderes passa por 

diversas dimensões, partindo de instrumento de inclusão social, mecanismo de 

separação de classes, veste de princípio da legalidade, aspecto de soberania 

popular, prisma de supremacia do interesse público sobre o particular, sistema de 

freios e contrapesos, até chegar ao rótulo contemporâneo de modelo normativo de 

Estado.  

A origem da separação de poderes remonta à era aristotélica, tendo o filósofo 

grego emprestado ao instituto viés de equilíbrio ou balanceamento das classes 

sociais por meio da participação de representantes delas no exercício do poder 

político, servindo a estrutura institucional local de mistura dos interesses conflitantes 

por esses trazidos. 

                                                           
124  BRITTO, Carlos Ayres. A Constituição e o monitoramento de suas Emendas. Revista Eletrônica 

de Direito do Estado, Salvador, v. 4, n. 1, p. 119-134, jan. 2004. p. 125. 
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Estabeleceu o estudioso um critério de acordo com o número de governantes 

e a justiça ou injustiça da administração, discriminando, assim, 6 (seis) formas de 

governo: a) monarquia, b) aristocracia, c) república, d) tirania, e) oligarquia e  

f) democracia.125 Só a Constituição mista tinha em conta a forma de governo dos 

ricos (Oligarquia) e a dos pobres (Democracia), procurando constituir o seu meio-

termo (República). 

Enquanto a Constituição mista aristotélica era interna (acesso de todos aos 

órgãos constitucionais), Políbio defendia a vertente separatista pela qual cada classe 

somente teria acesso ao órgão constitucional que lhe era destinado, passando a 

organização constitucional da República a ser constituída por: a) cônsules 

(encontrava legitimidade no princípio monárquico), b) senado (legitimidade no 

princípio aristocrático) e c) comícios tribunícios (legitimado no princípio democrático). 

Já se encontrava na versão polibiana a ideia de contrapeso entre os poderes. 

Mas foi com o desenvolvimento das instituições representativas na Inglaterra, 

no século XVII, com a efetiva concretização de um Estado-constitucional 

representativo, que se originou a ideia pela qual a melhor forma de governo consistia 

num esquema constitucional em que Rei, Lordes e Comuns repartiriam entre si o 

poder político. 

A rule of law é a primeira forma histórica do que viria a ser o Estado de 

Direito, e igualmente incluiu como seu elemento essencial a separação de poderes. 

Nesse sistema, a legislação era atividade excepcional e fazia parte do processo 

judicial. A legislação parlamentar surgiu a partir do século XVII. 

Com o absolutismo, preconizado na substituição do quadro constitucional 

monarca misto por uma filosofia de Estado atribuidor de plenos poderes a um 

soberano, limitados apenas por sua magnanimidade, e não pelo Direito, declarou a 

common law globalmente não vinculante.  

A petition of right, votada pelo Terceiro Parlamento de Carlos I (1625), 

reafirmou a supremacia da lei, a necessidade e conformidade das medidas políticas 

do rei com o direito vigente, os direitos de liberdade e propriedade dos súditos 

perante a prerrogativa real, e, ainda, a possibilidade de defesa de qualquer acusado 

em processo jurídico regular, acabando por espancar o absolutismo.  

                                                           
125 PIÇARRA, 1989, p. 13.  
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Após a dissolução do Terceiro Parlamento, sobreveio, onze anos depois, o 

Longo Parlamento, que se opôs ao governo de Carlos I e concentrava o poder 

legislativo e jurisdicional.  

A primeira versão da doutrina da separação de poderes foi a de garantia do 

primado da lei e surgiu justamente contra a concentração de poderes no Longo 

Parlamento, buscando limitar o poder legislativo e retirar-lhe a competência 

jurisdicional, repassando-a a outro órgão. Seu objetivo primordial era a exclusão da 

tirania e do arbítrio inevitáveis quando todos os poderes estão concentrados num só 

órgão, e garantir a liberdade e segurança individuais, seriamente comprometidas 

quando as leis são aplicadas por quem delas é autor126. 

Até o século XVII, o termo “executivo” foi empregue para designar a função 

judicial, daí a necessidade de separá-la do Poder Legislativo. A partir do momento 

em que ficou comprovada a reduzida probabilidade de os autores das leis atuarem 

sempre de acordo com elas, a separação entre função legislativa e função executiva 

passou a ser considerada como condição para a realização do princípio da 

legalidade.  

A segunda versão teve o rótulo de ausência de interferência127, pois, a partir 

de 1649, Parlamento / Poder Legislativo e Governo / Poder Executivo passaram a 

ser empregados como sinônimos, surgindo, então, a atuação dos niveladores e dos 

republicanos. Aqueles defendiam a usurpação do Poder Executivo no Poder 

Legislativo se a assembleia parlamentar não se reunisse frequentemente. Por essa 

razão, elaboraram o agreement of people, pelo qual o Poder Legislativo era atribuído 

a uma assembleia de representantes do povo eleita por pessoas do sexo masculino 

e maior de 21 anos.  

Para os niveladores não poderia haver direito a veto pelo Rei sem violar a 

separação de poderes.  

Diferente da primeira versão da separação de poderes, a diferenciação entre 

Poder Executivo e Legislativo é apenas no sentido governamental, ou seja, com 

caráter essencialmente político. Tinha por conta, apenas, a qualidade política dos 

respectivos titulares. 

Trazendo o estudo genealógico para as Constituições da República, a 

primeira Constituição escrita da Inglaterra – Instrument of Government, de 16 de 

                                                           
126 PIÇARRA, 1989, p. 27. 
127 Ibid., p. 32. 
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dezembro de 1653 – consagrou o princípio da separação de poderes adotando 

modelo temperado à segunda versão (ausência de interferência), primando pela 

independência recíproca entre os dois Poderes – Executivo e Legislativo. 

Diferenciava-se dos niveladores por prever um direito de veto ao Chefe do 

Executivo. 

A segunda Constituição da Inglaterra – Humble Petition and Advice, de 23 de 

fevereiro de 1657 – diminuiu a tônica do direito de veto.  

Depois da restauração da Monarquia (Monarquia constitucional) a doutrina da 

separação de poderes postergou o princípio da soberania popular e lançou a 

ideologia do balance of power, surgindo a teoria de checks and balances com a 

responsabilização pelos abusos, reivindicando aquela doutrina como forma de 

garantir a feitura da lei no interesse comum.  

Fácil denotar, pelo exposto, que a separação de poderes já estava em grau 

consideravelmente elevado quando do surgimento dos historiadores, os quais 

emprestaram inegável contribuição no melhor delineamento do conceito. 

John Locke esgrimava a supremacia do Poder Legislativo – Two Treatises of 

Government, 1690 – compatibilizando a Monarquia mista com o contrato social e a 

separação de poderes, porém, aquela supremacia era pautada no consentimento da 

sociedade em submeter-se ao consentimento de seus representantes.  

Para o estudioso inglês, o fundamento do Estado e do poder político estava 

no contrato social, e não num fato natural. A base do Poder Legislativo e do Poder 

Executivo estava na renúncia, por parte dos membros da sociedade, do poder de 

punir as infrações contra a lei natural e à força própria. Também entendia pela 

proibição de o Legislativo executar as leis que fez, chegando-se ao âmago do tema 

de separação de poderes, vindo daí a importância do Executivo.  

Não se viu, na verdade, originalidade nos ensinamentos do aludido 

historiador, que nada mais fez senão desenvolver coerentemente as ideias do rule of 

law. 

Charles de Monstequieu – O Espírito das Leis, 1748 – não foi o mentor da 

separação de poderes e nem o primeiro a propô-la um sentido. Influenciado por 

John Locke e Bolinbroke, apenas fez uma síntese daquilo que se considerou raiz da 

separação dos poderes: a própria realidade inglesa. 

Prova disso está na ideia de liberdade de que partiu o barão francês 

(liberdade no sentido de agir dentro dos limites da lei), a qual é decorrente da 
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concepção rule of law. Separava a função legislativa da executiva / judicial, 

entendendo o Juiz como mera “boca da lei”. Logo, a função judicial via-se cingida a 

uma tarefa de aplicação mecânica lógica.  

Jean-Jacques Rosseau, por sua vez, apresentou teoria que nada tem a ver com 

sua raiz, pois, só tem sentido ao serviço do primado da lei ou do monismo do legislador, 

e não ao serviço do equilíbrio entre os poderes ou qualquer controle. Para o filósofo 

suíço, a autonomia da vontade geral está emblemada na lei, independente da vontade 

dos indivíduos e da vontade de todos. O primado da vontade geral é traduzido na lei, 

única forma daquela. O Poder Legislativo era soberano como instituição voltada a 

expressar a vontade geral por intermédio da lei, não admitindo a ideia de 

representatividade porque implica na vontade de apenas parte do corpo social.  

Assim, Rosseau reduzia o Estado ao Direito, o Político ao jurídico e a 

soberania à lei. 

Com o advento do Estado liberal, a separação de poderes teve valor não 

apenas como caráter organizatório, mas também teleológico a serviço dos direitos 

fundamentais de liberdade, chegando a ser conditio sine qua non da própria 

existência de uma Constituição. 

Como a lei parlamentar mostrou-se arbitrária e injusta, surgiu a necessidade 

de limitação e racionalização do poder político, sobrevindo a concepção moderno-

luminista emprestando à lei caráter de modelo normativo de Estado como uma 

exigência racional deduzido do próprio sentido da lei.  

Passou a haver a premissa maior (Poder Legislativo), premissa menor (Poder 

Executivo) e conclusão (Poder Judicial). O parlamento era soberano, pois, se o 

poder era do povo ou de seus representantes, não havia que lhe estabelecer limites 

porque o povo não poderia exercer o poder contra si próprio. 

A Constituição não se sobrepunha à lei, tendo apenas valor de 

relacionamento entre os órgãos de soberania, era mera norma programática ou 

recomendações juridicamente não relevantes. Logo, era inadmissível controle de 

constitucionalidade das leis.  

O veto presidencial surgiu como mecanismo para conter o abuso de poder. 

Um verdadeiro escudo para proteger o Executivo das intromissões do Poder 

Legislativo. Era uma proteção contra eventual maioria tirânica. A teoria dos freios e 

contrapesos veio limitar o poder das assembleias legislativas. 
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Mas foi apenas com as Declarações dos Direitos do Homem e do Cidadão – 

1789 –, que a separação de poderes foi consagrada como princípio formal 

fundamental, assumindo de vez sua feição de limitação do poder político para 

favorecer a abstenção do Estado como forma de garantir os direitos de liberdade 

perante o próprio Estado mediante o afastamento do despotismo. Ela deixa de ser 

mero mecanismo do primado da lei para ser um pressuposto institucional à garantia 

dos direitos fundamentais, sem a qual esses não passariam de meras declarações 

de intenção.  

O Poder Judicial passou a ser visto como espécie de contrapeso ao Poder 

Executivo e ao Legislativo, e não mais como um poder nulo. A Constituição passa a 

ser fonte de consagração dos Direitos Fundamentais, exercendo o controle de 

conformação dos demais Poderes para com ela, passando-se a ter um Estado de 

jurisdição executor da Constituição, porquanto cabia aos Tribunais o papel de 

defender aqueles direitos fundantes perante o soberano. Surge, aí, a origem da 

supremacia da Constituição e o controle de constitucionalidade.  

A Constituição americana foi a primeira a adotar o princípio da separação de 

poderes fora das estruturas monárquicas, tirando a titularidade do Poder Executivo 

das mãos do Rei e passando-a a um representante eleito – o Presidente.  

Foi por influência dos Estados Unidos que a figura do Presidente erigiu de 

mero Chefe do Executivo para centro de gravidade do próprio sistema de governo.  

O desenvolvimento americano do princípio da separação de poderes integra o 

Poder Judiciário no processo equilibrante entre os órgãos de Poder, com objetivo 

claro de contrabalançar ou limitar os outros dois. Porém, ainda era o mais fraco dos 

três, até que se passou a atribuir-lhe o poder de criar o direito ao permitir aos 

Tribunais anular as leis cujo conteúdo mostrasse-se verticalmente incompatibilizado 

à Constituição, atribuindo-lhe o poder de interpretação. 

Ganhava a separação de poderes, inarredavelmente, rótulo principiológico e 

viés estrutural-fundamental. 

No Estado de Direito contemporâneo, o surgimento de grupos sociais 

politicamente relevantes determinou o deslocamento do poder político, antes 

pretendido monopólio do Estado, para além do Estado, implicando numa 

proximidade com os Partidos Políticos, já que eles concorrem diretamente à 

formação da vontade estatal e participam, enquanto tais, nos órgãos estatais, direta 

ou indiretamente baseados no sufrágio, de acordo com sua representatividade.  
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2.3.2 Conceito de separação de poderes 

 

A análise genealógica e cronológica da separação de poderes, mesmo 

amiúde, não permite a extração de um conceito por carecer de precisão 

terminológica e material, propiciando as mais diversas concepções a seu respeito, 

alternáveis que são no tempo e no espaço, de roupagem distinta com base nas 

características históricas e sociais de cada Estado. 

Inobstante a imprecisão conceitual, todo o arcabouço histórico propicia a 

delineação das axiologias centrais da separação de poderes, seus princípios 

estruturantes, seu verdadeiro núcleo impermeável, cujo desrespeito ou 

desvirtuamento redunda em sua desconfiguração e desidentificação constitucional.  

De início, ela traz ínsita a ideia de equilíbrio mediante a funcionalização do 

poder como um meio ao serviço do interesse geral e não dos interesses de apenas 

alguns. Parte da premissa de um poder despersonalizado, ou seja, pertencente ao 

povo, à coletividade, limitando-se os governantes a exercê-lo em prol daqueles a 

quem pertence.  

Seu objetivo maior é delinear o exercício dos poderes constituídos, 

decorrentes do poder constituinte originário, sempre fitado na ideologia pela qual 

uma das sustentações de um sistema democrático é a limitação de poder, 

juntamente com a legitimidade de quem o exerce. 

Limitar e legitimar o poder estatal são, portanto, fins da separação dos 

poderes, como bem esclarecido: 

 

O primeiro objetivo – limitação do poder – cuida de preservar a liberdade 

individual, combatendo a concentração de poder, isto é, o exercício do 

poder político pela mesma pessoa ou órgão.  

A separação de poderes busca esse objetivo impondo a colaboração e o 

consenso de mais de um órgão estatal na tomada de decisões mais 

importantes, e também estabelecendo mecanismos de fiscalização 

(controle) recíprocos entre órgãos, conforme o modelo de freios e 

contrapesos (checks and balances) institucionalizado pela Constituição do 

respectivo Estado.  

Esse sistema de freios e contrapesos se figura na arquitetura do direito 

constitucional brasileiro pelo desempenho de mecanismos de controle 

mútuo entre os ‘Poderes’ e até mesmo pelo desempenho atípico (anômalo) 

de algumas funções [...]. 

O segundo objetivo – legitimação do poder – é alcançado em face da 

especialização de cada órgão no exercício de competência que foi atribuída 

pela Constituição, permitindo a melhoria no desempenho de sua atividade. 

Cada órgão tem como competência preponderante uma função específica, 
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a cláusula de separação de poderes contribui então para o aperfeiçoamento 

do exercício dessa competência, aumentando sua eficiência e, por 

consectário lógico, a aceitação popular dessa atuação128. 

 

Limitação e legitimação, por meio da separação de poderes, devem ser 

operacionalizadas com respeito à independência e harmonia, de modo a não 

subordinar nenhum poder ao outro, permitindo o exercício sem influência estranha e 

sem obstáculos às suas próprias funções, tais como preconizadas na Constituição. 

Independência, nos limites ora traçados, requer, imprescindivelmente, que 

cada órgão tenha materialmente autonomia financeira e administrativa, tendo a lei 

como único limite jurídico.  

Harmonia, ao seu turno, é resultante da coordenação e colaboração advinda 

do exercício independente de cada uma das funções dos poderes constituídos, com 

respeito às prerrogativas e faculdades asseguradas a cada um.  

Obviamente, e sendo da essência da separação dos poderes o controle 

recíproco e a limitação do poder, independência e harmonia despem-se do caráter 

absoluto para permitir, nos estritos termos delimitados pela Constituição, a 

relativização necessária ao equilíbrio, porém, sempre e inarredavelmente 

assegurando a proteção do núcleo político do princípio, preservando as condições 

materiais do exercício imparcial e independente de cada qual dos poderes. 

Constituem-se núcleos impermeáveis da separação de poderes, portanto:  

a) despersonalização do poder; b) limitação do poder político; c) controle 

coordenado e equilibrado nas relações entre os órgãos; d) nenhum poder deve 

chegar a controlar a totalidade do outro; e) a entrega de cada uma das frações 

em que o poder político seja dividido há de fazer com que cada órgão 

constitua perante o outro um contrapeso, prevenindo-se a concentração e o 

abuso de poder em detrimento da liberdade individual; e f) a limitação do poder 

não pode vilipendiar a independência plasmada na Constituição.  

Por fim, todas as referidas axiologias centrais devem ser instrumentalizadas 

apenas na busca do interesse geral, não permitindo a submissão delas, ainda que 

individualmente, na concretização de interesses particulares. 

                                                           
128  PEDRA, Anderson Sant’Ana. Por uma “separação de poderes” à brasileira: Constituição de 1988 

e a teoria tripartite de Montesquieu: uma conta que não fecha. Interesse Público – IP, Belo 
Horizonte, ano 15, n. 78, p. 172-212, 2013. p. 175. 
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Não se pode olvidar, na dissecação do conceito, entendimentos doutrinários 

propondo a substituição de “poderes” por “funções” e, ainda, a inadequação da 

expressão “poderes” por “órgão constitucional de soberania”, os quais não serão 

analisados com precisão por não compor o objetivo desse trabalho. 

 

2.3.3 Separação de poderes e democracia: uma união indissociável 

 

A simbiose entre separação de poderes e democracia já é apontada no 

âmago do próprio ato normativo eregidor daquela à condição de princípio 

fundamental de limitação do poder e de integrante do constitucionalismo: a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão – 1789.  

O artigo 16 do monumental documento aludido preconiza que “qualquer 

sociedade em que não esteja assegurada a garantia de direitos, nem a separação 

dos poderes, não tem Constituição”129. 

Não basta, pois, a limitação do poder pela separação harmoniosa e 

independente se essas vierem divorciadas da garantia dos direitos. 

A separação de poderes é alçada, então, a elemento lógico essencial do 

Estado Democrático de Direito, porquanto a democracia é o veículo pelo qual 

direitos e garantias serão assegurados e concretizados.  

Luís Roberto Barroso130 bem delineia essa simbiose ao lecionar que 

“constitucionalismo corresponde à limitação do poder e à supremacia da lei (“estado 

de direito”); democracia, ao seu turno, traduzir-se-ia em soberania popular e governo 

da maioria”.  

Dessa união indissociável surge a democracia constitucional como forma 

específica combinadora do princípio majoritário com premissas contramajoritárias. 

Logo, o perfeito laço imbricante entre separação de poderes e democracia é que vai 

evitar a “ditadura das maiorias”, porquanto os dois conceitos completam-se, 

garantindo uma democracia substancial, máxime por revelar déficits de 

representatividade e apresentar os mecanismos a minimizá-la.  

Democracia compreende a identidade da lei com a vontade popular, impondo 

ao condutor do governo dirigir o poder estatal exprimindo, pelas leis, a vontade geral 

                                                           
129  BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos e a 

construção do novo modelo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 30. 
130  Ibid, p. 32.  
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que traduz a soberania do povo, garantindo e promovendo as liberdades dos 

cidadãos.  

É a soberania popular que assegura e garante o direito à igual participação na 

formação democrática da vontade geral, pois,  

 

[...] para falar em Estado de Direito, devem-se agregar quatro 
características: império da lei (como expressão da vontade geral); divisão 
de poderes; legalidade da Administração (atuação segundo a lei e com 
suficiente controle judicial) e direitos e liberdades fundamentais: garantia 
jurídico-formal e efetiva realização material.131 

 

É da união entre democracia e separação de poderes que se garantirá o 

direito de participação democrática e a realização de deveres de justiça com a 

concretização efetiva dos direitos e garantias fundamentais. O sistema de separação 

de poderes, pois, exprime visão distinta e valiosa da democracia. 

Diminuída a força semântica de qualquer desses institutos, causará ao outro 

reflexos diretos e inevitáveis, inaugurando-se o cenário de colapso constitucional e 

abrindo-se caminho à tirania. 

 

2.3.4 O “abrasileiramento” da separação de poderes 

 

A evolução conceitual e orgânica do princípio da separação de poderes, como 

antecipado alhures, encontrou-se no Brasil com o surgimento de grupos sociais 

politicamente relevantes, com consequente e inevitável deslocamento do poder 

político, antes pretendido monopólio do Estado, para além da figura desse ente, 

implicando numa proximidade com os Partidos Políticos, já que eles concorrem 

diretamente à formação da vontade estatal e participam, enquanto tais, nos órgãos 

do Estado, direta ou indiretamente baseados no sufrágio, de acordo com sua 

representatividade. 

Esse encontro viu na cultura política brasileira um elemento potencialmente 

atribuidor de características peculiares ao princípio da separação de poderes que, 

configurada efetivamente a aludida potência, acabou mesmo por distanciar o 

instituto de seus axiomas centrais.  

                                                           
131  NETO, Jayme Weingartner. O estado democrático de direito, apontamentos históricos críticos. 

Revista da Ajuris, São Paulo, v. 35, n. 109, p. 38-72, mar. 2008. p. 41 
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Com o mencionado deslocamento do poder político causado por grupos 

sociais politicamente relevantes, o princípio da separação de poderes não apenas 

aproximou-se dos Partidos Políticos como deles tornou-se serviente, deixando de 

estar a serviço da opinião da maioria do eleitorado para atender a um conglomerado 

de grupos de pressão. 

Percebe-se, claramente, que deixou de existir um dualismo entre Executivo e 

Legislativo como separação-balança, passando a fazer parte dessa balança 

Governo / Oposição e Política / Burocracia Administrativa. 

Dessa proximidade e serviência, acrescido de populismo governamental 

atualmente reinante no cenário brasileiro, emergem traços perigosos e ruinosos à 

separação de poderes, denominados por Bruce Ackerman132 de crises de 

governabilidade, exercício de autoridade plena e colapso constitucional.  

Como dito quando do conceito de separação de poderes, um de seus 

axiomas centrais é a despersonalização do poder, ou seja, o poder pertencente ao 

povo, à coletividade, limitando-se os governantes a exercê-lo em prol daqueles a 

quem pertence, evitando-se um sistema governamental vinculado à personalidade 

de seu representante ou à política de uma única pessoa. 

Nenhuma forma de governo pode prescindir do espírito público. No entanto, 

todos os seres humanos que conseguem subir ao topo têm sua fraqueza e 

normalmente tende a encontrar no abuso a forma preferida de expressá-la, surgindo 

aí o popularismo. 

O culto à personalidade conduz ao carisma putativo, no qual as imagens de 

líderes políticos são muito mais televisivas do que discussões sobre princípios 

partidários, atribuindo-se à pessoa cultuada êxitos de políticas públicas ou ideologia 

salvadora, fortalecendo-o progressivamente a ponto de desapegar sua pessoa do 

partido ou dos correligionários políticos, numa inversão de papéis até que aqueles 

passem a depender dele para vitórias políticas, e não mais o contrário.  

O referido estudioso americano delineia com precisão essa questão: 

 

O culto da personalidade não é um problema menor durante os momentos 
menos patológicos, embora apareça sob formas mais sutis ou mais 
importantes. A dificuldade resulta da capacidade do presidente destacar-se 
de outros líderes políticos do congresso e do sistema partidário em geral... 
Não há nenhuma surpresa, então, que o último vencedor da eleição de 

                                                           
132  ACKERMAN, Buce. A nova separação dos poderes. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris; 

Associação Nacional dos Procuradores da República, 2013. p. 28-37. 
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novembro seja tentado a atender o seu mandato em termos personalistas: o 
povo elegeu a ele como Presidente e o seu partido serviu simplesmente 
como um veículo da projeção da sua própria personalidade e ideais.133  

 

O Brasil, tal como os Estados bolivarianos, experimenta o, quiçá, mais 

emblemático exemplo de culto de personalidade, com a figura de um ex-presidente 

da República que, a despeito de ter deixado o poder após 8 (oito) anos, continuou 

explorando o carisma e popularidade obtida nesse período para, até mesmo, 

dedicar-se à eleição da pessoa escolhida para sucedê-lo, com forte atuação nos 

bastidores da política e ingerência direta na atual administração, indicando pessoas 

para ocupar cargos estratégicos, reforçando alianças políticas e, ainda, 

encabeçando movimento de retorno ao poder. 

Obtido o carisma, surge a necessidade de dominá-lo e ampliá-lo por meios de 

comunicação predispostos ao culto da personalidade, quando então “as imagens 

dramáticas de líderes políticos são muito mais televisivas do que discussões 

maçantes sobre princípios partidários”134. 

Outro mecanismo fitado à dominação e ampliação do popularismo é a 

utilização, mediante exploração da parca cultura e condições sociais de muitos 

brasileiros, de políticas travestidas de públicas mas que, materialmente, buscam a 

dominação e perpetuação no poder, desvirtuando a retórica para controlar as fontes 

jurídicas e políticas. 

Muitas dessas políticas, bancadas pelo erário público, emprestam ao seu 

governo caráter patrimonialista-familiar, exercendo sobre o cidadão, pouco ou nada 

letrado, domínio político total ao desencorajá-lo para o trabalho e para o estudo 

mediante remuneração mensal que, a despeito de pífia, lhe serve às necessidades 

pessoais mais rasas. A perpetuação dessa situação é garantida com propagandas 

políticas veiculadoras da possibilidade de tais programas serem extintos se ele ou 

alguém por ele indicado não se mantiver no poder.  

Tratando-se de país onde a maciça maioria é analfabeta, cultural e 

politicamente, a força de medidas desse jaez ganha vulto inestimável.  

Uma das piores facetas do popularismo de um Presidente da República, aliás, 

é a destinada a misturar a administração de seu patrimônio pessoal àquela da 

atividade pública, vindo a confundir-se o público com o privado, conseguindo-se 

                                                           
133 ACKERMAN, 2013, p. 31. 
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estruturar numa verdadeira corporação mediante a apropriação de prerrogativas do 

cargo ocupado, numa indiscutível denominação estatal conducente à apropriação 

monopolizadora de cargos e atribuições, consoante lições de Affonso Guizzo Neto135 

 

A formação de monopólio dos cargos públicos, ainda hoje tão evidente no 
Brasil, determina desdobramentos incômodos, ineficientes e imorais, como 
criação de novas funções e atividades públicas para satisfação e 
acomodação pessoal dos privilegiados, situação esta que determina o 
esgotamento da estrutura administrativa. Como dono da coisa pública, de 
cargos, prerrogativas e funções, o soberano perpetua sua estrutura de 
poder através da indicação de súditos fiéis, compondo a organização do 
Estado patrimonial (e burocrático) de estamento, numa verdadeira simbiose 
entre as esferas pública e privada. Os bens pessoais do príncipe se 
confundem com o patrimônio público, determinando a utilização do poder 
político como uma prerrogativa pessoal e não funcional. Sem a previsão de 
limites indicados, salvo algumas orientações consolidadas pela tradição 
histórica, o soberano pode não ter qualquer dificuldade em manipular a 
distribuição e ocupação de cargos públicos.  

 

O culto da personalidade presidencial “vai contra a semente do governo 

autônomo republicano, minando a base de ideais democráticos”136. 

A aproximação desse governante – agora mais fortalecido pelo popularismo 

mantido e ampliado – com os grupos sociais (Partidos Políticos e conglomerados 

econômicos financiadores), deslocadores do poder para perto de si, cria, ao lado dos 

órgãos políticos democraticamente formados e legitimados, outros órgãos 

detentores de outras legitimações, 

 

[...] degenerando na política de um grupo fechado, interessado somente na 
partilha de ministérios e no atendimento de interesses dos apoiadores 
partidários. As infinitas discussões sobre as plataformas partidárias podem 
ser um disfarce para a busca do interesse fracionário e da vantagem 
patrimonial137.  

 

Os Partidos Políticos, exercentes diretos do Poder Legislativo, são 

verdadeiros grupos com poderes sociais.  

Como atuam tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados são, na 

verdade, os únicos pretendentes ao exercício global do poder político. Esse 

desiderato faz surgir o campo fértil às barganhas políticas visando aos mais diversos 

                                                           
135  NETO, Affonso Guizzo. Corrupção, estado democrático de direito e educação. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 32. 
136  ACKERMAN, 2013, p. 35. 
137  Ibid., p. 35. 



 
 

87 

favores e benefícios pessoais, sendo a disputa por cargos em Ministérios ou órgãos 

estratégicos o menor deles, por isso o mais evidente à sociedade.  

Aqueles componentes da base governista “surfam na onda” do carisma e da 

popularidade do Chefe do Executivo e, como têm interesses escusos, não hesitam 

em apoiar a liderança, pelo menos até que pesquisas de opinião pública revelem 

alguma mácula na personalidade do líder plausível de respingar em seus propósitos 

politiqueiros. 

A proximidade da separação de poderes com os Partidos Políticos, e a 

desses grupos sociais integrantes da maioria com o governante carismático, dá azo 

à organização de coalisões, através de linhas partidárias atuantes tanto na seara 

legiferante quanto na investigativa e disciplinar, sempre que necessário e 

conveniente.  

De vez em quando, mas bastante raramente, um ou outro partido governista 

se rebela numa “crise de esquecimento” e, então, exercita o papel que deveria sê-lo 

pela oposição. Quando isso ocorre, quem ganha é a sociedade, a exemplo do 

escândalo da Petrobrás, que só veio à tona após racha do principal Partido aliado, 

quando os rebelados logram êxito em convocar pessoa detentora do mais alto cargo 

administrativo para prestar esclarecimentos na Câmara dos Deputados, mostrando 

para os cidadãos o que sempre devia ser de conhecimento notório, já que são os 

maiores interessados na administração da “coisa pública”. 

Os Partidos Políticos oposicionistas, a seu turno, sofrem emblemático controle 

por diversas razões, notadamente pela presença de Partidos pequenos que, por 

contarem com pífia representatividade e atuação fragmentada, não possuem a 

mínima condição de transformarem-se em ameaças aos abusos das coalisões.  

No contexto político brasileiro é facilmente verificável a ocorrência daquilo 

denominado por Bruce Ackeman “autoridade plena”, que ocorre quando o mesmo 

Partido sai vitorioso em eleições sucessivas em número suficiente para controlar os 

oposicionistas. 

Mas, no “florão da América”, a autoridade plena ganhou contornos ainda mais 

preocupantes justamente porque transcende os limites dos Partidos sucessivamente 

vencedores para constituir-se num poderoso instrumento, à disposição do líder 

carismático, no jogo político.  

Exemplo disso é que, no Brasil, há excessivo exercício de poder legislativo 

por parte do Presidente da República, o qual se vale dos pedidos de “urgência” – 
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mecanismo constitucionalmente assegurado – para forçar o trancamento da pauta 

do Congresso Nacional enquanto suas Medidas Provisórias não são analisadas. 

Tal comportamento é demasiado contumaz e premeditado, máxime quando o 

Executivo pretende evitar votação que lhe seja nefasta ou influenciar em algum 

assunto de seu interesse prestes a ser votado no Congresso.  

Esse controle da pauta do Legislativo pelo Executivo implica no que nosso 

mestre americano denominou de “‘crise de governabilidade’, porquanto o líder 

carismático quebra impasses legislativos ‘resolvendo’ problemas urgentes com 

decretos unilaterais que, muitas vezes, vão muito além da sua autoridade 

constitucional formal”138.  

Está criado, pois, um novo e deletério ciclo vicioso no qual os parlamentares, 

ao invés de insurgirem-se contra tal comportamento, dele se aproveitam para 

absterem-se da responsabilidade de tomarem decisões políticas difíceis.  

Disso extrai-se a conclusão de que os Partidos Políticos, independentemente 

de sua representatividade e da posição ideológica ostentada, são controlados pelo 

Poder Executivo, e, consequentemente, inexiste oposição material no contexto 

político da “Pátria Amada”. 

A separação entre função de governo e função de oposição é meramente 

social porque a oposição não chega a formar um órgão estatal, não podendo, por 

isso, constituir outro centro de poder nem funcionar como efetivo contrapoder do 

núcleo constituído pelo governo. 

O Partido minoritário não dispõe de um órgão constitucional próprio em 

função da multiplicidade partidária ou governo de coalisão, não transpondo a 

barreira de constituir-se em mero órgão do parlamento.  

Assim, o “controle” da oposição sobre o governo é meramente potencial e 

formal, e não contínuo e efetivo.  

Exagerando manifestamente de suas atribuições legislativas e sem oposição 

a frear-lhe, o líder governamental exerce verdadeira autoridade plena, fazendo 

tábula rasa do princípio da separação de poderes justamente por valer-se da 

personalização do poder para controlar o Legislativo descoordenado e 

desequilibradamente, indo a resultado bem além do mero freio e contrapeso, 

vilipendiando a independência plasmada na Constituição Federal.  

                                                           
138 ACKERMAN, 2013, p. 16. 
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Nesse cenário, todas as axiologias centrais da separação de poderes, antes 

núcleos impermeáveis, sofrem essencial desidentificação constitucional. 

É nesse cenário de “vazio democrático” que o Poder Judiciário surge como 

única opção para, mediante o ativismo judicial, concretizar, na medida do possível, 

os direitos e garantias fundamentais que a inatividade parlamentar não conseguiu 

fazer. 

Mas, como não poderia deixar de ser, a separação de poderes também inclui 

o Judiciário, logo, os malefícios do “abrasileiramento” nele também refletem.  

Fortalecido que sai nesse contexto deplorável, o Poder Judiciário atingiu o 

alcance de posição social de envergada relevância e, com isso, despertou a atenção 

do Executivo numa escala proporcionalmente paulatina na exata medida em que 

suas decisões nele produziam consequências nefastas profundas.  

Veio dessa “vitrine” a pretensão dos demais poderes de fiscalizar o Judiciário, 

desacreditando-o progressivamente sempre que suas decisões causassem 

insatisfação no espaço político-partidário, na mídia, no governo ou quando atingem 

diretamente órgãos ou pessoas detentoras de alto poder financeiro ou influência.  

Seguiram-se várias tentativas de deslegitimação do Poder Judiciário mediante 

comportamentos iniciados pelo próprio sistema político, dando-se início a um 

persistente processo depreciativo e fragilizador do sistema judiciário atuante nas 

mais variadas vertentes, como na judicialização da política, no direcionamento 

negativo das fontes estatais e na dilapidação progressiva dos direitos e garantias 

dos juízes. 

São exemplos desse comportamento deslegitimador: a) a ingerência do Poder 

Executivo no orçamento do Judiciário, quando desconsiderou, indevidamente, o 

percentual de reajuste anteriormente previsto no esboço normativo original 

submetido ao Congresso Nacional pela Suprema Corte, evitando que se 

promovesse a devida recomposição dos valores nominais relativos ao subsídio 

aplicável ao Poder Judiciário; b) o processo legislativo desencadeador da Lei  

nº 12.041/2009, impondo o reajuste nominal do subsídio dos Ministros do Supremo 

Tribunal Federal e, por conseguinte, dos valores de remuneração de toda a 

Magistratura Nacional; c) a PEC nº 89/2003 fitada a flexibilizar a vitaliciedade dos 

membros do Judiciário, garantia essa voltada aos próprios cidadãos, assegurando-

lhes o julgamento por Magistrado livre de qualquer pressão ou opressão; e d) por 

fim, e mais drástico, a tentativa de submeter ao Congresso Nacional as decisões 
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proferidas pelo STF no controle concentrado de constitucionalidade, o que foi levado 

a efeito pela PEC nº 33.  

Todas essas constatações fazem fulgurar resplandecente o acerto das 

palavras de Bruce Ackerman139, de que 

 

[...] a forma mais tóxica da separação de poderes esteja na combinação 
constitucional de (I) um presidente popularmente eleito em conjunto com (2) 
um congresso eleito por um sistema parlamentarista e de que a atual 
competição entre câmara, senado e presidência pelo controle do aparato 
administrativo tem criado um estilo excessivamente politizado de governo 
burocrático, transformando o Poder Executivo em um inimigo do Estado de 
Direito. 

 

Fácil perceber que o “abrasileiramento” da separação de poderes implica 

numa manifesta tentativa de domesticação dos demais Poderes pelo Executivo, 

praticamente esvaziando o parlamento e impossibilitando a atividade legiferante 

sobre assuntos que não sejam de interesse imediato do poder controlador, 

inexistindo efetiva representação popular, ou, então, deslegitimando o Judiciário 

quando, no cumprimento de seu mister, intenta contra esse interesse, acabando 

por esvaziar semanticamente o primeiro ideal da separação de poderes: a 

democracia. 

Com o esvaziamento semântico da democracia, chegamos à situação 

rotulada por Bruce Ackerman de colapso constitucional, no qual persevera, em 

decorrência da crise de governabilidade e do exercício da autoridade plena, o 

esforço de um dos poderes para destruir seu concorrente, tomando de assalto o 

sistema constitucional e instalando-se como único legislador, com ou sem a graça 

redentora de um plebiscito que sirva como sustentação. 

 

2.3.5 O colapso do regime democrático 

 

De tudo quanto já narrado, resta evidente que o regime democrático passa 

por um delicado momento de carência de legitimidade causado pela separação de 

poderes que, como teoria governamental, perdeu-se de suas axiologias centrais 

quando influenciada pela cultura política brasileira. 
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Jayme Weingartner Neto140 faz notar que a existência concreta e efetiva de um 

Estado Democrático de Direito deve agregar quatro características imprescindíveis: 

império da lei, divisão de poderes, legalidade da Administração (atuação segundo a lei 

e com suficiente controle judicial) e concretização dos direitos e liberdades 

fundamentais: garantia jurídico-formal e efetiva realização material. 

Analisando amiúde cada um deles, chega-se à triste conclusão pelo colapso 

democrático no Brasil. 

A democracia é tida como ideal primeiro da separação de poderes por 

materializar-se por meio da concretização dos direitos e garantias fundamentais.  

Os cidadãos, sujeitos de direitos, são titulares de todo o poder político e essa 

titularidade só atinge contornos institucionais na medida em que os direitos 

fundamentais transpõem a barreira de meros atributos transindividuais e passam a 

ser a razão de existência do próprio Estado. 

Como precisamente conceituado pelo estudioso constitucional americano141, 

“os direitos fundamentais representariam o substrato que garante legitimidade à 

normatividade estatal. Em última instância, as normas jurídicas seriam legítimas 

porque realizariam o projeto político de efetivação dos direitos fundamentais”. 

Nessa linha intelectiva, a domesticação esperada não é a do Executivo sobre 

os demais Poderes, mas a da atividade política pelo jurídico, o que, como restou 

demonstrado, inexiste no atual cenário político canarinho.  

Sem o controle da atividade política pelos direitos e garantias fundamentais, a 

conversão desses em direitos efetivos é fadada ao insucesso.  

O colapso democrático começa a ser demonstrado justamente na 

deslegitimação da normatividade estatal, porquanto a atividade legiferante é 

controlada ou pelo Poder Executivo ou por interesses de pequenos grupos políticos 

ou econômicos, distanciando-se sobremaneira da vontade popular, situação 

dilatadora do arbítrio estatal e enfraquecedora das demais esferas da sociedade civil 

por, simplesmente, impedir a efetiva concretização dos direitos e garantias 

fundamentais, os quais deveriam encontrar abrigo justamente no Estado 

Democrático de Direito. 

O processo constituinte e o processo legislativo já não decorrem mais da 

soberania popular, acabando por macular a pureza herdada da assembleia 
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constituinte. Logo, não há identidade da lei com a vontade do povo, mas apenas um 

substitutivo formalista contrariando essa vontade. 

Inexistindo representatividade substantiva, não há falar-se em democracia. 

O que dizer, então, sobre a legalidade da Administração? Sobre sua atuação 

na conformidade da lei? 

O Poder Executivo definitivamente não está preocupado em promover 

políticas públicas necessárias à garantia e concretização dos direitos fundamentais.  

Mas toda essa irracionalidade é causada, principalmente, porque falta 

consenso a tais medidas justamente por inexistir representatividade participativa. 

O filósofo alemão Jürgen Habermas assevera que “somente o discurso 

articulado a partir da autonomia pública dos cidadãos, em um espaço processual 

dialógico estruturado pelas garantias (princípios) constitucionais, poderia viabilizar a 

construção adequada de provimentos”142. 

A ideologia habermasiana pauta-se na garantia de mecanismos de efetiva 

participação popular na qual se viabiliza a intervenção dos setores sociais 

envolvidos em uma determinada demanda, conferindo voz principalmente àqueles 

carentes de representatividade política porque, vitimados pelo próprio sistema, só 

são recordados em épocas eleitorais. 

Só se constrói uma sociedade brasileira legitimamente democrática com o 

diálogo, sempre que possível prévio, entre os cidadãos e os governantes para 

avaliar a conveniência e interesse público em determinada decisão administrativa, 

mormente naquelas causadoras de vultosos impactos sociais e financeiros. 

Esse diálogo, no entanto, deve ser honesto, sem subterfúgios e com 

condições igualitárias de discurso, o que só pode ser conseguido mediante a mais 

lídima publicidade prévia dos atos do governo. 

Como as medidas acima esmiuçadas (distribuição de renda com dilapidação 

de direitos fundamentais, importação de médicos em benefícios maiores aos 

governos de onde provindos, construção de estádios para sediar evento 

futebolístico) foram adotadas sem qualquer diálogo prévio, mesmo existindo 

mecanismos constitucionais dele garantidores, a exemplo do plebiscito e do 

referendo, tais decisões administrativas carecem de legitimidade e não representam 

a verdadeira vontade da soberania popular, senão apenas mais um exemplo de 

                                                           
142  HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo 

Universitário, 1997. v. 1. 
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confusão patrimonial na qual os governantes adotam comportamentos 

administrativos como se fossem verdadeiros proprietários do erário público. 

Para esses governantes populistas e descomprometidos com a efetiva 

vontade soberana popular, os direitos e garantias fundamentais não passam de 

adornos metaindividuais, e a democracia, por conseguinte, mero escrito em papel.  
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CAPÍTULO 3 - A RESPONSABILIDADE CONSTITUCIONAL DO ESTADO NA 
INSTITUCIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E A 
MANIPULAÇÃO DISCURSIVA COMO ARREMEDO 

 

3.1 Terminologia dos direitos fundamentais 

 

Há muito doutrina e jurisprudência fitam, em vão, um consenso terminológico 

e conceitual dos direitos fundamentais, não sendo raro o uso de expressões que, na 

busca desse desiderato, acabam mesmo por se referirem apenas a elementos 

integrantes deles, vindo daí a necessidade de adotar-se um conceito em amplitude 

equivalente à importância e envergadura da fundamentalidade de tais direitos. 

Hobbes, Locke e Kant utilizavam o termo “direitos inatos” ou “originários” para 

realçar a importância, a originalidade humana e a precedência ao pacto social143.  

A expressão “direitos humanos” surgiu episodicamente em 1537 como “jura 

hominum em Historia Diplomatica rerum Bataviarum”144. No entanto, o uso dessa 

expressão foi recusado por positivistas que preferiram o termo “liberdades públicas” 

ou “liberdades individuais” (França) e “direitos fundamentais” (Alemanha), mas 

sempre designativo de situações jurídicas básicas da pessoa perante o Estado. Mas 

foi em 1789, com a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que os direitos 

humanos foram trazidos para o ambiente jurídico, corroborado que foi pela 

Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948145. 

 

3.2 Conceito e concepções de direitos fundamentais 

 

Direitos humanos seriam, portanto, direitos válidos para todos os povos ou 

para o homem independentemente do contexto social em que se ache inserido.  

Em sua concepção internacional, tais direitos não conhecem fronteiras 

nacionais nem comunidades éticas específicas porque foram afirmados em diversas 

cartas internacionais como preceitos jus cogens justamente para obrigar a todas as 

nações146. 

A dimensão filosófica dos direitos fundamentais está na circunstância de 

serem definidos não por uma norma positiva de um tal ordenamento jurídico, interno 

                                                           
143 SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos Fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p. 7. 
144 VILLEY, Michel. O Direito e os direitos humanos. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 9. 
145 SAMPAIO, op. cit., p. 7. 
146 Ibid., p. 8. 
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ou mesmo internacional, mas sim pela concepção de “homem” que se adote como 

fonte ou como valor. Pelo seu referencial axiológico que se impõe a toda e qualquer 

ordem jurídica fitada a fundamentar os sistemas jurídicos concretos147. 

A inviolabilidade, também e principalmente, no âmbito interno ou 

constitucional revela a dimensão nacional dos direitos humanos148. 

Assim, direitos fundamentais são posições jurídicas que investem o ser 

humano de um conjunto de prerrogativas, faculdades e instituições imprescindíveis a 

assegurar uma existência digna, livre, igual e fraterna de todas as pessoas149. 

A fundamentalidade caracteriza-se pelas consequências decorrentes da falta 

desses direitos, ou seja, sem eles a pessoa humana não se realiza integralmente, 

não convive dignamente e, ainda, pode não vir nem sequer a sobreviver.  

Fundamental significa, pois, a imanência e congenitude desses direitos à 

condição de pessoa humana, quer por serem essenciais à convivência em 

sociedade, quer por imporem ao próprio Estado limitações ético-políticas e bases 

norteadoras do comportamento positivo e negativo estatal à concretização efetiva 

deles. 

Canotilho conceitua como fundamentais direitos naturais e inalienáveis do 

indivíduo150 e atenta para a circunstância elementar de que a fundamentalidade 

somente será assinalada se esses direitos forem colocados no lugar cimeiro das 

fontes de direito: as normas constitucionais151. Só assim dos direitos fundamentais, 

enquanto tais, poderão derivar consequências jurídicas. Eis, portanto, a necessidade 

de positivação constitucional dos direitos fundamentais para que tornem realidades 

jurídicas efetivas passíveis de proteção mediante o controle de constitucionalidade, 

sem correr o risco de ficar à mercê do legislador ordinário, caso previsto unicamente 

em normas infraconstitucionais. 

Do conteúdo já expresso é possível extrair as duas dimensões da 

fundamentalidade: a formal e a material.  

A fundamentalidade formal está associada à constitucionalização de um 

direito tido por indispensável por imanente à condição humana, pois, colocadas no 

grau superior da ordem jurídica como normas constitucionais, encontram-se 

                                                           
147  SAMPAIO, 2004, p. 8. 
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149  CUNHA JUNIOR, 2008, p. 522. 
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Coimbra: Almedina, 2003. p. 377. 
151  Ibid., p. 378. 
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submetidas a procedimentos qualificados de revisão e/ou passam a constituírem-se 

em verdadeiros limites materiais da própria revisão, além de vincularem 

imediatamente os poderes públicos por apresentarem-se como parâmetros materiais 

de escolhas, decisões, ações e controle dos órgãos legislativos, executivos e 

judiciários152. 

Em seu viés material, a fundamentalidade insinua que o conteúdo dos direitos 

fundamentais é decisivamente constitutivo das estruturas básicas do Estado e da 

sociedade153, porquanto devem ser concebidos como aquelas posições jurídicas 

indispensáveis que explicitam seu núcleo essencial, sua raiz fundamental: a 

dignidade humana. 

A dignidade humana representa a unificação de todos os direitos 

fundamentais, servindo de pilar de sustentação para todos os demais direitos da 

pessoa humana, em maior ou menor grau. É a qualidade intrínseca e distintiva 

reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 

consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um 

complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa contra todo e 

qualquer ato de cunho degradante e desumano, vindas a garantir-lhe as condições 

existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua 

participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e vida em 

comunhão com os demais seres humanos154. 

Insta salientar, ainda, que a dimensão dos direitos fundamentais e sua 

prestação estão associadas umbilicalmente com os direitos sociais em seus três 

núcleos problemáticos: direitos sociais originários – segundo os quais os particulares 

podem derivar diretamente das normas constitucionais pretensões e prestações, a 

exemplo do direito à habitação –; direitos sociais derivados – conducentes ao direito 

de exigir atuação legislativa concretizadora das normas constitucionais sociais e a 

participação igual nas prestações criadas pelo legislador (v. g. prestações médicas e 

hospitalares existentes) –; e políticas sociais ativas fitadas na criação de instituições, 

serviços e fornecimento de prestações155. 

 

                                                           
152  CANOTILHO, 2003, p. 378. 
153  Ibid., p. 379. 
154  SARLET, Ingo Wolfgang. Proibição do retrocesso, dignidade da pessoa humana e direitos sociais: 

manifestação de um constitucionalismo dirigente possível. In: SAMPAIO, José Adércio Leite. 
Constituição e crise política. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. p. 403-450, p. 411. 

155  CANOTILHO, op. cit., p. 408. 
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3.3 Origem histórica dos direitos fundamentais 

 

A origem histórica dos direitos fundamentais confunde-se com a da própria 

civilização, tanto que a ideia de um homem dotado de dignidade deita raízes na 

tradição dos hebreus e na era greco-romana156. 

A substituição do poder político medieval por um poder central e 

burocratizado, dotado do monopólio do uso da força (o Estado soberano), rendeu 

ensanchas às demandas de proteção de uma esfera de autonomia privada 

necessária ao desenvolvimento das potencialidades individuais ou de sua 

personalidade, colocando-as a salvo de ingerências externas, notadamente do 

próprio político organizacional157. 

O desenvolvimento dos direitos fundamentais apresenta três matrizes: religião 

(liberdade religiosa), processo (garantias processuais) e propriedade (direito de 

propriedade). 

A matriz da liberdade religiosa encontra apontamentos já na era medieval, 

notadamente na Carta do Convênio entre o Rei Afonso I de Aragon e os Mouros de 

Tudela em 1119, quando restou assegurados a liberdade de trânsito desses e o 

respeito aos seus costumes religiosos158.  

Em 1215, a Magna Carta garantiu a liberdade da Igreja na Inglaterra, 

conservando seus direitos, notadamente o de realizar livremente eleições 

eclesiásticas159.  

Ao longo da história, diversos episódios religiosos desencadearam a 

densificação dessa matriz dos direitos fundamentais, vindo daí o primeiro projeto 

inglês do Agreement of the People de 1647 trazendo a liberdade religiosa como um 

direito inafastável em resposta à tentativa de implantar uma religião oficial na 

Inglaterra160.  

Como garantia processual, os direitos fundamentais desenvolveram-se com a 

racionalização das penas e com a criação de instrumentos processuais para 

restringir a arbitrariedade dos governantes e dos agentes públicos em geral, ou seja, 

demonstrar a necessidade de humanização do Direito Penal e Processual contra  

                                                           
156 SAMPAIO, 2004, p. 142. 
157 Ibid., p. 143. 
158 Ibid., p. 143. 
159 Ibid., p. 144. 
160 Ibid., p. 144. 



 
 

98 

a insegurança e o arbítrio patrocinado pela indeterminação das penas, notadamente 

a utilização da tortura como forma de investigação e de castigo, surgindo, pois, nos 

Estados Unidos da América, o due process of law161 

Como o due process of law surgiu, também, com a Magna Carta de 1215, o 

habeas corpus como remédio contra a detenção e persecução penais arbitrárias. 

Vem da Idade Média, com os Decretos da Cúria de Leon de 1188, a matriz 

dos direitos fundamentais protetivas da propriedade, a qual mantinha a tradição da 

supremacia do ter sobre o ser ao determinar que o corpo do réu ou devedor, não 

tendo como saldar a dívida, seria entregue ao credor A despeito dessa forma 

repulsiva, a proteção da propriedade dava-se mais como garantia de inviolabilidade 

do que como um objeto especializado de direito propriamente dito, algo como, 

atualmente, o é a legalidade tributária nominada, à época, de no taxation without 

representation162. 

É justamente nessa matriz que se encontra a gênese da preocupação dos 

governos com a desigual distribuição, porquanto o desenvolvimento do sistema 

econômico capitalista foi conduzido por grandes proprietários e comerciantes na 

defesa de seus direitos dominiais, os quais afirmavam que “a diversidade de 

condições e faculdades dos homens originavam os diversos graus e repartição dos 

direitos de propriedade e a mais comum e durável fonte de facções era essa variável 

e desigual distribuição”163. 

A matriz proprietária é tão forte, a ponto de chegar-se a afirmar não era o 

genérico “aumento de bem-estar comum” nem a abstração chamada “justiça” os 

propósitos determinantes alimentadores e condutores de grandes acontecimentos 

históricos, senão a vantagem econômico-patrimonial que creiam obter. É a 

propriedade como direito dos direitos164. 

 

3.4 Evolução dos direitos fundamentais 

 

José Adércio Leite Sampaio bem delineia as etapas do processo de evolução 

dos direitos fundamentais: 1) da positivação; 2) da generalização; 3) da 

internacionalização; e 4) da especialização ou especificação165.  

                                                           
161 SAMPAIO, 2004, p. 145. 
162 Ibid., p. 146. 
163 Ibid., p. 147. 
164 Ibid., p. 147. 
165 Ibid., p. 207. 



 
 

99 

A positivação dos direitos humanos foi a consagração nos textos jurídicos do 

que antes projetado apenas no campo da filosofia política, vindo acompanhada de 

“fundamentação” atribuidora de precisão e segurança aos direitos, os quais 

deixaram de ser frutos da evidência ou dedução racional para serem impunhados 

pela certeza de uma declaração expressa; da “titularidade” de todos os homens 

abstratamente; do “alcance espacial” jungido às fronteiras do Estado-Nação; e de 

sua “natureza jurídica” à guisa de previsão em declarações precedentes às 

Constituições (França – 1791, 1793 e 1795) ou inseridas no corpo da Constituição 

(Espanha – 1812, França – 1814, Brasil – 1824)166. 

A generalização deu-se tanto no viés histórico como no teórico-filosófico e no 

jurídico, passando pela idade do liberalismo – na qual se destacou a Constituição 

espanhola de 1812, a Carta Constituição francesa de 1814 e respectivo Ato Adicional 

de 1815167; do constitucionalismo social, notadamente em sua vertente democrática 

com o reconhecimento cada vez mais dilatado de direitos clássicos, de propriedade, 

de liberdades coletivas, trabalhistas, à educação, assistenciais e econômicos168. 

Fruto da conciliação progressiva da dimensão filosófica com a da positivação, 

os direitos fundamentais, à luz de sua feição liberal, experimentou na generalização 

teórico-filosófica a marcha social de inclusão dos setores menos favorecidos ou 

socialmente oprimidos, chegando a apresentar-se como uma “terceira via” 

alternativa ao capitalismo e ao socialismo, cabendo à democracia concretizar o 

encontro entre o liberalismo e o socialismo contra o liberalismo conservador e as 

posições ortodoxas do marxismo-leninismo169. 

A gênese do Estado Democrático de Direito é vista, portanto, na necessidade 

de integração do movimento operário para o liberalismo e da redefinição dos direitos 

do homem e do Estado Parlamentar de Direito para o socialismo, com a liberdade de 

associações aos corpos intermediários renegados pelo liberalismo original, com o 

surgimento dos partidos políticos e sindicatos e do sufrágio universal, que distribui o 

direito de votar e ser votado, passando a integralizá-lo como reconhecimento dos 

direitos sociais, econômicos, sociais e culturais na concretização do direito de 

propriedade e da liberdade econômica170. 

                                                           
166 SAMPAIO, 2004, p. 146. 
167 Ibid., p. 209. 
168 Ibid., p. 222. 
169 Ibid., p. 231. 
170 Ibid., p. 232. 
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Na sua vertente jurídica, a generalização foi consequência da positivação 

definitiva dos direitos fundamentais no temário constitucional e nas declarações, 

tratados e convenções internacionais, bem ainda pelo reconhecimento da 

multiplicação dos titulares e dos objetos dos direitos, fenômeno abarcador de 

Estados com declarações de direitos sem Constituição documental (como era o caso 

da Grã-Bretanha, de Israel e da Suécia), de Estados com Constituição documental e 

declaração de direitos (Franca, com as Declarações de Direitos dos Homens e dos 

Cidadãos de 1789, Áustria, Canadá e República Tcheca) e de Estados com 

Constituição documental sem declaração de direitos (Austrália)171. 

A especificação dos direitos fundamentais deu-se subjetiva, objetiva, 

normativa e espacialmente. 

Subjetivamente, seus titulares foram substituídos pelo homem abstrato das 

primeiras declarações pelos homens, mulheres, homossexuais, negros, idosos, 

crianças, trabalhadores, pobres, deficientes, consumidores, índios, prisioneiros, 

refugiados e minorias, destacando-se, ainda, a especificação subjetiva mais restrita, 

como é o caso da proteção e salvaguarda contra a violência das mulheres e das 

crianças ou contra a mutilação genital172. 

No aspecto objetivo, foram introduzidas novas pretensões tuteladas, como o 

sufrágio universal, a proibição de discriminações, direitos de associação, direitos 

econômicos, sociais e culturais173, bem como ampliadas outras já reconhecidas, a 

exemplo do direito de propriedade que se deslocou de sua natureza eminentemente 

pessoal ou de direito individual para compor a ordem econômica pela função social a 

cumprir, além do sufrágio que, inicialmente assimilado ao sexo masculino, foi 

dilatado para direito universal174. 

Como já adiantado, normativamente os direitos fundamentais foram inseridos 

como conteúdo em documentos constitucionais ou em declarações internacionais, 

vindo dessas últimas a especificação espacial com a internacionalização de tais 

direitos, sobretudo a partir do término da Segunda Guerra Mundial e das atrocidades 

cometidas pelo regime nazista.  

 

                                                           
171 SAMPAIO, 2004, p. 244.  
172 Ibid., p. 245. 
173 Ibid., p. 246. 
174 Ibid., p. 262. 
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3.5 Onda geracional dos direitos fundamentais 

 

Pautado nas fases de reconhecimento e na marca predominante dos eventos 

históricos e aspirações axiológicas identificadoras, o francês Karel Vasak 

apresentou, em 1979, no Instituto Internacional de Direitos do Homem em 

Estrasburgo, uma classificação dos direitos fundamentais no seguinte sentido: a) a 

primeira, fruto das revoluções burguesas dos séculos XVII e XVIII, valorizava a 

liberdade; b) a segunda, decorrente dos movimentos sociais democratas e da 

Revolução Russa, enfatizava a igualdade; e c) a terceira, nutrida das duras 

experiências suportadas pela humanidade na Segunda Guerra Mundial, reflete os 

valores da fraternidade175.   

No entanto, como já alertava o sociólogo britânico Thomas Humphrey. 

Marshal, em 1963176, a cidadania é uma expressão semanticamente insaciável, a 

proposta de Vasak deu lugar a outras divisões denominadas de quadripartite e 

quinquipartite.  

Nos Direitos Fundamentais de Primeira Geração, que se amparam numa 

separação entre Estado e Sociedade, estão os direitos civis ou liberdades individuais 

e os direitos políticos, de participação política ou liberdades políticas. Pautou-se, 

portanto, na regra fundamental da liberdade. 

Nessa geração encontram-se as garantias mínimas de integração física e 

moral e a correção procedimental nas relações judicantes entre os indivíduos e o 

Estado; a consciência de religião; de expressão e imprensa; o direito de 

propriedade; direito à vida, à segurança expressa em garantias da liberdade 

individual contra prisões arbitrárias, a irretroatividade da lei incriminadora e o devido 

processo legal, vislumbrando-se, igualmente, os direitos de inspiração democrática, 

notadamente o de votar e ser votado como instrumento de participação nos canais 

de formação da vontade política e de um articulado controle popular sobre o 

processo de escolha e de atuação de seus representantes no governo177.  

Na classificação de Segunda Geração estão os direitos sociais, econômicos e 

culturais, os quais possuem, portanto, base social fitada a atingir a igualdade. 

                                                           
175 SAMPAIO, 2004, p. 259. 
176 Conforme SAMPAIO, 2004, p. 259. 
177 Ibid., p. 260. 
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Os direitos catalogados nessa geração são frutos da superação do 

individualismo possessivo e das transformações econômicas desencadeadoras da 

crise das relações sociais ocorridas no final do século XIX e início do século XX, das 

quais advieram a Revolução Industrial e a organização da classe trabalhadora sob 

os ideais da Revolução Russa e sua proposta de uma sociedade comunista 

planetária178, mormente pela necessidade, demonstrada pelos referidos 

acontecimentos históricos, de se reequilibrar a liberdade com a igualdade, 

agregando ao direito conteúdos sociais.  

Os direitos sociais propriamente ditos são aqueles necessários à participação 

plena na sociedade, notadamente para permitir a concretização efetiva dos direitos 

fundamentais de primeira geração. Já os direitos econômicos buscam assegurar um 

mínimo vital e segurança material à dignidade. Por fim, os direitos culturais dizem 

respeito ao resgate, estímulo e preservação das formas de produção cultural e 

riqueza espiritual da sociedade.  

No rol dos direitos de terceira geração, focado na máxima da fraternidade, 

incluem-se os “direitos dos povos”, a exemplo do direito à paz mundial, à 

autodeterminação e à assistência humanitária.  

A gênese de tais direitos vem das atrocidades, injustiças e opressões 

cometidas na Segunda Guerra Mundial, as quais inspiraram a ideia de que somos 

todos habitantes de um mesmo e frágil mundo e, portanto, há a necessidade de 

manter-se as condições de habitualidade para as presentes e futuras gerações, 

estando aqui a razão da inclusão expressa do desenvolvimento como direito de 

todos, individual ou coletivamente considerados, a evolução para melhor por meio 

da participação, contribuição e gozo de políticas públicas apropriadas, sem, no 

entanto, olvidar o acautelamento da sustentabilidade do meio ambiente sadio e 

ecologicamente equilibrado. 

A classificação alusiva à quarta geração preocupou-se sobremaneira com o 

direito à vida das gerações futuras, motivo por que buscou incluir limites ou 

restrições aos avanços da ciência, especialmente da biotecnologia nos domínios da 

interferência com a liberdade, a igualdade e dignidade humana. 

Amparadas na classificação em comento estão a Convenção Europeia para 

Proteção dos Direitos do Homem e Dignidade do Ser Humano e a Declaração 
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Universal sobre o Genoma Humano e Direitos do Homem, ambos de 1997, que 

proíbem discriminações com base na herança genética e clonagem humana.  

A doutrina ainda evolui e não chegou a um consenso acerca do conteúdo 

dessa classificação, havendo teorias incluindo nela, à luz da revolução tecnológica e 

a noção única de comunicação com a mídia de massa, o acesso universal a 

tecnologias de comunicação e informação para o livre exercício da decisão sobre a 

própria “identidade virtual”, mormente como instrumento de controle do governo e 

dos abusos do processo tecnológico179.  

Outros autores entendem que estão abarcados nessa geração o tempo do 

direito das mulheres com igualação de oportunidades, de não discriminação, de não 

serem vítima de violência, alusivo aos direitos sexuais ou reprodutivos, com acesso 

as cuidados primários e secundários da saúde, a toda forma de contraceptivos, 

inclusive por meio de serviços públicos e tecnologias reprodutivas180.  

Nos direitos de quinta geração estariam aqueles ainda a serem desenvolvidos 

e articulados, mas que tem por objeto o cuidado, a compaixão e o amor por todas as 

formas de vida e, também, o combate à tirania do estereótipo de beleza e medidas 

que acabam por conduzir a formas de preconceitos com raças ou padrões reputados 

inferiores ou fisicamente imperfeitos181. 

É bem verdade que a catalogação de direitos não ficou livre de críticas, a 

começar pela nomenclatura “geração”, a demonstrar um ciclo final, recomendando-

se a substituição por “dimensão” dos direitos fundamentais. 

A ânsia por rotular os direitos fundamentais acaba por expressar uma inflation 

of rights geradora da perda da juridicidade da expressão direitos por vestir dessa 

roupagem vontades que não ultrapassam os meros anseios, aspirações e 

desejos182.  

A expansividade dos direitos é consequência natural das necessidades 

humanas frustradas, de domínio opressivo ou de exclusão de beneficiários de 

vantagens relevantes, não podendo ser aviltada, minimizada ou deslembrada.  

O importante é não classificar direitos fundamentais sem atenção a uma 

mescla de tempo de surgimento com a estrutura-função deles, daí a necessidade de 
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181 Ibid., p. 302. 
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determinado direito, para ser considerado fundamental, apresentar, pelo menos, 

essas duas características: fundamentalidade e identificação específica do sujeito 

passivo183. 

A fundamentalidade implica em servir, valer, de amparo, de fundamento, a 

outros direitos, ao passo que a identificação específica do sujeito passivo é condição 

mesma de exercício e concretização de direitos fundamentais, não parecendo 

exitosa a pretensão de realização caso não se conheça de quem cobrá-la.  

 

3.6 A identificação do sujeito passivo na concretização dos direitos 
fundamentais: a responsabilidade do Estado 

 

A importância e imprescindibilidade dos direitos fundamentais exigem a 

identificação do responsável pela sua concretização, aquele que deve ser colocado 

no passivo da relação social e de quem efetivamente a pessoa humana pode cobrar 

a observância, o respeito, a concretização e a institucionalização deles.  

O detentor de tal responsabilidade é aferível da simples análise da função 

maior dos direitos fundamentais: a defesa da pessoa humana e da sua dignidade 

perante os poderes do Estado184. 

Há, portanto, inegável vinculação do Estado no cumprimento efetivo desse 

mister, sendo esse o ente passivo por excelência dessa relação obrigacional.   

O enunciado linguístico “Estado” deve ser interpretado na mesma amplitude 

dos direitos fundamentais para incluir toda e qualquer entidade pública, pois, 

diminuir sua dimensão implica em reduzir o número de responsáveis pela realização 

de tais direitos e, consequentemente, as respectivas dimensão e efetivação.  

Nessa intelecção,  

 

[...] como destinatário de tal vinculação perfiam-se, desde logo, os poderes 
púbicos – o legislador, o governo/administração e os tribunais. Ao utilizar o 
enunciado linguístico ‘entidades públicas’ o texto constitucional pretende, 
através de uma espécie de ‘superconceito’ – entidades públicas – tornar 
claro que a decisão constitucional se deve entender no sentido de uma 
vinculação explícita e principal de todas as entidades públicas, desde o 
legislador aos tribunais e à administração, desde os órgãos do Estado aos 
órgãos regionais e locais, desde os entes da administração central até às 
entidades públicas atónomas. A cláusula de vinculação de todas as 

                                                           
183  NALINI, José Renato. O controle difuso de constitucionalidade e os direitos fundamentais: 

Investigações para uma ampliação conceitual. Revista da Ajuris, São Paulo, v. 110, n. 2, p. 195-
220, 2007. p. 203. 

184  CANOTILHO, 2003, p. 407. 
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entidades públicas exige, pois, uma vinculação sem lacunas: abrange todos 
os âmbitos funcionais dos sujeitos públicos e é independente da forma 
jurídica através da qual as entidades públicas praticam os seus actos ou 
desenvolvem suas atividades185. 

 

Portanto, a vinculação das entidades públicas é total, incluindo obviamente a 

administração pública, quer quando atue nas vestes de direito público, quer quando 

desempenhe tarefas na forma do direito privado.  

Dilatar o âmbito de vinculação das entidades públicas, colocando todo e 

qualquer órgão ou estrutura estatal em posição de sujeição cimeira à efetiva 

concretização dos direitos fundamentais, é a forma mais segura de delimitar a 

responsabilidade do Estado, impondo-lhe a afirmação de políticas consistentes – o 

que vai além de políticas meramente governamentais – e invertendo o cenário tétrico 

de Estado ausente, omisso e indiferente à sorte da sociedade186.  

Inegável, portanto, a dimensão objetiva vinculadora dos poderes constituídos 

às normas consagradoras de direitos fundamentais, mormente os sociais, com a 

única razão de obrigá-los à realização de políticas sociais ativas conducentes à 

criação de instituições (ex: escolas, hospitais), serviços (ex: segurança social) e 

fornecimento de prestações (rendimento mínimo, subsídio de desemprego, bolsas 

de estudo, habitações econômicas).  

Não se pretende converter a responsabilidade estatal em papel de pródigo 

segurador universal ou garantidor bizarro dos riscos exclusivamente imputáveis a 

particulares187, mas apenas exigir do Poder Público a segurança e proteção efetiva 

do núcleo indisponível dos direitos fundamentais de todas as dimensões – dignidade 

humana –, qualificando sua conduta para obrigá-lo a sacrificar aceitavelmente o 

mínimo para preservar o máximo da eficácia direta e imediata desses direitos, e isso 

mediante vedação a excessos desnecessários e omissões inoperantes, ambas 

violadoras do dever de agir proporcionalmente.  

Enfim, exige-se do Estado a vinculação cogente ao cumprimento dos deveres 

objetivos e a colocação dos direitos fundamentais sociais como primado nas 

relações administrativas. A isso se denomina “institucionalização”. 

 

                                                           
185  CANOTILHO, 2003, p. 439. 
186  FREITAS, Juarez. A Constituição, a responsabilidade do Estado e a eficácia dieta e imediata dos 

direitos fundamentais. In: SAMPAIO, José Adércio Leite. Constituição e crise política. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2006, p. 381-401, p. 382. 

187  Expressão utilizada por FREITAS, 2006, p. 300.  
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3.7 Direitos fundamentais no Brasil 

 

 Pouco tem dito a doutrina quanto ao surgimento e à evolução dos direitos 

fundamentais no Brasil, acreditando ser suficiente a gênese estrangeira e o 

tratamento de tais direitos, aqui, como meros efeitos dela.  

 Deve-se a José Adércio de Leite Sampaio um profundo estudo do modelo e 

da história dos direitos fundamentais no Brasil, o qual revela uma análise histórico-

fático-cronológica de suma importância ao trabalho por demonstrar que, na pátria 

amada, os direitos fundamentais sempre foram tratados como coisa pertencente ao 

Estado, o qual se acha proprietário e age como tal concedendo-os e retirando-os ao 

sabor do gosto, retirada essa concretizada materialmente – com a exclusão da 

previsão então contida nos textos constitucionais e vontade deliberada de extirpação 

–, ou formalmente – como simples previsão desprovida de política pública fitada à 

sua efetiva concretização e institucionalização e, portanto, inábil a dar-lhes natureza 

jurídica além de um escrito em papel, cingindo-os a um direito de aparência e de 

precariedade, nunca realizáveis plenamente e de reversão sempre possível.  

 O surgimento e a evolução dos direitos fundamentais em nosso país deitam 

raízes, evidentemente, nas culturas portuguesas. Não se deve deslembrar, no 

entanto, a influência multidisciplinar nesse processo, notadamente das heranças 

africanas e indígenas, paralelamente às lusitanas.  

 À confluência dessas “três raças irredutíveis” debitou-se, por parte da 

doutrina, a causa da geração de  

 

[...] mestiço doente do corpo e da alma, amarelo, apático, preguiçoso e 
amoral ou até daquela raiz podre e imprestável para geração de um povo 
forte e ousado, dando como fruto apenas homens autoritários, de fraqueza 
ética, de gosto pelo ócio e de tendência à desordem.188 

 

 O referido fruto da “mestiçagem cultural”, acrescida de eventos históricos 

importantes, vai influenciar, em maior ou menor grau, todo o desenvolvimento dos 

direitos fundamentais no florão da América.  

 Dos vários documentos medievais portugueses que serviram de fonte para o 

constitucionalismo brasileiro, destacam-se os “foros” como instrumentos outorgantes 

de garantias aos povoados e súditos do reino, sendo o primeiro deles a Carta 
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Municipal de Bragança, que libertou os servos lá encontrados e anistiou os 

homicidas189. 

 Também se destacam os Costumes de Santarém vedando ao acusador 

“meter alguém em ferros” quando não se tratasse de crime capital; e o Conselho de 

Coimbra, em 1254, decretando algo semelhante ao habeas corpus ao estabelecer a 

liberdade de todo fiador que viesse a submeter-se ao tribunal do alvasis (exceto em 

crime de pena capital), quando então não seria levado ao castelo por ter prestado 

fiança190. 

 Referidos documentos históricos tratavam a liberdade do indivíduo com 

nomes distintos conforme o tempo, como “foros”, “liberdades” e “privilégios” e eram 

postas à defesa da dignidade do homem ao abrigo do arbítrio e da prepotência. 

Porém, paralelamente impunham obrigações ao pagamento de tributos diretos e 

indiretos191. 

 Traço característico da época foi o alto grau de coesão e espírito comunitário 

denotado nas comunidades indígenas aqui presentes, donde se via uma 

organização política, ainda que rudimentar, tanto que os índios opuseram-se às 

tentativas lusitanas de disciplina ao cultivo da terra e à escravidão192. 

 Com o surgimento e desenvolvimento das primeiras vilas e cidades ocorreram 

as instalações das primeiras câmaras municipais, as quais eram compostas pelos 

“homens bons” que, em verdade, eram os proprietários rurais, com exclusão dos 

operários, mecânicos, estrangeiros e judeus193, imperando, portanto, a discriminação 

porque oportunizava-se a escolha apenas “às pessoas em processo de ascensão 

social que conseguiam, com o apoio dos grandes proprietários e comerciantes, ser 

introduzidos no “rol da nobreza” apoio que se dava em troca de favores futuros, 

“com intenção formada de conseguir dos companheiros mil coisas injustas tendentes 

às utilidades, dos parentes, amigos e patronos” 194. 

 Inevitável vislumbrar, nesses relatos, a origem de um problema social que só 

fez-se intensificar com a passagem do tempo, acoimando a sociedade brasileira 

atual e transformando-se num cancerígeno comportamento institucionalizado: o 

                                                           
189  Alcindo Falcão, conforme SAMPAIO, 2004, p. 314. 
190  Ibid., p. 315. 
191  Ibid., p. 316. 
192  Ibid., p. 316. 
193  Ibid., p. 317. 
194  Relato de Luiz dos Santos Vilhena contado por Mesgravis, conforme SAMPAIO, 2004, p. 317. 
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desvio do poder para atender aos interesses particulares e de correligionários mais 

próximos.  

 A sociedade brasileira épica presenciava a luta dos povos indígenas contra os 

portugueses e contra os invasores holandeses nas décadas de 40 e 50 do século 

XVII, quando então se uniram àqueles escravos negros sob a liderança de Henrique 

Dias, Felipe Camarão e João Fernandes Vieira, senhores de engenho que só 

aderiram ao movimento diante da política de imposição de cotas de açúcar 

estabelecida pela Companhia das Índicas Ocidentais, responsável pela colônia 

holandesa no Brasil. Eis o movimento denominado “saudável heteroxia”, da qual 

desdobrou-se a luta que durou 30 (trinta) anos e ficou conhecida como “Guerra dos 

Bárbaros”, referência que se fazia aos índios janduís, habitantes do sertão do Rio 

Grande do Norte e do Ceará195.  

 Característica marcante dessa sociedade era o poder e o patrimônio 

ostentados por quem detinha a propriedade de fazenda de açúcar – os senhores de 

engenho –, de modo que a propriedade era a única fonte de direitos porque “uma 

vez obtida a riqueza, o poder e a preeminência eram confirmados por uma 

institucionalização legal garantidora de privilégios estamentais que só eram retirados 

em caso de envolvimento com negras, mulatas, índias, artesãs ou comerciantes”196. 

 Essa devoção à propriedade viria influenciar, anos depois, o Código Civil 

Brasileiro de 1916, cujo fim foi demarcado apenas com o sucessor de 2002.  

 Visando fugir da opressão, os negros abrigavam-se acampamentos voltados 

tanto à proteção pessoal como à preservação das identidades étnicas africanas, 

reunião denominada de “kilombo”, sendo o mais conhecido, entre os milhares, o de 

Palmares por ser o primeiro e o maior em dimensão e importância, que estava na 

Serra da Barriga, hoje Alagoas, e, no seu apogeu, chegou a reunir milhares de 

moradores que resistiram aos portugueses e holandeses, vindo a sucumbir em 

1695197. 

 Nos idos de 1708 o Brasil experimentou a febre do ouro, mineral descoberto 

pelos paulistas na região central, a qual culminou no desprezo do cultivo da terra 

para dedicação dos trabalhadores às minas, provocando uma era de doenças e 

                                                           
195 SAMPAIO, 2004, p. 317. 
196 Relato de Luiz dos Santos Vilhena contado por Mesgravis, conforme SAMPAIO, 2004, p. 319. 
197 Ibid., p. 319.  
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fome, quando até mesmo milionários tiveram de alimentar-se de ratos, cachorros e 

gatos à sobrevivência198. 

 A ganância da Coroa não passou incólume. Criou-se uma estrutura, nas 

capitanias onde se descobria ouro, com a função de administrar a mineração, 

cobrando tributos e fiscalizando a produção, explorando e reprimindo o contrabando. 

Era a intendência de Minas e seu controle severo sobre a atividade econômica à 

exploração e venda do produto. Todo ouro deveria passar pelas Casas de Fundição 

para sua transformação em barra com o selo real e o desconto do quinto devido ao 

rei199, estando aqui a origem da expressão “quinto dos infernos”.  

 Influenciados pelos ideais iluministas e pela independência das Treze 

Colônias da América do Norte, mineradores, padres, coronéis, escritores e 

segmentos populares resolveram voltar-se contra a opressão econômica e lutar pelo 

ideal de uma terra livre e republicana, cujo plano desencadear-se-ia no “dia da 

derrama”, momento em que se cobrariam os impostos atrasados. No entanto, a 

inconfidência de Silvério dos Reis delatou o projeto e resultou no esquartejamento 

de Tiradentes e na expulsão dos líderes intelectuais à África, movimento conhecido 

por “Inconfidência Mineira” e tido como a primeira revolução social do Brasil, cujas 

bandeiras eram a igualdade de cor branca, parda e preta, a liberdade de comércio, a 

abertura dos portos e a criação de uma igreja desligada de Roma200. 

 A despeito de todos os movimentos populares na busca da independência, o 

objetivo foi atingido pelo projeto da elite ligada ao príncipe regente Dom Pedro, sem 

a participação direta do povo, notadamente porque os movimentos de 

independência eram, antes, separatistas e o grau de ignorância e consciência não 

esclarecida vedava ao povo a participação política na vida em comunidade, motivo 

pelos quais se tratava de uma população resignada e apática201. 

 Com a primeira Constituição Federal, em 25 de março de 1824, veio o 

reconhecimento de alguns direitos avançados para a época, porém, 

simultaneamente com muitos poderes concentrados nas mãos do imperador.  

 Previu-se a hipótese de perda da nacionalidade por sentença de banimento e 

os direitos políticos fizeram-se acompanhar de hipótese de suspensão pelo tempo 

dos efeitos da sentença condenatória à prisão (artigo 8º). No artigo 89, porém, 
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199 Ibid., p. 321.  
200 Ibid., p. 321. 
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estava previsto o direito ao sufrágio, ao passo que o 178 impunha barreiras formais 

ao poder de reforma constitucional às garantias de legalidade; utilidade pública; 

igualdade; inviolabilidade da casa e do segredo das cartas; fiança; juiz natural; 

pessoalidade da pena com o fim das reputadas cruéis como tortura, açoites e 

marcas de ferro quente; igualdade de acesso a cargos públicos; liberdade de 

pensamento, de imprensa, de trabalho, cultura, indústria e comércio; além do direito 

de propriedade.  

 Estava inaugurado o modelo brasileiro dos direitos fundamentais No entanto, 

a baixa efetividade de seus enunciados fez de tais declarações mera estratégia para 

acalmar o ímpeto das bases a favor das reformas, que sabiam, antecipadamente, 

que na vida real pouco ou nada mudaria202. 

 De se ver o desvirtuamento da retórica e a manipulação discursiva como 

instrumentos de controle social desde os idos de 1824, com ênfase ao modo como 

evoluiu qualitativa e quantitativamente, mas sem perder a característica político-

governamental, o que, tanto à época como agora, alimenta descrença popular nas 

instituições e estimula novas encenações de mudanças até renovar-se o ciclo.  

 Os direitos fundamentais no Brasil, desde sua origem, são usados como 

estratégia semântica normativa. A escravidão, outrora apenas física, ganhou ares de 

consciência e de déficit civilizatório. Qualquer semelhança com a atual sociedade 

brasileira, infelizmente, não é mera coincidência.  

 Pelos motivos apresentados é que a doutrina aventou que a Constituição 

Federal de 1824 foi a oficialização do “contrato social fechado e excludente”203, 

porquanto a cidadania máxima era, de fato, mínima porque o avanço no campo dos 

direitos políticos, com o voto masculino e censitário mais liberal, com renda mínima 

baixa para garantia de acesso às urnas e sem excluir os analfabetos, fez aumentar 

em 85% o número de eleitores. No entanto, continuava forte a vontade dos grandes 

proprietários, que escolhiam, na prática, deputados e senadores204. 

 Os desmandos e a opressão gerou insatisfação popular, assim, passado o 

“dia do fico”, sobrevieram manifestações desencadeadoras da renúncia do 

Imperador, passando o poder à “elite mais fina das elites”, também conhecida por 
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203 Ibid., p. 324. 
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“moderados”205, o que não evitou, porém, diversas revoltas populacionais por todo o 

Brasil causadas por uma crescente consciência de dignidade, sendo a grande 

maioria dos revoltosos fuzilada. 

 Era o Estado impondo, pela força, a organização social.  

 A era do II Reinado também veio marcada pelo jogo político repleto de 

armações e trapaças, relacionando intimamente o destino dos homens pobres e 

livres, com a manipulação, pela elite local, do número de eleitorados, com a 

inclusão daqueles homens pobres e livres como recrutas do exército como 

dever cívico de natureza genuinamente escravocrata. A relação entre 

propriedade e sufrágio permitiu o estabelecimento de clientela e coronelismo 

político, relação que afetaria indelevelmente os mecanismos nacionais de 

representação, com os grandes proprietários criando instrumentos para garantir a 

vitória eleitoral com a compra e venda de votos por meio dos “cabalistas” e o 

uso de capangas para impedir o acesso dos opositores206. 

 São dessa época o movimento abolicionista, o praieiro Pernambuco de 1848 

para a “defesa da liberdade contra a tirania” e o Manifesto Republicano Federal de 

1887, quando, então, uma constituinte eleita aprovou o projeto elaborado por Ruy 

Barbosa, dando origem à Constituição Republicana de 1891, o que, no entanto, não 

evitou que as eleições continuassem descaradamente fraudadas desde o 

alistamento à apuração, notadamente com o aumento da força dos coronéis207 com 

a descentralização federalista, tanto que à eleição de Afonso Pena, em 1906, e 

Rodrigues Alves, em 1918, os votantes eram apenas 1,44% da população 

nacional208.  

 O sufrágio, portanto, continuava a ser instrumento de poderosos e 

proprietários, num exemplo emblemático do direito servindo ao poder do Estado ou, 

então, mera intenção de papel aos menos afortunados.  

 Em 1904, no Rio de Janeiro, observou-se a revolta do povo contra a 

vacinação obrigatória ao combate da varíola que, em verdade, tinha por pano de 

fundo extravasar a indignação contra o desemprego e a falta de democracia política, 

movimento populacional similar ao ocorrido na sociedade atual, cuja roupagem foi os 

meros R$ 0,20 (vinte centavos) de aumento no preço da passagem de ônibus.  

                                                           
205 SAMPAIO, 2004, p. 318. 
206 Ibid., p. 318. 
207 Título concedido pela Guarda Nacional do Império, conforme SAMPAIO, 2004, p. 330. 
208 Ibid., p. 330.  
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 O eco dos movimentos sociais foi sentido no Supremo Tribunal Federal, 

quando juristas do calibre de Ruy Barbosa alargaram a utilização do habeas corpus 

para coibir constrangimentos de toda a espécie e em qualquer lugar que surgisse ou 

se manifestasse a violência, mormente repetidos ataques à liberdade individual.  

 A 1ª República, no entanto, tratava como crime os problemas das greves por 

melhores salários, a redução da jornada de trabalho e a proteção das condições 

laborais, tanto que a Lei Adolfo Gordo, de 1907, permitia a expulsão de estrangeiro 

suspeito de colocar em perigo a segurança nacional e a tranquilidade política, 

enquanto era aprovada a Lei de Repressão ao Anarquismo em 1921209. 

 A Revolução Constitucionalista de 1932, tida como a mais importante guerra 

civil brasileira do século XX, levando o Estado a se adaptar à nova realidade 

econômica e social, foi acrescida da onda de industrialização e do temor de levantes 

operários por uma legislação trabalhista mais atualizada, fazendo nascer o texto da 

nova Constituição Federal em 16 de julho de 1934, inaugurando a fase da 

Constituição econômica no Direito brasileiro.  

 Entre os importantes avanços dignos de realce, destacaram-se: proibição de 

diferença salarial por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil; salário 

mínimo; oito horas de trabalho diário; férias anuais remuneradas; estruturação de 

uma justiça especializada em causas laborais; interesse social ou coletivo da 

propriedade; sufrágio feminino; habeas corpus e mandado de segurança.  

 A ânsia de Getúlio Vargas pela concentração de poder deu vida curta à 

Constituição de 1934, e isso porque teve de opor-se a movimentos operários, a 

tentativas de golpes da “revolução popular” iniciadas pela Aliança Nacional 

Libertadora (ANL), deflagrada pelos quartéis de alguns exércitos e que, divulgada, 

ocasionou a decretação de estado de guerra e de recesso parlamentar com o 

fechamento do Congresso Nacional, quando então veio a Constituição Polaca, 1937, 

atribuindo demasiada competência ao Presidente da República, inclusive a de 

dissolver o Congresso. Sobreveio a extinção dos partidos políticos, a abolição da 

liberdade de imprensa e a instituição da pena de morte, além da restrição de 

incontáveis direitos210. 

 O regime ditatorial de Estado estabelecia uma situação em que os direitos 

ficariam à mercê do governante e de suas razões, eis que suprimidas as liberdades 
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– inclusive o fim do mandado de segurança, a censura prévia da imprensa, do 

teatro, cinema e radiodifusão – e empregadas técnicas de controle social totalitárias 

por meio de repressões violentas e de propagandas políticas de massa211. Esse 

regime só perdeu força com o fim da guerra e o consequente déficit pragmático dele, 

quando então militares entram em cena para derrubar Getúlio Vargas, vindo daí a 

Constituição de 1946212. 

 O novo modelo constitucional permitiu o ressurgimento dos partidos políticos, 

da liberdade de imprensa e a volta do mandado de segurança. Sua ideologia tratou 

o trabalho como obrigação social e direito de todos, bem como condicionou o uso da 

propriedade ao bem-estar social, reconheceu o direito de greve, impôs a repressão 

de toda e qualquer forma de abuso de poder econômico fitado ao domínio de 

mercado, eliminação de concorrência ou aumento arbitrário dos lucros. No entanto, 

a democracia tão almejada ainda era apenas um sonho que ficou sob ameaça entre 

1946 e 1964213. 

 Com o suicídio de Vargas, toma a posse Juscelino Kubitschek de Oliveira 

abrindo o capital estrangeiro e adotando uma política econômica mais planejada, 

impulso desenvolvimentista esse que o ajudou a superar todas as investidas 

golpistas. Com a superveniência de outros governos, o Brasil experimentou o 

parlamentarismo entre 1961 a 1963214. 

 O movimento estudantil, aliado ao sindical, fez eclodir um processo de 

subversão e impôs clima tenso e confuso, tudo a fazer com que os militares 

destituíssem João Goulart do governo por meio do Ato Institucional nº 1, de 9 de 

abril de 1964, o qual institucionalizara o golpe dando poderes excepcionais ao 

Executivo, cassando mandatos, suspendendo direitos políticos e garantias 

constitucionais, extinguindo, novamente, partidos políticos e excluindo determinadas 

matérias da apreciação do Judiciário.  

 Era mais uma recidiva no caminhar democrático, que só voltou a encontrar 

sopro de esperança com o Ato Institucional nº 4, de 7 de dezembro de 1966, que 

transformara-se na Constituição de 24 de janeiro de 1967, prevendo vários direitos e 

garantias, notadamente o de habeas corpus, o retorno do mandado de segurança e 

a criação da ação popular contra atos lesivos ao patrimônio das entidades públicas. 
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Marcante dessa nova era constitucional a valorização do trabalho como condição da 

dignidade humana215.  

 Seguiram-se outros Atos Institucionais nessa fase ditatorial militar, passando 

pela Emenda nº 1 de 1969 – que sentiu a reação do movimento conhecido por 

“Guerrilha do Araguaia” em 1974 –, o governo Geisel, iniciado em 1974, enfrentando 

a revolta de setores da sociedade brasileira (OAB, CNBB, MST...) propugnando pela 

aceleração da abertura democrática. 

 O sonho democrático só começou a dar aceno em 1979, com a publicação da 

Lei de Anistia e a reforma partidária, gerando o início dos partidos, nascendo aí o 

PT, PDT, PTB e PP e a conversão do MDT em PMDB, e, ainda, pela Emenda 

Constitucional “Dante de Oliveira” instituindo eleições diretas para Presidente da 

República. Com a eleição de Tancredo Neves em 15 de janeiro de 1985 e a posse 

do Vice José Sarney, após a morte daquele, fora convocada, pela Emenda 

Constitucional nº 26, de 27 de novembro de 1985, assembleia nacional constituinte, 

com a aprovação da atual Constituição Federal em 1988216.  

 Considerado o marco jurídico da transição do regime ditatorial ao 

democrático, a Carta de 1988 alargou significativamente o campo dos direitos e 

garantias fundamentais e elegeu a cidadania e a dignidade da pessoa humana como 

elementos básicos dos demais direitos fundamentais e, por consequência, à 

realização do princípio democrático. 

 A atual Constituição reafirmou garantias processuais de natureza civil e 

criminal, dando ênfase ao sistema de garantias penais, previsão do mandado de 

segurança coletivo e de proteção ao consumidor, bem como do mandado de 

injunção para prover o vazio legislativo e o habeas data para proteção da identidade 

e intimidades pessoais. 

 Os direitos sociais, enfim, eram tratados como direitos fundamentais e 

fincados no primado do trabalho, com resgate da ênfase do pluralismo social. O 

analfabeto passou a titular do direito político ativo, não podendo, contudo, ser 

votado. 

 A democracia, conquistada com sangue, enfim mostrava sua cara. No 

entanto, a Constituição de 1988, tida por “cidadã” e acompanhada de um 

emaranhado de direitos, causou espécie por atender a um espírito demagógico e, 
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principalmente, por carecer de “vontade de Constituição”217 porque desprovida da 

vida real dos direitos, da vontade patriótica de sair da potência do texto para entrar 

na história, remontando a um processo inconcluso de cidadania, um ciclo não 

fechado, que vem desde 1500, frustrando a todos por não conseguir nem sequer 

resolver com rapidez as mazelas da pobreza e da desigualdade. 

 Implantou-se na “era cidadã” um alto índice de pobreza e de desigualdade 

material com um número excessivo de analfabetos e mortalidade infantil, situação 

agravada com a falência de políticas econômicas adotadas ao longo do percurso, 

tudo a registrar um sentimento de desrespeito aos direitos e de descrença na 

possibilidade transformadora da democracia, que cedeu lugar a um ar de heroísmo 

e, então, fica-se à espera de alguém que salve a pátria da miséria.  

 O desrespeito aos direitos fundamentais redunda em mero cálculo financeiro 

de perdas e danos. A corrupção e a governança privada do Estado dissipam os 

direitos políticos, passando o Estado a ser visto como campo fértil a privilégios e 

tratamentos díspares a situações análogas.  

Paralelamente, arraigou-se – até mesmo em função da espera do herói – a 

cultura do imobilismo serviçal da sociedade à autoridade governante, permitindo o 

retalhamento do poder e da riqueza entre as elites sem qualquer reação 

proporcional, ainda que subversiva, do homem do povo, que não consegue, desde 

os idos da origem, ser senhor de seu destino, havendo de submeter-se ao domínio 

para conseguir viver com um sopro de dignidade.  

 Eis o Estado Democrático de Direito na República Federativa do Brasil.  

 

3.8 Extensão da responsabilidade do Estado na concretização dos direitos 
fundamentais: efetivação ou institucionalização? 

 

Efetivar é um termo que, não obstante açodadamente lido possa conduzir à 

concretização, possui extensão que não guarda exata proporção com a 

essencialidade e fundamentalidade dos direitos aqui analisados.  

Luiz Moreira218 já adverte que “a legitimidade para o exercício do poder tende 

a se perder nos aparatos burocráticos [...] quem dispõe da faculdade de efetivar 

pode negar-se a realizar tal tarefa, daí porque é preciso mais do que a tarefa da 

efetivação”.  
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Não se pode negar, na atualidade social brasileira, a efetivação de direitos 

fundamentais, ainda que em grau ínfimo ou insuficiente. Bem ou mal, políticas 

públicas são adotadas nas áreas de saúde, educação, cultura e segurança para 

garantir algo pelo menos próximo do mínimo vital.  

Na verdade, o aparato estatal é pródigo em argumentos e desculpas para não 

conseguir a plena realização de direitos fundamentais, escorando-se 

invariavelmente na indisponibilidade orçamentária, ou seja, em questão meramente 

burocrática.  

Mas há algo de errado no ar!  

Como pode um ente político ostentador de ótima posição arrecadatória, 

estando entre os maiores tributantes do mundo, encontrar-se desprovido 

financeiramente para concretizar a plena e irrestrita satisfação de direitos 

fundamentais das pessoas que aqui vivem?  

Essa constatação, notória por si só, já seria bastante para demonstrar que a 

mera efetivação não atende ao âmago, à essência, dos direitos fundamentais no 

Brasil.  

Nosso país passa por um processo permanente de déficit de legitimidade 

causado pela profanação da relação entre público e privado, o que só faz reforçar o 

individualismo conducente ao arbítrio e à busca da satisfação de necessidades 

paranóicas219. 

Os agentes públicos brasileiros, fazendo uso de uma das facetas do 

desvirtuamento da retórica conhecida por “manipulação discursiva”, forjam uma 

realidade de “fazer o possível através da reserva do possível” e incutem-na na 

sociedade brasileira como um acontecimento natural, dando-lhe vestes culturais, de 

modo que aquilo culturalmente elaborado passa a ser entendido como natural e 

próprio da civilização específica220.  

Assim, efetivam-se direitos fundamentais à vista do possível e empresta-se a 

esse comportamento de gestão administrativa ineficiente o invólucro da 

institucionalidade como política estatal, impondo-o culturalmente.  

Como adiantado, a ferramenta para tal comportamento é a manipulação 

discursiva, caracterizada por uma técnica retórica de gênese meramente persuasiva 

que, desacompanhada da verdade, é utilizada para conduzir ao engano, repassando 
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uma realidade inverídica como se intocável fosse, e isso não apenas pela subtração 

subjetiva dessa realidade, mas também pela efetivação de direitos e interesses 

privados sobre o público mediante a adoção de políticas públicas e criação de leis 

totalmente desapegadas dos interesses dos administrados.  

A manipulação discursiva é conceituada como  

 

[...] a imposição de um fingimento como se encenação fosse da realidade. 
Forja-se uma realidade a partir de expectativas de poder pessoal. E, em 
nome deste poder arbitrário, impõem-se pelo simulacro os interesses 
particulares de determinado grupo como se esses interesses tivessem 
algum esteio na soberania popular. É o mundo do simulacro se projetando 
em detrimento das garantias e direitos fundamentais.221  

 

É preciso mais para tentar transformar o simulacro em realidade, vindo daí a 

necessidade de impor à sociedade brasileira assistir aos gastos escandalosos dos 

Governos com publicidade e propaganda, surgindo, então, a outra faceta do 

desvirtuamento retórico consubstanciada na publicização do fruto obtido pela técnica 

persuasiva enganadora.  

Por intermédio da manipulação discursiva implanta-se um arremedo de 

direitos fundamentais que, longe de concretizá-los, os transforma em políticas de 

exclusão muitas vezes apresentadas em formato de “lei”, passando-se a exigir dos 

administrados o seguimento de normas que não fazem sentido exatamente por 

desconhecerem sua materialidade cultural, econômica ou jurídica. Por que seguir a 

lei se seu descumprimento faz parte do padrão comportamental da elite?222. 

Impõe-se socialmente, então, a lógica de que como não há nada que se 

possa fazer, todos passamos a circunscrever nossos objetivos e pulsações à 

satisfação dos desejos e vontades particulares. “Quanto mais nos fechamos sobre 

nós mesmos, tanto mais justificada estaria a compulsão pela apropriação sem 

limites”223. 

Está aí, em poucas palavras, a realidade social brasileira criada pelos 

governantes e detentores de poder, cuja principal característica é efetivar as normas 

de direitos e garantias fundamentais individuais e sociais “na medida do possível” e 

em total desvinculação ao objetivo maior desses direitos: realização do 

desenvolvimento humano.  

                                                           
221 MOREIRA, 2006, p. 156. 
222 Ibid., p. 153. 
223 Ibid., p. 154. 
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Ocorre que o “possível” estabelecido politicamente não é o mesmo buscado 

no âmbito pessoal de cada gestor público, no qual a seus filhos, esposas, parentes e 

correligionários são assegurados atendimentos nos melhores e mais preparados 

hospitais e formação pelas mais renomadas escolas e universidades, concluindo-se 

facilmente que não empregam no exercício da função de administrador público o 

mesmo esmero emprestado à administração particular, não se oferecendo aos 

administrados as mesmas oportunidades e horizontes.  

A extensão do termo “efetivar”, portanto, é demasiado aberta às diversas 

subjetividades e que, num país como o Brasil, onde culturalmente arraigou-se a 

manutenção das vontades e necessidades sociais à mercê das vontades individuais 

ou partidárias dos administradores públicos, é inflexivelmente utilizada como 

obstáculo justamente à concretização plena e irrestrita dos direitos fundamentais 

mediante simulação de realidade.  

Quando a simulação projeta-se em detrimento dos direitos e garantias 

individuais, a realização dos direitos fundamentais não consegue transpor a veste do 

mero arremedo, de uma imitação ridícula e imperfeita do que foi estabelecido pelo 

artigo 5º, parágrafo 1º, da Constituição Federal.  

Eis, portanto, os motivos pelos quais a “efetivação” deve ceder lugar à 

“institucionalização”.  

O termo “institucional” expressa uma forma de comunicação estabelecida 

arraigadamente porque traduzida na consciência jurídica do momento histórico e 

amparada no conteúdo ético.  

Inegável que a institucionalização dos direitos humanos deve ter por 

referência um modelo ético, logo, o que se altera é o paradigma da eticidade nas 

diferentes sociedades.  

Institucionalizar, portanto, é tornar algo a razão de tudo a partir da ética, 

reconhecendo a pessoa humana como um centro de irradiação contínua de direitos 

não suscetíveis de restrição. É conceber toda a estrutura estatal como instituição de 

direitos fundamentais, criando mecanismos institucionais que tornem esses direitos 

origem, finalidade e razão de existência não apenas do Estado, mas de todas as 

instituições, inclusive as não-estatais224. 

                                                           
224  MOREIRA, 2006, p. 150. 
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O primeiro passo à institucionalização de direitos fundamentais é atentar para 

a diferença de intensidade vinculativa entre normas programáticas e imposições 

constitucionais. As imposições constitucionais são permanentes e concretas, ao 

passo que as normas programáticas são previsões normativas permanentes e 

abstratas225. 

As normas veiculadoras de direitos fundamentais e definidoras de direitos 

sociais têm gênese de imposições constitucionais, logo, deve ser buscada 

permanentemente sua concretização, e não meramente compreendidas como 

programas e metas a serem atingidos.  

A concretização plena e irrestrita dos direitos fundamentais é considerada 

uma exigência inarredável da dignidade humana por se constituir em explicitação 

dela. Essa fundamentalidade não se coaduna com a simples “sugestão de norte a 

ser seguido”, típico das normas programáticas.  

Não basta, à institucionalização, o mero reconhecimento constitucional dos 

direitos fundamentais nas normas constitucionais sem agregar à força normativa 

delas valores éticos reinantes em determinada sociedade. 

Trilhando essa linha intelectiva, o norte, o fio condutor, o limite do poder 

estatal deve ser traçado pela concretização efetiva dos direitos fundamentais à luz 

do sistema ético de referência. 

O Estado, por meio de seus órgãos executivos, legislativos e judiciários, deve 

buscar a especialização das atividades indispensáveis à concretização material 

perene e intensa dos direitos fundamentais. 

No Brasil, as políticas públicas são poderosos instrumentos de 

institucionalização dos direitos fundamentais, representantes consubstanciados da 

forma de atuação do Estado dentro de uma perspectiva administrativa articulada. 

Assim, constituem-se no instrumento de realização dos objetivos insculpidos no 

artigo 3º da Constituição Federal.  

Portanto, o desenvolvimento da pessoa humana nas searas das liberdades 

políticas, facilidades econômicas, oportunidades, garantias de transparência e 

segurança protetora depende inevitavelmente de políticas públicas e da atuação dos 

Poderes constituídos do Estado, o que, mais uma vez, nos remete à questão da 

crise de Estado.  

                                                           
225  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador. 2. ed. 

Coimbra: Coimbra Editora, 2001. p. 481. 
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Como já se viu, a crise de Estado nada mais é que uma situação patológica 

da estetização da política. Logo, a institucionalização de direitos fundamentais e de 

normas definidoras de direitos sociais passa, necessariamente, pela 

institucionalização do poder político. 

Para tal mister, é preciso relembrar que o mandato no Estado Democrático de 

Direito é representativo, e não imperativo. Essa “delegação de representatividade” 

outorgada pelos cidadãos não pode ser interpretada imperativamente no sentido de 

que os governantes dispunham como queiram do serviço público a fim de acomodar 

seus interesses e distribuir benesses, ou entendam que o Estado lhes pertence, 

fazendo da política estatal moeda de troca226.  

Entra em cena, assim, a imperiosa necessidade de combate à corrupção, à 

apropriação de bens públicos, ao tráfico de influência e ao suborno como 

instrumento imprescindível à depuração ética necessária à institucionalização dos 

direitos fundamentais. 

Mantendo-se todas as vicissitudes elencadas, a institucionalização dos 

direitos fundamentais encontra óbice instransponível na predileção do sistema 

arbitrário de referência em detrimento do ético paradigmático, daí a necessidade de 

depuração ética do instrumento imprescindível ao desiderato maior comentado: o 

sistema político.  

 

 

                                                           
226 MOREIRA, 2006, p. 150. 
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CAPÍTULO 4 - A CONTRIBUIÇÃO NEGATIVA DO PODER JUDICIÁRIO 

 

4.1 O papel socialmente esperado do Poder Judiciário frente à inobservância 
dos limites estruturais do sistema político 
 

A relevante convivência entre o Estado e o sistema político, de um lado, e o 

direito e o sistema jurídico, de outro, implica em irritações entre a teoria do poder e a 

teoria do direito, cuja análise não pode passar ao largo da interdependência 

existente entre os dois sistemas. 

Essa relação e suas consequências graduam de importância com a crise no 

sistema político brasileiro concretizada pelo absoluto abandono da soberania 

popular e do interesse público e social em preferência de interesses particulares, 

agindo como representante de pretensões corporativas e contraditórias veiculadas, 

em regra, corruptamente, rompendo com as expectativas normativas constitucionais 

norteadoras da atividade política.  

Uma das facetas da crise do sistema político brasileiro dimana-se da 

sucumbência de seu caráter de generalização aos eventos individuais de corrupção, 

compra de votos, perpetuação no poder e impunidade – todos causadores da 

carência de intratexto nas normas jurídicas reguladoras do processo político; da 

predileção de expectativas incompatibilizadas aos limites estruturais que deveriam 

caracterizá-lo; e, principalmente, da incongruência revelada pela falta de segurança 

contra as desilusões ocorridas da positivação desenfreada impulsionada unicamente 

pelo clientelismo político (incongruência temporal) e, ainda, pela inexistência de 

racionalidade nos atos de governo inflada pela frustração e deterioração dolosa da 

imagem do Judiciário (incongruência social).  

Percebe-se, em demasia, a alteração da estrutura no enfrentamento das 

irritações, a descaracterização do elemento “programa” e a perda da autorreferência 

do sistema político brasileiro, situação hábil a impor ao referido sistema uma atuação 

descomprometida com seus limites estruturais, fazendo-o perder a capacidade de 

auto observar-se e o controle sobre suas operações. 

O sistema político há muito abandonou seu código próprio e ruma numa 

carência de legitimidade obstaculizadora da regra da maioria, das garantias aos 

direitos fundamentais, do direito de participação no governo e na oposição, da 

proteção das minorias e da possibilidade de alternância no poder, tudo levando-o a 

perder autorreferência. 
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Nesse viés desconfigurador, o Poder Judiciário passa a ser percebido “como 

instância aparentemente habilitada a superar a paralisia, a ineficácia e a corrupção 

do sistema político”227. 

Para tal mister, no entanto, o Poder Judiciário deve apresentar-se divorciado 

da judicialização da política, evitando o controle do sistema judiciário pelo político, 

daí a necessidade de sua atuação dar-se nos limites do necessário para conferir 

eficácia aos direitos fundamentais e a fiscalizar o respeito aos direitos sociais, 

impelindo o Estado a uma atuação compensatória e distributiva das escolhas 

públicas.  

Tão relevante atribuição é direcionada ao Judiciário simplesmente em função 

da unidade do sistema jurídico propiciado pela proibição de denegação da justiça, 

conferindo fechamento operativo ao sistema, emprestando ao direito a 

imprescindível função de instrumentalizar a política, e isso dever ser 

operacionalizado respeitando-se, principalmente, o mecanismo paralelo de 

acoplamento entre os dois referidos sistemas: a Constituição como norma 

fundamental. Cabe ao Judiciário a estabilização e reconstituição da ordem, além da 

afirmação da segurança jurídica, sempre por meio da Constituição Federal.  

Importante missão institucional requer a reanálise dimensional dos predicados 

do Poder Judiciário e, principalmente, da garantia e segurança deles quando do 

exercício de sua função de estabilizar as expectativas normativas.  

Só assim será possível amparar-se numa visão mais progressista do Estado 

de Direito para além da simples observância dos princípios da legalidade e da 

publicidade dos atos da Administração Pública, de modo a alcançar sua essência no 

controle jurisdicional da atuação do Legislativo e do Executivo e, dessa forma, 

legitimar-se como instância habilitada a superar a paralisia, a ineficácia e a 

corrupção do sistema político – quer a de seu código (situação/oposição, 

governo/abuso, interesse público/interesse privado) ou de seus atributos morais. 

A contenção do desvirtuamento referencial do sistema político pelo sistema 

jurídico só será possível se, amparado no princípio constitucional da separação dos 

Poderes, o Judiciário estiver fortalecido no exercício de suas liberdades e garantias 

e mordaz na proteção delas, o que requer equilíbrio entre suas funções orgânicas e 

institucionais. Do contrário, longe de contribuir para tal desiderato irá dilatar sua 

                                                           
227  CAMPILONGO, Celso Fernandes. Política, sistema jurídico e decisão judicial. 2. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011. p. 59. 
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extensão, passando de “habilitado” para “corresponsável” pela perda da 

autorreferência do sistema político.  

 

4.2 A separação de poderes 

 

A Divisão de poderes é um dos conceitos mais complexos da teoria 

constitucional, variando seu conteúdo de acordo com as positivações constitucionais 

promovidas com o processo de transformação.  

Não se pode olvidar que  

 

[...] a separação tripartite dos poderes se vinculou ao constitucionalismo e 
encontrou sua formulação clássica na sempre relembrada Declaração 
Francesa dos Direitos do Homem, de 1789, cujo art. 16 dispõe: ‘Art. 16º A 
sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem 
estabelecida a separação dos poderes não tem Constituição.228 

 

Cumpre observar que a separação dos poderes encontra firme amparo no 

Estado Democrático de Direito e tem por finalidade máxima “limitar o Poder pelo 

próprio Poder”229, permitindo o controle recíproco e a autoinibição de cada Poder, 

sempre fitando a manutenção dos direitos fundamentais.  

O grande dilema encartado ao sistema jurídico, na atribuição de contribuir à 

retroação da crise do sistema político, não é apenas valer-se adequadamente da 

divisão de poderes como instrumento efetivo sem causar indevida ingerência ou 

enfraquecimento nas funções estatais. Necessita, principalmente, reafirmar-se 

socialmente e não permitir seu enfraquecimento pela intromissão e desrespeito dos 

demais Poderes, sob pena de comprometer o controle recíproco e a manutenção de 

seu principal papel de fiador das garantias individuais e direitos fundamentais. 

Para tanto, é preciso colocar “tanto a separação de poderes como as 

garantias da Magistratura que lhe são inerentes a serviço imediato e último dos 

direitos humanos fundamentais, da sociedade”230. 

Este trabalho objetiva justamente demonstrar a capacidade e a importância 

de o sistema jurídico interligar-se positivamente com o sistema político, visando à 

minimização do desvirtuamento referencial assolador desse, recolocando-o nos 

                                                           
228  TAVARES, André Ramos. Manual do Poder Judiciário Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2012b.  

p. 133. 
229  Ibid., p. 133. 
230  Ibid., p. 134. 
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trilhos com coerência e livre de ambiguidades, aparando as arestas absolutistas que 

insiste em demonstrar. 

 

4.3 O disparate entre as funções manifestas do Poder Judiciário: o verdadeiro 
problema 
 

Trilhando essa linha intelectiva, é indispensável a manutenção no foco 

realmente importante, pois,  

 

[...] em quase todo o continente destaca-se a necessidade de se 
reformarem as estruturas judiciárias, particularmente no que diz respeito à 
sua direção ou governo, à seleção de juízes e à sua distribuição orgânica. 
Inobstante, não subsiste clareza quanto ao sentido dessas reformas. Esta 
situação não é de surpreender, pois geralmente acode-se ao caminho mais 
simples para iludir o problema, como assinalar os defeitos pessoais dos 
juízes (sua personalidade, seu caráter, sua insegurança etc...), como se 
estes fossem pessoas distintas dos maquinistas, fabricantes ou professores, 
ou atribuir tudo a carências materiais e leis processuais obsoletas. Tudo 
isso não faz mais do que impedir o debate sério sobre a seleção de juízes e 
a direção e distribuição orgânica das funções do Poder Judiciário.231 

 

Independentemente de o jurista argentino referido distanciar-se de seus 

próprios ensinamentos na Corte Suprema portenha, suas palavras calham absoluta 

fivelata à situação atual do Poder Judiciário brasileiro, cuja análise das fraquezas, 

vicissitudes e defeitos distancia-se do principal problema: a relação entre a estrutura 

institucional e as funções orgânicas. 

Ao Poder Judiciário como instituição são conferidas funções orgânicas e 

estrutura institucional, as quais podem ser classificadas em manifestas (aquelas 

anunciadas no discurso oficial) e latentes (as que realmente são cumpridas na 

sociedade). 

A relação entre a estrutura institucional e as funções (manifestas e latentes) é 

indissolúvel justamente porque a estrutura indicará a sua capacidade de 

desempenho das funções manifestas, e, por via reflexa, o grau de incapacidade para 

o cumprimento de funções latentes alijadas daquelas, daí porque se mostra 

extremamente necessário aproximar a estrutura da idoneidade para o cumprimento 

das funções manifestas, pois, “a disparidade entre ambas é inevitável, mas quando 

a distância entre o que se ‘diz’ e o que se ‘faz’ chega a ser paradoxal, essa 

                                                           
231  ZAFFARONI, Eugenio Raul. Poder Judiciário: crise, acertos e desacertos. São Paulo: RT, 1995. 

p. 21. 
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disparidade transforma-se em disparate, ou seja, dispara contra a própria instituição, 

desbaratando-a”232. 

A demonstração do referido acoplamento dos ensinamentos do mestre 

argentino ao Judiciário nacional exige a análise das três funções caracterizadoras de 

um Poder Judiciário que, ressalte-se,  

 

“[…] não legisla nem administra a coisa pública” e que a “engenharia 
institucional atribuiu claramente ao Estado, desde os primórdios do modelo 
liberal, a tarefa de resolução de conflitos (depois acrescida das importantes 
missões de controle de constitucionalidade e autogoverno)”233.  

 

Logo, as funções indispensáveis, na envergadura exigida, são: decisão de conflitos; 

controle de constitucionalidade e autogoverno. 

 

4.4 A decisão de conflitos e controle de constitucionalidade 

 

A função de decidir conflitos é a essencial ao Judiciário, pois está 

umbilicalmente ligada à sua independência, não ilidindo essa conclusão a realização 

dessa mesma função, em diferentes escalas, por outros organismos sem caráter 

judicial, porquanto apenas ao referido Poder compete emprestar à decisão de 

conflitos o caráter de definitividade e vinculação.  

Esse importante mister apreciado experimentou evolução ímpar, passando de 

verdadeira essência do Poder Judiciário para instrumento de redução da 

legitimidade dele, e, mais uma vez, em virtude do acoplamento do sistema político 

com o jurídico, máxime porque esse, como sistema, opera em um ambiente no qual 

mantém múltiplas relações com outros sistemas e subsistemas, refletindo 

diretamente em uma atuação descompensada de outro.  

Decidir conflitos é, talvez, a função do judiciário que maior evolução sofreu ao 

longo da história, sendo possível indicar inúmeras razões, cabendo ênfase histórica 

ocorrida no continente europeu em que o Judiciário, no absolutismo, atuava como 

braços do rei234. 

Cabia ao Juiz, então, fazer justiça “em nome do rei”, pois, estando 

subordinados não haveria de desenvolver adequadamente uma estrutura de Justiça, 

                                                           
232 ZAFFARONI, 1995, p. 22. 
233 Ibid., p. 28. 
234 Ibid., p. 23. 
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mormente pela circunstância de o Judiciário estar, à época, condicionado à 

provocação do cidadão ou do interessado235, tendo sua importância diminuída ainda 

mais numa conjuntura da novidade de um direito escrito e da inexistência cultural da 

utilização das vias judiciais236.  

Outro fator de timidez do Poder Judiciário, à época, estava na natureza 

individual das contendas, porque os interesses em discussão eram, em sua maioria, 

particulares e com pouca ou nenhuma repercussão social das decisões237. 

Somente com a consolidação do Estado de Direito, no final do século XVIII, 

com a encampação de quase todas as condutas humanas dentro do direito 

positivado, o Poder Judiciário teve sua relevância social ressaltada por deter a 

técnica de interpretação dos termos imprecisos e abstratos das leis como condição à 

segurança jurídica almejada no período pós-revolução, passando a vigorar um certo 

império do Direito Positivo238.  

O conteúdo das normas tornou-se inteligível ao cidadão comum, de modo que 

a chave do mundo jurídico permaneceu com os juristas e a compreensão definitiva 

quedou-se com o Judiciário, o qual passou a exercer uma função de arbitragem, 

galgando posição de maior destaque no cenário social, sem, no entanto, deixar de 

carrear sobrecarga de trabalho e, como consequência, maior e paulatino ativismo 

judicial fez-se necessário239.  

Preciosas as ponderações de André Ramos Tavares quanto ao surgimento da 

função judicial de controle de constitucionalidade240: 

 

Essa ‘viagem institucional’ (enlaçada à crise) foi acentuada pelo advento do 
Estado Social e do Estado Constitucional. No Estado Social, as liberdades 
públicas perdem sua força atrativa para os direitos sociais, pautados na 
igualdade de condições e oportunidades. O Estado, por sua vez, deixa de 
ser um ente omisso, tornando-se um ente ativo, intervencionista: se no 
Estado Liberal a regra era o não agir, no Estado Social a regra é 
exatamente oposta, é o agir, ou melhor, o ‘prover’. Com o Estado Social, o 
Estado-inimigo cedeu lugar ao Estado-amigo, o Estado-medo ao Estado-
confiança, o Estado-hostilidade ao Estado-segurança (BONAVIDES, 2001: 
345). E, quando o Estado (Legislativo ou Executivo) não age, cabe ao 
indivíduo incitá-lo, via judiciário. O Estado-juiz passar a ocupar um espaço 
importante na realização da justiça social. Decorre, daí, o aumento da 
demanda judicial com um conflito entre os poderes praticamente inafastável. 

                                                           
235 ZAFFARONI, 1995, p. 23. 
236 Ibid., p. 24.  
237 TAVARES, 2012b, p. 24. 
238 Ibid., p. 25. 
239 Ibid., p. 26. 
240 Ibid., p. 27. 
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Este conflito se acentua no Estado Constitucional, cuja pedra de toque será 
o controle de constitucionalidade. Mediante este controle, atos do Executivo 
e do Legislativo serão submetidos ao crivo da Constituição, personificada 
(em alguns sistemas, como o brasileiro) no Judiciário. Surge, assim, a 
Justiça Constitucional, a qual se apresenta como importante e legítima no 
desempenho de novas funções consentâneas com a nova estruturação dos 
sistemas jurídicos mais complexos, cuja tônica é (i) a superação do dogma 
do Parlamento absoluto e (ii) a intromissão nos outros ‘poderes’, no que 
diga respeito a temas como governabilidade e políticas públicas, para 
atender demandas sociais constitucionalizadas.” 

 

Fácil denotar que a forma de concretizar a função solucionadora de conflitos, 

por meio da jurisdição, sofreu drástica alteração ao passar de “mera repetição do 

direito positivo” para “garantia da democracia e fiadora dos direitos fundamentais”, 

passando o Poder Judiciário a efetivamente desempenhar o papel de protetor dos 

direitos imprescindíveis, conseguindo nível de legitimidade antes ignorado, deixando 

a posição secundária, submissa e quase clandestina de antes para verdadeiro 

mantenedor da ordem social.  

O alcance de posição social de envergada relevância atingida pelo sistema 

jurídico implicou num aumento de sua importância social e, com isso, despertou, 

como não poderia deixar de ser, a atenção dos demais Poderes numa escala 

proporcionalmente paulatina na exata medida em que as decisões do Judiciário 

neles produziam consequências profundas, alterando os panoramas sociais e 

políticos, seguindo-se “preocupação intensa vertida, geralmente, em pretensões de 

fiscalização sobre o atuar do magistrado, o qual não poderia passar incólume neste 

amealhar de força e influência”241. 

É lógico que o controle recíproco é consequência natural da separação de 

poderes, mas não pode essa regra fundamental travestir-se da pretensão de 

desacreditar o Poder Judiciário quando suas decisões causam insatisfação no 

espaço político-partidário, na mídia e no Governo ou quando atingem diretamente 

órgãos ou pessoas detentoras de alto poder financeiro ou influência. É o que sói 

ocorrer. 

Sem adentrar na crítica infundada atinente à aristocrática forma de escolha de 

magistrados, passou-se a intensificar tentativas de deslegitimação do Poder 

Judiciário e, consequentemente, de seu sistema, comportamentos esses, em sua 

maioria, originados do próprio sistema político, quiçá por ser o mais atingido nessa 

galgada de importância social já mencionada.  

                                                           
241 TAVARES, 2012b, p. 27. 
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Deu-se início, então, a um persistente processo depreciativo e fragilizador do 

sistema judiciário atuante nas mais variadas vertentes, como judicialização da 

política, direcionamento negativo das fontes estatais e dilapidação progressiva dos 

direitos e garantias dos juízes. 

 

4.5 A Judicialização da Política 

 

Certo da inevitável possibilidade de conflituar o sistema judiciário com os 

demais ramos sociais, notadamente porque  

 

[...] se a parcela da magistratura que age pautada no “Direito novo” agrada 
ao excluído, em contrapartida, causa rubor ao Estado-Legislativo e ao 
Estado-Executivo e àqueles que o controlam, de outro lado, se a parte que 
se mantém fiel ao formalismo agrada à “classe dominante”, desagrada ao 
povo, como resultado o Judiciário, encarado que é, por todos, como um 
bloco monopolítico, alcança o inimaginável e indesejável: entra em conflito 
com todos os setores.242  

 

O sistema político passou a transferir ao Poder Judiciário responsabilidade que 

naturalmente lhe pertence.  

 

Não é difícil recordar posicionamentos do STF e do Judiciário em temas que 
haviam sido abandonados pelo Parlamento, como a fidelidade partidária, 
verticalização das eleições, definição da possibilidade de pesquisa com 
células-tronco embrionárias, definição do início da vida para fins de aborto, 
demarcação de terras indígenas, e isso para não falar na determinação de 
que o Poder Público ofereça determinados e específicos serviços de saúde 
(como tratamento contra a obesidade mórbida, infertilidade feminina, e 
outros tantos assuntos relacionados à saúde, educação e até tutela do meio 
ambiente). Muitos desses temas foram, de certa maneira, indiretamente (e 
de forma questionável, em alguns casos, mas não em todos) “delegados” 
pelo órgão legislativo ao Judiciário, pois, como conclui Alessandro Pizzorno, 
livram os representantes eleitos de decisões que poderiam gerar 
consequências negativas para esses mesmos representantes, 
inviabilizando-os nas urnas. Basta considerar que alguns desses temas e 
das decisões judiciais que os acompanharam apresentam grande dissenso 
moral na sociedade.243 

 

Curioso notar, já aqui, um desvirtuamento retórico consubstanciado numa 

manobra do sistema político, pois, criou-se um ambiente em que aparentemente o 

Congresso Nacional estaria ampliando os poderes do Supremo Tribunal Federal 

                                                           
242  TAVARES, 2012b, p. 29. 
243  TAVARES, André Ramos. Paradigmas do judicialismo constitucional. São Paulo: Saraiva, 

2012a, p. 24. 
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(edição da Emenda Constitucional nº 03/93, que trouxe a lume o efeito vinculante na 

Ação Declaratória de Constitucionalidade; das Leis nº 9.868/99 e 9.882/99, que 

criaram o efeito vinculante para ações que não contavam com essa previsão 

expressa; da Emenda Constitucional nº 45/2004, que criou a Súmula Vinculante, e 

da Lei nº 11.417/2006, que regulamentou a súmula vinculante, concedendo poder de 

ofício ao STF244) quando, na verdade, o objetivo era lapidar um contexto que 

propiciasse justamente essa “transferência de responsabilidade”, uma vez que, 

“aumentado” o poder, a Suprema Corte poderia, como de fato sói ocorrer, enfrentar 

questões eminentemente políticas e divorciadas de um conflito concreto de 

interesses para, dessa forma, assumir a solução de questões cujas decisões 

poderiam trazer efeitos deletérios aos próprios políticos.  

Repassando ao sistema judiciário a solução de questões de caráter 

eminentemente político, causas por si só resolvíveis meramente por meio da função 

legiferante típica do Poder Legislativo, o sistema político provoca, voluntária e 

conscientemente, o deslocamento da solução de questões cuja análise e solução lhe 

cabiam e, sem cumprir esse mister, prefere transferir ao Judiciário a 

responsabilidade pela solução, ou seja, sem que nem mesmo haja um conflito de 

interesses propriamente dito e, pior, gerando na sociedade falsas expectativas de 

solução no âmbito do sistema judiciário.  

Esse deslocamento inevitavelmente vem acompanhado da manipulação da 

opinião pública e institucional, pois, sob o pretexto de melhor preparo do sistema 

judicial, repassa ao Poder Judiciário as frustrações sociais decorrentes da decisão a 

ser proferida, ao passo que faz os juízes equivocarem-se pela falsa sensação de 

projeção ao centro da atenção pública por estarem analisando graves conflitos 

sociais. 

A extensão da frustração em comento é demasiado aumentada justamente 

porque não há um conflito de interesses concreto a ser resolvido, logo, os efeitos da 

decisão proferida na seara do sistema judiciário, longe de ficar restrito às partes de 

um processo subjetivo, atingirão toda a sociedade, daí porque a frustração da parte 

social, ou do todo dela, recairá sobre as agências judiciárias. 

 

Mas, o artificial deslocamento dos conflitos sem solução serve não apenas 
para ilidir a responsabilidade e para afastar princípios que jazem nas mais 
elementares garantias republicanas, como também termina destruindo a 
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independência judiciária, porque, depois do descrédito, a intervenção dos 
poderes partidários no judiciário provoca menor resistência pública e até é 
recebida com o beneplácito da opinião pública.245  

 

Desse modo, permite-se ao sistema político colocar a sociedade em confronto 

direto com o Poder Judiciário para, assim, criar o pano de fundo, a situação motora, 

hábil a legitimar, com o apoio social, o sacrifício das garantias e dos direitos 

fundamentais do sistema judiciário, neutralizando seu efeito moderador, causando 

perigosa gravidade constitucional futura mediante mecânica ridicularmente simplista.  

 

4.6 Direcionamento negativo das fontes jurídicas 

 

Cooptando o apoio social contra o sistema judiciário pelo deslocamento 

artificial de questões não conflituadas, e também das frustrações consequentes da 

solução de tais questões, o sistema político obtém um contexto favorável a justificar 

indevida intervenção naquele. Faltando apenas um modelo ideal a servir de 

parâmetro e aval da “legítima” atuação estatal, os gestores políticos passam a 

alterar a legislação de regência ao sabor do gosto, utilizando a lei – instrumento de 

“vontade popular” – para atingir e enfraquecer o Poder Judiciário.  

Esse cenário de manipulação e direcionamento das fontes jurídicas 

negativamente ao sistema judiciário é bem delineado por André Ramos Tavares, 

quando preconiza que a cada nova Constituição o Poder Judiciário nacional tem 

experimentado mudanças estruturais, cujo sentido e alcance normalmente variam 

conforme o momento histórico vivenciado pelo país. Assim é que mesmo com a 

incipiente História constitucional-republicana pátria iniciada, surge já, em 1926, 

Emenda Constitucional reformando o Judiciário (embora contendo modificações em 

menor escala do que aquelas que haviam sido cogitadas à época). Na Constituição 

Polaca, de 1937, houve um retrocesso, com a hipertrofia das funções do Chefe de 

Estado, enquanto a Constituição de 1946 procurou restabelecer a posição e o vigor 

do Poder Judiciário, concedendo-lhe o ‘impulso interior da independência’. Aquela 

variação pode ser facilmente constatada pela simples leitura dos respectivos artigos 

de cada Constituição que versam sobre os órgãos do Poder Judiciário246.  

                                                           
245 TAVARES, 2012b, p. 33. 
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Ainda esmiuçando a história, ressalta o referido jurista que na EC nº 1/69, o 

capítulo referente ao Poder Judiciário (art. 112) indicava que este Poder seria 

exercido por órgãos federais e estaduais, superando a esquizofrênica ideia, da 

CF/67, de iniciar o respectivo capítulo arrolando os órgãos do “Poder Judiciário da 

União” (art. 107), caput. Além disso, foram restauradas as garantias funcionais dos 

juízes, eliminadas que haviam sido pelo arbitrário e desmedido Ato Institucional nº 5 

(art. 6º)247.     

Já a EC nº 7/77 (nova Reforma do Judiciário), entre as diversas mudanças 

que introduziu, ampliou (consolidando) a composição do Tribunal Federal de 

Recursos, criado com a Constituição de 1946 (art. 94, II), que passou a ser 

composto por 27 ministros (originalmente composto por nove juízes - cf. art. 103, 

caput, da CF/46). Vale lembrar, nessa linha de considerações, que a Constituição de 

1988 eliminou esse Tribunal, cujas competências, em parte, passaram para o 

Superior Tribunal de Justiça e, em parte, para os Tribunais Regionais Federais248.  

Mas não foi só, pois, outra medida muito criticada, dessa última Emenda 

(7/77), foi a de criar o Conselho Nacional da Magistratura, inserido como órgão 

integrante do Poder Judiciário (art. 112, II, da CB/67), composto por sete ministros 

do STF, com a atribuição de conhecer reclamações contra membros de tribunais, 

podendo, até mesmo, avocar processos disciplinares contra juízes de primeira 

instância e, em qualquer caso, determinar a disponibilidade ou aposentadoria 

proporcional dos magistrados (art. 120 da CB/670)249. 

A partir da Carta Política de 1988 passou-se a assistir uma onda moralizadora 

fitada a combater situações inusitadas tidas como resquícios do regime pretérito. 

Porém, paralelamente viu-se um desmantelamento do Estado com a retirada de 

atrativos das carreiras públicas, especialmente a jurídica, com evidente prejuízo no 

recrutamento de pessoal capacitado, tudo capitaneado pelo Congresso Nacional, 

que acabou por aprovar uma série de medidas constitucionais perniciosas e de 

descasos remuneratórios de agentes políticos e públicos, chegando, por intermédio 

da PEC nº 89/2003, atentar contra a vitaliciedade de magistrados assegurada por 

norma constitucional fundante250. 
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249 Ibid., p. 36. 
250 Ibid., p. 36. 
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Digna de destaque a agilidade com que o Congresso Nacional mobiliza-se e a 

celeridade com a qual concretiza todas as alterações legislativas enfraquecedoras 

do Poder Judiciário. No entanto, não empreende a mesma dedicação nos processos 

legislativos veiculadores de interesses sociais mais relevantes, a exemplo da 

reforma tributária e de políticas públicas voltadas à educação, saúde e segurança, 

tão necessárias quanto almejadas socialmente, mas desprovidas de interesse 

político porque elevariam à liberdade dos administrados, com enriquecimento 

cultural e funcional, deixando-os consideravelmente fortes para voltar-se contra o 

sistema mediante realização de movimentos sociais.  

Fácil verificar a habilidade do sistema político em desvirtuar a retórica para, 

mais uma vez, controlar as fontes jurídicas, fazendo com que as leis,  

 

[...] em geral, ontologicamente voltadas ao bem-estar da coletividade, 
passem a satisfazer os interesses de grupos específicos, que financiam os 
parlamentares justamente com esse objetivo [...] Situação igualmente 
lamentável reside não na obtenção de vantagens indevidas a partir da 
produção normativa, mas no delinear as leis punitivas de modo a inviabilizar 
a apuração e a punição dos atos de corrupção anteriormente praticados. 
Tais iniciativas, normalmente acobertadas com a retórica de que buscam 
aperfeiçoar a legislação de regência, bem demonstram os efeitos deletérios 
de um voto impensado, insensível ao passado do candidato e à sua 
degeneração moral.251 

 

Por trás da orientação da atividade legislativa está a transfiguração ou 

falsificação sofística que, como técnica de aparência, negligencia a verdade 

profunda das coisas para esconder a real intenção do direcionamento negativo das 

fontes jurídicas, aproveitando-se da função legiferante como instrumento fitado ao 

controle do Poder Judiciário, num comportamento emblematicamente ímprobo e 

merecedor de severas sanções.  

Prova desse comportamento desvirtuado e voltado ao escape das 

consequências jurídicas de condutas ilícitas está na Proposta de Emenda 

Constitucional nº 33 que, editada logo após as condenações de políticos importantes 

na Ação Penal nº 470 pelo Supremo Tribunal Federal, visou submeter as decisões 

desta Corte Suprema ao Congresso Nacional nos casos de controle de 

constitucionalidade, numa retaliação ágil e inospitamente demonstradora do quanto 

o sistema judiciário incomoda pela simples realização de sua principal função 

orgânica: solucionar conflitos e aplicar a lei contra tudo e contra todos. 
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4.7 Dilapidação progressiva dos direitos e garantias do Poder Judiciário 

 

A relevância do papel social do Poder Judiciário e o exercício de sua principal 

missão funcional (garantir a concretização e a institucionalização dos direitos 

fundamentais) faz surgir “irritações” nos demais sistemas que com ele interagem, 

notadamente quando a realização dessa atividade funcional orgânica tolhe 

interesses divorciados da moral e de gênese eminentemente pessoal dos 

governantes e poderosos.  

Ostentar condição de “super poder” aos olhos dos incomodados totalmente 

descomprometidos com suas obrigações legais e com a submissão à lei coloca o 

sistema jurídico em vitrine, como o “Poder a ser limitado”. 

Se a inserção ao sistema jurídico de questões inexistentes conflituosamente, 

a judicialização da política e o direcionamento negativo das fontes jurídicas já não 

bastam a atingir o tão almejado enfraquecimento, o sistema político, justificado e 

amparado na sua desconfiguração sistêmica e na consequente perda da 

autorreferência, passa a apedrejar as garantias e prerrogativas da magistratura.  

Erigidas à condição de norma constitucional justamente para assegurar a 

independência do Poder Judiciário, propiciando-lhe não se fazer refém ou submisso 

ao Executivo e ao Legislativo, a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade 

de vencimentos são garantias existentes em prol da própria sociedade que, para ser 

efetivamente livre, justa e solidária, precisa de juízes imunes a quaisquer tipos de 

pressões, interferências, represálias ou clientelismo político, pois, só assim é 

possível ao magistrado não se acovardar e, de forma livre, serena, ética e imparcial, 

decidir conflitos com um resultado justo, independentemente de quem estiver 

litigando.  

Valendo-se do desvirtuamento da retórica como instrumento de controle das 

fontes estatais e de manipulação discursiva da opinião pública, o sistema político 

passa à sociedade a falsa percepção de que,  

 

[...] ao contrário do que ocorre com o Poder Executivo e o Legislativo, 
afeitos que se encontram à eleição, ao impeachment e à não renovação de 
mandatos, os membros do Judiciário encontram-se imunes a qualquer 
fiscalização. Este sentimento será compartilhado, também, pelos outros dois 
poderes, os quais, além de se sujeitarem a uma fiscalização da sociedade 
(embora questionável em sua eficiência), enfrentarão, por muitas vezes, o 
crivo de um rígido Judiciário, não muito simpático, nem sujeito ao 
clientelismo político [...] A impressão que passa, enfim, é a de que os 
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membros do Judiciário estão encastelados como senhores de todo o reino. 
Fala-se, no Brasil, na caixa-preta do Judiciário. Perante o cidadão comum o 
conteúdo desta caixa-preta soa tão nefasto quanto os arquivos da ditadura 
militar. Tão perigosa quanto a caixa de Pandora, em cujo âmago se 
encontrariam todos os males do mundo, a serem, ainda, revelados.252  

 

Alterada sofisticamente, a natureza jurídica e o conteúdo das garantias 

constitucionais referidas, o sistema político – agora com o aval da sociedade mais 

uma vez manipulada em sua opinião – vê-se “legitimado” a praticar condutas atrozes 

contra essas garantias. 

Enquanto a inserção ao sistema jurídico de questões inexistentes 

conflituosamente, a judicialização da política e o direcionamento negativo das fontes 

jurídicas atingem a magistratura em suas funções orgânicas; o vilipêndio da 

vitaliciedade e da irredutibilidade de vencimentos atingem diretamente a pessoa do 

juiz, como bem destaca, mais uma vez, André Ramos Tavares253: 

 

Em um contexto mais abrangente, de contornos nacionais, a prática ora 
narrada é retratada, de maneira paradigmática e até mesmo simbólica, pela 
PEC nº 89/2003, que objetiva flexibilizar, inconstitucionalmente, a garantia 
da vitaliciedade constitucional atribuída aos magistrados pelo art. 95 da CB 
[...] Outro exemplo identificável, e igualmente de abrangência nacional, 
compreendendo tanto a Justiça Federal como a estadual, encontra-se 
presente no processo legislativo levado a efeito para a aprovação da Lei 
federal nº 12.041/2009, que impõe reajuste nominal do subsídio de ministro 
do Supremo Tribunal Federal, e, por conseguinte, dos valores de 
remuneração de toda a Magistratura Nacional. Durante o transcorrer do iter 
de aprovação da proposta legislativa apresentada pelo STF, o Parlamento 
desconsiderou, indevidamente, o percentual de reajuste de 4,60%, 
anteriormente previsto no esboço normativo original submetido ao 
Congresso Nacional pela Egrégia Corte Suprema, de forma que, em termos 
finais, a variável de reajuste ficou aquém do IPCA referente aos anos de 
2006, 2007 e 2009. Em outras palavras, o Poder Legislativo, 
intencionalmente, evitou que se promovesse a devida recomposição dos 
valores nominais relativos ao subsídio aplicável ao Poder Judiciário, o que 
certamente resulta em um Judiciário defasado, em termos remuneratórios e, 
principalmente, em perda da atratividade para que agentes qualificados nele 
ingressem, absorvidos que são por um mercado econômico competitivo.  

 

A dilapidação progressiva dos direitos e garantias da Magistratura, aliada à 

manipulação da opinião pública, constitui método demasiado exitoso na manutenção 

da desordem pública e dos excessos decorrentes da inobservância dos limites 

estruturais do sistema político.  
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O Judiciário, vilipendiado diuturnamente em suas garantias, não consegue 

conter os abusos oriundos do sistema político e, consequentemente, também não 

logra sagrar-se exitoso no seu papel de fiador da democracia e da concretização dos 

direitos fundamentais e valores constitucionalmente consagrados. 

 

4.8 Do autogoverno 

 

De todas as funções orgânicas do Poder Judiciário, o autogoverno é sem 

dúvida a mais importante, isso porque as demais (decisão de conflitos e controle de 

constitucionalidade) dependem sobremaneira dela, máxime porque a independência 

é sua chave. 

É justamente por isso que o panorama acima delineado evidencia verdadeiro 

descaso, no qual os Poderes Legislativo e Executivo – integrantes maiores do 

sistema político – vão além do exercício de suas funções políticas, afetando 

diretamente a atribuição orgânica do autogoverno, fragilizando o Poder Judiciário no 

exercício de suas funções.  

Segundo Nicola Picardi254, 

 

[...] a independência judicial pode ser distinguida em independência da 
magistratura e independência do juiz. A primeira é condição da segunda e 
implica a autonomia de governo e o poder disciplinar. A independência do 
juiz, por sua vez, pode ser externa e interna. Quanto ao grau de 
independência, distingue entre independência forte e fraca. 

 

A independência do juiz é a própria garantia de insubmissão do magistrado às 

pressões, quer dos outros Poderes (independência externa) quer do próprio 

Judiciário (independência interna), ou seja, garantia de que não será concebido 

como um empregado do Executivo, do Legislativo e nem da Corte ou Tribunal.  

O juiz não é mais um ramo da administração, não sendo, por isso, aceitável a 

estrutura do sistema judiciário na forma hierarquizada, justificando-se estrutura 

hierárquica apenas de índole processual.  

Por ocasião da formação da ideia da separação dos poderes, a inserção do 

Judiciário o foi como um terceiro Poder, tanto que a cláusula referida tem índole 

                                                           
254  “L’indipendenza Del giudice”, Sto. Domingo, 1989, citado por LONGO, Giovanni; LEONE, Ugo; 

BONOMO, Massimo. Justicia y desarrollo democrático en Italia Y América Latina. Roma: 
UNICRI, 1992. p. 279 e ss. (Série Publ. UNICRI, 45). 
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constitucional de proteção pétrea (artigo 60, § 4º, III, da CF). Assim, as vicissitudes de 

sua origem, colocando-o como autômato aplicar de lei, não o deslegitima porque 

alcançou papel de destaque no Estado Constitucional de Direito para limitar o Poder 

pelo próprio poder e concretizar os direitos fundamentais, até pelo controle recíproco.  

Permitir que os Poderes do sistema político, mediante manipulação da opinião 

pública e desvirtuamento retórico como controle das fontes estatais, pratiquem 

atentados contra as garantias, liberdades de prerrogativas do Judiciário equivale a 

referendar a corrosão lenta de sua estrutura, assistindo à supressão de sua força e 

impedindo a manutenção da paridade de condições desse com o Executivo e o 

Legislativo. 

Cabe salientar que, tanto  

 

[...] a separação de poderes como as garantias da Magistratura que lhe são 
inerentes devem estar a serviço imediato e último dos direitos humanos 
fundamentais da sociedade. A propósito, e a título ilustrativo, cumpre 
demonstrar a forte ligação entre vitaliciedade... e a “separação de poderes”, 
que vem de longa data assentada pelo constitucionalismo. Em 1915, em 
sua obra clássica, Pedro Lessa fazia constar, a esse propósito, que: “Tão 
essencial é a vitaliciedade ao poder judiciário, como ao poder legislativo a 
temporariedade. A vitaliciedade, condição necessária da independência dos 
juízes, é hoje um dogma do direito constitucional”. Qualquer pretensão 
atentatória à legitimidade redunda em igual ofensa à “separação de 
poderes”255.    

 

A independência da magistratura é autogoverno e não decorre da separação 

de poderes, mas “surge como exigência mesma da essência da jurisdição”256.  

 

4.9 O papel efetivamente desempenhado: dilatador da crise política 

 

Inegável que, atualmente, o sistema judiciário assume papel protagonista na 

desconfiguração autorreferencial do sistema político brasileiro, em virtude da 

interdependência entre eles, cabendo-lhe o necessário acoplamento entre os dois 

por intermédio da Constituição Federal.  

Como visto, o sistema político perdeu, em virtude do desvirtuamento sistêmico, 

sua autorreferência e unidade, abandonando seus códigos próprios (situação/oposição; 

interesse público/interesse político) e desprovendo-se de racionalidade. 
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Dado à relação de íntima proximidade e interdependência entre ambos, a 

atual desconfiguração do sistema político acaba por refletir diretamente no sistema 

jurídico, que é cognitivamente aberto às questões políticas. 

Esse reflexo gera verdadeira “crise” por influenciar negativamente o Poder 

Judiciário na estabilização das expectativas normativas e, com isso, fornecer 

respostas legais aos problemas da política mediante a concretização de suas 

funções orgânicas. 

Não conseguindo dar as respostas legais aos problemas de inobservância 

dos limites estruturais do sistema político, o sistema jurídico deixa-se influenciar em 

seus limites e estruturas sistêmicas, não conseguindo mais realizar a estabilidade, a 

reconstituição da ordem e a afirmação da segurança jurídica – valores 

imprescindíveis ao seu funcionamento –, enfim, caminhando para o mesmo 

problema: desconfiguração pela perda da autorreferência.  

Em resumo, vê-se uma verdadeira “crise sistêmica” na qual ou o sistema 

jurídico imiscui-se necessariamente no sistema político para conter ou calibrar a 

desconfiguração autorreferencial desse, ou vir-se-á desconfigurado. 

A solução dessa crise não pode passar ao largo da análise de 4 (quatro) 

componentes elementares, cujo enfrentamento irradiará sistemicamente efeitos 

positivos: a) superação da crise do Supremo Tribunal Federal mediante verdadeira 

reformulação do seu método de composição; b) calibração entre a estrutura 

institucional do sistema jurídico e suas funções orgânicas (solução de conflitos, 

controle de constitucionalidade das leis e autogoverno) por meio da superação da 

opacidade de seu papel na sociedade democrática; c) participação ativa na 

exigência de racionalismo nos atos do governo; e d) cessação da omissão funcional 

na contenção da produção legislativa impulsionada unicamente pelo clientelismo 

político. 

 

4.10 A crise do Supremo Tribunal Federal 

 

Como representante maior do sistema judiciário, cabe ao órgão Supremo 

Tribunal Federal evitar a perseguição de fins eminentemente políticos com a 

utilização do direito e da economia sem que se reconheçam os limites da 

capacidade do sistema político, com consequências implacáveis à manutenção da 

referência do seu próprio sistema e, principalmente, do político.  
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Estando no ápice do sistema judiciário, do Supremo Tribunal Federal espera-

se o exercício de comportamentos efetivamente voltados à garantia dos direitos da 

magistratura, o envide de todos os esforços ao fortalecimento da instituição para, 

justamente, propiciar o desempenho de seu principal papel: afiançar, institucionalizar 

e concretizar os direitos e liberdades fundamentais.  

Em vez disso, o Supremo Tribunal Federal assiste de camarote ao vilipêndio 

diuturno das garantias institucionais, à corrosão das estruturas do sistema judiciário, 

à manipulação da opinião pública contra esse próprio poder e, sobretudo, ao 

desvirtuamento político da retórica como controle das fontes estatais. E isso porque 

a Corte Suprema queda-se inerte diante das inúmeras ações judiciais, demandas 

com fito a limitar essa constante e gradativa inobservância dos limites estruturais do 

sistema político. 

Não bastasse a inércia no julgamento de demandas efetivamente 

veiculadoras – elas, sim – de conflitos de interesses hábeis a porem fim, ou ao 

menos calibrarem, a ingerência do sistema político no jurídico, a Suprema Corte não 

adota providências específicas para provocar os órgãos auxiliares no combate à 

inobservância dos limites estruturais do sistema político, levando as funções 

orgânicas estruturais do sistema judiciário a restarem prejudicadas, rendendo 

ensanchas à verdadeira crise judicial.  

A título de exemplo, esclareça-se que o Presidente do Supremo Tribunal 

Federal deveria oficiar ao Procurador-Geral da República (dever exigido pelo artigo 

40 do Código de Processo Penal, por exemplo) cobrando a adoção das providências 

necessárias por eventual crime de responsabilidade praticado por detentores de 

cargos eletivos que, sob o pretexto de exercício do poder legiferante ou do poder 

governamental, iniciaram ou participaram da intromissão do Congresso Nacional na 

política remuneratória do Poder Judiciário, ou, ainda, que foram responsáveis ou 

instigaram a iniciativa de propostas de Emendas Constitucionais pretendentes de 

submissão do Supremo Tribunal Federal ao referido órgão político nos casos de 

controle de constitucionalidade, eis que tais comportamentos frontalmente atentam 

contra o princípio constitucional da separação dos poderes.  

O Poder Judiciário, representado pelo Supremo Tribunal Federal, é o garante 

da Constituição e deve impor limites aos demais poderes para conferir eficácia, 

concretização e institucionalização aos direitos fundamentais individuais e sociais, 

fiscalizando o indispensável respeito e impelindo o Estado a uma atuação 
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compensatória e distributiva, contribuindo para a atuação das escolhas públicas. 

Mas como fazer isso? A primeira conduta é superar a crise que lhe assola.  

Ainda sob a influência norte-americana retratada na Constituição republicana 

de 1891, o Supremo Tribunal Federal sofre com influência direta do Chefe do Poder 

Executivo na indicação, por decisão unilateral, dos nomes para compor-lhe. Essa 

indicação sofre, igualmente, ingerência imediata também do Poder Legislativo, a 

quem caberá a aprovação dos nomes indicados.  

O método arcaico de escolha de seus dirigentes deixa a atividade jurisdicional 

fortemente influenciada pelo poder político, contribuindo sobremaneira para o 

desgaste da imagem do Poder Judiciário na exata medida em que faculta ao sistema 

político, calcado exclusivamente no subjetivismo de seus integrantes, definir o que 

se entende por “notável saber jurídico” (critério técnico exigido constitucionalmente 

para candidatos à Corte), acabando por propiciar o preenchimento de cadeiras por 

pessoas despreparadas ou, pelo menos, não qualificadas à altura de seus pares, 

levando-se em consideração, muitas vezes, a proximidade partidária ou filiação 

correligionária do candidato, com reflexo direto na atuação da Corte e na realização 

de suas atribuições fundamentais. 

Há muito é necessário repensar a forma de indicação e nomeação dos 

ministros do STF, pois o modelo centenário adotado não está isento de críticas 

consistentes e riscos inadmissíveis para o Direito, a Constituição e o País. Um 

modelo alternativo precisa contemplar o fortalecimento da independência dos 

integrantes do STF, por meio da desvinculação unipessoal da indicação monocrática 

e o pluralismo cultural em sua composição subjetiva. São condições constitucionais 

para indicação à vaga de Ministros do STF: i) ser brasileiro nato; ii) ser cidadão, no 

pleno gozo de seus direitos políticos; iii) contar com mais de trinta e cinco anos e 

menos de sessenta e cinco anos de idade; iv) ter reconhecido seu notável saber 

jurídico; e v) apresentar reputação ilibada. Não há, portanto, como em muitos 

países, a exigência de que os membros da cúpula do Judiciário provenham (ao 

menos em parte) da magistratura ordinária ou superior. Ademais, o notável saber 

jurídico é condição extremamente subjetiva, que acaba por ficar definida pelo 

Senado Federal e pelo Presidente da República, poderes para os quais não 

necessariamente se necessita de formação jurídica257. 

                                                           
257 TAVARES, 2012b, p. 140. 
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A par disso, inolvidável que o Supremo Tribunal Federal enfrenta uma 

enxurrada de processos que não veiculam pretensões constitucionais concretas ou 

não visam à materialização de direitos e garantias fundamentais, pelo menos não na 

envergadura reservada à sua função de guardião da Constituição Federal.  

É certo que medidas específicas e eficazes já foram adotadas, a exemplo da 

Emenda Constitucional nº 45/2004, estabelecendo a limitação de acesso à Corte, 

bem como repassando ao Superior Tribunal de Justiça algumas atribuições 

jurisdicionais que não guardam interesse constitucional imediato. Essas medidas, 

aliadas a outras tantas, surtirão efeitos a médio ou longo prazo. Mas há outro fator 

contribuinte mais atual dessa crise: a incompatibilidade vertical de atos normativos 

da Suprema Corte com a Constituição Federal. 

Com efeito, há um desvirtuamento do Regimento Interno do Supremo Tribunal 

Federal hábil a conferir-lhe condição jurídica de verdadeira “lei processual”, com 

recomendações que o desatualizam, porque divorciados das leis processuais de 

regência, e que em nada contribuem, exceto para aumentar inadvertidamente as 

opções recursais e, por consequência, ofender degenerativamente ao princípio da 

duração razoável do processo. 

Curioso notar que o próprio Supremo, na qualidade de guardião da 

Constituição Federal, poderia, nos julgamentos acompanhados atualmente pela 

sociedade, suscitar a declaração de inconstitucionalidade de tal ato normativo, 

porém, mais uma vez quedou-se inerte, preferindo aplicá-lo em sua integralidade 

porque, sob a égide dessa aplicação, estava caso concreto dos mais importantes 

que foi arrolar no polo passivo réus com alta influência política e financeira. Perdeu o 

Supremo Tribunal Federal oportunidade ímpar à concretização do direito de 

igualdade de tratamento às partes, já que o alargamento da dimensão recursal foi 

negado em outros diversos precedentes. 

Vale lembrar, ademais, que o caso concreto em epígrafe teve o julgamento 

final alterado, justamente, por mudança no quadro de integrantes da Suprema Corte, 

numa demonstração de insegurança negativamente exemplar.  
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4.11 Calibração entre a estrutura institucional do sistema jurídico e suas 
funções orgânicas (solução de conflitos, controle de constitucionalidade 
das leis e autogoverno) por meio da superação da opacidade de seu papel 
na sociedade democrática 

 

Superada a crise do Supremo Tribunal Federal, o próximo passo é coincidir a 

relação entre a estrutura institucional do sistema jurídico e suas funções de 

solucionar conflitos, controlar a constitucionalidade das leis e preservar o 

autogoverno, tanto manifesta quanto latentemente.  

Já se viu que a disparidade entre as funções “manifestas” e “latentes” leva a 

um disparate entre o discurso jurídico anunciado oficialmente e o que realmente é 

concretizado na sociedade.  

Importante que o Poder Judiciário deixe clara sua missão de institucionalizar e 

concretizar os direitos e liberdades individuais como fiador da democracia e dos 

direitos fundamentais. 

Essa atribuição não deve apresentar-se opaca ou dúbia, porquanto aceitar a 

opacidade dela implica em permitir as consequências dessa inércia, como a 

crescente demanda de protagonismo dirigida ao judiciário, a explosão legislativa 

impulsionada unicamente pelo clientelismo político e, principalmente, a inexigência 

de racionalidade nos atos de governo.  

Certamente representa obstáculo intransponível à correção do disparate não 

delinear suficientemente os limites da sua própria atuação e das dos demais 

poderes quando efetivamente provocado para tal fim, pois qualquer tentativa de 

resgatar a independência real do Poder Judiciário é desacreditada com a ingerência 

política desregrada. 

Como fruto da opacidade de sua função de concretizar os direitos e garantias 

fundamentais, o sistema judiciário se vê às voltas com enfrentamentos reiterados 

das decisões do Poder Judiciário, os quais visam, sobretudo, retirar sua legitimidade 

conquistada ao longo de todas as evoluções estatais já mencionadas. 

Tais enfrentamentos têm origem direta justamente no sistema político e 

especificamente quando decisões do Poder Judiciário, que desagradam a um grupo 

específico de agentes, causam “irritação” sistêmica, desencadeando afrontamentos 

diários veiculados pela mídia, instrumento que contribui para que o aviltamento 

ganhe proporções inimagináveis. 
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Mais ácido, ainda, é o enfrentamento pelo exercício da função legiferante, 

insistindo o sistema político em editar leis com conteúdo especificamente igual a 

outra de inconstitucionalidade já declarada pelo Supremo Tribunal, ou cuja 

constitucionalidade já fora reconhecida, a exemplo da PEC 37, cuja finalidade era 

restringir o poder de investigação do Ministério Público, atividade essa sobre a qual 

a Corte Suprema, meses antes, já havia reconhecido sua compatibilidade vertical 

com a Carta Maior.  

Ora, tendo o Poder Judiciário a função de estabilizar as expectativas 

normativas, visando, sempre, cumprir sua responsabilidade social garantindo o 

consenso para fundamentar moralmente o ordenamento jurídico, imperioso, então, 

que se dê consistência às decisões judiciais em relação à generalização daquelas 

expectativas, especialmente quando se tem em mente a necessidade de conferir 

eficácia plena aos direitos emergentes da Constituição Federal e ao controle da 

moralidade na implementação das políticas públicas, além do combate judicial à 

corrupção política.  

Num contexto social em que o Judiciário ganha uma função especial de 

guardião da legalidade e da moralidade, promovendo o acoplamento entre a política 

e o direito por intermédio da aplicação da Constituição, não se pode permitir o 

enfrentamento de uma decisão judicial, menos ainda por detentores de poder e/ou 

cargos eletivos que se valem da posição ocupada para dilatar a extensão dos efeitos 

do desrespeito ao comando judicial, sendo normal autoridades públicas altamente 

hierarquizadas prenunciarem, perante a mídia, a não submissão a determinada 

decisão judicial que lhes atingirá direta ou indiretamente.  

A consequência desse comportamento desrespeitoso é ainda maior quando 

advém de tais agentes, porquanto ostentam a qualidade de formadores de opiniões, 

convencendo até mesmo os menos poderosos ou desprovidos de poder a 

comportarem-se do mesmo modo, dando início a um ciclo vicioso no qual a única 

vítima é a legitimidade do Poder Judiciário.  

Esse comportamento hostil contribui para o desequilíbrio entre a estrutura 

funcional do sistema jurídico e suas funções orgânicas porque torna “latente” uma 

atribuição (solução de conflitos de interesses) que deveria ser “manifesta”, 

repassando a falsa ideologia de que ordens judiciais podem ser descumpridas, 

contribuindo para a ineficácia jurídica e social do sistema.  
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A calibração das funções de solucionar conflitos de interesses e controlar a 

constitucionalidade de leis passa, necessariamente, por um controle fático das leis, 

quer na legitimidade de suas edições, quer na compatibilidade vertical delas com a 

Constituição Federal, sempre salientando que quando a segunda é concretizada 

com alto nível técnico-jurídico, resolve-se qualitativamente a maior parte da primeira.  

À relevância do controle de constitucionalidade na perfeita concretização da 

solução dos conflitos credita-se a necessidade de que a modulação temporal dos 

efeitos, na aferição da compatibilidade vertical de determinado ato normativo com a 

Carta Maior, não acabe por instigar comportamentos legiferantes incompatibilizados 

com as matrizes constitucionais. 

O Estado, invariavelmente, ocupa algum dos polos na maciça maioria dos 

feitos em trâmite na Justiça, não sendo diferente nos processos, subjetivos ou 

objetivos, implicadores do controle de constitucionalidade difuso ou concentrado.  

Ao realizar o controle de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal, 

como assim permite a legislação de regência, quando entende pela 

incompatibilização vertical da norma, em regra emprega efeitos prospectivos à sua 

decisão, sempre fitado por algum interesse político – apartidário, ressalte-se – cuja 

proteção entende necessária. Nada demais ante a proximidade e interligação dos 

sistemas jurídico e político. 

Mas o óbice a possíveis efeitos retrospectivos, mormente em processos de 

índole tributária ou envolvente de cifras consideráveis, acaba por gerar no sistema 

político a sensação de estímulo à produção de normas inconstitucionais, sabedor 

que é da modulação referida, passando a valer-se de atos incompatíveis 

verticalmente com a Constituição Federal como instrumento legitimador para auferir 

vantagem indevida ou sujeitar administrados a situações ilegítimas, abusos esses 

que poderão ser compensados com a modulação temporal dos efeitos em caso de 

declaração de inconstitucionalidade. 

É o controle de constitucionalidade referendando o abuso de autoridade, num 

ciclo vicioso em que o principal responsável pela edição normativa irregular torna-se 

o único beneficiado pelo próprio ato.  

A técnica processual, no controle de constitucionalidade, deve estar afinada 

com a realidade social e atenta a tais subterfúgios, sob pena de a função orgânica 

mencionada, ínsita ao sistema judiciário, acabar por gerar desilusões e descrenças, 

máxime porque o efeito vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal nesse 
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jaez impede a parte prejudicada de novamente bater às portas do Judiciário visando 

ao ressarcimento retroativo, situação que, longe de solucionar o conflito, acaba 

dilatando o descrédito e a desilusão no Poder Judiciário. 

Desse modo, a função jurisdicional de reafirmar a autoridade do direito e 

pacificar a sociedade passa de “manifesta” para simplesmente “latente”, situação 

que não pode ser chancelada por quem afiançou a democracia e a 

institucionalização dos direitos fundamentais.  

 

4.12 Participação ativa na exigência de racionalismo nos atos do governo 

 

A função orgânica de controlar a constitucionalidade de leis também guarda 

lídima insuficiência na exigência de racionalidade nos atos do governo.  

Racionalidade induz à proporção mediante técnica de ponderação. Emblema a 

existência de justificativa plausível na eleição de um meio adotado à busca de um fim.  

Inexiste racionalidade em atos governamentais pretendentes a proteger 

interesses de determinados grupos, como também inexiste naqueles veiculados 

mediante desvirtuamento retórico voltado a pardar a verdadeira intenção. 

No cenário político brasileiro atual é possível aferir, com extrema facilidade, 

atos governamentais absolutamente desprovidos de qualquer racionalidade.  

Sob o auspício de sediar evento futebolístico mundialmente relevante, 

desencadeou-se uma leva de construções e/ou reformas de estádios a qualquer 

custo, ou melhor, a altíssimo custo, e isso em razão de superfaturamento ou da 

morosidade na concretização dessas obras, levando-se a ficar comprimidas pelo 

prazo e, então, qualquer aditivo passasse a ser justificado, até mesmo mediante 

dispensa de licitações pautadas justamente em “emergências” criadas pelos próprios 

governantes. 

Situações absolutamente paradoxais foram constatadas pelo simples 

contraste entre a pujança e magnitude de tais obras e a escassez de recursos, 

miséria de estrutura e lástima estudantil das escolas públicas sediadas no mesmo 

ente político em que localizadas tais construções. 

A escassez, miséria e lástima referidas não cingem seus efeitos somente aos 

assuntos escolares porque a saúde pública brasileira há muito caminha para o 

mesmo destino, havendo lugares desprovidos de estrutura mínima para o 

atendimento médico, por mais simples que seja. 
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Como a prática de um ato irracional não embargado estimula outros tantos, 

lança-se programas públicos de importação de médicos – com capacidade 

comunicacional e funcional altamente duvidosas – sem preocupação alguma em 

propiciar a tais profissionais, tal como aos brasileiros aqui radicados e atuantes, 

condições seguras e estrutura adequada ao cumprimento de tão relevante mister. 

Instados os governantes a justificarem o porquê da situação estrutural pífia, 

em regra a inexistência de recursos, veiculada por meio da “reserva do possível”, é o 

principal argumento apresentado, a despeito de o Brasil ser o país com uma das 

maiores cargas tributárias do mundo. 

Curiosamente, porém, deparamo-nos com transferência de recursos públicos 

nacionais a “países mais pobres”, como se o Brasil, altamente ineficiente nas 

políticas públicas educacionais e de saúde, alegadamente sem recursos para tanto, 

pudesse julgar-se rico o suficiente para doar parte dos valores arrecadados 

mediante pesada tributação sem antes resolver sérios problemas sociais internos.  

Se tais atos governamentais irracionais são levados a cabo mesmo contra a 

vontade social, até porque não amparada em soluções satisfatórias, mas sim em 

medidas ainda mais desencadeadoras de disparidades, difícil divorciá-las do 

interesse eleitoreiro voltado à perpetuação no poder.  

Impossível existir racionalidade em comportamentos governamentais que 

levam ao sucateamento de valores sociais tão relevantes.  

A despeito disso, os órgãos legitimados ao controle de constitucionalidade de 

tais não cumprem suas funções institucionais, acabando por estimulá-las ainda mais 

quando deveriam combatê-las.  

Na maciça minoria que consegue ser levada ao Supremo Tribunal Federal, 

ainda não se viu da Corte Suprema qualquer declaração de inconstitucionalidade 

hábil a frear o analisado comportamento legiferante desviado da finalidade pública.  

 

4.13 Cessação da omissão funcional na contenção da produção legislativa 
impulsionada unicamente pelo clientelismo político 

 

A ausência de controle jurídico nas atrocidades normativas de um sistema 

político desinteressado em observar seus limites estruturais dá azo à continuidade 

de tais comportamentos, e cada vez com elevação na carga de intensidade.  
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Prova disso é a produção legislativa impulsionada unicamente pelo 

clientelismo político, ou seja, a preferência nos processos legislativos é dada aos 

projetos veiculadores de interesses alijados do público e do social. 

O ordenamento jurídico vai sendo substituído pela produção legislativa 

desenfreada porque o “legislador atual, premido pela complexidade de matérias 

objeto de regulação e pela velocidade das demandas, é menos o porta-voz dos 

‘interesses gerais’ e mais um representante de interesses corporativos e 

contraditórios”258.  

O Estado de Direito também significa o controle jurisdicional da atuação do 

Legislativo e do Executivo, no qual, aliás, reside o caráter eventualmente político da 

decisão. Mas, na prática, atua num contexto de deliberada ignorância/inércia erigida 

à condição necessária ao funcionamento das administrações públicas e privadas, e, 

pior, da própria atividade jurisdicional.  

Quando o sistema judiciário afasta os olhos desse processo legislativo 

desvirtuado assume, inegavelmente, a condição de partícipe dele, dilatando 

sobremaneira a desconfiguração sistêmica e autorreferencial que o corrói.  

Mais uma vez deve ser trazido à tona o controle de constitucionalidade dessa 

enxurrada legislativa, exigindo-se, para além da mera compatibilidade formal e 

material com a Constituição Federal, a investigação da verdadeira legitimidade do 

ato do legislador na edição de cada um dos projetos, impondo-lhe demonstrar 

efetivamente o interesse social no exercício da função legiferante.  

Imprescindível, pois, que o integrante do Poder Judiciário adote o caráter 

substantivo também no controle material da constitucionalidade das leis claramente 

desapegadas do interesse e da finalidade públicos, exigindo-se do legislador a 

expressa demonstração do interesse social a amparar sua legitimidade legislativa. 

É premente a cessação funcional do sistema judiciário na contenção da 

produção legislativa desenfreada e norteada unicamente por interesses particulares. 

 

4.14 Ativismo Judicial como instrumento do judicialismo constitucional 

 

Lamentável concluir que, além do enfraquecimento da função orgânica do 

autogoverno, permitindo o sistema jurídico o tolhimento diário de sua independência 

                                                           
258 TAVARES, 2012b, p. 39. 
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e de seus limites estruturais pelo político, também as funções de solucionar conflitos 

e controlar a constitucionalidade das leis apresentam-se insuficientes e 

distanciadoras da efetiva institucionalização e concretização dos direitos 

fundamentais e da pacificação social.  

Esse contexto de definhamento orgânico do sistema político, com 

consequências idênticas ao sistema jurídico, requer uma solução urgente mediante 

atuação própria e bem identificada voltada à proposição de uma supremacia 

constitucional eficaz e efetiva: o judicialismo constitucional.  

O judicialismo constitucional  

 

[...] oferece parâmetros válidos de atuação, de modelos que oferecem 
limites e possibilidades a serem seguidos pelo juiz constitucional, não 
apenas pautando sua atividade, mas também impondo determinadas 
preocupações e realizações (como a concretização constitucional). Esses 
paradigmas também atrelam o Legislativo (e o Executivo), limitando sua 
atuação válida [...] Nesse sentido, não apenas as condicionantes reais de 
realizabilidade constitucional importam, o que exige um posicionamento que 
evite a derrocata da própria Constituição, mas, também, algumas situações 
culturais aparecem como de grande impacto na postura judicial.259 

 

Esse movimento busca a concretização e o respeito máximo à Constituição 

Federal enfrentando a realidade política, ideológica e cultura brasileiras e, acima de 

tudo, exigindo do juiz uma postura efetivamente constitucional ativa, porquanto  

 

[...] a própria ideia de “defensor” da Constituição é insuficiente para tratar da 
atuação do juiz constitucional que, para além de uma postura passiva, de 
operatividade apenas pós-violação constitucional, incute a ideia de uma 
atuação ativa (e ativista), na plena realização constitucional, especialmente 
na concretização dos direitos fundamentais e na leitura constitucional 
conforme das demais regras jurídicas válidas e vigentes.260 

 

Imperiosa, portanto, a promoção de uma alteração radical no enfrentamento 

dos problemas culminadores do enfraquecimento do sistema judiciário, certo de que 

tal objetivo não será obtido sem repulsa de parte da doutrina e da própria 

magistratura, porquanto necessário demonstrar a essas vertentes a mudança 

paradigmática exigida à concretização do judicialismo constitucional.  

A responsabilidade social do juiz constitucional e do seu método de trabalho 

coloca a magistratura na linha de frente dessa alteração ideológica e paradigmática, 

                                                           
259 TAVARES, 2012a, p. 14. 
260 Ibid., p. 15. 
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exigindo-se dos juízes o desapego ao originalismo e minimalismo jurídicos em 

predileção ao ativismo judicial como medida indispensável à concretização da 

implementação substancial da Constituição.  

O originalismo e o minimalismo jurídico, diferente do judicialismo 

constitucional que encontra sua base no pós-positivismo, pregam a autocontenção 

do sistema judiciário, o que só contribui para dilatar ainda mais sua deslegitimação e 

para dar continuidade à inércia possibilitadora de todas as atrocidades legislativas já 

mencionadas, ou seja, apenas contribui para o aumento da desconfiguração 

autorreferencial do sistema político. 

Não se está aqui a falar da forma pejorativa de ativismo judicial criada 

justamente por aqueles a quem desinteressa a atuação constitucional mais efetiva, 

mas sim em instrumento calcado na legitimidade democrática e na relação com os 

direitos fundamentais, sobretudo pela vinculação do Legislativo e do Executivo aos 

direitos fundamentalmente consagrados. 

“Opções políticas de não implementação ou da (tradicional) situação de 

violação são ilegítimas do ponto de vista da Constituição e devem sofrer a 

‘intervenção’ do juiz constitucional”261, sendo o ativismo judicial o mecanismo 

necessário a evitar. 

O judicialismo constitucional não significa a autonomia absoluta do Poder 

Judiciário, mas a recuperação de seu papel social na fixação de paradigmas 

constitucionais atreladores do Legislativo e do Executivo, e isso mediante a 

constitucionalização das medidas públicas como instrumento à efetiva 

implementação dos direitos e garantias fundamentais. Representa, em essência, 

verdadeira lapidação sistêmica de suas atribuições contendo os excessos praticados 

pelo sistema político.  

 É certa a intensa dedicação do sistema judiciário na concretização do 

judicialismo constitucional, notadamente porque questões culturais surgirão como 

difíceis obstáculos para esta postura judicial. Contudo, inolvidável que o Brasil 

integra uma comunidade de países cuja realização dos projetos sociais não 

ultrapassa, há muito, a barreira da retórica desvirtuada. 

Para se ter uma ideia, desde os idos da coroa, o sistema político vale-se do 

desvirtuamento da retórica como principal mecanismo para cometer excessos 

estruturais. É a má vertente da retórica utilizada para a desconfiguração sistêmica.  

                                                           
261 TAVARES, 2012a, p. 70. 
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É que a política brasileira é notoriamente conhecida pelo uso de técnicas 

lapidares negativas, aparentando ao ouvinte transmissão de segurança no que é 

afirmado pelos detentores de cargos eletivos com convicção, certeza, evidência e 

pseudo absolutamente correto, sempre despreocupadas com a verdade do conteúdo 

porque fitava – quase que exclusivamente – na corrupção e controle das fontes 

estatais.  

Acionam-se mecanismos de conhecimento do público para se aumentar as 

chances de convencimento, transformando defeitos em virtudes mediante a 

exploração da ignorância da maciça maioria, numa verdadeira retórica negativa 

amparada na eloquência como arte demagógica, hipócrita, irresponsável e 

enganadora, numa verdadeira patologia social. 

Inegável que esses resultados não teriam sido obtidos, pelo menos não nesse 

nível sociopatológico, apenas pela oratória, eis que a retórica vai além da forma 

falada, perfazendo-se atualmente pelos diversos meios de comunicação inflados, 

salvo raras exceções, pelo poder econômico e político dos governantes, sempre na 

tentativa de provocar a mudança de atitude conforme os interesses e as vontades do 

orador, invariavelmente alguém detentor de cargo público eletivo. 

Os meios de comunicação, aliados à velocidade propiciada pela tecnologia, 

constituem-se em poderosos instrumentos de veiculação das demais formas de 

retórica, a exemplo da utilização de fatos como forma de ilustração ou 

exemplificação, notadamente “fatos estatísticos”, lugares do preferível que permite 

justificar as escolhas recorrendo a valores abstratos. 

O poderio financeiro – quer de causa particular ou originado pelo cargo público 

ocupado – também se apresenta como mecanismo tão útil como demasiado eficaz na 

má utilização da retórica, tendo o efeito de controlar informações e situações sociais, 

concretizando atitudes “políticas” e interpretações deslegitimadoras e despistadoras 

do conteúdo que sustenta o domínio normativo dos textos constitucionais.  

Valendo-se do poder financeiro como um dos mecanismos da retórica 

axiologicamente vazia e desapegada da verdade, não são raros casos de desvios 

comportamentais dos gestores do patrimônio público, mormente daqueles que 

ascenderam ao poder pela via do mandato eletivo, como meros desdobramentos de 

alianças que precederam a sua própria investidura no cargo público. 

Diante da persistência da pobreza e de necessidades essenciais não 

satisfeitas, fomes coletivas e crônicas muito disseminadas, violação de liberdades 
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políticas elementares e de liberdades formais básicas – todas frutos da 

desconfiguração sistêmica na qual se colocou o sistema político –, o judicialismo 

constitucional surge como forma ideal a obter a aproximação entre a Constituição 

formal e a Constituição real, promovendo, por meio da contenção dos excessos do 

sistema político, a materialização dos valores constitucionalmente consagrados, 

adequando e harmonizando o ordenamento jurídico, numa verdadeira calibração do 

sistema, eliminando ou afastando os elementos indesejáveis, as práticas e omissões 

inconciliáveis com os comandos constitucionais.  

O judicialismo constitucional significa, portanto, a reaquisição, pelo Poder 

Judiciário, da independência e do respeito mediante o norteamento de suas 

atividades pela máxima materialização dos valores constitucionalmente fundantes, 

recolocando-as no ápice de todo e qualquer comportamento público, seja normativo 

seja institucional, emprestando-lhes imunidade aos excessos cometidos pelos 

integrantes do sistema político – Legislativo e Executivo –, numa verdadeira função 

purificadora do sistema jurídico.  

Essa mudança ideológica e paradigmática recuperará a capacidade 

transformadora mínima do Direito, controlando a tradicional violação dos direitos 

fundamentais pelo Estado; calibrará as funções orgânicas manifestas do sistema 

judiciário (solução de conflitos de interesse, controle de constitucionalidade e 

autogoverno), fazendo cessar a judicialização da política; e, ainda, evitará, por 

intermédio da constitucionalização máxima, o direcionamento negativo das fontes 

jurídicas e o controle desvirtuado das fontes estatais, contribuindo para revigorar o 

respeito e credibilidade dos direitos e garantias da magistratura, pondo fim à 

manipulação da opinião pública contra os pilares de sustentação do sistema 

judiciário. Tudo isso, absolutamente tudo, vocacionado unicamente à 

institucionalização dos direitos fundamentais.  

Postura diferente implicará no continuísmo da situação ora encontrada, o que 

só contribuirá ainda mais para a inflação da desconfiguração autorreferencial do 

sistema político. 

Ao Judiciário cabe realizar o papel de controlador dos excessos do sistema 

político, purificando sistemicamente a convivência mútua, ou, ao contrário, assumir a 

corresponsabilidade pela dilatação e/ou irretroatividade da referida desconfiguração, 

com consequente aumento dos excessos e inobservância dos limites morais e 

estruturais da política. O caminho será escolhido de acordo com a postura a ser 

adotada.  
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CONCLUSÃO 

 

Um Estado cujos governantes, mediante utilização incessante e reiterada da 

retórica desvirtuada, não só eximem-se da submissão à lei como também 

direcionam a atividade legislativa em benefícios particulares, pretendendo até 

mesmo enfraquecer os poderes constituídos e órgãos estruturados para investigar e 

combater a corrupção, em franca ofensa às liberdades constituídas, máxime as das 

garantias de transparência, pode receber qualquer adjetivo, menos o de 

“Democrático de Direito”.  

Os governantes, ao não mais virem limites nos atos de desrespeito às 

liberdades substanciais, certamente estão demonstrando o anseio de emprestar ao 

poder do cargo ocupado vestes de ilimitado e independente, sendo “importante 

tornar dependente o poder, e não suportar que aqueles que dele dispõem obrem 

segundo os seus caprichos, porque a possibilidade de fazer tudo o que se quer 

impede de resistir às más inclinações da natureza humana”262. 

O uso da retórica, na sua modalidade desvirtuada e enganadora, para deixar 

de veicular a realização da concreção da cidadania por meio do asseguramento das 

liberdades substanciais, como já preconizava Aristóteles em período remontado a 

séculos, transforma a pessoa humana em coisa por violar a base humanista 

proclamada no manifesto do Círculo de Viena que outorga ao direito a consciência 

da essência humana, ou seja, do valor do homem e de todos os homens, dotando a 

todos e ao planeta de dignidade263.  

Os governantes, utilizadores contumazes da retórica, devem se dar conta de 

que a ordem jurídica existe para ser respeitada porque tem uma missão sagrada 

inflada pelo humanismo antropofílico consubstanciado em encorajar o 

reconhecimento e a institucionalização dos direitos humanos por intermédio da 

materialização das liberdades substanciais, traduzindo-se na máxima de que o país 

será tanto mais pacífico, civilizado e sustentável quanto mais ampla for a realização 

dessas liberdades tendo em vista a dignidade universal da pessoa humana, que é 

ínsita ao incessante e variável status evolutivo do homem.  

                                                           
262  SAYEG, Ricardo; BALERA, Wagner. O capitalismo humanista: filosofia humanista de Direito 

Econômico. Petrópolis: KBR, 2011. p. 34. 
263  Ibid., p. 35. 
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São nesse sentido as precisas palavras do colega Renato Lopes Becho: 

 

A pessoa humana não pode ser classificada como coisa, porque não é 
objeto do poder potestativo de outrem. A liberdade é inata ao homem, tendo 
em vista que, para Kant, a pessoa humana não se submete, por natureza, à 
vontade alheia, não sendo, por via de consequência, apropriável [...] O 
homem, portanto, não tem preço; pelo contrário, tem a consciência de seu 
próprio valor, o que lhe confere dignidade – a secularização jurídica da alma 
humana [...] As coisas têm preço; as pessoas têm dignidade [...] O homem é 
de dotado de valor próprio, não podendo ser transformado em objeto [...]264 

 

Ao ser proclamada a institucionalização da dignidade da pessoa humana, são 

postas em destaque suas dimensões objetivas de democracia e de paz – 

democracia no sentido universal e além do meramente político, mas também civil, 

econômico, social e cultural, perspectiva essa da qual o uso irresponsável da 

retórica passa ao largo, acabando mesmo por desvirtuar a própria essência dessa 

forma de governo.  

A retórica axiologicamente vazia e manipulada transforma-se, num contexto 

político de destituição social sistemática como o do Brasil, em mecanismo eficiente a 

serviço do mal, que invariavelmente é utilizado com consequências sociais 

amplamente degradantes. 

 Se os direitos fundamentais “não admitem o direito como mero ato de 

autoridade, despido de finalidade e de significado humanístico”265, também não se 

pode permitir que a retórica – instrumento de concretização daqueles através da 

realização das liberdades substantivas – o seja, menos ainda tendo a manipulação 

discursiva com principal faceta. 

 A retórica é mecanismo eficientíssimo na formação de opiniões e na 

condução dos interesses públicos, não podendo permitir-se que o esvaziamento 

ético e depreciação semântica oriundas de sua manipulação discursiva a transforme 

em arma do mal, sendo imperioso recuperar sua gênese de imbricação inseparável 

com a verdade.  

O interesse público definitivamente não significa algo desprovido de 

semântica e, logicamente, não pode ser alegado apenas pelo viés da 

indeterminabilidade de seu conceito, sob pena de emprestar-lhe subjetivismo 

oportunista à discricionariedade divorciada do comando da lei.  

                                                           
264 SAYEG; BALERA, 2011, p. 116. 
265 Ibid., p. 238. 
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O resgate dos valores componentes do instituto “interesse público” passa ao 

largo da discussão estérea sobre a existência ou não de uma supremacia do 

interesse público sobre o privado. Imprescinde, isto sim, da necessidade de os 

governantes virem no interesse público um mecanismo que, à luz da 

discricionariedade oriunda do comando normativo, seja capaz de eleger a prioridade 

de políticas públicas na exata conformação dos anseios sociais mais urgentes.  

A par disso, as políticas governamentais hão de ser estabelecidas com 

racionalidade, transparência e efetiva participação popular.  

Só assim desmandos autoritários governamentais deixarão de ser praticados 

sob o rótulo desconfigurado do “interesse público”.  

É preciso resgatar a verdadeira essência da separação de poderes para 

conceber o direito como concatenação de múltiplos ordenamentos e diferentes 

órgãos devidamente legitimados para, dessa forma, evitar a tirania e entender a 

representação do poder como exercício múltiplo de mandatos.  

É iminente a distinção entre processo legislativo e processo judicial, 

reservando ao primeiro a veiculação da maciça e verdadeira vontade popular e, ao 

segundo, circunscrever ao que foi previamente estabelecido como direito, ou seja, a 

manifestação soberana da vontade do povo. 

Necessário, ademais, reaproximar o cidadão, trazendo o povo para dentro do 

governo mediante uso racional dos mecanismos constitucionais de plebiscito e 

referendo, aquele utilizável sempre à vista de decisões administrativas de efeitos 

financeiros vultosos ou discussão de valores fundamentais, reservando-se a esse 

somente os atos que, por verdadeiros motivos de urgência, não puderam ser 

apreciados previamente pelo povo. 

Mas não pode a participação popular continuar como está, pois, nas ínfimas 

oportunidades em que manifestadas os resultados são manipulados por campanhas 

publicitárias enganosas e pela capacidade de mobilização e recrutamento dos 

interesses especiais. É imprescindível emprestar a tais mecanismos caráter 

substantivo.  

Só assim a dignidade humana será restabelecida juntamente com a 

democracia deliberativa e participativa. Por consequência, também será resgatada a 

dignidade da política e a importância do mandato popular à sociedade civil, 

institucionalizando os direitos fundamentais e garantindo a efetiva, eficiente e 

concreta separação de poderes.  
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A substancial institucionalização dos direitos fundamentais, individuais e 

sociais, exige, para além da indispensável depuração ética do sistema político, a 

solução da crise de Estado por meio do resgate, também, da autonomia do direito 

para distanciá-lo das políticas mercantis desenvolvimentistas e aproximá-lo, 

definitivamente, do seu fim maior: a justiça.  

A reestruturação da função política, com seu exercício fitado à realização de 

baixo para cima, com base nos interesses e necessidades dos destinatários do 

governo e não dos governantes, é mecanismo indispensável à institucionalização 

dos direitos fundamentais, por demonstrar que o governo é para o indivíduo, e não o 

indivíduo para o governo, simplesmente por vir antes do Estado e, portanto, ser 

pressuposto ético de representação, não podendo, por isso, ser preterido por grupos 

de interesses partidários sem consequente e inevitável subversão da forma 

representativa para a partidarista. Afinal, “onde se defrontam grupos de interesse o 

procedimento normal para o alcance das decisões coletivas é compromisso entre as 

partes e não regra de maioria”266 e “o domínio de um partido único reintroduz no 

sistema político o princípio monocrático dos governos monárquicos do passado, cujo 

motor imóvel do sistema passa a ser o partido, o ‘príncipe coletivo’ que é detentor do 

poder político e do poder ideológico”267. 

A primazia de concretização do juízo moral em detrimento do político deve 

ser, ao mesmo tempo, o norte do redirecionamento do Estado e a limitação dos 

responsáveis pela direção (governantes), sem o qual a função política continuará 

sendo livre para perseguir fins diversos do público sem sentir-se vinculado ou 

embaraçado por contemporizações de outra natureza. 

O distanciamento do comportamento governamental da ética mina 

progressivamente a legitimidade, pois, “onde acaba a obrigação de obedecer à lei 

começa o direito de resistência”268, notadamente numa organização social peculiar, 

como a brasileira, na qual a “resistência” costuma ser exercida com a repetição 

incessante e paulatina das condutas imorais dos governantes, pois, se os detentores 

do poder não cumprem a lei, por quê os demais cidadãos devem cumpri-las? Já 

dizia Platão que “onde a lei é súdita dos governantes e privada da autoridade, vejo 

                                                           
266 BOBBIO, 2014, p. 118. 
267 Ibid., p. 120. 
268 Ibid., p. 91. 
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pronta a ruína da cidade”269, e isso porque o governante violador das leis torna-se, 

em verdade, um tirano. 

A legitimidade, no Estado de Direito, é o exercício do poder político no âmbito 

mais restrito de leis preestabelecidas, ou seja, naquelas leis não submetidas às 

mudanças das paixões, daí porque seu resgate perpassa inevitavelmente pelo 

caminho da legalidade.  

Se o resgate, a recuperação e o fortalecimento da legitimidade devem ocorrer 

pela observância irrestrita das leis e normas preestabelecidas cominadoras de 

direitos fundamentais, então a autonomia do direito mostra-se como instrumento, 

mecanismo, na obtenção de tal desiderato.  

A autonomia em comento significa que o direito não pode ser levado de 

reboque da política e nela procurar arrimo, mas sim que deve obediência exclusiva à 

justiça para cumprir sua missão constante e perene de atribuir a cada um o que é 

seu, sem descuidar da manifestação ética que lhe é tão ínsita quanto elementar. 

Não pode o direito ser fruto essencialmente do labor dos políticos e, como tal, ser 

colocado como mecanismo de crescimento econômico, ficando preso nas garras do 

neoliberalismo e do mercado, deixando, assim, de servir à institucionalização dos 

direitos fundamentais.  

Por outro lado, o direito é, de alguma forma, manifestação de poder e, 

portanto, fenômeno político. Impossível, assim, distanciá-lo absolutamente da função 

política, sob pena de desarmá-lo e desampará-lo. Essa relação, porém, deve ser de 

meio e fim, o direito valendo-se da política como meio para atingir ao fim de realizar 

e institucionalizar os direitos fundamentais, e não como meio para servir à política ao 

sabor do gosto dos governantes. 

É inegável, portanto, o problema da crise do Estado democrático brasileiro por 

não conseguir mais fazer frente às demandas provenientes da sociedade e por ele 

mesmo provocadas quando estigmatiza o direito ao emprestar-lhe vestes 

estritamente econômicas. É ineficiente no domínio do poder dos grandes grupos de 

interesses, dos quais passa a ficar dependente. Forma-se, então, um círculo vicioso 

em que a principal consequência é o descumprimento dos direitos e garantais 

fundamentais, havendo apenas esporádicas e pontuais concretizações, de modo 

                                                           
269 BOBBIO, 2014, p. 96. 
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que, “de vez em quando, há uma luz de esperança, mas teima em ser sol de pouca 

dura para, como Fênix, logo depois renascer”270. 

Ao Poder Judiciário cabe a importante missão de ensolarar definitivamente os 

direitos e garantias fundamentais apontando, por meio do judicialismo constitucional, 

os caminhos normativos a serem observados por quem ostentar a qualidade de 

representante do povo, colocando a função política nos trilhos quando demonstrado, 

ainda que minimamente, qualquer subversão da regra fundante de todo e qualquer 

Estado: a observância irrestrita da dignidade da pessoa humana. 

A análise histórica demonstra que, pelo menos no Brasil, os direitos 

fundamentais jamais foram efetiva e concretamente institucionalizados, ficando sua 

garantia à mercê de interesses de governantes e de influentes políticos, atribuídos aos 

indivíduos em doses homeopáticas fitadas a, tão apenas, aplacar movimentos de 

insurreição e acalmar ânimos subversivos, comportamento governamental que reflete 

seus efeitos, com ainda mais força, na sociedade brasileira contemporânea, quando 

os anseios mais iminentes dos cidadãos são, enfim, colados em pauta política tão 

logo seja deflagrado atos coletivos demonstradores da insatisfação social. 

A sociedade brasileira vive, neste exato momento, um acesso de indignação 

porque está a se dar conta dos efeitos maléficos da retórica política enganadora, 

percebendo sua utilização destorcida vocacionada à satisfação dos mais diferentes 

interesses pessoais.  

A sociedade pretende, indo às ruas, mais do que demonstrar a indignação 

com tantos desvios comportamentais, também ressaltar que 

 

[...] o direito deixa de ser visto apenas como ato de força estatal. Não basta 
que as leis, principais veículos introdutores da base das normas jurídicas, 
sejam exaradas por quem detenha a soberania legislativa. Nenhum órgão 
estatal detém, sozinho, as fontes jurídicas.271 

 

O fim desse círculo vicioso, esse vício político de tratar direitos fundamentais 

como favor ou moeda de troca, exige medida impactante por intermédio da 

institucionalização dos direitos fundamentais, instrumento hábil a transformá-los na 

condição primeira do Estado, na razão de tudo, no concretizar praticamente o 

previsto constitucionalmente. 

                                                           
270  COSTA, Paulo Ferreira da. Crise do Direito e do Estado e Educação para os Direitos Humanos. 

Revista Direitos Humanos e Democracia, Rio de Janeiro, n. 32, p. 115-131, 2007. p. 122. 
271  BECHO, Renato Lopes. Filosofia do Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 236. 
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A institucionalização dos direitos fundamentais – considerados que são como 

congênitos à pessoa humana e que os tem enquanto tal, independente de serem 

postos pelo poder político, ao qual cabe apenas respeitá-los e protegê-los – é 

necessária como validade material do Estado, tendo de ser incessantemente 

buscada por meio do redirecionamento do ente estatal ao indivíduo; da recuperação 

da legitimidade do governante mediante cumprimento efetivo das leis e normas 

balizadoras de tais direitos e da supremacia da ética em detrimento de interesses 

pessoais dos administradores públicos. 
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